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یکشنبه 23 شهریور  1399 / 24 محرم  1442/ 13 سپتامبر 2020/ شماره 3067

آمریکا به دنبال جایگزینی برای پایگاه اینجرلیک ترکیه 
با پررنگ شدن اختالفات میان ترکیه و آمریکا، فرماندهان و قانون گذاران آمریکایی بررسی گزینه ها 
برای انتقال تجهیزات نظامی در پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه را آغاز می کنند؛ یکی از این 
گزینه ها، پایگاه نیروی دریایی در خلیج سودا واقع در جزیره کرت یونان است.سناتور رون جانسون، 
رییس کمیته  فرعی اروپا در کمیته روابط خارجی ســنا گفت: ما نمی دانیم که قرار است چه اتفاقی 
برای پایگاه هوایی اینجرلیک بیفتد. امیدواریم بهترین اتفاق رخ دهد؛ اما باید برای بدترین حالت نیز 
برنامه ریزی کنیم و آماده شویم.پایگاه دریایی آمریکا در خلیج سودا در کرت یونان تنها بندر در عمق 
آب در شرق مدیترانه است که به ناوهای هواپیمابر آمریکایی امکان پهلو گرفتن در آنجا را می دهد و 

به همین خاطر این پایگاه در جزیره کرت در حال حاضر یک مکان بسیار شلوغ است.

میانجی گری مصر برای تبادل اسرا میان حماس و اسراییل
رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس از میانجی گری مصر برای تبادل اسرا میان این 
جنبش و رژیم صهیونیستی خبر داد.اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
حماس طی سخنانی اعالم کرد که مصر درحال حاضر برای دستیابی به توافق جدید درباره تبادل اسرا 
با اســراییل میانجی گری می کند.وی گفت که حماس از نقش مصر برای دستیابی به توافق جدید 
استقبال می کند و امیدوار است که این هدف محقق شــود.هنیه در ادامه تصریح کرد: برادران ما در 

مصر پرونده های متعدد ازجمله آشتی ملی، محاصره، گذرگاه رفح و مبادله اسرا را دنبال می کنند.

احتمال خروج سران طالبان از فهرست تروریستی آمریکا
سفیر آمریکا در افغانستان بامداد شنبه از احتمال خروج اسامی برخی از سران گروه طالبان از فهرست 
»تروریستی« آمریکا خبر داده است.»عبدا... عبدا...« رییس شورای عالی مصالحه ملی، »محمد حنیف 
اتمر«، سرپرست وزارت امور خارجه، »عبدالسالم رحیمی«، نماینده ویژه رییس جمهور افغانستان در امور 
صلح و سید سعادت منصور نادری، وزیر صلح نیز برای شرکت در نشست افتتاحیه مذاکرات میان افغانان 
همراه با هیئت به دوحه رفتند.»عبدا...« پیش از ســفر به دوحه، در فــرودگاه کابل به خبرنگاران گفت: 
امیدواریم که آغاز مذاکرات  یک تحول بزرگ تاریخی باشد.وی افزود: نمی خواهم نسبت به این مذاکرات 
بدبین باشم؛ اما چالش ها را هم نباید نادیده گرفت.ترامپ در یک نشست خبری این سفر را تاریخی خواند 

و افزود: شمار سربازان آمریکا در افغانستان به چهار هزار تن و در عراق به دو هزار تن کاهش می یابد.

آمریکا، مقامات بالروس را تحریم خواهد کرد
وزارت خارجــه آمریکا در روز های آینده فهرســت مقامات بالروســی را که مشــمول تحریم های 
این کشور شــده اند، اعالم خواهد کرد.استفان بیگن گفت، فهرســت مقامات بالروس که مشمول 
تحریم های آمریکا می شوند، به زودی اعالم خواهد شــد.بنا به گفته معاون وزارت خارجه آمریکا، 
دولت دونالــد ترامپ در خصــوص اینکه کدام یــک از مقامات بالروس مشــمول این تحریم ها 
شــوند، در روز های آینده تصمیