
 رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان
 خبر از آمادگی مدارس اصفهان برای میزبانی از دانش آموزان داده است؛

آموزش پروتکلی!
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 جهش بزرگ
مجری کل طرح های زیربنایی استان از مزایای تکمیل آزادراه شرق اصفهان در حوزه حمل و نقل کشور می گوید؛  
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معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان خبر داد:

افزایش ۳۱ درصدی 
شهریه مهد های کودک 

اصفهان

توزیع الکترونیک گاز مایع 
 و نفت سفید خانگی 

در اصفهان

5

3

6 5

پلمب ۲۸ فروشگاه 
 پوشاک غیرمتعارف

 در اصفهان
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 اصفهان؛ پیشتاز
  بیابان زدایی

 در کشور

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه ۲0 شهریور ۱۳99 
 ۲۱ محرم   ۱44۲ 
 ۱0 سپتامبر ۲0۲0

 شماره ۳065
۸ صفحه

قیمت: ۱000 تومان

رینگ چهارم؛ 
اقدام جسورانه 

 شهرداری 
نصف جهان
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شركت توزيع برق آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
استان اصفهان  

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز چهار شنبه مورخ 99/06/۱9 تا ساعت 7:۳0  صبح چهار شنبه  مورخ 99/06/۲6 بصورت الکترونیکی 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز چهار شنبه مورخ 99/06/۲6 تا ساعت 07:۳0 صبح روز دو شنبه مورخ 99/07/07 بصورت الکترونیکی 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: ۱(ضمانت نامه 
بانكی معتبر ۲(ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی ۳(گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 
4(فيش واريزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0۱0۱67۳۳۱4007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به 

پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ساير توضيحات : 

۱-هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های جهان اقتصاد و زاینده رود بعهده برنده مناقصه ميباشد.
۲-داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۱۳-6۲7۳0۱۱ ۳داخلی  4۲74 و 4۲75 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمايند.
آدرس به  )ستاد(  دولت  لکترونیکی  ا تدارکات  سامانه  طریق  از  مناقصه   اين  اطالعات  و  مدارك  و   ۳-اسناد 
  www.setadiran.ir قابل دسترسی ميباشد وهمچنين آگهی اين مناقصه در سايت  اينترنتی معامالت توانير به آدرس 
http://tender.tavanir.org.ir   و در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع 

برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4-به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا 

پيشنهاداتی كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5-کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده 

شرکت در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 
6-آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7-الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس۱۲۱4۱9۱4 -دفتر ثبت نام ۳۳999۸۱۸ و  
۳۳۱9۱۸9

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان  - امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

تاريخ بازگشايي شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي 
پاكات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ريال(

1
مناقصه خرید 
انواع پایه چدنی

1807/991399/07/0708:304.252.000.000

 مربی اصفهانی از رشته 
جذاب نینجوتسو می گوید؛

 مربیگری عشق است
 نه منبع درآمد
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پسر »مرسی« کشته شده است
وکالی خانوادگی »محمد مرسی« رییس جمهور پیشین مصر اعالم کردند که به اطالعاتی دست یافته اند 
که نشان می دهد »عبدا... مرسی« پسر ۲۵ ساله وی نه به واسطه حمله قبلی که بر اثر »یک ماده کشنده« 
جان خود را از دست داده است. بر اساس اعالم شبکه تلویزیونی الجزیره، رییس جمهور پیشین مصر 
در ۴ سپتامبر سال گذشته میالدی در حال رانندگی دچار اسپاسم شده و در بیمارستانی واقع در جنوب 
قاهره پایتخت این کشور بستری شد.پزشکان در آن زمان اعالم کردند که موفق به احیای وی نشده و او 
بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست داده است؛ اما وکالی خانوادگی رییس جمهور پیشین مصر در این 
خصوص فاش کردند که در آن زمان »عبدا... مرسی« را به جای یک بیمارستان نزدیک، به بیمارستانی 

منتقل کردند که بیش از ۲۰ کیلومتر با مکان حمله قلبی وی فاصله داشت.

تبریک پوتین به »اون«
رییس جمهور روسیه در پیامی هفتاد و دومین سالگرد تاســیس کره شمالی را به رهبر این کشور 
تبریک گفت و بر تحکیم روابط تاکید کرد. خبرگزاری مرکزی کره )KCNA( گزارش داد، والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه به مناسبت هفتاد و دومین سالگرد تاسیس کره شمالی پیام تبریکی 
به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ارسال کرد.پوتین ضمن تبریک سالگرد تاسیس کره شمالی، 

برای کیم جونگ اون آرزوی سالمتی و موفقیت و سعادت برای مردم کره شمالی داشت.

ثبت محبوبیت 4۷ درصدی برای »ترامپ« در یک نظرسنجی
نرخ محبوبیت ترامپ در جدیدترین نظرسنجی شرکت Hill-HarrisX به باالترین سطح خود از ماه 
ژوئن تا کنون در سری نظرسنجی های این شرکت رسید.به نقل از پایگاه هیل، ۴۷ درصد رای دهندگان 
ثبت نام کرده در این نظرسنجی که در بازه ۵-۸ سپتامبر صورت گرفت، عملکرد دونالد ترامپ را در ریاست 
جمهوری تایید کرده اند. در مقابل ۵۳ درصد رای دهندگان علمکرد او را تایید نکردند.در این نظرسنجی 
محبوبیت ترامپ نسبت به نظرسنجی قبلی که در ۲۲-۲۵ اوت گذشته اجرا شده که نرخ محبوبیت ۴۴ 
درصدی را برای ترامپ نشان داد، افزایش سه درصدی پیدا کرده اســت.آخرین باری که درصد تایید 

عملکرد دونالد ترامپ به ۴۷ درصد در این نظرسنجی ها رسید مربوط به نظرسنجی ۸-۱۰ ژوئن است.

آمریکا عادتش را ترک نکرد
وزیر خارجه آمریکا گفته دولت این کشور قصد دارد با همکاری شریکان و متحدانش تحریم های 
بیشــتری علیه بالروس اعمال کند.»مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا آنچــه به ادعای او، اقدام 
دولت بالروس علیه رهبران مخالف این کشور خوانده شده را محکوم کرده و گفته واشنگتن اعمال 
تحریم های بیشتر علیه بالروس را بررســی می کند. پمپئو گفته دولت آمریکا از اقدام روز دوشنبه 
مینسک علیه »ماریا کالســنیکاووا«، از مخالفان شناخته شده دولت بالروس، »به شدت نگران« 
اســت. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه مدعی شده کالســنیکاووا به همراه دو نفر دیگر از رهبران 

مخالف بالروس روز ۷ سپتامبر در بالروس ربوده شده اند.

آتش سوزی در یک مقر الحشد الشعبی در بغداد
منابع عراقی از وقوع آتش سوزی در یک مقر الحشد الشعبی در مرکز پایتخت عراق خبر دادند.

یک مقام امنیتی عراق در گفت وگو با پایگاه خبری »موازین نیوز« گفت: آتش سوزی در داخل مقر 
تیپ ۴۰ الحشد الشعبی در نزدیکی مسجد الخضیری در منطقه العرصات در مرکز بغداد پایتخت 
رخ داد. به گفته این مقام امنیتی، تیم های دفاع مدنی برای اطفای حریق به محل حادثه رفتند و 

خسارتی جانی از این حادثه گزارش نشده است.

ایران و امارات در مسیر تقابل
امارات متحده عربی، در آستانه اعالم عادی سازی روابط با اسراییل، 
در اقدامی که نشــان دهنده نوعی پیش بینی درباره احتمال افزایش 
تنش با ایران بود، تالش کرد مناسباتش با ایران را حسنه کند که این 
امر در تماس تلفنی وزرای خارجه ایــران و امارات اندکی پیش اعالم 

توافق عادی سازی تجلی یافت.
اما همانطور کــه انتظار می رفت، بــا اعالم توافق امارات و اســراییل، 
تنش های دیپلماتیک میان تهران و ابوظبی شدت گرفت. ایران رسما 
این توافق را محکوم کرد و آن را »حماقت اســتراتژیک« و »اشــتباه 

بزرگ« دانست.
از منظر سیاســی، ایران توافق مزبور را خیانتی به یکــی از مهم ترین 
آرمان های جهان اسالم - یعنی فلســطین - دانست و در این زمینه، 
مقامات متعدد ایرانی اظهارنظر های زیادی بیان کردند. امارات ظاهرا 
اینگونه مواضع را پیش بینی کرده بود. به همین خاطر تالش چندانی 

برای رفع سوء تفاهمات سیاسی با ایران بعد از اعالم توافق نکرد.
اما از نظر امنیتی، ایران مواضع معدودی گرفت که به سرعت با واکنش 
امارات مواجه شد. رییس جمهور حسن روحانی و نیز برخی مقامات 
نظامی ایران، به امارات هشــدار دادند که به اسراییل در منطقه خلیج 
فارس جــای پایی ندهد.روحانــی تصریح کرد: »به امارات هشــدار 
می دهیم که مبادا بخواهد پای رژیم صهیونیستی را به منطقه باز کند، 
آن زمان حساب دیگری خواهد داشت و برخورد دیگری با آن ها خواهد 
شد. حواس شان جمع باشد تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه ای 
انجام داده اند. امیدواریم متنبه شــوند و این مسیر نادرست را ادامه 

ندهند.«
سردار سرلشــکر پاســدار محمد باقری، رییس ســتاد کل نیرو های 
مســلح، نیز در هشــداری صریح گفت: »قطعا رویکرد ملت ایران به 
این کشور همســایه ]امارات[از اســاس تغییر خواهد کرد و نیرو های 
مسلح جمهوری اسالمی نیز به این کشــور با محاسبات دیگری نگاه 
خواهند کرد و چنانچه اتفاقی در منطقــه خلیج فارس بیفتد و امنیت 
ملی جمهوری اســالمی ایران دچار خدشه هرچند اندک شود ما آن را 
از چشم کشور امارات متحده عربی می بینیم و تحمل نخواهیم کرد.«

 مجموع هشدار های ایران، اماراتی ها را نگران کرد و باعث شد که آنها  
کاردار ایران در ابوظبی را به نشانه اعتراض به این مواضع احضار کنند.

حساسیت اماراتی ها نســبت به اظهاراتی که کشورشان را به همکاری 
محتمل امنیتی و نظامی با اسراییل متهم می کرد، یک نکته قدیمی را 
بار دیگر آشکار ساخت: اینکه اماراتی ها تمایلی به رویارویی مستقیم 
نظامی با ایران ندارند و ترجیح می دهند تماشاگر تنش ها میان ایران 

و آمریکا باشند.

تصمیم ســازان امارات در چند دهه گذشــته جاه طلبی های خارجی 
خاصی نداشــتند، بلکه مشغول ســاخت کشورشــان بودند. اما در 
سال های اخیر، خصوصا بعد از شروع بهار عربی در سال ۲۰۱۱، دولت 
امارات به طور فزآینده مداخالت خارجی خود را در کشور های گوناگون 
گسترش داد. در عین حال، تالش کرد از درگیر شدن مستقیم با برخی 
قدرت های منطقــه ای اجتناب کند. این رویکرد در سیاســت ابوظبی 
در مقابل تهران و آنکارا قابل تشــخیص بود. امارات هر دو کشور ایران 
و ترکیه را تهدیدی بــرای منافع ملی خود می داند؛ امــا مقابله با این 

کشور ها را از یک سطح مشخصی فراتر نبرد.
بعد از عادی سازی روابط با اسراییل، به رغم اینکه اماراتی ها هنوز سعی 
می کنند سیاســت قدیمی خود مبنی بر پرهیز از رویارویی مســتقیم 
با رقبا و دشــمنان خود، خصوصا ایران، را ادامه دهنــد، اما ادامه این 
سیاست در سایه مداخالت و اظهارنظر های غیردیپلماتیک اسراییل و 
آمریکا روز به روز سخت تر می شــود. مقامات آمریکا و اسراییل اخیرا 
در اظهاراتی صریح گفته اند که توافق عادی سازی می تواند سنگ بنای 
یک »ائتالف« علیه ایران باشد.به نظر می رســد اماراتی ها از اینگونه 
اظهارات خرسند نیســتند. البته این به معنای مخالفت با این مواضع 

هم نیست. اماراتی ها همواره دنبال این بودند که در عین نقش آفرینی 
موثر در تقابل میان ایران، آمریکا و اسراییل، تماشاگر هر گونه منازعه 
باشــند. اما حاال با برقراری روابط رسمی با اسراییل، خودشان به یک 
بازیگر یا حداقل یک طرف منازعه تبدیل شده اند. امری که از امارات 
برای ایران در درگیری احتمالی در منطقه یک هدف می ســازد. اخیرا 

ایران نیز در این خصوص هشدار داده است.
در سال های اخیر، امارات بدون سروصدا تاثیر مهمی بر سیاست های 
آمریکا در منطقه گذاشــت. سیاســت هایی که در برخی مواقع تا مرز 
درگیری میان تهران و واشــنگتن پیش رفت؛ اما حاال شرایط منطقه 
به نحوی در حال تغییر اســت که ممکن است امارات خودش در یک 
مسیر مین گذاری شده گام بردارد. این کشور در گذشته سعی می کرد 
آمریکا و اسراییل را رو در روی ایران قرار دهد، اما حاال ظاهرا اسراییل 
و آمریکا تــالش می کنند امــارات را در مقابل ایران هــم قرار دهند. 
آیا تصمیم ســازان اماراتی که این روز ها درگیر خرید پیشــرفته ترین 
تسلیحاتی آمریکایی هستند، این احتمال را درنظر گرفته اند، یا اینکه 
با اعتماد کردن به آمریکا و اسراییل تمام آنچه در این سال ها ساخته 

اند را به باد خواهند داد؟

معاون هماهنــگ کننده ارتش، گفــت: مراحل اصلی 
رزمایش مشــترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسالمی 
ایران از امروزآغاز می شود وبه مدت سه روز ادامه دارد.

امیر دریادار حبیب ا... سیاری ادامه داد: مراحل اصلی 
این رزمایش با حضور یگان هایــی از نیروی دریایی، 
نیروی هوایی، نیروی پدافنــد و نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در منطقه ای به وســعت دو 
میلیون کیلومترمربع در محدوده آب های شــرق تنگه 
هرمز، سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس 
هند تا مدار ۱۰ درجه شــمالی برگزار خواهد شــد.وی 
با اشــاره به اینکه این رزمایش در ســه مرحله اشراف 
اطالعاتی، تاکتیکی و نمایش قدرت اجرا می شــود، 
افزود: شــناورهای سطحی، زیرســطحی، پروازی  و 
بخشی از تجهیزات و تسلیحات موجود در سازمان رزم 
ارتش در این رزمایش حضور دارند که از مهم ترین آنها 

حضور قدرتمند زیردریایی بومی فاتح است.امیر دریادار 
سیاری با بیان اینکه این رزمایش بزرگ، گوشه هایی 
از اقتــدار و آمادگی ارتش جمهوری اســالمی ایران را 
برای رویارویی در یک عرصه واقعی به نمایش خواهد 
گذاشت، عنوان کرد: ارتقای آمادگی و توان رزمی حوزه 
های دریایی ، هوایی پدافند و زمینی در اجرای رزمایش 
مشــترک و مقابله با تهدیدات فرامنطقه ای با تمرین 
طرح های عملیاتی و اطمینان از کفایت آنها در مقابله 
کوبنده با هرگونه تجاوز احتمالی از جمله اهدافی است 
که در این رزمایش دنبال می شــود.فرمانده رزمایش 
مشترک ذوالفقار 99 ارتش، تمرین عملیات  هلی برن، 
و هجومی آبخاکی را برای تصرف ســواحل مورد نظر و 
مقابله قاطع با متخاصم را از دیگر تمرینات پیش بینی 
شــده در این رزمایش برشمرد.وی با اشــاره به اینکه 
همزمان تمرینــات آفندی و پدافنــدی و جمع آوری 

اطالعــات الکترونیکی با بهره برداری از ســامانه های 
استقراری، تاکتیکی و شــناوری اجرا می شود، گفت: 
در این رزمایش پهپاد  ایرانی و دوربرد ســیمرغ عالوه 
بر ماموریت گشــت و شناســایی، در عملیات رزمی و 
تهاجمی علیه شناورهای دشمن شرکت خواهد کرد و با 
بمب های هوشمند و نقطه زن، شناورهای دشمن را مورد 
اصابت قرار خواهد داد.امیر دریادار ســیاری همچنین 
گفت: این رزمایش با فرماندهی قرارگاه ذوالفقار ارتش 
انجام خواهد شد و ناظران قرارگاه مرکزی حضرت خاتم 

االنبیا)ص( در تمامی مراحل رزمایش حضور دارند.

رزمایش بزرگ ارتش در آب های جنوب کشور از امروز

یک کارشناس مسائل منطقه تشریح کرد:

شرط عربستان برای تشکیل دولت فلسطینی؛ چانه زنی یا دشمنی با اسراییل؟
یک کارشناس مسائل منطقه گفت: شرط عربستان برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی برای عادی سازی روابط با اسراییل را می توان به نوعی چانه زنی میان عربستان و 
اسراییل قلمداد کنیم نه شرطی از سوی عربستان برای دشمنی با اسراییل.عبداالمیر نبوی، درباره موضع عربستان مبنی بر این که اسراییل ابتدا باید تشکیل دولت مستقل 
فلسطینی را بپذیرد تا این کشور به سمت عادی سازی روابط با آن حرکت کند، گفت: عربستان به طور کامل سعی دارد اعالم کند که این دو پرونده یعنی موضوع صلح اعراب 
و اسراییل و نیز عادی سازی روابط اسراییل با کشورهای عربی به هم مرتبط هستند و اگر اسراییل ارتقای نظام خودگران و دولت موقت را به عنوان یک »دولت« به رسمیت 
بشناسد آن وقت ما هم صلح می کنیم و این دقیقا بازگشت به قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل در سال ۱9۴۷ است که دو کشور مستقل تاسیس شوند؛ اسراییل و فلسطین و 
بیت المقدس هم حالت بین المللی پیدا کند. در واقع عربستان دنبال حل و فصل این مسئله در چارچوب قطعنامه ۱۸۱ و ۲۴۲ است. این در حالی است که اسراییل تمایلی 
به ارتباط این دو مسئله با یکدیگر ندارد.نبوی در پاسخ به این پرسش که می توان گفت عربستان با این شرط بر سر راه اسراییل برای عادی سازی روابطش با دنیای عرب 

مانع تراشی کرده است؟ گفت: نه لزوما. عربستان برای صلح با اسراییل منعی ندارد و تا همین االن هم با این رژیم خوب راه آمده است. 

خبر ویژه

وز عکس ر

تبلیغ پیژامه توسط 
مدل زن اسراییلی 

در امارات
تابناک: مــای تاگــر در حالی که 
لباس خواب و پیژامه به تن داشت 
در تصویربرداری در صحرای دبی 
به همراه مدلینگ آناســتازیا که 
مقیم امارات اســت، حاضر شد. 
فیلمبــرداری و تصویربرداری در 
حالی انجام شــد که دو مدلینگ 
پرچم های اسراییل و امارات را در 

دست داشتند.

کاسبان تحریم در کشور دوست دارند »ترامپ« رییس 
جمهور شود 

روزنامه جمهوری اســالمی نوشــت: دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا، نمادهایی برای خود 
انتخاب کرده اند که نشان هویتی آنها محسوب می شوند. فیل برای حزب جمهوریخواه و االغ برای حزب 
دموکرات. هرچند استفاده از این نمادها به ویژه »االغ« برای ما شرقی ها بسیار عجیب است ولی در فرهنگ 
آمریکا چنین نیست و امری عادی تلقی می شود.نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در ایران حساسیت 
زیادی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد. با وجود ظاهرسازی هایی که کاسبان تحریم 
می کنند و می گویند فرقی میان ترامپ و بایدن وجود ندارد و اصوال ما نباید مسائل کشور را با این انتخابات 
مرتبط کنیم، آنها از پیروزی درباره ترامپ استقبال می کنند زیرا از کارشکنی های او علیه برجام سود برده اند.

مرگ مشکوک آیت ا... طالقانی
باشــگاه خبرنگاران جوان به مناســبت ســالگرد فوت آیت ا... طالقانی نوشــت: در نوشته های 
جنجال برانگیز والدیمیر کوزیچکین، مامور ســازمان اطالعات و جاسوســی شوروی در ایران طی 
سال های ۱9۷۷ تا ۱9۸۲ آورده شده است که : »... مالقات با ســفیر شوروی هنگام صبح صورت 
گرفت. پس از خاتمه مالقات، طالقانی مانند معمول سرخوش بود. ولی شب هنگام پس از صرف 
شام ناگهان حالش به هم خورد. نگهبانان شخصی اش به سوی تلفن هجوم بردند تا به دکتر خبر 
بدهند، ولی خط قطع بود. کوشــیدند به او آب بخورانند، ولی جریان آب هم قطع شده بود. پیرمرد 

شانسی نداشت. مخالفانش همه چیز را تا آخرین جزئیات حساب کرده بودند.«

روحانی برای »کیم جونگ اون« پیام فرستاد
رییس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن سالروز تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق ابراز امیدواری 
کرد در سایه اراده مقامات عالی دو کشور و با استفاده از ظرفیت های موجود، روابط فیمابین در همه 
زمینه ها توسعه یابد.متن پیام حجت االسالم والمسلین حسن روحانی به این شرح است: جناب 
آقای کیم جونگ اون رهبر عالی و رییس کمیسیون امور حکومتی جمهوری دمکراتیک خلق کره فرا 
رسیدن هفتاد و دومین سالروز تشکیل جمهوری دمکراتیک خلق کره را به جناب عالی، دولت و مردم 
کشورتان صمیمانه تبریک می گویم. امیدوارم در سایه اراده مقامات عالی دو کشور و با استفاده از 

ظرفیت های موجود، شاهد توسعه روابط فیمابین در همه زمینه ها باشیم.

کیفرخواست جدید برای »نازنین زاغری« صادر شد
یک منبع آگاه گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی اش ، احضار 
و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابالغ کرد. این منبع آگاه افزود: پس از حضور زاغری در شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب اسالمی و ابالغ کیفرخواست پرونده جدید به او، وکیل تعیینی وی ضمن حضور در دادگاه 
انقالب در حال مطالعه پرونده جدید وی اســت. بنابراین گزارش، نازنین زاغری که با حکم محکومیت 
جاسوسی تحت نظر دستگاه قضایی و سازمان زندان های ایران است، با اتهام جدیدی مواجه شده است.

واکنش »آشنا« به ماجرای اتهامات مالی علیه پناهیان
حسام الدین آشنا نظرش را در مورد ماجرای اتهامات مالی علیه حجت االسالم والمسلمین پناهیان بیان 
کرده و با یادآوری تفاوت زندگی قشرهای مختلف جامعه نوشت: »تخریب نکنیم.«  مشاور رییس جمهور 
در حساب توئیتری خود نوشت: »شیوه تامین زندگی واعظ و منبری و مداح با کارمند و کارگر و کاسب 
متفاوت است. بانیان مجالس مذهبی، گاه بخشی از هزینه های رفت و آمد، درمان یا حتی زندگی 

و مسکن وعاظ را تامین می کنند. این امر عیب نیست؛ جدید، عجیب یا اختصاصی هم نیست.«

کافه سیاست

وقتی 2 فرمانده در یک 
اقلیم گنجیدند

۱۸ شــهریور ماه سالروز شــهادت احمدشاه 
مســعود، فرمانــده مجاهدان افغانســتانی 
اســت که در ســال ۱۳۸۰ و طی یک عملیات 
تروریستی به شهادت رسید و به »قهرمان ملی 
افغانستان« معروف است. او سابقه مجاهدت 
و شرکت در دو جنگ بزرگ داشت که نخستین 
آن مقابله با ارتش سرخ شوروی و دومین آن 
مقابله با گروه های افراطی در دهه ۷۰ بود.عشق 
و عالقه او به افغانســتان، یک عمر مجاهدت 
خالصانه برای میهن و مردمش، طبع شاعرانه  و 
ادیبانه اش، دوری از حزب بازی و سیاسی بازی 
و تالش برای کاهش تنش های سیاســی و 
داخلی در کشور افغانستان موجب شده بود که 
او به چهره ای محبوب در میان مردم افغانستان 
تبدیل شود و تا سال ها پس از شهادت وی و 
تاکنون نیز مردم و مجاهــدان به او عالقه مند 
باشند و در سالگرد شــهادتش مراسم هایی 
در آن کشــور برگزار کنند.فرماندهی احمدشاه 
مسعود در جنگ با طالبان با فرماندهی سردار 
سلیمانی در نیروی قدس سپاه همزمان شد. از 
این رو این دو شخصیت در آن دوره زمانی بسیار 
به هم نزدیک شدند و سردار سلیمانی کمک ها 
و حمایت های جدی از وی و جبهه مقاومت در 
افغانستان به عمل آورد.یکی از ماموریت های 
سردار سلیمانی از زمانی که عهده دار فرماندهی 
نیروی قدس سپاه شد، حمایت از مسلمانان 
و گروه های مقاومت در کشــور افغانستان در 
برابر گروهک های افراطی بود. از این رو سردار 
ســلیمانی در نیمه دوم دهه هفتاد شمسی با 
دعوت برهان الدین ربانی، رییس جمهور وقت 
اسالمی افغانستان به کمک مردم افغانستان 
شتافت و یاریگر احمدشاه مسعود شد.سردار 
ســلیمانی عالوه بر حمایت از دولت اسالمی 
افغانستان و گروه ها و شخصیت های مقاومت، 
آنان را ســاماندهی هم کرد. از این رو با تالش 
سردار سلیمانی سپاه محمد )ص(، احمدشاه 
مسعود، حزب اسالمی، اسماعیل خان، محقق 
و چهره های مبارز دیگر افغانســتانی در کنار 
یکدیگر قــرار گرفتند و در جبهــه مقاومت به 

صورت هماهنگ عمل کردند. 

بین الملل



پنجشنبه 20 شهریور  1399 / 21 محرم  1442/ 10 سپتامبر 2020/ شماره 3065

برق مجانی به تهرانی ها هم می رسد
مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: در تهران بیش از ۸۰ درصد مشترکان خانگی، الگوی 
مصرف را رعایت می کنند؛ اما مسئله طرح برق امید نیاز به ارزیابی و طبقه بندی مشترکان از حیث مصرف 
دارد تا مشخص شود چند درصد تهرانی ها شامل این طرح می شوند ولی نهایتا طرح برق امید تا آبان ماه 
اجرایی خواهد شد.حسین صبوری با بیان اینکه استان تهران دارای دوشرکت شهر تهران و شهرستان های 
تهران است، اظهار کرد: در حال حاضر همکاران ما به دنبال شناسایی مشترکان پرمصرف و کم مصرف برای 
طرح برق امید هستند. وی با بیان اینکه بر اساس آمار موجود در شهر تهران بیش از ۸۰ درصد مشترکان 
خانگی الگوی مصرف را رعایت می کنند، افزود: گروه کم مصرف و کم مصرف که در برق امید مطرح شده 

با این موضوع متفاوت است و باید بررسی های الزم صورت گیرد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری:

فعال بلیت پروازهای ترکیه را نخرید
رییس سازمان هواپیمایی کشوری از واگذاری فرودگاه های ماهشهر و عسلویه به شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران خبر داد و گفت: هنوز تاریخ انجام پروازهای ترکیه مشخص نیست و فعال مردم بلیت 
پروازهای ترکیه را خریداری نکنند.کاپیتان زنگنه در بازدید ســرزده از فرودگاه مهرآباد اظهار کرد: همه 
پروتکل های بهداشتی به دقت اجرایی می شود و بر اجرای دقیق و درست آن نظارت کامل می کنیم. در 
این زمینه شرکت های متخلف معرفی شده و با آنها برخورد الزم صورت خواهد گرفت.وی درباره  حادثه 
فرودگاه ماهشهر گفت: با توجه به این که گزارش های رسیده نشان می داد فرودگاه ماهشهر ایمنی مناسبی 
ندارد این فرودگاه را به عالوه فرودگاه عسلویه به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران واگذار کردیم. 

تنبیه سپرده گذاران مدت دار برای برداشت قبل از سررسید!
در پی ابالغ اخیر بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور که طبق آن نیم درصد از سود سپرده سرمایه گذاری 
مدت دار درصورت برداشــت قبل از سررســید کم می شــود، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی معتقد است که این اقدام تنبیهی برای سپرده گذاران است تا دقت کنند براساس مدت زمان 
تعیین شده، سپرده گذاری کنند که مجبور نشوند قبل از سررسید پول خود را از بانک ها خارج کنند.در این 
زمینه، محمدرضا جمشیدی  اظهار کرد: با توجه به اینکه با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود 
سپرده یک ساله ۱۶ درصد شده است؛ زمانی که در بانکی سپرده یک ساله با نرخ ۱۶ درصد داشته باشید و با 
گذشت هفت ماه احتیاج به پول تان پیدا کنید که در پی آن بخواهید پول تان را از بانک پس بگیرید؛ در این 
مدت سود ۱۶ درصد برای سپرده شما محاسبه شده است.وی افزود: بنابراین، به نوعی شما سپرده شش 
ماهه باز کرده اید که سپرده شش ماهه نرخ سود آن ۱۲ درصد است و وقتی می خواهند سود سپرده تان 
را  حساب کنند، آن را ۱۲ درصد را درنظر می گیرند که با ابالغ این بخشنامه ۰.۵ درصد از آن درصد سود کم 
می شود. دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی ادامه داد: سرانجام، تفاوت شش ماهی 
که سود سپرده شــما ۱۶ درصد بوده را با نرخ ۱۱.۵ درصد  حساب و از پول شما کم می کنند و باقی مانده 

سپرده را به شما بازمی گردانند.

بازار مسکن در شهریور آرام است
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه در شهریورماه شــاهد آرامش بازار مسکن هستیم گفت: 
معامالت حدود ۱۰ درصد نسبت به مرداد ماه افزایش یافته اســت.مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: 
معتقدم عدم اعالم مداوم قیمت از ســوی مراکز آماری  و سایت های فروش ملک در بلند مدت منجر 
به ثبات بازار مسکن خواهد شــد و این حوزه را از تالطمات مصون نگه می دارد. وی افزود:  اعالم قیمت 
منطقه ای به بازار مسکن آسیب می زند؛   به طور مثال زمانی که از سوی مراکز آماری عدد مشخصی به 
عنوان متوسط قیمت مسکن در تهران اعالم می شود  تاثیر خود را بر مناطق ارزان قیمت تهران می گذارد.

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان از مزایای تکمیل آزادراه شرق اصفهان در حوزه حمل و نقل کشور می گوید؛

جهش بزرگ

مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان از جهش بزرگ در حوزه 
حمل و نقلی مرکز ایران خبر داد و گفت: با تکمیل پروژه های آزادراه شرق 
اصفهان، جهش بزرگی در حوزه حمل و نقلی مرکز ایران اتفاق خواهد افتاد.

علیرضا صلواتی ، با اشاره به فعالیت های گسترده حوزه حمل و نقل کشور 
و زیرساخت های ایجاد شــده در این حوزه اظهار داشــت: در حال حاضر 
پروژه های بزرگ ملی آزادراه شــرق اصفهان، قطار سریع السیر اصفهان- 
قم- تهران و پروژه راه آهن مبارکه– سفیددشــت – شهرکرد از سوی این 
مجری در حال انجام بوده و فعالیت های اجرایی آن انجام می شود.وی با 
اشاره به پروژه های داخل استان اصفهان تصریح کرد: بزرگراه های داران– 
درود، سمیرم– یاسوج و بادرود– کاشــان همچنین تقاطع غیرهمسطح 
بسیج واقع در کمربندی شهرضا ازجمله پروژه هایی است که در حال حاضر 
از سوی این مجری اجرا می شــود.مجری کل طرح های زیربنایی استان 
اصفهان به ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام این حوزه اشــاره و بیان 
کرد: نگاه دولت تکمیل پروژه های نیمه تمام بوده و در این زمینه تخصیص 
بودجه انجام می شود و تالش ما، استفاده از ظرفیت های مختلف به منظور 

تزریق مالی به این پروژه هاست.

تکمیل آزادراه با 450 میلیارد تومان بودجه
وی درباره تخصیص بودجه به پروژه های مهم زیربنایی استان اصفهان 

گفت: در ســال ۱399 نزدیک به 4۵۰ میلیارد تومــان بودجه به منظور 
تکمیل آزادراه شرق اصفهان هزینه شده و قطعات یک و دو این آزادراه 
حدفاصل جاده اصفهان – کاشان تا پل فرودگاه به زودی به بهره برداری 
می رسد.صلواتی با اشاره به اختصاص بودجه به دو قطعه یک و دو این 
پروژه خاطرنشان کرد: در ســاخت این دو قطعه کنارگذر شرق اصفهان 
3۰ درصد سهم دولت و 7۰ درصد سهم بخش خصوصی بوده و صندوق 

بازنشستگی کشوری 7۰ درصد از هزینه آن را تامین می کند.
وی ادامه داد: طول قطعه نخست این پروژه حدود 3۰ کیلومتر و طول 
قطعه دوم 34 کیلومتر بوده و در این مسیر، 4 پل فلزی اجرا شده است.

مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان با بیــان اهمیت ملی 
این پروژه اظهار داشــت: تالش ما این است که کریدور شمالی جنوبی 
اصفهان را تکمیل کنیم و آزادراه شــرق اصفهان، بخشی از این پروژه به 
شمار می رود که با تکمیل آن، اتفاق بزرگی در تکمیل این کریدور صورت 

می گیرد.
وی افزود: اگر چه مسیر آزادراه کنارگذر شــرق اصفهان مورد استفاده 
شهروندان اصفهانی قرار می گیرد؛ اما از آنجا که بخش عمده ای از کریدور 
شمال- جنوب کشور از مسیر تبریز- بوشهر است، عمده مسافرانی که 
از شمال یا جنوب کشور قصد تردد دارند و یا بارهایی که در این کریدور 
جابه جا می شوند، از مسیر آزادراه کنارگذر شرق اصفهان عبور خواهد کرد.

صلواتی با اشاره به کوتاه شدن مسیر مسافران در این پروژه، تصریح کرد: 
این آزادراه مسیر شمال-جنوب کشــور را از ۲۰ تا 7۰ کیلومتر در مقاطع 
مختلف کوتاه تر می کند و زمان سفر را از 3۰ دقیقه تا ۸۰ دقیقه کاهش 
می دهد.وی درباره تاثیرات مثبت پروژه آزادراه کنارگذر شــرق اصفهان 
نیز خاطرنشان کرد: آزادراه کنارگذر شرق اصفهان مسیری ایمن و روان 
است و دسترسی مناطق جنوبی استان اصفهان به شمال کشور را تسهیل 

و تسریع می کند.

پد هلی کوپتر امداد و نجات و مجتمع های بین راهی پیشرفته
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان، پیش بینی های صورت 
گرفته برای آزادراه شــرق اصفهان خاطرنشان کرد: احداث پایگاه های 
هالل احمر، اجرای پد هلیکوپتر امداد و نجــات، پیش بینی احداث ۵ 
مجتمع بین راهی پیشرفته و به روز نیز در دستور کار ما درباره این پروژه 
است.وی اضافه کرد: همه تالش ما، ارتقای طرح های زیربنایی وزارت 
راه و شهرســازی در اســتان اصفهان بوده و تالش مان، بهبود راه های 
دسترسی مردم و تکمیل کریدور شمالی – جنوبی کشور است.صلواتی از 
جهش بزرگ در حوزه حمل و نقلی مرکز ایران خبر داد و گفت: با تکمیل 
پروژه های آزادراه شــرق اصفهان، جهش بزرگی در حوزه حمل و نقلی 

مرکز ایران اتفاق خواهد افتاد.

روابط عمومی شــرکت پخش فــرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان گفت: به منظور ســاماندهی توزیع گاز 
مایع و شفاف سازی مصرف کنندگان مجاز گاز مایع و 
تخصیص سهمیه، عملیات خرید و توزیع گاز مایع به 

صورت الکترونیک از اول شهریور آغاز شد.
بهمن علیپور  با بیان اینکه توزیع گاز مایع )ال پی جی( با 
زیرساخت بانکی در منطقه اصفهان اجرا می شود، اظهار 
کرد: طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع برای خانوارهای 
فاقد گاز طبیعــی و بخش های صنفــی و صنعتی با 
استفاده از کارت بانکی در سطح اســتان اصفهان در 

حال اجراست.وی با اشاره به برخی مصرف کنندگان 
گاز مایع و نفت ســفید خانگی روســتایی و عشایر 
محروم از گاز طبیعی، گفت: در راســتای اجرای طرح 
توســعه دولت الکترونیک و مدیریت صحیح توزیع 
گاز مایع و آسایش مصرف کنندگان، برنامه ریزی الزم 
در جهت عرضه گاز مایع سیلندری برای تمام متعارف 
اعم از خانوار و اصناف از طریق زیرساخت الکترونیکی 
و یا استفاده از کارت بانکی در سطح استان انجام شده 
است.روابط  عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان افزود: خانوارهای فاقد گاز طبیعی که 
سهمیه نفت سفید خود را از طریق کارت بانکی دریافت 
می کنند می توانند از طریق همان کارت بانکی و بدون 
ورود به سامانه سدف، گاز مایع سیلندری مورد نیاز خود 
را نیز دریافت کنند.وی اضافه کرد: البته آن دســته از 
خانوارهایی که تاکنون از طریق کارت بانکی نفت سفید 

دریافت دریافت نکرده اند باید با مراجعه به ســامانه 
سدف، نسبت به ثبت مشــخصات، سرپرست خانوار 
و اطالعات کارت بانکی اقــدام و بعد از تاییدیه نهایی، 
گازمایع مورد نیاز خود را از طریق نمایندگان توزیع در 
سراسر استان تهیه کنند.علیپور ادامه داد: برای مصارف 
غیر خانگی )اصناف و صنعت نیز باید جهت ثبت نام 
به سامانه تجارت آسمان )ســدف( مراجعه و نسبت 
به کاربرد و ســایر اطالعات درخواستی اقدام که پس 
از تایید متولــی و ادارات ذی ربط، ســوخت مورد نیاز 
خود را به صورت ماهانه از نمایندگان توزیع در سراسر 
استان تهیه کنند.وی افزود: آن دسته از مصرف کنندگان 
صنفی و صنعتی که فاقد پروانه و جواز کسب مورد تایید 
سازمان متولی هستند فرصت یک ماهه دارند تا نسبت 
به اخذ مجوز الزم و ثبت نام در سامانه سدف جهت تهیه 

گاز مایع خود اقدام کنند.

توزیع الکترونیک گاز مایع و نفت سفید خانگی در اصفهان

خبر روز

 
این آزادراه مسیر شمال-جنوب کشور را از 20 تا 70 
کیلومتر در مقاطع مختلف کوتاه تر می کند و زمان سفر را 

از 30 دقیقه تا 80 دقیقه کاهش می دهد

تغییر ریل اقتصاد چین پس از 40 سال
»شــی جین پینگ«، رییس جمهور چین، از ســفرهای اخیر خود اســتفاده کرد تا یک هشــدار 
را برجســته ســازد: این کشــور باید اقتصاد خود را احیا کرده و سر و سامان بخشــد تا در دنیای 
نامطمئن پســاکرونا، در دنیای کاهش 
تقاضا و خصومت روزافزون، خودکفایی 
و استقالل بیشــتری داشته باشد. رهبر 
چین می گوید، کشــورش برای کاهش 
وابســتگی بــه اقتصادهــای متزلزل 
خارجــی از مــردم خــود می خواهد تا 
بیشــتر خرج کننــد و تولید کنندگانش 
هم خالقیت بیشــتری داشــته باشند. 
اظهارنظرهای فشرده و رسمی رسانه های 
رسمی چین در مورد استراتژی »شی« 
می گویند چین باید آماده نزاع بیشتر با ایاالت متحده ای باشــد که می تواند دسترسی این کشور 
به مصرف کنندگان، ســرمایه گذاران و دانش فنی آمریکایی را به خطر اندازد.»کریس باکلی« در 
گزارش 7 سپتامبر برای نیویورک تایمز نوشت، »شی« خطاب به اقتصاددانان برجسته ای که اواخر 
ماه گذشته به دفتر اصلی حزب کمونیست چین در پکن آورده شده بودند، گفت:»جهان وارد یک 
دوره تالطم و تحول شده است. ما با یک محیط خارجی مواجه هستیم که در آن باد و جریان های 
مخالف از روبه رو می وزد.« رهبر چین افزود: چین باید در سریع ترین زمان ممکن، موفقیت هایی 
در فناوری های حساس به وجود آورد. رییس جمهور چین ابتکار جدید خود را استراتژی »چرخه 
دوگانه« نامیده اســت. این عنوان بزرگ تکنوکراتیک- که ابتدا در ماه می »شــی« از آن استفاده 
کرد- به این معناست که چین باید به چرخه قوی تقاضا و ابتکار داخلی به عنوان موتور ]اول[ محرک 
اقتصادی روی آورد در حالی که بازارها و ســرمایه گذاران خارجی را به مثابه موتور دوم رشد حفظ 
کند. نزد برخی، ابتکار جدید »شی« به مثابه بازتنظیم خوش نمای تالش های طوالنی برای اصالح 
اقتصاد چین می ماند. رهبران چین الاقل از سال ۲۰۰۶ به این ســو وعده داده اند که سهم مصرف 
داخلی در فعالیت اقتصادی را بیشتر سازند، وابستگی به صادرات را کاهش و زیرساخت های کافی 

را- با موفقیت هایی متفاوت- ایجاد کنند.

سقوط 51 درصدی اقتصاد آفریقای جنوبی به خاطر کرونا
شیوع ویروس کرونا باعث شــده رکود در اقتصاد آفریقای جنوبی عمیق تر شده و ۵۱ درصد تولید 
ناخالص این کشــور به باد برود. به گزارش بلومبرگ، اعمال محدودیت های کرونایی در آفریقای 
جنوبی باعث شــده تا اقتصاد این کشور با عمیق ترین رکود در ۲۸ ســال گذشته روبرو شود.در سه 
ماهه دوم ســال جاری تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی بیش از میزان مورد انتظار کاهش 
یافته و عملکرد بسیار ضعیفی را به ثبت رسانده است.تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی نسبت 
به سه ماهه ابتدایی ســال جاری ۵۱ درصد افت کرده است.این ســنگین ترین سقوط اقتصادی 
آفریقای جنوبی از سال های ۱99۰ تاکنون به شــمار می رود و باعث شده تا رکورد اقتصادی در این 
کشور برای چهارمین ســه ماهه متوالی ادامه یابد.پیش تر ۱7 کارشناس اقتصادی در نظر سنجی 
بلومبرگ، پیش بینی کاهــش 47.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی را برای ســه 
ماهه دوم امســال پیش بینی کرده بودند.اقتصاد آفریقای جنوبی نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته ۱7.۱ درصد از ارزش خود را از دست داده است.اعمال محدودیت های شدید بر فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی با هدف کنترل شیوع ویروس کرونا باعث شده تا این کشور در طوالنی ترین 
روند ســقوط اقتصادی از جنگ جهانی دوم به بعد فرو رود.بر اســاس ایــن محدودیت ها مردم 
 آفریقای جنوبی فقط می توانند برای خرید غذا، امور پزشــکی، و دریافت کمک های رفاهی از خانه

 خارج شوند.

کافه اقتصاد

یک فعال بازار خودرو:بین الملل

فعال خودرو نخرید
یک فعال بازار خودرو گفت: برخی از این افزایش ها در بازار خودرو و یا میزان آن اصال دلیل و توجیح اقتصادی نداشته و نشأت گرفته از عوامل روانی در بازار است که به 
نظر پایدار هم نخواهد بود و در ادامه از بین خواهد رفت و یا کم خواهد شد.وی با بیان اینکه قیمت هایی که در فضای مجازی  گفته می شود در کف بازار گاهی وجود ندارد 
و خرید و فروش نمی شود، ادامه داد: افزایش قیمت ارز و صحبت هایی که از افزایش قیمت خودرو از سوی تولید کنندگان مطرح می شود در کنار عوامل قبلی که تقاضا 
بیشتر از عرضه بود باعث ایجاد این فضا شده است که این عوامل قاعدتا یک عامل روانی نبوده و در چهارچوب موارد اقتصادی بیان می شود.امیری ادامه داد: اگر قصد 
خرید خودرو دارید، بهتر است کمی صبر کنید تا عوامل روانی، تاثیرگذاری کمتری را بر بازار داشته باشد.داوود امیری خاطرنشان کرد: البته میزان خرید و فروش در بازار 
در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر قیمت ها در فضای مجازی مطرح می شود و در کف بازار برخی قیمت ها صحت ندارد. این فعال بازار خودرو گفت: اینکه قدرت خرید 
مردم برای خرید خودرو کاهش پیدا کرده یک واقعیت بازار است که نیاز دارد به آن توجه شود چرا که یک خانواده در حال حاضر حتی اگر بخواهد معمولی ترین خودرو 

کار کرده هم را تهیه کند، هزینه زیادی را باید پرداخت کند.

پروژه های 
اشتغال زایی کمیته 
امداد امام خمینی 

)ره( دلیجان
طی پنج سال اخیر ۵۱9 فرصت 
شــغلی برای مددجویــان این 
نهاد حمایتی در دلیجان فراهم 
 شــده و این افراد از چرخه فقر

 خارج شده اند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

دلخوری رییس اتحادیه 
لوازم تحریر و کتاب 

فروشان اصفهان
رییس اتحادیــه کتاب و لــوازم التحریر 
فروشــان اصفهان پیرامون ثبت نام کتب 
درســی، گفت: اکنون ثبت نــام برخالف 
گذشته، از دو ماه پیش در سایت انجام می 
شود و مردم باید پول بدهند، جالب اینکه 
این کتاب با ۱۲ درصد تخفیف به واحد های 
صنفی داده می شــد که با همین تخفیف 
نیز به آموزش پرورش داده می شود و این 
اداره واسطه شده اســت.اکبر چیت ساز 
اظهار کرد: عنوان اتحادیه ما، اتحادیه کتاب 
و لوازم التحریر اســت، امــا وقتی کتاب 
درسی برای توزیع  به ما داده نشده است 
ما چه ادعایی داریم.رییس اتحادیه کتاب 
و لوازم التحریر فروشان اصفهان تصریح 
کرد: امســال هیچ گونه کتاب مدارسی در 
این صنف توزیع نشده  و حدود 3۰۰ عضو 
این صنف  له شده اند و در این صنف 7۵ 
تا ۸۰ درصد رکود داریــم.وی با بیان اینکه 
روا نیســت بعد از 4۰ ســال کار فرهنگی 
و عاشــقانه در این صنــف، واحد صنفی 
بیکار شود، ادامه داد: گفته می شود اینکه 
توزیع کتاب به آموزش پرورش داده شده 
به دلیل حذف واســطه بوده اســت؛ قبال 
کتاب به واحدهای صنفی داده می شــد 
و به موقع کتاب به فــروش می رفت و به 
موقع نیز پول گرفته می شــد.چیت ساز 
ادامه داد: اما اکنون از سایت دو ماه پیش 
ثبت نام انجام مــی گیرد و مردم باید پول 
بدهند، جالب اینکه  این کتاب با ۱۲ درصد 
تخفیف بــه واحد های صنفــی داده می 
شــد که با همین تخفیف نیــز به آموزش 
پرورش داده می شود، پس خود آموزش 
پرورش واسطه شده و از جایگاه آموزش 
و پرورش دور شده است.اکبر چیت ساز 
خاطرنشان کرد: کتاب فروش ها در حال 
ورشکستگی هســتند و این ظلم به این 
صنف اســت و آموزش و پرورش در این 
زمینه بــه واحدهای این صنــف خیانت 

کرده است.
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رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

سرمایه گذاری در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری ۵۵۱ درصد رشد کرد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
سرمایه گذاری انجام شده در استان در پنج ماهه امسال با صدور ۲۲۶ 
فقره جواز تاسیس از رشــد ۵۵۱ درصدی برخوردار شده است.سجاد 
رستمی در نشست ستاد تســهیل و رفع موانع تولید این استان که با 
حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد، افزود: در حال حاضر 
یک هزار و ۴۹۵ طرح در استان در حال اجراست که برای تکمیل این 
واحدها و توسعه ســایر واحدهای تولیدی و صنعتی استان ۲ هزار و 
۶۰ میلیارد ریال تسهیالت جذب شده اســت.وی در ادامه از رشد ۵۰ 
درصدی استخراج مواد معدنی در اســتان طی پنج ماهه امسال خبر 
داد و گفت: این مواد معدنی شامل هشت نوع ماده از ۱۰۲ معدن فعال 
در استان استخراج شده است.رستمی، اجرای طرح استخراج منیزیم 
از دولومیت را از مهم ترین طرح های معدنی استان برشمرد و افزود: 
با بهره برداری از این طرح که به زودی انجام می گیرد برای ۴۰۰ نفر در 
استان اشتغال زایی می شــود و تعداد مواد معدنی استخراج شده در 

استان به ۹ ماده افزایش پیدا می کند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری با 
اشــاره به وجود ۴۳ هزار واحد صنفی در اســتان، اظهار داشت: این 

واحدها برای ۱۰۰هزار نفر در استان اشتغال زایی کرده است و برخی از 
این صنوف نظیر فرش و گز جزو واحدهای تولیدی به شمار می روند.

رســتمی همچنین به صادرات ۲۰ میلیون دالر کاال از اســتان در پنج 
ماهه امسال اشــاره کرد و گفت: هدف گذاری سال جاری ۴۰ میلیون 
دالر کاالســت که نســبت به آن جلو هســتیم.وی، از ارتقای جایگاه 
صنعت، معدن و تجارت استان در سال جاری خبرداد و افزود: عملکرد 
این ســازمان از رتبه ۳۰ در پایان ســال ۹۸ به جایگاه یازدهم در بین 
استان های کشور ارتقا یافته است.رســتمی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ۸۵۶ واحد صنعتی در استان فعال اســت که از این تعداد ۳۶ 
مورد جزو واحدهای بزرگ و دارای اشــتغال باالی ۱۰۰ نفر و ۳۲ واحد 
متوســط با اشــتغال بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و ۷۸۶ واحد صنعتی کوچک 

است.
رییس خانه صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست 
با اشــاره به اقدامات انجام شــده از ســوی این نهاد، اظهار داشت: 
این خانه در ۲ حوزه مشــاوره ســرمایه گذاری و ارائه خدمات دولتی 
فعال است.شهرام زارع افزود: در ســال جاری ۱۵۰مشاوره صنعتی و 
سرمایه گذاری ارائه و ۹۳ جواز تاسیس صادر شده است.وی از معاون 
وزیر صمت درخواست کرد تا نماینده ای از بخش خصوصی در هیئت 

مدیره شرکت شهرک های صنعتی حضور داشته باشد تا بتواند از منافع 
بخش خصوصی دفاع کند.

رییس خانه صنعــت و معدن چهارمحال و بختیاری، نســبت به نبود 
مشــوق های الزم برای ســرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته 
کشور انتقاد کرد و گفت: قیمت گذاری یکســان زمین در شهرک های 
صنعتی یکی از این چالش هاست در حالی که انتظار می رود در مناطق 
کمترتوسعه یافته زمین با قیمت مناسب تری در اختیار سرمایه گذاران 

قرار داده شود.
زارع، همچنین تقویــت کمک های بالعوض ملی بــه مناطق محروم 
کشور را خواستار شد و افزود: این موضوع می تواند شرکت شهرک های 

صنعتی را در اعطای مشوق ها به سرمایه گذاران کمک کند.
در ایــن نشســت نمایندگانــی از برخــی واحدهــای صنعتــی و 
تولیــدی ایــن اســتان بــه بیــان مشــکالت و چالش هــای خود 
پرداختند.افتتــاح ۱۲ واحــد صنعتی و آغــاز عملیات اجرایی ســه 
طرح زیرســاختی در شــهرک های صنعتی چهارمحــال و بختیاری 
از جملــه برنامه هــای ســفر معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل 
 ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایران بــه این 

استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 حمایت مالی از 10 موسسه فرهنگی قرآنی 
در  چهارمحال و بختیاری

  مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری از حمایت یکصــد و ۵۰ میلیون ریالی 
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از ۱۰ موسسه فرهنگی قرآنی استان به منظور 
جبران خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا خبر داد.ابراهیم شریفی ضمن اعالم این خبر افزود: 
شــیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه سال گذشته از یک ســو و الزامات بهداشتی پیشگیرانه 
برای حفظ سالمت مردم، منجر به آن شــد که جلسات حضوری موسســات فرهنگی و هنری از 
جمله موسسات فرهنگی قرآنی خودخواسته یا بنا بر الزامات قانونی تعطیل و نیمه تعطیل شوند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه موسسات فرهنگی قرآنی استان، در قبال خدماتی که ارائه می دهند، 
شهریه دریافت می کنند و در حال حاضر با توجه به تعطیلی یا نیمه تعطیلی کالس های حضوری و با 
اوج گیری بیماری کرونا، این تعطیلی ها ادامه خواهد داشت گفت: هنگامی که آمار شرکت کنندگان 
در موسسه به شدت کاهش یافته است، یعنی درآمدی ناشی از شهریه که برای ارائه خدمات به مردم 
دریافت می شد، کم شده است، پس طبیعی است که موسسات حتی توان بازپرداخت تسهیالت 
دولتی )در سامانه کارا و ...( را ندارند.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در 
ادامه گفت: با توجه به شرایط مذکور، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام به 
حمایت مالی یکصد و ۵۰ میلیون ریالی از ۱۰ موسسه فرهنگی قرآنی در استان کرد.وی در ادامه ضمن 
اشاره به اینکه این حمایت ها در همین حد محدود نبوده و ادامه خواهند داشت، گفت: موسسات 
فرهنگی قرآنی فاطمه الزهرا )سالم ا... علیها( بروجن، ابرار مهر، ریحانه النبی سامان، شمیم کوی یار 
سامان، ثارا...، حامالن نور والیت، شفاء ده چشمه، خاتم االنبیا)ص(، آل یاسین گندمان و سابقون 

موسساتی هستند که در این مرحله شامل حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت متبوع شدند.

 چهارمحال و بختیاری، پیشتاز در اجرای طرح
 »سه شنبه های تکریم«

رییس کانون های فرهنگی و هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح سه شنبه های 
تکریم در راستای تکثیر فرهنگ ایثار و شهادت در کشــور کلید خورده است، گفت: بنا بر این است 
که این طرح به صورت مداوم ادامه یابد و چهارمحال و بختیاری از پیشــتازان اجرای این طرح در 
سطح کشور بوده است.محمدرضا مظاهری با بیان اینکه طرح ملی سه شنبه های تکریم با محوریت 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد و با همکاری بنیاد شــهید و امور ایثارگران و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در کشور آغاز شده است، اظهار کرد: این طرح از امسال و در نخستین سه شنبه دهه 
کرامت و در آستانه ۴۰ سالگی دفاع مقدس در کشور کلید خورد و شهرستان های ۱۰گانه استان نیز 
مشمول این طرح بوده و  جریان سازی مناســبی در شهرستان ها صورت گرفته است.  وی با اشاره 
به اینکه این طرح جریان سازی فرهنگی خوبی در راستای تکثیر فرهنگ ایثار و شهادت را در کشور 
کلید زده است، افزود: چهارمحال و بختیاری از پیشــتازان اجرای این طرح در سطح کشور بوده و 
از زمان شــروع این طرح تاکنون و به صورت مداوم ادامه یافته اســت، خانواده شهدا از این طرح 
استقبال کرده اند، زیرا این طرح منظم و طی برنامه مشخص در حال انجام است و بنا بر این است 
که به صورت مداوم ادامه یافته و هر سه شــنبه با حضور در منزل یک خانواده شهید از آنان تجلیل 
شود، در راستای این طرح نیز انتشار وصیت نامه شــهدا در فضای مجازی و در قالب عکس نوشته 
شروع شده و هشتگ طرح ملی سه شنبه های تکریم در رسانه های مجازی فعال است.مظاهری، 
این رویداد را محله محور و خانواده بنیان عنوان و تصریح کرد: ۹ هفته از این طرح ســپری شده و تا 
اول مهرماه سال جاری اختصاص به خانواده شهدای دفاع مقدس، انقالب، مدافع وطن و مدافع 
 حرم داشــته و پس از آن ایثارگران، نخبگان علمی، چهره های ماندگار و نوجوانان فعال مســاجد

 مدنظر هستند.

با مسئولان

در حال حاضر یک هزار و ۴۹۵ طرح در استان در حال 
اجراست که برای تکمیل این واحدها و توسعه سایر 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان ۲ هزار و ۶۰ میلیارد 

ریال تسهیالت جذب شده است

بام ایران

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری:

حفظ ارزش های دفاع مقدس به مثابه حفظ و پاسداری از خون شهداست
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از نظر اسالم دفاع در برابر دشمنان نه تنها واجب است بلکه از قداست 
ویژه ای نیز برخوردار است. از آنجا که کشور ما دارای نظام اسالمی است، امام خمینی )ره( دفاع در برابر دشمن بعثی را دفاع مقدس نامید و به این دفاع قداست 
بخشیدند.منوچهر ذوالفقاری ادامه داد: این قداست باعث شــد تا همه مردم از مرد و زن و پیر و جوان در این دفاع شرکت کنند و به دنبال یافتن نقش خود در 
دفاع مقدس باشند. با حضور همه مردم، ســازمان ها و نهادها، صحنه جنگ به طور کلی تغییر کرد و باعث پیروزی در دفاع مقدس شد.مدیرکل بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه با تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ آثار دفاع مقدس، وظیفه ذاتی بنیاد حفظ 
ارزش های دفاع مقدس، حفظ این ارزش ها و جلوگیری از تحریف و نشر آن ها در جامعه به ویژه نسل جوان است بنابراین حفظ ارزش های دفاع مقدس را باید 
به مثابه حفظ و پاسداری از خون شهدا بدانیم.ذوالفقاری گفت: رسالت بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس ادامه راه شهداست  تا بتواند حماسه هشت سال 
دفاع مقدس را برای نسل حاضر و نسل آینده حفظ کند و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به بهترین شکل در جامعه به ظهور و نمایش بگذارد.وی ادامه 
داد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نقش موثر رهبری در جامعه، همچنین حضور پررنگ مردم در دفاع مقدس و والیت پذیری آن ها در همه برهه های کشور راز 
ماندگاری و چهل سالگی دفاع مقدس است. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان با اشاره به اینکه حس اعتماد به نفس و خودباوری مردم 
از جمله دستاوردهای دفاع است، افزود: هشت سال دفاع مقدس باعث شد تا کشور به خودکفایی برسد و بسیاری از تجهیزات و لوازم مورد نیاز بخصوص از نظر 
نظامی در کشور تولید شود. همچنین رشد باورهای دینی و معنوی، خودکفایی اقتصادی و سیاسی، رشد علم و فناوری، تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسالمی و 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از دستاوردهای دفاع مقدس است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شرایط کنونی جذب سرمایه گذار در مناطق مختلف کشور یکسان است در حالی که این شرایط در مناطق کمتربرخوردار باید از مشوق های 
بیشتری برخوردار شود.اقبال عباسی در نشست ستاد تســهیل و رفع موانع تولید این استان افزود: بی شــک بخش خصوصی در حالت عادی تمایل دارد تا در مناطق 
توسعه یافته و نزدیک به مرکز سرمایه گذاری کند، اما چنانچه بتوان در خصوص واگذاری زمین، معافیت های مالیاتی و سایر موارد در مناطق کمتربرخوردار مشوق های قابل 
توجهی به سرمایه گذاران ارائه شود، می توان گام موثری برای جذب آنها در این مناطق برداشت.وی ادامه داد: افزایش قیمت زمین در صورت تغییر کاربری از صنعتی به 
خدماتی نیز چالش دیگری است که سبب شده قیمت تمام شده زمین برای سرمایه گذار در استان افزایش یابد.عباسی با اشاره به افزایش سرمایه گذاری در این استان 
طی سال های اخیر، تصریح کرد: رونق تولید و افزایش تمایل سرمایه گذاری در استان قابل مقایسه با سال های گذشته نیست و این موضوع نشان می دهد توجه به بخش 
صنعت بسیار بیشتر از گذشته است اما همچنان چالش هایی وجود دارد که چنانچه برای رفع آن در ســطح کالن اقدام شود در وضعیت بهتری قرار می گیریم.استاندار 
چهارمحال و بختیاری در خصوص واگذاری منطقه ویژه اقتصادی این استان به بخش خصوصی نیز گفت: این منطقه به مساحت ۷۰۰ هکتار از سال های گذشته به سازمان 
همیاری شهرداری ها واگذار شده؛  اما به سبب شرایط خاص این سازمان و ناتوانی در مدیریت این منطقه، پیشنهاد می شود منطقه ویژه اقتصادی استان به شهرک های 
صنعتی واگذار شود.عباسی بر ضرورت تبیین و اطالع رسانی در خصوص ایجاد شهرک های صنعتی خصوصی تاکید کرد و افزود: به نظر می رسد مقاومت هایی در خصوص 
واگذاری شهرک های خصوصی از سوی شرکت شهرک های صنعتی وجود دارد که می طلبد در این خصوص تسهیل گری شود. علی شهریارپور، رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیز  در خصوص جایگاه بخش صنعت، معدن و تجارت این استان در طرح های جهش تولید، اظهار داشت: در این استان ۴۶ طرح با 
سرمایه گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انعقاد تفاهم شده که از این تعداد ۱۷ طرح معادل ۳۷ درصد مجموع طرح های جهش تولید استان مختص بخش صنعت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

راهکاری برای جذب سرمایه گذار در مناطق کمتربرخوردار تدبیر شود

حصر وراثت
6/79 آقا/خانم رقیه میرزا پور نیاسر به شناســنامه شماره 88 به شرح دادخواست  به کالسه  
1343/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد آقا میرزا پور نیاسری به شماره شناسنامه 1528 درتاریخ 93/2/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است: 1(ربابه عرب زاده فرزند آقا ولی 
به ش.ش 134 همسر متوفی. 2(مهدی میرزا پور نیاســری فرزند احمد آقا به ش.ش 3. 3(
مجتبی میرزاپور نیاسری فرزند احمد آقا به ش.ش 1. 4(غالمعباس میرزا پور نیاسری فرزند 
احمد آقا به ش.ش 2. 5(هبابه میرزا پور نیاسری فرزند احمد آقا به ش.ش 2. 6(سکینه میرزا 
پور نیاسری فرزند احمد آقا به ش.ش 47. 7(رقیه میرزا پور نیاسر فرزند احمد به ش.ش 88. 
فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 977147 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
اخطار اجرایی

6/80 مشخصات محکوم علیه :  بابک معظمی. به نشانی مجهول المکان ، مشخصات محکوم 
له : علی عبدالهی فر. نام پدر:محمد. به نشانی خیابان شهید خاندایی رو به روی فرهنگسرای 
مهر ، محکوم به : به موجب رای شماره 8 تاریخ 99/1/16 حوزه سیزدهم شورای حل اختالف 
شهرستان کاشــان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 
25/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت 276/250 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )98/9/13( تا زمان 
وصول. تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد. نیم عشر دولتی قابل پرداخت است. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.  م الف: 978106 رئیس شورای حل

 اختالف کاشان  
حصر وراثت

6/81 آقا/خانم احمد رشــادی به شناسنامه شــماره 1260450589 به شرح دادخواست  
 به کالســه  9900972 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 

توضیح داده که شــادروان آقا حســین رشادی به شــماره شناســنامه 13656 درتاریخ 
1372/6/29 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت: 1( احمد رشــادی به ش.م 1260450589. 2(عباس رشــادی به ش.م 
1261658701. 3(حمیدرضا رشــادی به ش.م 1261643763. 4(محمدرضا رشــادی 
بــه ش.م 1261596684. 5(علــی اکبر رشــادی بــه ش.م 1261513967. 6(عزت 
رشــادی بــه ش.م 1261534077. 7(عفت رشــادی بــه ش.م 1261431723. 8(
عصمت رشــادی بــه ش.م 1261494441.همگی فرزنــدان متوفــی و الغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت و یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از 
 تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. 

م الف: 926946 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/82 آقا/خانم غالمعلی توکلی مفرد به شناســنامه شماره 10 به شــرح دادخواست  به 
کالسه  1212/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عصمت خانم شمشادی به شماره شناســنامه 293 درتاریخ 97/7/10 
 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت:
 1( غالمعلــی توکلــی مفــرد ش.ش1262581788 فرزند متوفی. 2(غالمحســین 
3(فاطمــه خاجــه ش.ش  خاجــه ش.ش 1262629535 فرزنــد متوفــی. 
1262615232 فرزنــد متوفــی. 4(فاطمــه توکلــی مفــرد ش.ش 1262593727 
فرزند متوفــی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت 
 و یــک مرتبــه آگهی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 978094 قاضی شــعبه ششــم شورای حل

 اختالف کاشان  
حصر وراثت

6/83 آقا/خانم فاطمه خبره گی به شناسنامه شماره 1144 به شرح دادخواست  به کالسه  
1172/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن خبره گی به شماره شناسنامه 552 درتاریخ 99/4/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 1(ربابه خبره گی کاشانی 
 ش.ش 1100 همســر متوفی. 2(لیال خبره گــی ش.ش 1261869801 فرزند متوفی.

 3(حسین خبره گی ش.ش 1263473441 فرزند متوفی. 4(ناهید خبره گی 1261964004 
فرزند متوفی. 5(جواد خبره گــی ش.ش 1263323571 فرزند متوفی. 6(رضا خبره گی 
ش.ش 1260492729 فرزند متوفی. 7(معصومه خبره گی ش.ش 1262321387 فرزند 
متوفی. 8(فاطمه خبره گــی ش ش 1261833112 فرزند متوفــی. 9( محمد خبره گی 
ش.ش 1263394353 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 978103 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
 اخطار اجرایی

 6/84 مشــخصات محکوم علیه :  میالد نلکو. به نشــانی مجهول المکان ، مشخصات 
محکوم له : علی عبدالهی فر. نام پدر:محمد. به نشــانی خیابان شــهید خاندایی مقابل 
فرهنگسرای مهر ، محکوم به : به موجب رای شــماره 1013/98 تاریخ 98/12/7 حوزه 
هشتم شــورای حل اختالف شهرستان کاشــان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به موجب دو فقره سفته و پرداخت مبلغ 
370/000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )98/9/21( تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در حق خواهان، رأی صادره غیابی است. تبصره 2 ماده 306 آ.د.م اعمال گردد. هزینه نیم 
عشر دولتی پرداخت گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید.  

م الف: 978105 قاضی شعبه هشتم کاشان  
حصر وراثت

6/85  آقای محمدرضا یزدانی به شناســنامه شماره 13 به شــرح دادخواست به کالسه  
363/99 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عصمت جالل پور به شناسنامه شــماره 3 در تاریخ 1399/05/15 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی: 
محمدرضا یزدانی )پسر( 2- مجتبی یزدانی )پسر( 3- محمد جعفر یزدانی )پسر( 4- حسین 
یزدانی )پسر( 5- مولود یزدانی )دختر( 6- نسرین یزدانی )دختر( 7- فاطمه یزدانی )دختر( 

8- صدیقه یزدانی )دختر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 979301  محمدرضا سودخانی رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نایین
ابالغ دادخواست و ضمائم 

6/86 بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست آقای رضا و ناصر قپانچی 
به طرفیت آقای یاسین فرطوس )رضایی( به خواســته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده 
است که به کالســه 363/99  ثبت و برای روز 99/7/30  ساعت 16:30  وقت رسیدگی 
تعیین شده است ، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه های کثیراالنشار طبع و نشر 
می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به دفتر شــورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رســیدگی حاضر شود . در 
صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ شــده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد 
 نمود . چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشــد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز اســت . 
975662 مدیــر دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــالف   م الــف :

شهرستان برخوار
تحدید حدود اختصاصی

6/87 شــماره نامه : 139985602024005832-1399/06/19 چــون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 4610 فرعی مجزا شده از 131 فرعی از 4483 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد مرادی 
فرزند فرهاد که در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی طبق 
رای شماره 863-99/3/1 مفروز گردیده است و در جریان ثبت می باشد عملیات تحدید 
حدود قانونًا به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1399/7/21 ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شد .م الف: 980232 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک

 جنوب اصفهان



پنجشنبه 20 شهریور  1399 / 21 محرم  1442/ 10 سپتامبر 2020/ شماره 3065
پرونده اربعین 99 بسته شد؛

ما و حسرت مدام...
»پرونـده اربعیـن امسـال بسـته شـد.«؛ ایـن را »ایرج مسـجدی«  سمیه پارسا
سـفیر ایران در عـراق گفت تا خطـی روی تمـام »امـا« و »اگر«ها و 
شـاید و نشـایدهای مربوط به اربعین امسـال بکشـد. سـفیر جمهوری اسـامی ایـران در بغداد 
تاکیـد کرد کـه عـراق بـه هیـچ زائـر خارجـی از جملـه ایرانـی اجـازه ورود بـه عـراق بـرای انجام 
مراسـم اربعیـن را نمی دهد.تـازه ترین گمانـه زنی هـا دربـاره احتمال برگـزاری مراسـم اربعین 

امسـال وقتـی صـورت گرفـت کـه یک 
ترجمـه اشـتباه از سـخنان اسـتاندار 
کربـا )کـه خبرگـزاری »فـارس« آن را 
ایـن  اول  خبـر  بـه  و  کـرد  منتشـر 
خبرگزاری هم تبدیل شـد(، باعث شـد 
هـای  شـبکه  در  چندسـاعتی  تـا 
احتمـال  سـر  بـر  بحـث  اجتماعـی 
برگـزاری ایـن مراسـم قـوت بگیـرد و 
البتـه عـده ای بـا دیـده تردیـد بـه این 
سـخنان نگریسـتند چـرا کـه اسـتاندار 
کربـا در روزهـا و مـاه هـای گذشـته، 
دسـتور بـه ممنوعیـت ورود زائر بـه این 

اسـتان حتی در ایام تاسـوعا و عاشـورا داده بـود و از قبل نیـز بارها اعام کـرده بود امسـال کربا 
نمی تواند میزبـان میلیون ها زائر باشـد و دلیل هم روشـن و واضح اسـت؛ »کرونا« . ویروسـی 
که دنیـا را درگیر خود کـرده و تمام معـادالت زندگـی را به هم ریخته اسـت. با این حال عاشـقان 
زیـارت سیدالشـهدا)ع( ایـن امید را داشـتند کـه با اتخـاذ تدابیـری خاص شـاید بشـود فضا را 
برای برگـزاری راهپیمایـی میلیونـی اربعیـن فراهم کرد. مسـئوالن کشـور نیـز در انتظـار تصمیم 
دولت عـراق در رابطه این موضـوع بودنـد. عراقی ها اما اعـام کردند کـه اجازه ورود بـه هیچ زائر 
خارجـی را نمی دهند. مسـئوالن شـهرهای زیارتـی عراق مثـل کربا و نجـف هـم از مدت ها قبل 

دستور به ممنوعیت ورود زائر به مکان های زیارتی دادند و مرزها نیز بسته شد. 
در مصاحبه اخیـر اسـتاندار کربا ، ایـن مقام مسـئول ابراز امیـدواری کـرده بود که »بـای کرونا 
ریشـه کن شـود تـا کلیـه دوسـتداران اهـل بیـت )ع( و اربعیـن بتواننـد موفق بـه زیارت بـارگاه 
امـام حسـین )ع( شـوند و اینجانـب در خدمـت آنـان باشـم.« امـا در ترجمه اشـتباه آمـده بود 
اسـتاندار کربا گفته اسـت که در اربعیـن آماده میزبانی از میلیون ها زائر و عاشـق سـید و سـاالر 

شـهیدان هستند. 
مسـئوالن کشـورمان البته اعام کـرده بودنـد چنانچـه دولت عـراق رضایـت بدهد، سـناریوهای 
مختلفـی بـرای برگـزاری این مراسـم همـراه بـا رعایت پروتـکل هـای بهداشـتی دارنـد. در این 
زمینـه هیئتـی هم از کشـورمان بـرای رایزنـی راهی عـراق شـد. اعمـال محدودیت سـنی و عدم 
اجازه خروج از کشـور بـرای بیمـاران و افرادی کـه بیماری زمینـه ای دارنـد، ازجملـه برنامه های 

پیشـنهادی مسـئوالن سـتاد اربعین کشـورمان بود. 
بـا شـروع مـاه محـرم گمانـه زنـی هـا و رایزنـی هـا در ایـن بـاره جـدی و جـدی تـر هـم شـد و 
باتکلیفـی باعـث شـده بود تـا عاشـقان زیارت امـام حسـین)ع( هـم نداننـد در نهایت مراسـم 

اربعیـن امسـال برگـزار مـی شـود یـا نه. 
درنهایت نیز رییس جمهور چندروز پیش در جلسـه هیئـت دولت باصراحت خبر از برگزارنشـدن 

این مراسـم داد و اعام کرد دولت عراق اجـازه ورود به زوار خارجـی را نمی دهد. 
سـفیر ایـران در عـراق هـم در آسـتانه یک مـاه مانـده تـا اربعیـن حسـینی خبـر داد کـه پرونده 

اربعیـن حسـینی امسـال بسـته شـده اسـت. 

اجرای حدود ۳۰۰ هزار هکتار نهالکاری در مناطق بیابانی استان؛

اصفهان؛ پیشتاز بیابان زدایی در کشور

براساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۸9، مساحت سه میلیون 
و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی بیابانی اســتان اصفهان، در هشت شهرستان 
شامل آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، برخوار، خور و بیابانک، کاشان 
، نایین و نطنز پراکنده اســت.از پهنه  ۱۰.۷ میلیون هکتاری اســتان 
اصفهان  ۳.۲ میلیون هکتار معادل ۳۰ درصد ســطح استان را اراضی 
بیابانی و شن زار تشــکیل داده اســت که به طور عمده در بخش های 
شمالی و شرقی آن پراکنش دارند، مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی 
به مســاحت ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار هکتار و کانون های های بحرانی 
فرســایش بادی مســاحتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۵ هزار هکتار از 
سطح اســتان را به خود اختصاص داده اند.رییس اداره بیابان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفــت: تاکنون بیش از  ۳۰۸ 
هزار هکتار از کانون های بحرانی فرســایش بادی در استان تبدیل به 
جنگل های دست کاشت شده اســت که حدود ۱۵ درصد جنگل های 

بیابانی دست کاشت کشور را تشکیل می دهد.
حسینعلی نریمانی اظهارداشت: مطالعه طرح های بیابان زدایی در 9۷۰ 
هزار هکتار، مالچ پاشی ۳۱ هزار هکتار، احداث بادشکن در یک هزار 
و ۱۰۰ کیلومتر و اجرای پروژه های مشارکتی با مردم در چهار هزار و ۵۰۰ 
هکتار دیگر اقداماتی به شمار می رود که این سال ها اجرا شده است.

وی اضافه کرد: مطالعات و تهیه طرح های مدیریــت مناطق بیابانی 
و مدیریت جنگل های دســت کاشــت و کانون های بحران فرسایش 
بادی به منظور ارائه راهکارهای و پیشنهادهای اجرایی با اصول علمی 
، اجرای عملیــات بیولوژیک بیابان زدایی مشــتمل بــر نهال کاری و 
بذرپاشــی با گونه های مقاوم به شــرایط محیطی مناطق، تولید نهال 
گونه های مقاوم به خشکی و شــرایط بیابانی و اجرای عملیات مالچ 
پاشــی در مواردی که احیای بیولوژیک منطقه امکان پذیر نیســت از 
جمله اقداماتی اســت که در سال های گذشــته در این منطقه انجام 

شده است.
رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان، احداث 
انواع بادشکن در مناطق حســاس به فرسایش بادی و نهال کاری در 
بادپناه آن، برگزاری کمیته های مشــورتی با حضور استادان دانشگاه 
و محققان فعال در زمینــه مقابله با بیابان زایی و فرســایش بادی و 
مشارکت و همکاری در طرح های تحقیقاتی به منظور ارائه راهکارهای 
بهتر و علمی در زمینه مقابله بــا پدیده بیابان زایــی و احیای مناطق 
بیابانی را از دیگر موارد مرتبط با مقوله بیابان زدایی در استان برشمرد.

نریمانی تصریح کرد: از لحاظ اعتبــارات تخصیص یافته برای اجرای 
طرح های بیابان زدایی در مقایسه سال های 9۸ و 9۶، رشد ۴۳ برابری 

را در طرح های بیابان زدایی مشــاهده می کنیم  که ۴۳۰ میلیارد ریال 
سال 9۸ برای این طرح ها در اصفهان اختصاص یافت و این در حالی 

است که این رقم در سال 9۶ حدود ۱۰ میلیارد ریال بود.
وی ادامــه داد: در مقایســه ســال های 9۶ بــا 9۴ نیــز رشــد 
اعتبــارات طــرح هــای بیابــان زدایــی در اســتان اصفهــان 
مشــهود بــود بــه ایــن ترتیــب کــه ۱۰ میلیــارد ریــال در ســال 
 9۶ و  ۴ میلیــارد ریال در ســال 9۴ بــرای این طرح هــا اختصاص 

پیدا کرد.

ریزگردها و اثرات آنها را جدی بگیریم
به نظر عضو هیئت علمی و دانشــیار دانشکده منابع طبیعی دانشکده 
صنعتی اصفهان در سال های گذشــته اقدامات بسیار مثبتی در زمینه 
بیابان زدایی در استان  اصفهان انجام شده اســت تا جایی که در این 

خصوص این خطه از جمله پیشتازان کشور به شمار می رود.
رضا جعفری اظهارداشت: اثرات ناشــی از ریزگردها بسیار پر دامنه و 
وسیع اســت البته باید بدانیم ریزگردها در بســیاری از مناطق جهان 
به عنــوان مواد مفیــد و موثر بر محیط زیســت قلمداد می شــود که 
اکوسیستم به آنها وابســته است؛ اما در مناطق خشــک مانند ایران 
انتشار گرد و غبار سبب بروز مشــکات اقتصادی، پزشکی، اجتماعی 

و دیگر موارد می شود.
وی با بیان اینکه آســیب رســیدن به سامت شــهروندان مهم ترین 
چالش گرد و غبار به شمار می رود، خاطرنشان کرد:  کاهش کیفیت و 
کمیت محصوالت کشاورزی، آســیب دیدگی تجهیزات زیرساختی و 
مشــکات فرهنگی نظیر تعطیلی  مدارس و معضــات امنیتی مانند 
مهاجرت هــای بی رویه از جمله دیگر مشــکاتی اســت که انتشــار 

ریزگردها به وجود می آورد.
این استاد دانشگاه با اشــاره به اهمیت اســتفاده از تجهیزات به روز 
و نرم افزارهای جدید برای پایش و مطالعــات در عرصه های بیابانی 
تصریح کرد: عاوه بر آن هر چقدر از تجهیزات ماهواره ای و داده های نو 
در این زمینه استفاده شود، می توانیم شاهد توسعه اقدامات مرتبط با 

بیابان زدایی در سطح استان اصفهان و کشور باشیم.
جعفــری، یکــی از چالش هــای اجــرای طرح هــای بیابــان 
زدایــی به ویــژه نهالکاری در اســتان اصفهــان را کمبــود منابع آبی 
برشــمرد و ادامه داد: با ایــن حال اجــرای حدود ۳۰۰ هــزار هکتار 
 نهالــکاری در مناطــق بیابانی ایــن خطه اثــرات مفید و شــایانی

 داشته است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
از افزایش ۳۱ درصدی شهریه ثابت مهد های کودک 
با توجه به وضعیت شهری و روستایی و درجه بندی 
مهد ها در استان در سال 99 خبر داد.مجتبی ناجی  
با اشاره به افزایش شــهریه مهد های کودک اظهار 
داشت: هر ساله متناسب با نرخ تورم و با موافقت 
ستاد تنظیم بازار افزایشــی در تعرفه های مهد های 
کودک اعمال می شود.وی افزود: امسال افزایش 
شــهریه مهد های کودک برای کل کشــور ۳۱ درصد 
اعام شده و استان اصفهان هم مانند سایر استان ها 

بسته به متغیر های مهد های کودک از جمله وضعیت 
شهری و روســتایی و درجه بندی ها این افزایش را 
خواهد داشت.معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان با بیان اعام شهریه مهد های کودک 
شهری عنوان کرد: حداقل شهریه ثابت مهد کودک 
شهری ۲۴۸ هزار تومان و حداکثر شهریه ثابت مهد 
کودک شهری ۴9۰ هزار تومان ماهیانه پیش بینی 
شده است.وی  تصریح کرد: شهریه های مذکور برای 
مهد های کودک بدون ستاره هستند که در ازای هر 

ستاره ۱۰ درصد هزینه اضافه می شود.
ناجی ادامه داد: مهد های کودک در شــرایط کرونا 
براساس شیوه نامه های خاصی فعالیت می کنند 
و بر این اســاس در شــرایط قرمز این مراکز نباید 
با تمام ظرفیت کودک پذیرش کننــد و این میزان 

باید بــه نصف ظرفیــت هر مهــد کاهــش یابد و 
 آموزش به صورت تلفیقی حضوری و غیرحضوری

 انجام شود.
وی با اشــاره به نگهداری کودکان زیر ۴ ســال در 
مهد های کودک در وضعیت کرونا اظهار داشت: برای 
این دسته از کودکان بیشــتر جنبه نگهداری مطرح 
است و آموزش به صورت حضوری صورت می گیرد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: اجرای شــیوه نامه های شدید 
بهداشتی از جمله اســتفاده از ماسک، دستکش، 
حفظ فاصله اجتماعی، شستن مکرر دست ها با آب 
و صابون یا مواد ضدعفونی کننده برای کادر آموزشی 
و کودکان برای حفظ ســامت افــراد در مهد های 

کودک همانند سایر اماکن برقرار است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان خبر داد:

افزایش 31 درصدی شهریه مهد های کودک اصفهان

عشایر ییالق »شاهبالغی«
ییاق شاهباغی در دهستان اسپیران شهرستان 
تبریز جزو نزدیک ترین دهستان ها به تبریز بوده 
و در شــمال غرب تبریز و ۲۰ کیلومتــری از طرف 
فرودگاه بین المللی و پل تاریخی آجی چای قرار 
دارد. عشــایر شــاهباغی در منطقه خوش آب و 
هوای شــاهباغی ییاق می گذرانند. این منطقه 
دارای ۱۶ خانوار بــوده و جمعیتی حدود ۸۰ نفری 
دارند. به گفته اهالی، این عشایر تحت عنوان عشایر 
ییاقی شاهباغی شناخته می شــوند که از تیره 
قراخانلوی طایفه حاج علیلو هستند و در مهرماه به 

قشاق)دشت مغان( کوچ خواهند کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان:

دانش آموزان موظف به ثبت نام در سامانه سالمت هستند
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: تمام دانش آموزان، معلمان و مدیران مدرسه موظف 

هستند که قبل از ورود به فضای مدرسه در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.
حســن ذبیحی اظهار کرد: تمام دانش آموزان با کمک والدین و کارکنان مدارس موظف هســتند 
 salamat.gov.ir که قبل از ورود به فضای مدرسه در سامانه ســامت وزارت بهداشت به نشانی
فرم خوداظهاری بیماری کووید ۱9 را تکمیل کنند.وی با بیــان اینکه این موضوع به صورت هفتگی 
باید اجرا شود، افزود: مدیران و مسئوالن آموزشی باید نسبت به این فرآیند نظارت داشته باشند و 
دانش آموزی که عائم بیماری داشت را به مراکز درمانی ویژه کووید ۱9 شهرستان معرفی کنند. این 

امر برای افزایش ضریب ایمنی سامت دانش آموزان و کادر آموزشی است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با اشاره به بازگشایی مدارس، گفت: با برنامه ریزی که شده 
مراقبان مراکز جامع سامت شهری و روستایی و بازرسان بهداشت محیط به صورت روزانه مدارس 
سطح شهرستان را بازرســی می کنند و تاکنون مورد مشکوکی نداشــتیم. دستورالعمل بهداشتی 
 درنظر گرفته شــده به فضا، رفتار دانش آموز و فاصلــه اجتماعی در ورود و خــروج دانش آموزان 

تاکید دارد.
ذبیحی، ماسک زدن دانش آموزان، کادر اداری و آموزشی را الزامی دانست و افزود: در دستورالعمل 

تتاکید شده که هر دانش آموز باید در مدرسه در شعاع یک متری از دیگر دانش آموزان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بازرســان شــبکه بهداشــت و درمــان به صــورت روزانه از واحدهــای مختلف 
صنفــی شهرســتان بازدیــد دارنــد و تذکــرات الزم را بــه اصنــاف متخلــف ارائــه می دهند، 
گفــت: متاســفانه نانوایی هــای شهرســتان همچنــان پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت 
 نمی کنند و با وجــود اینکه به دســتگاه های قضایــی معرفی شــدند، هنوز اقــدام بازدارنده ای

 انجام نداده اند.

وقف 220 رقبه توسط یک واقف در اصفهان
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: یکی از واقفان استان اصفهان 
تاکنون ۲۲۰ رقبه را برای امور خیریه با ۱۰ نیت به ثبت رســانده است.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، ایمان خواجه با بیان اینکه مردم خیر اســتان اصفهان از 
گذشــته تاکنون و حتی در بحران های اقتصادی توجه بــه امور خیر را مورد توجــه قرار می دهند، 
 اظهار کرد: در این اســتان، نیکوکاری وجود دارد کــه تاکنون ۲۲۰ رقبه را برای امــور خیریه به ثبت

 رسانده است.
وی با بیان اینکه واقف »محمد صادق برزانی« ۷۴ واحد مسکونی، ۸۷ واحد تجاری، هفت واحد 
ورزشی، پنج واحد کشاورزی، ۴۴ سوئیت و مهمانســرا و یک مورد واحد آموزشی را به نام اوقاف 
به ثبت رسانده است، افزود: این رقبات در اســتان های اصفهان، خراسان رضوی و گلستان به ثبت 

رسیده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه این واقف ۱۰ نیت را برای 
محل هزینه موقوفاتش در نظر گرفته است، تصریح کرد: کمک به دانش آموان بی بضاعت، تامین 
جهیزیه برای افراد نیازمند، هزینه سفر افراد نیازمند برای زیارت حضرت امام رضا )ع(، هزینه برای 
بهداشت و درمان، کمک به عمران مساجد و حسینیه ها، کمک به سادات و ... از نیات این واقف بوده 
است.وی افزود: این واقف همچنین زمینی به مساحت ۱۳ هکتار ابتدای جاده قلعه شور را به ثبت 
رسانده و قرار است که در این زمین مرکز نگهداری ســالمندان راه اندازی شود.خواجه با بیان اینکه 
این خیر در سال جاری نیز برای طرح »مهر تحصیلی« تهیه ۲۷۰ بسته مورد نیاز برای تحصیل دانش 
آموزان را تقبل کرده است، اضافه کرد: ارزش ریالی کمک برای تامین این تعداد بسته تحصیلی نیز 

۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

یادداشت جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

اخبار

پلمب 2۸ فروشگاه پوشاک 
غیرمتعارف در اصفهان

خبر روز

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با هشــدار به فروشــندگان البسه 
غیرمتعارف و غیرمجاز از پلمب ۲۸ فروشگاه 
این گونه لباس ها خبر داد.مختار درخشــان 
در خصوص پلمب فروشــگاه پوشــاک در 
اصفهان اظهار داشــت: ماموران اداره نظارت 
بر اماکن عمومــی پلیس امنیــت عمومی 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهان در 
راستای ساماندهی و پاک سازی واحدهای 
صنفی فــروش پوشــاک از مظاهر فرهنگ 
منحط غربی، طرح نظارت بــر این واحدها 
با همکاری اتحادیه صنــف مربوطه به اجرا 
گذاشــته شــد.معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان افزود: در این طرح 
از ۳۱۷ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در 
پایان ۴ هزار و ۲۸۸ دست لباس غیرمتعارف 
و غیرمجاز و ۶۷ عدد ماســک بهداشــتی با 
نمادها و تصاویر شیطان پرستی کشف شدند.

وی، از پلمــب ۲۸ واحد صنفــی در جریان 
اجرای این طرح با حکــم مقام قضایی خبر 
داد و گفت: برای ۵۶ واحد دیگر نیز اخطاریه 
پلمب صــادر و از متصدیان ۳۴ واحد صنفی 
هم تعهد کتبی اخذ و بــه ۲۲۷ متصدی نیز 
تذکر داده شد.درخشان با بیان اینکه کسانی 
که به اخطارها و تذکرات پلیس توجه نکنند 
با برخوردهای قانونی پلیس مواجه خواهند 
شــد، اظهار داشــت: پلیس، هوشــمندانه 
تمامی فعالیت فروشــندگان پوشاک را زیر 
نظر دارد و با کســانی که بخواهند با فروش 
لباس های غیرمتعارف و ضد ارزشــی باعث 
انحــراف جوانان و هنجارشــکنی در جامعه 
شوند برخورد قاطع و قانونی می کند.معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با قدردانی از همکاری و مشارکت شهروندان 
در اجرای بهتــر ماموریت های پلیس، گفت: 
از شــهروندان هــم می خواهیــم در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف و جرمی در واحدهای 
صنفی، فروش لباس های غیرمتعارف و عدم 
توجه به ارزش های اسامی موضوع را با ارائه 
نشانی دقیق طی تماس با پلیس ۱۱۰ اعام 

تا اقدامات قانونی با متخلفان صورت گیرد.

مدارس کان شهر اصفهان از هفته آینده با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی میزبان دانش آموزان خواهد بود.رییس اداره سامت و تندرستی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه اولیا حق دارند نگران فرزندان دانش آموز خود باشــند ،گفت: آموزش و پرورش کارشناسی های الزم را در این خصوص 
انجام داده و مدیران مدارس در طول تابستان در جلسات متعدد آموزش های الزم را برای چگونگی برگزاری و آغاز سال تحصیلی، فرا گرفته اند.حسین عباسیان 
با اشاره به اینکه کاس های درس با نیمی از ظرفیت برگزار می شود، افزود: ساعات تفریح دانش آموزان همراه با ورزش نخواهد بود و کاس ورزش در حال حاضر 
از برنامه درسی حذف شده و دانش آموزان صرفا از فضای آموزشی مدارس استفاده می کنند.رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی بوفه مدرسه، باز بودن درب 

و پنجره هنگام تشکیل کاس درس، ضدعفونی کردن محیط مدرسه و دست های دانش آموزان ازجمله مواردی است که مدیران ملزم به رعایت آن ها هستند.
حسین عباسیان با بیان اینکه در تمام مدارس اصفهان از تجهیزات ضدعفونی کننده برای دانش آموزان استفاده شده افزود: از همه ظرفیت ها برای محافظت از 
نسل نوجوان و جوان که سرمایه های این مرز و بوم هستند استفاده می کنیم.وی تاکید کرد: با کمک انجمن اولیا و مربیان و مدیران مدارس مواد ضدعفونی کننده 

تهیه شده و از اولیایی که استطاعت مالی دارند درخواست می کنیم در مواقع ضروری در کنار آموزش و پرورش و مدیران مدارس قرار گیرند.

رییس اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر از آمادگی مدارس اصفهان برای میزبانی از دانش آموزان داده است؛
آموزش پروتکلی!



رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان از برنامه ریزی برای احداث اولین پیست اختصاصی و ایمن جاده ای در استان با دستور استاندار خبر 
داد.حسین محمودیه اظهارداشت: این پیست کامال استاندارد به طول ۷.۵ کیلومتر و عرض حدود ۱۰ متر، موازی با جاده سپاهان شهر به شهر باغ ابریشم واقع 
در جنوب اصفهان خواهد بود و عملیات طراحی آن در سازمان طراحی شهرداری اصفهان در حال انجام است.وی با اشاره به اینکه پیست مذکور از جاده اصلی که 
محل عبور و مرور خودروهاست ۳۰ متر فاصله دارد، ادامه داد: این پروژه ورزشی در شورای ترافیک استان مصوب شد و پس از نهایی شدن طرح و تامین اعتبار 
حدود ۹ ماه برای احداث آن زمان نیاز است.رییس اداره فنی مهندســی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، تسطیح، آسفالت ریزی، جدول گذاری و برق کشی را 
از جمله عملیات ساخت پیست دوچرخه سواری جاده ای برشمرد.محمودیه با بیان اینکه جاده سپاهان شهر به شهر باغ ابریشم پیش تر برای تمرین دوچرخه 
سواران استفاده می شد، خاطرنشان کرد: تمرین در محل آمد و شد انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین خطرناک است و بی شک احداث این پیست ضامن جان 
و سالمتی ورزشکاران خواهد بود و در توسعه رشته هم نقش ویژه ای خواهد داشت.وی گفت: پیست نامبرده به غیر از تمرین می تواند محل مناسبی برای برگزاری 

مسابقات استانی و ملی باشد که البته تحقق آن نیازمند تکمیل و تعبیه برخی امکانات است.

نخستینپیستاختصاصیدوچرخهسواریجادهدراصفهاناحداثمیشود
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ازمذاکرهدرهتلتاتیمبستنبدونسرمربی!
منهای تمام مشکالتی که این روزها استقالل با آن دســت به گریبان است، موضوعی قابل توجه 
در مورد محل مذاکرات مســئوالن این باشــگاه با بازیکنان جدید و تمدیدی های این تیم وجود 
دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. سوال این اســت که مگر ساختمان ۵ طبقه باشگاه 
چه اشــکالی دارد که مدیران این تیم یک هتل را محل قرارهای خود و ایجاد قرارداد با بازیکنان 
در نظر گرفته اند؟آیا غیر از این است که محل باشــگاه دولتی و البته مردمی استقالل بخشی از 
هویت آن اســت و بی توجهی به دفتر اصلی برای مذاکرات به نوعی کج دهانی به مکانی است که 
مدیرانش احترام آن را حفظ نمی کنند؟ اگر مســئله مدیران اســتقالل تجمع خبرنگاران است، 
اکنون در هتل آزادی هــم این مذاکرات با حضور بیشــتر خبرنگاران انجام می شــود.نکته قابل 
توجه دیگر در برگزاری این نشســت ها وجود برخی چهره ها و افراد شــائبه دار اســت، افرادی 
که مشخص نیســت چه ســمتی در این باشــگاه دارند. این افراد تنها در تصاویر کنار مدیرعامل 
اســتقالل پر رنگ هستند و مشــخص نیســت به چه دلیل در مذاکرات رســمی یک باشگاه با 
بازیکنان از آنها عکس و فیلم می گیرند و در فضای مجازی منتشــر می کنند. همین باعث شده 
بازیکنان درجه چند که ســال قبل در تیم های معمولی بازی می کردند به جای اینکه از پیشنهاد 
استقالل خوشحال باشند، بیشــتر به فکر بازار گرمی بیفتند و بعضا شــاهد بودیم این بازیکنان 
چند بار مذاکرات را به دور دوم و سوم کشانده اند!ســوال دیگری که برای همه و حتی طرفداران 
اســتقالل پیش می آید، این است که چه کسی فهرســت این بازیکنان را به باشگاه داده تا با آنها 
قرارداد بسته شود؟ بابک مرادی، سید احمد موســوی، متین کریم زاده و حتی فرشاد احمدزاده 
که به خاطر فشــار هواداران مذاکره با او تکذیب شد، با نظر چه کســانی با استقالل وارد مذاکره 
 شدند؟ آیا ســرمربی بعدی اســتقالل که هدایت این تیم را قبول می کند فردا بابت این خریدها 

بهانه نمی آورد؟

بیانیههایبیپایانتیمهمیشهشاکی
در یک برنامه تلویزیونی که اصال نمی دانیم کی و کجا پخش شده، یک نفر به وقت کشی بازیکنان 
تراکتور در نیمه دوم بازی با استقالل اشــاره کرده؛ بعد مطابق معمول تراکتوری ها بیانیه آتشین 
بلندباال داده اند که آهای، در رسانه ملی فقط از پرسپولیس و استقالل حمایت می شود. بابا بس 
کنید دیگر؛ دست بکشــید از این داســتان کهنه. مگر در همین تلویزیون مجریان پرسپولیسی و 
استقاللی بدترین چیزها را به تیم رقیب نگفته اند؟ تازه مگر اشاره به وقت کشی جرم است؟ یعنی 
در روز روشــن می خواهید بگویید وقت نکشــتید؟ بعد هم چطور وقتی این همه رسانه دیداری، 
شنیداری و نوشتاری مدام قربان صدقه تراکتور می روند و کلیدواژه »پرشورها« را تکرار می کنند، به 
وظیفه خودشان عمل کرده اند، اما با دو خط انتقاد باید علیه شان بیانیه بنویسید؟ این چه منطقی 

است؟ کوتاه بیایید. این بازی خسته کننده را باالخره یک جا تمام کنید.

وعده عجیب رسول پناه؛
نشدکهنشد!

یحیی گل محمدی گفته از یک ماه پیش با ارسال نامه کتبی به باشگاه خواهان تمدید قرارداد با بازیکنان 
و حفظ اسکلت اصلی تیم شده بود. این درســت همان زمانی است که مهدی رسول پناه، سرپرست 
موقت باشگاه پیاپی در مصاحبه هایش از حفظ قطعی ۹۹ درصد بازیکنان تیم خبر می داد! حاال اما 
دو چهره اصلی خط حمله قرمزها رفتنی شده اند. این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که باشگاه طبق 
قوانین جدید قادر به جذب بازیکن خارجی هم نیست. در حال حاضر عیسی آل کثیر با قرمزها قرارداد 
بسته و حرف از بازگشت شــهاب زاهدی، بازیکن سابق سرخ ها هم هست، اما در نظر بگیرید که این 
دو نفر چقدر با زوج ترابی و علیپور فاصله دارند. حفط اسکلت اصلی تیم، اتفاقی بود که حتی در دوران 

مدیریت ایرج عرب هم رخ داد، اما رسول پناه در این زمینه توفیقی نداشته است.

با اینکه بیش از 6 ماه از تعطیلی اردو و مســابقات 
کشتی می گذرد، محمد بنا که در جلسه هماهنگی 
برگزاری اردوهای تیــم ملی حاضر شــده بود، به 
خاطر محدودیت های موجود ابــراز ناراحتی کرد. 
وقتی در نشســت هماهنگی به سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی اعالم شــد که باید تعداد محدودی 
از کشــتی گیران را برای یک اردوی چنــد روزه به 
تیم ملی دعوت کند، او بابت حاشیه های به وجود 
 آمده بعــد از این اتفــاق و ناراحتی شــاگردانش

 نگرانی داشــت. علیرضا دبیر، رییس فدراسیون 
کشــتی اتفاقات بعــد از جلســه و پیامــی که بنا 
دریافت کرده بود را اینگونه توصیف کرد:  ســاعت 
6، ۷ عصر محمــد بنا به مــن پیامــی داد که من 
خســته شــدم و نمی توانم ادامه همکاری بدهم. 
ایــن اتفاقــات در ورزش زیاد می افتــد و ما صبر 

می کنیم تا چند روز بعد که فضا آرام شــد، صحبت 
می کنیم تا موضوع حل شود. من فضا را به همین 
 شــکل می بینم و از نظر من اســتعفای بنا خیلی

 جدی نیست.«
با این حال خبر اســتعفای محمد بنا و ناراحتی او 
در رسانه ها شکل جدی تری به خود گرفت. بعد از 
گذشت چند روز مذاکراتی بین رییس فدراسیون 
کشــتی و ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی که 
اســتعفایی هم تحویل فدراســیون نداده، صورت 
گرفته تا مقدمات ادامه همکاری فراهم شود. لقمان 
رضایی، مربی تیم ملی کشــتی فرنگی که از سال 
گذشته در کنار محمد بنا در اردوها و مسابقات حاضر 
بوده، درباره تصمیم بنا بعد از انتشار اخبار مربوط به 
استعفا گفت: »مطمئن باشید که بنا به کارش ادامه 
می دهد و اصال بحث استعفایی مطرح نبوده. او به 

خاطر تعطیلی مسابقات و وضعیتی که وجود دارد، 
گفته خسته شــدم. بنا نمی تواند بین شاگردانش 
فرق بگــذارد و به خاطر محدودیــت هایی که به او 
اعالم شده، ناراحت است. این مسائل حل شدنی 
است و مشکلی وجود نخواهد داشت.« وی افزود: 
»حرف محمد بنا این است که بودن فرنگی کاران در 
اردوی تیم ملی خیلی بهتر از تمرین کردن آن ها در 
باشگاه های خصوصی و بدون رعایت کردن نکات 

بهداشتی است«.

»بنا«رفتنینیست؛بهفکرجایگزیننباشید!

خبر روز

»تیاگو«صددرصدبهلیورپولمیرود
ستاره سابق لیورپول می گوید انتقال تیاگو آالکانتارا از بایرن مونیخ به این تیم قطعی شده و تیاگو 
با قراردادی 2۰ میلیون پوندی راهی آنفیلد می شود.کاراگر در گفت وگویی با نشریه انگلیسی میرر 
گفت:»تنها عاملی که شاید باعث شک و تردید لیورپول باشد سن تیاگو است ولی به نظر من این 
انتقال صد در صد انجام خواهد شد. لیورپول چند بازیکن بیست و هشت تا بیست و نه ساله دیگر 
هم دارد و به همین خاطر سعی می کند این قرارداد را با رقم مد نظر خود تمام کند که 2۰ میلیون پوند 
است. حضور تیاگو به خط میانی لیورپول کیفیت باالتری می دهد. هافبک های لیورپول همه عالی 
هستند ولی سبک بازی شان شبیه است و تیاگو می تواند با تفاوت در سبک بازی اش کمک خوبی  

به تیم کلوپ باشد«.

تبریک»پله«بهرونالدوبابترکوردجدید
پله، اسطوره فوتبال برزیل بعد از آنکه کریستیانو رونالدو موفق شد در بازی تیم ملی پرتغال مقابل 
سوئد دو گل به ثمر رسانده و تعداد گل های ملی اش را به عدد ۱۰۱ برساند به او تبریک گفت.رونالدو 
در بازی تیم ملی کشورش مقابل سوئد در لیگ ملت های یوفا دو گل وارد دروازه سوئدی ها کرد و به 
رکورد ۱۰۱ گل ملی رسید. او حاال تا رسیدن به عنوان بهترین گلزن ملی تاریخ که فعال در اختیار علی 
دایی قرار دارد، هشــت گل کم دارد.پله که خودش با ۷۷ گل ملی یکی از گلزنان برتر ملی است در 
تبریکش برای رونالدو در توئیتر نوشت: » فکرش را می کردم که امروز قرار است زدن صدمین گل 
ملی رونالدو را جشن بگیریم. ولی او صد و یکمین گل را هم زد! تبریک به کریستیانو رونالدو که به 

یک رکورد جدید فوتبالی رسید«.

پیامانگیزشی»مانچینی«برایهافبکبدشانسایتالیا
دو تیم هلند و ایتالیا سه شنبه شــب در جریان رقابت های لیگ ملت های اروپا به مصاف یکدیگر 
رفتند که این بازی نهایتا با یک گل به سود شــاگردان روبرتو مانچینی خاتمه یافت؛ با این حال رخ 
دادن یک اتفاق در این دیدار باعث شــد که این پیروزی به کام ایتالیایی ها تلخ شود.در اواخر نیمه 
اول بازی بود که نیکولو زانیولو دچار یک مصدومیت شد؛ پزشکان تیم ملی ایتالیا در همان ابتدا از 
وضعیت این بازیکن بسیار نگران به نظر می رســیدند؛ در واقع نگرانی آنها کامال درست و بجا بوده 
چراکه مشخص شد زانیولو دچار پارگی از ناحیه رباط صلیبی شده است؛ یعنی درست اتفاقی که تنها 
هشت ماه پیش نیز برای این ستاره جوان رخ داده بود.نیکولو زانیولو در حالی تحت عمل جراحی 
قرار خواهد گرفت که حاال سرمربی تیم ملی ایتالیا یعنی روبرتو مانچینی با قرار دادن توئیتی از این 
ستاره جوان حمایت کرده است. سرمربی تیم ملی ایتالیا در توئیتر خود نوشت:»ممکن است بی 
اهمیت به نظر برسد که بگوییم قوی تر از قبل باز خواهی گشــت؛ اما من مطمئن هستم که در این 

امر موفق خواهی شد.«

کاماوینگا؛جوانترینبازیکنفرانسهطی106سالاخیر
ادواردو کاماوینگا، پدیده جوان فرانسه  ســه شنبه شــب در جریان دیدار تیم ملی فرانسه مقابل 
کرواسی که با پیروزی 4-2 فرانسوی ها به پایان رســید، در نیمه دوم به میدان رفت تا جوان ترین 
بازیکن فرانسه در ۱۰6 سال اخیر لقب بگیرد.در جریان بازی فرانســه و کرواسی، دیدیه دشان در 
دقیقه 6۳ کاماوینگا را به جای انگولو کانته به زمین فرستاد تا او اولین بازی ملی خود را در حالی که 
۱۷ سال و ۳۰۳ روز سن داشت، انجام دهد.به این ترتیب ورود به زمین چمن استاد دو فرانس از 
کاماوینگا، جوان ترین بازیکن فرانسه طی ۱۰6 سال اخیر را  ساخت. پیش از این جوان ترین کسی 
که با پیراهن فرانســه به میدان رفته بود موریس گاستیگر بود که در سال ۱۹۱4 و در سن ۱۷ سال و 

۱28 روز پیراهن ملی کشورش را به تن کرده بود.

فوتبال جهان

»علیرضاحقیقی«عالمت
سوالبزرگلیگ!

ســنگربان تیم ملی ایران در جام جهانی 2۰۱4 
پس از جدایی از نســاجی مازندران، هنوز تیم 
فصل آینده خود را انتخاب نکرده است.حقیقی 
به واسطه تجربیاتی که در ســطح ملی، رقابت 
های باشــگاهی اروپا و همینطور لیگ ایران به 
دســت آورده و نیم فصل خوبی که با نساجی 
مازندران ســپری کرد و مشــکالت این تیم در 
چارچوب دروازه را ســر و ســامان داد، در ۳2 
ســالگی یکی از بازیکنان جــذاب فصل نقل و 
انتقاالت به شمار می رود.این  دروازه بان اخیرا 
مذاکره ای با مدیران اســتقالل در هتل آزادی 
برگزار کرد؛ این جلسه پرسروصدا دور از چشم 
خبرنگاران برگزار شــد و درحالی که همه چیز 
مطابق نظر حقیقی پیش رفته بود؛ اما او در نهایت 
از این توافق احتمالی پشــیمان شد. گلر سابق 
پرسپولیس  در هتل آزادی جلسه مفصلی هم 
با رسول خطیبی، سرمربی آلومینیوم داشت و 
حتی کار به پیشنهاد مالی کشــید که در نهایت 
حقیقی بــه خطیبی گفــت احتیاج بــه زمان 
بیشــتری برای فکر کردن دارد. این دروازه بان 
همچنین پیشــنهاداتی از لیگ سوئد دریافت 
کرده ولی به دلیل شانسی که برای خود جهت 
بازگشت به تیم ملی متصور است، نمی خواهد 
دوباره از فضای فوتبــال ایران فاصله بگیرد و به 
احتمال زیاد یکی از پیشنهادهای لیگ برتری 
خود را قبول خواهد کرد.حقیقی که این روزها به 
صورت انفرادی تمریناتش را در تهران دنبال می 
کند، به همراه اشپیتیم آرفی به مجموعه ورزشی 
انقالب رفته بود و در شرایطی به صورت اتفاقی 
با امیرقلعه نویی مواجه شد، که روز قبلش برای 
پیوستن به گل گهرسیرجان مذاکراتی جدی را 
با این ســرمربی انجام داده بود.در حال حاضر 
از گل گهرســیرجان و فوالدخوزستان به عنوان 
دو مقصد احتمالی حقیقی برای لیگ بیستم 
نام برده می شود، ولی با توجه به جدایی شهاب 
گردان از جمع قرمزپوشــان خوزستانی و رابطه 
خوبی که حقیقی با نکونــام دارد و همینطور 
حضور این تیم در بازی های لیگ قهرمانان 
آسیا، شاید پیشنهاد سعید آذری حاال اولویت 

بیشتری برای او گرفته باشد.

در حاشیه

وز عکس ر

جایگاهخبرنگاراندرسه
ورزشگاهمیزبانلیگ
قهرمانانآسیاآمادهشد

کنفدراســیون فوتبــال آســیا خبــر داد 
جایگاه ویــژه خبرنگاران بــرای حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا 2۰2۰ در ورزشــگاه 
های میزبــان ایــن رقابت هــا در دوحه 
آمــاده شــد.ادامه مســابقات لیــگ 
قهرمانــان آســیا 2۰2۰ قــرار اســت به 
 صورت متمرکز به میزبانــی قطر از تاریخ

 24 شهریور آغاز شود. 

بیشازسیسالازورودنینجوتسوبهایران سمیهمصور
میگــذرد؛هنریرزمیکهایــنروزهاوبه
واسطهبازشدنپایگروهیازدختراننینجاکاربهتلویزیونطرفدارانزیادی
یافتهاست.نینجوتسوازدوکلمه»نین«بهمعنایبردباریوتحملدرعین
قدرتو»جوتسو«بهمعنایهنرتشکیلشدهاست،کلماتیکهدرکنارهم
معنایســبکیاززندگیرایادآورمیشــوندکهدرآنعــالوهبرتاکیدبر
مهارتهایرزمیوتقویتقدرتبدنی،برداشتنروحوروانیزاللوآزادو
فکرواندیشهقوییکجنگجوهماصرارمیورزند.درکنارتعابیرفوقباید
هیجانراهماضافهکرد،موضوعیکهنرگــسآقابابایی،مربینینجاکار
اصفهانیرویآنتاکیدزیادیداردوآنرامهمتریندلیلیمیداندکهسبب
شدهاینرشــتهراانتخابکند.نزدیکبهدهسالفعالیتمستمردررشته
نینجوتسووتربیتدخترانرزمیکاریکهرسیدنبهسالمتجسمیوروحی
راسرلوحهفعالیتهایورزشیخودقراردادهاند،بهترینبهانهاستبرای
نشستنپایصحبتهایآقاباباییکهدانسهمربیگریدراینرشتهدارد

ومربیگریراعشقمیداندتامنبعیبرایکسبدرآمد.

»نینجوتسو«مجموعهایازکارباسالح،هنردفاعشخصی،هنرآکربات
نینجوتســو، هنری رزمی است که ریشــه در کشــور ژاپن دارد. ماساکی 
هاتسومی سی و چهارمین و آخرین استاد بزرگ این رشته در ژاپن است 
که استاد فرجی، بنیانگذار نینجوتسوی ایران زیر نظر او آموزش دیده است. 
آقای فرجی در ادامه این تعلیمات را در ایران ارائه می دهد و از سال ۱۳6۹ 
نینجوتسو وارد ایران شد. نینجوســو مجموعه ای از کار با سالح، هنر دفاع 
شخصی، هنر آکربات و تکنیک هایی است که در رشته های دیگر وجود دارد.

مهارتویژهبرایغلبهبردشمن
این هنر رزمی ژاپنی را در لغت به معنای »حرکت پنهانی« هم دانسته اند. 
این رشته رزمی در واقع شــیوه ای به وجود آمده برای دفاع از خویشتن و 
رسیدن به مهارت های ویژه رزمی برای غلبه بر دشمن است. در »نینجوتسو« 
همچنیــن راهبردها و تاکتیک هــای جنگ های نامتعــارف و چریکی و 
روش های جاسوســی و پنهــان کاری آمــوزش داده می شــود. اجرای 
تکنیک های این رشته نیاز به سرعت، تعادل، تمرکز، قدرت و تنظیم زمان 

تنفس و کنترل آن دارد و بدون آن بی ارزش است.

ورزشیبرایتقویتاعتمادبهنفس
احترام، نظم، تمرکز و آرامش، صبر و شــجاعت نکات کلیدی است که 
در این رشــته رعایت می شــود و می توان گفت این ورزش وسیله ای 
جهت رسیدن به مهارت های ویژه رزمی و تقویت اعتماد به نفس برای 
غلبه حریف است.این ورزش، رده ســنی خاصی ندارد و فقط بستگی 
به استعداد خود فرد دارد  و اصال محدویتی در رشته ما وجود ندارد زیرا 
رشته خیلی متفاوتی است. افراد می توانند با سن زیاد و حتی سن کم 
در این رشته فعالیت کنند.  ضرورت خاصی برای ورود به این رشته وجود 
ندارد و ما ســعی می کنیم بچه هایی که انعطاف بدنــی و قدرت بدنی 

خوبی داشته باشند، به این رشته وارد شوند.

یکبرنامهموثربرایمعرفیرشته
 برنامه عصر جدید در معرفی این رشته بسیار موثر و عالی بود و مردم خیلی 
استقبال کردند. از تمام گروه های سنی برای آموزش رشته حاضر شدند 
و امیدواریم این اشــتیاق و عالقه تا آخر باقی بماند. ورزش در درجه اول 
برای سالمتی است، حال چه رشته نینجوتسو باشد و یا هررشته دیگری. 
امیدوارم مردم بتوانند در اولین گام فرزندشــان را به ورزش سوق بدهند 

چون برای سالمتی شان مفید است.

تعددباالیمربیدراصفهان
استقبال زیادی از سوی بانوان برای این رشته صورت گرفته است به طوری 
که می توان گفت بعد از تهران و کرج، اصفهان باالترین تعداد شرکت کننده ، 

مربی و داور در این رشته را داراست. آن قدر که مربی در این رشته در اصفهان 
وجود دارد در شهرهای دیگر نیست.

چگونگیکنارآمدنبامشکالتزندگی
ما در واقع در این رشته به بچه ها در کنار ورزش و سالمتی یاد می دهیم که 
چگونه با مشکالت زندگی با روحیه باال و ورزشکاری برخورد داشته باشند و 
با این مشکالت کنار بیایند. سعی می کنیم که به بچه ها عادت بدهیم که در 
قبال مسائلی که باید نه بگویند راحت نه را بگویند، در واقع جسارت بچه ها 
را باال می بریم نه خشونت و ایجاد حالت دعوایی در آنها و این که بخواهند 

با هر کسی جنگ داشته باشند.

کاهشدرآمدمربیگریبهواسطهکرونا
حاال با ایــن وضعیتی که در اثر شــیوع کرونا به وجود آمــده، درآمد های 
مربیگری کاهش چشمگیری یافته است ولی در گذشته نیز مربیان درآمد 
قابل توجهی نداشــتند. در کل مربیان رشته های مختلف ورزشی از هیچ 
گونه شرایط حمایتی همچون بیمه و سنوات برخوردار نیستند؛ اما اگر خدای 
نکرده اتفاقی رخ دهد پای مربیان گیر  است. می توان گفت که مربیگری 
عشق است تا اینکه منبع درآمد محسوب شود. با توجه به مخاطراتی که 

وجود دارد، مربیگری به ریسک باالیی نیاز دارد.

مدالآوریدرکشور
در مســابقات اســتانی که مدال های متعددی به دســت آمده و در 
مسابقات کشــوری هم چندین مدال طال داشــته ایم. در کنار تمرین 
برنامه های مختلفی هم چون حضور در اردوهای تفریحی و کوه پیمایی 
به مناسبت های مختلف داشــته ایم تا در کنار ورزش، به برنامه های 
 فرهنگی هم توجه داشته باشیم و برخی از مســائل را به آن ها گوشزد
 می کنیم. در جاهای مختلف اجرای برنامه داشته ایم که این برنامه ها با 
استقبال مردم روبه رو شده و آن ها خواهان یادگیری این رشته شده اند. 
در این رشــته با کمبود مشــکالت از جمله امکانات زیر ساختی مواجه 
هستیم و انتظار می رود با وجود استقبال زیاد هنرجویان، به این رشته 

توجه ویژه ای شود و سالنی برای ما در نظر بگیرند.

مربی اصفهانی از رشته جذاب نینجوتسو می گوید؛

مربیگری عشق است نه منبع درآمد
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 سومین تماس تلفنی شهردار اصفهان با شهروندان
 از طریق سامانه ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان

شهردار اصفهان برای سومین بار طی دو ماه گذشته، به طور مستقیم با تعدادی از شهروندانی که با اداره 
ارتباطات مردمی 137 شهرداری تماس گرفته بودند، گفت وگو کرد و دغدغه های آنان را شنید.به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، شهردار اصفهان از محل دفتر خود با شهروندانی که پیش 
از این درخواست گفت وگو با شهردار را از طریق اداره ارتباطات مردمی شهرداری داشتند؛ اما موفق به 
برقراری ارتباط نشده بودند، تماس گرفت، مشکالت و دغدغه های آنها را شنید و در لحظه نسبت به رفع 
این مشکالت دستورات الزم را صادر کرد.قدرت ا... نوروزی در این باره گفت: با توجه به شرایط کرونایی 
امکان حضور در مناطق در قالب برنامه های مالقات مردمی، ارتباط مســتقیم با مردم و رسیدگی به 
مشکالت آنان مانند گذشته وجود ندارد بنابراین ناگزیر به استفاده از روش های جدید هستیم.  وی با 
بیان اینکه مردم مشکالتی دارند که این مشکالت ممکن است مهمترین دغدغه زندگی روزانه آنها باشد، 
تصریح کرد: با استفاده از سامانه ارتباط مردمی 137 شهرداری، پاسخگوی تماس های شهروندان 
طی روزهای گذشته بودیم، با این وجود در دفعه های قبلی به دلیل تعدد تماس ها امکان پاسخگویی 
به برخی از شهروندان که با این سامانه تماس گرفته بودند به وجود نیامد به همین دلیل در سومین 
فرصتی که فراهم شد شخصا با آن دسته از شــهروندانی که موفق به گفت و گو نشده بودند،  تماس 
گرفتم تا بتوانیم مشکالت آنها را مرتفع کنیم.شهردار اصفهان یکی از امور شایسته ای که مدیران باید به 
آن توجه داشته باشند را ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم ذکر کرد و افزود: در حال نهادینه کردن 
این موضوع به عنوان یک وظیفه هستیم تا مدیران ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند، این موضوع 
به ویژه در شهرداری اهمیت ویژه ای دارد چراکه بسیاری از امور روزانه مردم با شهرداری مرتبط است. 

شهروندی که مشاور افتخاری شهردار شد
وی اضافه کرد: در تماسی که با یکی از شهروندان داشتم وی را فردی بسیار مطلع و دلسوز شهر اصفهان 
دیدم که بعدا متوجه شدم این شهروند استاد دانشگاه است و با توجه به نقطه نظرات خوبی که برای 
شهر اصفهان در حوزه های مختلف داشت، این شــهروند عزیز را به عنوان یکی از مشاوران افتخاری 
انتخاب کردم، در این گفت وگو روش و منش وی را متوجه شــدم و حتما در یک مالقات حضوری 
از وی تشــکر خواهم کرد و نقطه نظرات وی را به طور کامل خواهم شنید. نوروزی در ادامه با اشاره به 
تماس خود با یکی دیگر از شهروندان که از خانواده شهدا بود، تاکید کرد: در تماس تلفنی دیگری که با 
دختر یکی از شهدای عزیز دفاع مقدس برقرار شد، متوجه شدم مشکلی چندین ساله برای وی وجود 
دارد که به دلیل احساس مسئولیت بیشتری که نسبت به خانواده شهدا داشتم دستور الزم به شهردار 
مربوطه داده شد تا هر چه سریع تر پیگیری های الزم را نسبت به رفع مشکل این شهروند انجام دهد.  
وی خاطرنشان کرد: تالش ما این است تا از سقفی که قانونگذار تعیین کرده برای پیگیری مشکالت 
مردم استفاده کنیم و در خصوص شــهروندانی که بضاعت مالی کمتری دارند کمترین وجه مطالبه 
شود، گاهی اوقات در خصوص اخذ مبالغ مختلف از شهروندان برای خدمت رسانی به خودشان باید 

حداکثرها و گاهی الزم است حداقل ها را در چارچوب قانون جهت احقاق حق مردم در نظر بگیریم. 

آسایش و آرامش شهروندان به معنای نظم بیشتر شهر است
شــهردار اصفهان گفت: هر میزان دغدغه های مردم کمتر شود آســایش و آرامش بیشتری میان 
شهروندان برقرار و نظم خوبی در شهر حاکم می شود، اگر مسئله شهروندی حل شود این آرامش به 
سایر شهروندان نیز انتقال می یابد که خود باعث آرامش جامعه می شود، هر میزان مردم استرس 
و عصبانیت بیشتری داشته باشند و مشکالت آنها الینحل باقی بماند آسیب های بیشتری متوجه 
جامعه می شود. وی در خصوص واکنش مردم به این تماس ها گفت: شهروندان در درجه اول تعجب 
می کنند که شهردار با آن ها تماس گرفته، بسیار تشکر می کنند و همچنین در نهایت احساس رضایت 
و آرامش دارند. بنابراین الزم است این موضوعات در همه بخش های شهر و در همه مدیریت ها برای 

مردم تکرار شود تا مردم نیز بدانند پاسخگویی وظیفه ما مدیران است. 

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان:

طول خط یک مترو به 50 کیلومتر افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: با بروز شرایط کرونایی، 
درآمد شهرداری از مترو ماهانه به 700 میلیون تومان کاهش یافته است 
در حالی که ساالنه شــهرداری بین 100 تا 200 میلیارد تومان هزینه برای 
مترو صرف می کند.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
احمدرضا طحانیان در نشست خبری از سلسله نشست های »سه شنبه 
ها با رسانه« با اصحاب رسانه که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: 
طی دو سال گذشته 12 ایستگاه از 16 ایستگاه خط دو متروی اصفهان در 
حال ساخت و از شــرق و غرب احداث تونل ها اجرایی شده است.وی با 
بیان اینکه به ازای سیســتم های مترویی باید هر ساعت باالی 20 تا 25 
هزار نفر جابه جایی مســافر انجام دهند، گفت: به ازای هر کیلومتر مترو 
باالی 50 میلیون دالر یا نزدیک هزار میلیارد تومان باید توسط شهرداری ها 
هزینه شود، بنابراین روی خط یک نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان هزینه 
کردیم تا 200 هزار نفر را در شهر جابه جا کنیم.مدیرعامل شرکت متروی 
منطقه اصفهان با اشاره به اینکه با راه اندازی خط دو و سه متروی اصفهان 
سهم جابه جایی افزایش می یابد، تصریح کرد: هزینه یارانه ای که توسط 
شهرداری پرداخت می شود بین 10 تا 12 برابر هزینه واقعی است که از هر 
شهروند برای استفاده از مترو گرفته می شود؛ اما این هزینه ها برای تامین 
ایمنی و آسایش مردم الزم است. وی افزود: یکی از بحث هایی که برای 

تردد شهروند در مترو اهمیت دارد نصب آسانسور و پله برقی در ایستگاه ها 
است؛ هر سیستم برقی و آسانسور نیاز به استانداردسازی دارد و تقریبا در 
بسیاری از ایستگاه های خط یک این کار انجام شده و همه ایستگاه های 
مترو مجهز به پله برقی است. طحانیان ادامه داد: در مورد نصب آسانسور 
استانداردسازی و تحویل از طرف پیمانکار هنوز انجام نشده است اما این 
اقدام هم به زودی صورت می گیرد تا چند آسانسور در ایستگاه ها از جمله 
در ایستگاه میدان امام حسین )ع( که هنوز فعال نشده نیز فعال شود. وی 
با اشاره به اینکه ساخت خط دوم با توجه به هزینه های زیاد آن به لحاظ 
عمرانی پیشرفت خوبی داشته  و با توجه به تمام موانع، شبانه روزی در 
سه شیفت فعال است، گفت: مباحث الکترونیکی و نازک کاری نیز شروع 
می شــود؛ اما نمی توان تاریخ دقیق بهره برداری را ارائه کرد هرچند زمان 
آن بسیار متفاوت با خط یک است و پروژه با سرعت خوبی به بهره برداری 

می رسد. 

امتداد خط یک متروی اصفهان از شاهین شهر تا بهارستان
مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهــان افزود: همه همــکاران ما در 
ایستگاه ها، در خدمت افراد دارای معلولیت هستند و در هر ایستگاه اگر 
شخص کم توان حضور داشته باشد و کسی از ویلچر استفاده کند، با اعالم 

به مامور ایستگاه، مامور وظیفه دارد فرد را سوار قطار کند. طحانیان تصریح 
کرد: شــرکت متروی منطقه اصفهان وظیفه دارد به شهرهای اقماری و 
همجوار جمله شاهین شهر و بهارستان خدمت رسانی کند؛ در واقع خط 
یک متروی اصفهان از شاهین شهر شــروع و تا بهارستان ادامه می یابد 
درهمین راســتا انعقاد قرارداد متروی شاهین انجام شده اما بسیاری از 
کارها از جمله ریل گذاری در متروی بهارســتان انجام شده و یک سری 
ایستگاه ها در حال نازک کاری است و فقط مقداری از تونل نزدیک صفه 
باقی مانده است، در واقع می توان گفت هیچ خطی به این سرعت در حال 
اجرا نیست. وی افزود: در یکی دو سال آینده با تالش دولت، شهرداری 
اصفهان و شهرداری بهارستان، خط متروی بهارستان سریع تر از پیش بینی 
ها به نتیجه می رسد؛ در این راستا رام های قطار به خاطر تحریم خریداری 
اما تحویل نشده است که با تحویل خدمت رسانی به مردم انجام می شود. 
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان در مورد حذف بلیت تک سفره 
در شرایط کرونا و راه های جایگزین آن تصریح کرد: شاید برای یکسری 
افراد داشتن اصفهان کارت توجیه پذیر نباشد؛ اما مردم با تهیه این کارت 
می توانند در زمینه های مختلف مانند بهره مندی از خدمات مراکز تفریحی 
و خدماتی از اصفهان کارت استفاده کنند ولی یکی سری از مسافران مترو 
میهمان هستند که برای سفرهای آنها ما سال گذشته سیستم »توکن« 
را راه اندازی کردیم که دســتگاه خودکار فروش بلیت است؛ اما با شیوع 
کرونا و احتمال انتقال آلودگی، مجبور به حذف سیستم توکن از ایستگاه 
ها شدیم. وی افزود: با این وجود، سیستم کیو آر کد را در 20 ایستگاه خط 
اول نصب کردیم و تا اواخر شهریور اجرایی می شود. برای اجرای این طرح، 
پوزها در ایستگاه ها نصب شده و با خواندن بارکد پرداخت انجام می شود. 
نرخ بلیت برای مسافران استفاده کننده از این سیستم 1500 تومان است.  

طول خط یک مترو به 50 کیلومتر افزایش می یابد
طحانیان اظهار کرد: هم اکنون ما در حال استفاده از 20 کیلومتر از خط یک 
مترو هستیم که با اضافه شدن 16 کیلومتر خط بهارستان و 14 کیلومتر خط 
شاهین، طول خط یک متروی اصفهان به 50 کیلومتر افزایش می یابد.وی 
با اشاره به اینکه انجام خدمات مترو با هزینه زیاد همراه است، گفت: برای 
یک بلیت حمل و نقل عمومی هزار و 200 تومان پرداخت می شود این در 
حالی است که تقریبا 20 هزار میلیارد تومان برای خط یک سرمایه گذاری 
کردیم که اگر فقط هزینه نگهداری از مترو برای یک سال را در نظر بگیریم، 
100 میلیارد تومان برای بهره برداری و با خرید تجهیزات 200 میلیارد تومان 
هزینه می شــود؛ اما درآمد کل متروی اصفهان زمانی که روزانه 100 هزار 

مسافر جابه جا می شد، ماهانه دو و نیم میلیارد تومان بود. 

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان در دومین 
جلسه هماهنگی ستاد معاونت خدمات شهری که 
به صورت آنالین با موضوع آغاز سال تحصیلی جدید 
برگزار شد، اظهار کرد: شــهرداری اصفهان با اجرای 
دستورالعمل 4۹ بندی در مناطق 15 گانه به استقبال 
دانش آموزان می رود.حسین امیری با بیان اینکه 
همه ســاله در ایام بازگشــایی مــدارس مدیریت 
شــهری اقدامات قابل توجهی را با هــدف ارتقای 
سطح ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی 

به دانش آموزان انجام می دهد، خاطرنشــان کرد: 
مدیریت شــهری با همکاری نهادها و سازمان های 
مرتبط خدمات ویژه ای را برای اســتقبال از ســال 
تحصیلــی جدید ارائــه می دهد.معــاون خدمات 
شــهری شــهردار اصفهان افزود: با توجه به تاخیر 
یک هفته ای بازگشایی مدارس اصفهان نسبت به 
شــهرهای دیگر با آمادگی کامل به استقبال دانش 
آموزان خواهیم رفت.وی تاکید کرد: سازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی باید تا ابتدای مهر ماه در 
تمامی مناطق 15 گانه توسط 25 ایستگاه مستقر و در 
این مناطق نسبت به بازدید، بررسی و چکاپ کامل 
تمامی مدارس از نظر ایمنی اقدام کند و موارد مورد 
مشاهده طی نامه ای به اداره کل آموزش و پرورش 

و مجموعه های نظارتی اعالم شود.وی ادامه داد: با 
توجه به انتشــار ویروس کرونا در هر یک از مناطق 
15 گانــه اکیپ هایــی جهت ضدعفونــی مدارس 
آمــاده و تجهیز شــده اند و در صورت درخواســت 
مدارس ضدعفونــی کامل صــورت خواهد گرفت.
معاون خدمات شهر شهرداری اصفهان خاطر نشان 
کرد: اقدامات الزم به منظور آماده ســازی شــهر به 
منظور بازگشــایی مدارس در حال انجام اســت و 
از شــهروندان انتظار می رود در راستای همراهی و 
پشــتیبانی از مدیریت شــهری در صورت مشاهد 
مشکالت از طریق ســامانه ارتباطات مردمی 137 
نسبت به اطالع رســانی اقدام کند تا در اسرع وقت 

پیگیری و اقدامات الزم صورت پذیرد.

نظارت مستقیم آتش نشانی بر ایمنی مدارس شهر اصفهان

فراخوان جایزه دو ساالنه کتاب اصفهان منتشر شد
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان اظهار داشت: بیست و پنجمین دوره جشنواره دو 
ساالنه کتاب اصفهان با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان برگزار خواهد شد و از برترین کتب 
منتشر شده در سال های ۹7 و ۹8 تقدیر به عمل خواهد آمد.اصغر مختاری افزود: تمامی کتب منتشر 
شــده با موضوعات علوم ده گانه از جمله علوم پایه، تاریخ، جغرافیا، دین و مذهب و فلسفه و همچنین 
کتب داستانی امکان حضور در این جشنواره را دارند؛ اما کتاب های آموزشی و کمک آموزشی در زمره آثار 
مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان ادامه داد: هر کدام از کتاب ها در رشته مربوط به خود مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند و از هر 
موضوع، از برترین کتاب ها تقدیر به عمل خواهد آمد. همچنین در این جشنواره از برترین فروشگاه های 
کتاب، ناشران و پیشکسوت حوزه کتاب نیز تجلیل خواهد شد.وی با بیان اینکه فراخوان و تبلیغات رویداد 
جایزه دو ساالنه کتاب اصفهان منتشر شده است،  گفت: تیم های داوری ما از اواخر مهرماه اقدام به بررسی 
کتاب ها می کنند و اگر مشکل خاصی در طول این جشنواره پیش نیاید، امیدوار به اعالم برترین آثار در 
بهمن ماه امسال هستیم.مختاری اضافه کرد: برخی از کتاب ها توسط اساتید دانشگاهی در اصفهان و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ارزیابی می شوند و برخی از کتاب های دیگر که نیاز به تخصص 

بیشتری برای ارزیابی دارند، توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران مورد بررسی قرار می گیرند.

فانوس دوران دفاع مقدس در شبکه اصفهان روشن شد
مستند»فانوس« با هدف معرفی تولیدات و دســتاوردهای خانواده  های کارآفرین ایثارگران و شهدا ، 
در آستانه 40 سالگی دفاع مقدس در سیمای اصفهان ساخته می شود.مستند»فانوس« به مدت 40 
دقیقه، به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد عطایی در سیمای اصفهان تولید می شود. این مستند گوشه ای 
از فعالیت های اقتصادی، پشتکار و کارآفرینی یادگاران دوران دفاع مقدس و مسیر طی شده به سمت 
موفقیت در سال جهش تولید را به تصویر می کشد.مستند»فانوس« به نویسندگی محمدحسین مامن 
پوش، نورپردازی مهران رضایی، تصویربرداری مهرداد رضایی، صدابرداری پوریا خالقی و ... هم اکنون در 

حال تولید است و به مناسبت 40 سالگی دفاع مقدس از شبکه اصفهان پخش می شود.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در  رادیو اصفهان
رادیو اصفهان با تولید و پخش برنامه ای با نام »شــب های روشــن« به تداعی خاطرات دوران دفاع 
مقدس می پردازد.به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این برنامه گفت و گو محور با هدف ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت و بیان خاطرات حماسه ســازان دفاع مقدس در جامعه به سمع شنوندگان می رسد و 
هر هفته با حضور یکی از چهره  های شــاخص دفاع مقدس اســتان اصفهان خاطرات این دوران بازگو 
می شود.»شب های روشن« شنبه ها ساعت 22 و بازپخش آن جمعه  ها همین ساعت روی موج رادیو 

اصفهان قرار می گیرد.

300 طرح گردشگری استان اصفهان در دست اجراست
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: نزدیک به 300 طرح در 
حوزه گردشگری با سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد تومان در این استان در دست اجراست.فریدون 
الهیاری بیان کرد: تالش می کنیم این حجم سرمایه گذاری را تا پایان سال به 15 هزار میلیارد تومان 
افزایش دهیم.وی افزود: بخشی از این طرح ها بر اساس برنامه زمان بندی شده تا پایان سال جاری 
و بخش دیگر آن در سال 1400 به بهره برداری می رســند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان به بهره برداری از 150 طرح گردشگری در این استان تا پایان سال جاری 
اشاره کرد و گفت: 55 طرح در حوزه صنایع دستی و گردشگری همزمان با هفته دولت افتتاح شد و 

در هفته گردشگری نیز حدود 50 طرح و بقیه نیز تا پایان سال آماده بهره برداری می شود.

با مسئولان

خبر خوان

 اجرای بدنه سازی مادی
 لنبان در منطقه ٩

خبر روز

مدیــر منطقــه ٩ شــهرداری اصفهــان از باز 
زنده سازی محور نمونه مادی لنبان و بدنه سازی 
این نهر به صورت پایلوت در خیابان میرزاطاهر 
خبــر داد و گفت: مادی لنبان نهــری جاری از 
رودخانه زاینده رود است که از خیابان میرزاطاهر 
گذشته و به سمت مرکز شهر ادامه دارد.علیرضا 
رفیعی اظهار کــرد: اجرای پروژه بدنه ســازی 
مادی لنبان با اعتبــار دو میلیارد و 500 میلیون 
ریال در دست اقدام اســت و پیمانکار در حال 
بدنه سازی و زیرسازی و احیای دیواره های این 
مادی به طول ٢٥٠ متر و بازسازی پل های طول 
این نهر و پیرایش شهری در خیابان میرزاطاهر 
است.وی با تاکید بر اهمیت پیرایش شهری، 
باززنده ســازی انهار و مادی ها و مادی لنبان، 
تصریح کرد: باززنده ســازی فضای شهری و 
پیرایش محیطی خیابان های شهر زمینه رشد 
آن را فراهــم می کند و به مثابــه اهرمی برای 
توسعه است.مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه زیبایی های محیطی شــهر باعث 
افزایش آرامش در شهروندان می شود، افزود: 
عناصر طبیعی بخشــی از منظر طبیعی است 
که در نتیجه هم پوشانی و تعامل میان انسان 
و طبیعت به وجــود می آید.وی ادامــه داد: از 
آنجایی که عناصر طبیعی کارکردی چندگانه از 
جمله ایجاد فضاهــای جمعی، غنای بصری و 
زیســت محیطی، ایجاد حس تعلق به مکان، 
مطبوعیت محیطی و نظایر ایــن را دارد، احیا 
و باززنده سازی مناظر طبیعی و نهرها در شهر 
از اهمیت بســزایی برخوردار است که اهمیت 
این موضوع در خصوص نهرهای و مادی های 
شــهری واقع در منطقــه ٩ به دلیــل نقش و 
کارکردهــای ویژه آن دوچندان اســت.رفیعی 
گفت: مادی لنبان کــه از دل محالت نصرآباد 
می گذرد یکی از بارزترین منابع طبیعی شــهر 
اصفهان است که نقش موثری بر شکل گیری 
شــهر و محالت ایفا می کند.وی خاطرنشــان 
کرد: ارتباط شــهروندان با شــهرداری از طریق 
ســامانه ١٣٧ یا ثبت درخواست شهروندان در 
ســایت my.isfahan.ir به صورت ٢٤ ساعته 

امکان پذیر است.

کالن شهر اصفهان 
در تسخیر 

موتورسیکلت ها
افزایش ترافیــک خیابان ها، 
طرح هــای ترافیــک، زوج و 
فرد، نقش موتورسیکلت ها در 
حمل و نقل کاال و عبور و مرور 
را پررنگ کرده بــه گونه ای که 
نصف جهان در تســخیر این 
دوچرخ هــای پرســروصدا 

درآمده است.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر 
از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسی
- جمع اولیه اعتبار: 16/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 800/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهرداری

 - مهلــت ارائــه پیشــنهادهای مناقصــه: پایان وقــت اداری روز شــنبه

 مورخ ۹۹/6/2۹
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/6/30

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنجشنبه ۹۹/7/10
- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم 

پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی تجدید مناقصه )چاپ دوم(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:969883

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

در حدود ســه دهه پیش اولین رینــگ ترافیکی  حدیث زاهدی
اصفهان با 12.5 کیلومتر طول شامل خیابان های 
شریانی فرعی و دومین رینگ با 24.5 کیلومتر طول شامل خیابان های شریانی 
درجه دو ساخته شد . ســومین حلقه ترافیکی اصفهان نیز با طول 46 کیلومتر، 
بیرونی ترین رینگ شهر اســت که به صورت بزرگراه احداث و سال هاست  که 
اشــباع شــده تا کالن شــهر اصفهان گرفتار بار ترافیک سنگین وســایل نقلیه 

درون شهری و برون شهری و آلودگی زیست محیطی باشد.
اکنون حلقه چهارم ترافیکی شهر اصفهان که لبه شــهر را دربر می گیرد، پس از 
سال ها احســاس نیاز در حال احداث اســت، حلقه رینگی که قرار است از این 
پس بیرونی ترین حلقه ترافیکی اصفهان باشد و شهرهای خمینی شهر، درچه، 
خورزوق، دولت آباد و شهر ابریشم را هم پوشش خواهد داد. به همین علت، این 

پروژه ، یک ابرپروژه و فراشهری به شمار می رود. 
این حلقه ترافیکی، ترکیب 5 پل و 23 تقاطع شهری است که به صورت روگذر و 
زیرگذر ساخته می شــود. محل کیلومتر صفر این حلقه، شمال شرق اصفهان و 
در محل ســابق کارخانه قند بوده که اکنون با نام پل »سردار سلیمانی« در حال 

تکمیل است. 
این طرح یکی از پروژه های اصفهان 1400 اســت که مطالعات آن در سال 73 
شروع شد و شش سال بعد یعنی سال 79 مصوبه شــورای عالی برنامه ریزی 
استان اصفهان را دریافت کرد؛ اما 18 سال طول کشید تا این طرح از روی کاغذ 
به مرحله اجرا برسد که به منظور حفاظت از حریم شهر و کاهش ترافیک برنامه 

ریزی شده است.
از مهم ترین عواملی که باعث احداث رینگ شده می توان به  افزایش جمعیت 
و افزایش وسایط نقلیه درون شهر و نیاز مبرم به انتقال از نقطه ای به نقطه دیگر 
شهر ،  افزایش ترافیک سراسری بین استانی و عبور آن از شهر اصفهان با توجه 
به مرکزیت این استان و تداخل با ترافیک شهری ، توسعه رو به رشد صنعتی و 
کشاورزی منطقه و در نتیجه رشد صادرات و واردات استان ، اشباع شدن ترافیک 
در بعضی از خیابان های درون شهری به خصوص مسیر رینگ سوم اشاره کرد و 
با توجه به مطالعات طرح جامع شهر اصفهان، اهدافی نظیر کاهش بارترافیک در 
مبادی ورودی به شهر اصفهان ،  حذف ترافیک بین شهری از داخل شهر ، کاهش 
بار ترافیکی رینگ سوم و  تامین یک ترافیک ایمن ، راحت ، سریع و ارزان در کالن 

شهر اصفهان برای این رینگ مشخص شد.
چندی پیش قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در جلسه ای که با حضور سردار 
حسین دهقان، مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای 
مسلح برگزار شد  ، گفت:» از حدود دو سال گذشته تمرکز خود را روی پروژه های 
نیمه کاره و جدیــداز جمله پروژه حلقه چهارم ترافیکی گذاشــتیم زیرا دو حلقه 
حفاظتی شهر اصفهان مربوط به زمان پهلوی اول و دوم بوده و حلقه سوم مربوط 
به چند دهه اخیر اســت و احداث حلقه چهارم نیز که شامل حدود 80 کیلومتر و 

23 تقاطع غیرهمسطح می شــود و 15 کیلومتر آن در شهر اصفهان واقع شده ، 
آغاز شده است.« 

این حلقه حفاظتی شهر از تقاطع غیر همسطح نصف جهان آغاز و از سمت خیابان 
شهید خاتون آبادی، بزرگراه شهید اردســتانی، خیابان آیت  ا... غفاری، خیابان 
بعثت، بزرگراه معلم، میدان اســتقالل، خیابان لوله )واقع در خمینی شــهر(، 
خیابان آتشــگاه، اتوبان ذوب آهن )محدوده زندان(، جنوب ســپاهان شهر و 
کمربندی شــرق اصفهان در جوار مرکــز همایش های بین المللی، نمایشــگاه 
بین المللی)سایت جدید(، شــهر رویاها، میدان مرکزی میوه و تره  بار عبور و به 
تقاطع کارخانه قند در خیابان جی منتهی می شود که نخستین عملیات اجرایی 
شــهرداری در 45 کیلومتری حلقه حفاظتی شــهر اصفهان از کیلومتر صفر در 
مجاورت کارخانه قند )مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح نصف جهان( به 
طول 9 کیلومتر است که مناطق 15، 10 و 14 شهرداری اصفهان را پوشش داده و 

به ادامه بلوار فرزانگان متصل می شود.
به راستی می توان حلقه حفاظتی شــهر اصفهان )حلقه چهارم ترافیکی( را یک 
ابرپروژه نامید زیرا با طول 78.2 کیلومتر دورتادور شــهر اصفهان را دربرخواهد 
گرفت و محلی برای تردد ایمن و سریع تر ماشین های باری و ترانزیتی از اصفهان 
به سمت اســتان های دیگر خواهد بود. با احداث این پروژه، دیگر الزم نیست 
کامیون ها و ماشــین های ســنگین که از اصفهان می گذرند به معابر شــهری 
اصفهان وارد شــوند بلکه با دور زدن مناطق مسکونی از شهر خارج خواهند شد. 
این اتفاق، امنیت جانی شــهروندان این مناطق را تضمین خواهد کرد و میزان 
تصادفات محورهای خطرســازی مانند میدان جوان، ســه راه نقشینه، خیابان 

بعثت و زیرگذر عاشق اصفهانی را به کمترین میزان ممکن می رساند.
با توجه بــه اینکه ابرپروژه حلقه حفاظتی شــهر اصفهان، یک پــروژه ماندگار و 
فرااســتانی اســت، به دو هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار برای اجرا نیاز دارد؛ اما 
با کاهش زمان سفرهای درون شهری شــهروندان، ساالنه در حدود 30 میلیارد 
تومان سودآوری برای شــهر خواهد داشت همچنین حفظ تاسیسات شهری با 
کاهش تردد ماشین های سنگین، کاهش آالینده های صوتی و محیط زیستی، 
جلوگیری از توسعه افقی شهر، پاسداری از حریم زمین های کشاورزی، کاهش 
بار ترافيکی معابر اصفهان به ویژه در حلقه ســوم ترافیکی که به مرحله اشــباع 
رسیده و از همه مهم تر مشخص شدن محدوده توسعه شــهر اصفهان از دیگر 
مزیت های ســاخت حلقه چهارم ترافیکی شهر اســت. این حلقه نه تنها برای 
استان اصفهان بلکه برای دیگر استان ها هم مزیت های زیادی دارد تا جایی که 
در سال 98 خبرگزاری برنا نوشت : شــهردار اصفهان در نشستی که با معتمدان 
منطقه 15 اصفهان داشته به این موضوع اشاره داشته است که » رینگ چهارم نه 
تنها برای مردم اصفهان بلکه برای مــردم کرمان، زاهدان و بندرعباس نیز مزیت 
هایی دارد و با وجود اینکه صورت جلســات اجرای این طرح در گذشته نوشته 
شده بود؛ اما جسارت اجرای آن وجود نداشــت و اکنون برای جلوگیری از ضرر 

مردم خوراسگان و دیگر مناطق، این طرح اجرایی شده است و آزادسازی یکی از 
فرآیندهای دشوار بر سر راه اجرای این پروژه است؛ اما قطعا ما این کار را با تحمیل 
اجبار به مردم انجام نمی دهیم بلکه قصد تبدیل زمین های بر ســر راه طرح به 
سرمایه ای برای همه مردم شهر را داریم. در همین زمینه ابتدا توافق انجام خواهد 

شد و بعد زمین را خریداری و آزادسازی را آغاز می کنیم.«
شهرداری در این راســتا 5 اولویت را برای اجرای رینگ چهارم در نظر گرفته که 
اولویت اول با 9 کیلومتر مسیر ساخته خواهد شــد. این قسمت از طرح شامل 
مجموعه پل ها و تقاطع ورودی شــرقی اصفهان است که با معماری خاص پل 
های در حال احداث، ورودی این بخش از شــهر را متحول خواهد کرد. احداث 
تقاطع آفتاب و اتصال به بلــوار فرزانگان که مناطق 14،15 و 10 شــهر اصفهان را 
دربرمی گیرد نیز تکمیل شده و آسیب های مالی و جانی این مناطق در سال های 
اخیر، به علت تردد ماشین های باری و سنگین از داخل شهر را به حداقل رسانده 
است که تالش ســه منطقه 10، 15 و 14 در حجم بی ســابقه آزادسازی ها برای 
رینگ چهارم ستودنی است به طوری که هم اکنون منطقه 14  و 10 به آزادسازی 

100 درصدی این طرح رسیده و وضعیت در منطقه 15 نیز رو به تکمیل است. 
ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه نقش این 
سازمان در اجرای پروژه هایی است که باهدف بازوی عمرانی شهر تعریف شده، 
می گوید: سازمان عمران با استفاده از پتانسیل داخل شهر و نیروی متخصص 
، وظیفه توافقات نرخی ، تحویل ، نظارت و کنترل را برعهده دارد که مشــخصا در 
پروژه های حلقه حفاظتی  از طریق مشاورین  و با پتانسیل هایی مانند کارخانه 
های آسفالت ، تولید بتن و قطعات پیش ساخته استفاده کرده و به جرات می 
توان گفت  یکی از سازمان های فنی تخصصی عمرانی محسوب می شود که به 

خوبی توانسته در این زمینه ایفای نقش کند .
مظفر، پروژه های حلقه حفاظتی را ، اولویت نخســت شهرداری برمی شمارد و 
ادامه می دهد :  با توجه به شرایط ســخت اقتصادی که در کشور حاکم است ، 

شهرداری اصفهان از نظر پروژه های عمرانی در وضعیت مطلوبی به سر 
می برد و با اجــرای 340 پروژه بزرگ و کوچک  با اعتبــاری بالغ بر 760 میلیارد 
تومان تحت نظارت معاونت عمران تالش شده نشاط و سرزندگی در شهر جاری 

و تنور عمران در نصف جهان سرد نشود .
وی می گوید: قرار بود پروژه حلقه حفاظتی که 45 کیلومتر آن دراصفهان و مابقی 
آن در 6 شهر همجوار است ، 5 ســاله به اتمام برسد ولی به خاطر محدودیت ها 
نتوانسته اند طبق زمان بندی عمل کنند که این همکاری مضاعف استانداری و 
فرمانداری اصفهان و تعامل آن ها با دستگاه های هم ترازشان در این شهرها را 
می طلبد زیرا شــهرداری اصفهان از لحاظ قانونی نمی تواند در شــهرهای دیگر 

هزینه ای انجام دهد.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان توضیح می دهد که اعتبار این پروژه در 
سال 97 دو هزار میلیارد برآورد شد که شــامل هزینه آزادسازی و اجرا بود ولی 

به خاطر تحریم ها و نوســان قیمت در بازار در سال 98 به چهار هزار میلیارد و در 
سال 99 به چهار هزار و پانصد هزار میلیارد افزایش پیدا کرد و امید است امسال  

9 کیلومتر با این پروژه با مبلغ 750میلیارد تومان به اتمام برسد. 
علی شمسی، مدیر منطقه 14 شهر اصفهان در خصوص میزان آزادسازی ها در 
رینگ چهارم ترافیکی شهر در محدوده منطقه 14 با بیان اینکه طول رینگ چهارم 
حدفاصل جاده خاکی کمپ شهید خبوشــانی تا بزرگراه اردستانی دارای طول 
772 متر و عرض متوسط 100 متر است، می گوید : عرض متوسط لوپ ها در این 
طرح 335 متر اســت و این طرح بیش از 123 هزار مترمربع آزادسازی عرصه 
کشاورزی و یک هزار و 570 مترمربع عرصه و امتیازات تجاری و کارگاه نیاز داشت 

که با صرف اعتبار 300 میلیارد ریال به پایان رسیده است.
شمسی با اشاره به اینکه این بخش از پروژه رینگ چهارم شهر اصفهان به ادامه 
خیابان فرزانگان متصل می شــود، ادامه می دهد: این خیابان حدفاصل جاده 
خاکی کمپ شهید خبوشانی تا خیابان آیت ا... غفاری به طول دو هزار و 240 متر 
و عرض متوسط 56 متر اســت همچنین بیش از 115 هزار مترمربع آزادسازی 
عرصه نیاز داشت که با صرف اعتبار 173 میلیارد ریال این کار انجام شده است. 

وی با بیان اینکه ادامــه خیابان فرزانگان حدفاصل خیابــان آیت ا... غفاری تا 
خیابان بعثت، به طول دو هزار و 684 متر و عرض 50 متر نیز از دیگر بخش هایی 
است که به رینگ چهارم متصل می شود، تصریح می کند: مساحت آزادسازی 
این طرح هم 115 هزار مترمربع در بخش زراعی و 5 هزار و 500 متر شامل عرصه 
و امتیازات کارگاه، تجاری و دامداری است که برای آن بیش از 530 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
در ادامه رینگ به منطقه 15 شهر اصفهان می رســیم؛ جایی که رینگ چهارم با 
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع سردار ســلیمانی ادامه می یابد. به گفته مسعود 
قاسمی، مدیر منطقه 15 شهر اصفهان این طرح دارای پنج پل غیرهمسطح است 
که برای اجرای طرح در این محدوده باید 260 هزار مترمربع آزادسازی با صرف 

اعتبار یک هزار و 800 میلیارد ریال صورت گیرد.
قاســمی در این خصوص می گوید : تاکنون 70 هزار مترمربع معادل 35 درصد 
اراضی مورد نیاز طرح تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی با اعتبار 240 میلیارد 

ریال آزادسازی شده است. 
رینگ چهارم عالوه بر مناطق 14 و 15 به منطقه 10 هم می رسد که در این بخش از 
شهر اصفهان این پروژه با نام طرح تقاطع غیرهمسطح شهید اردستانی به رینگ 

متصل خوهد شد. 
حمیدرضا شهبازی، مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان نیز در مورد آزادسازی مورد 
نیاز حلقه حفاظتی در محدوده منطقه 10 اذعان می کند : مسیر حلقه حفاظتی و 
تقاطع غیرهمسطح آفتاب در بزرگراه شهید اردستانی نیاز به یکصد هزار مترمربع 
آزادســازی با صرف اعتبار 250 میلیارد ریال دارد و تاکنون 100 درصد آزادسازی 

طرح در محدوده منطقه انجام شده است.
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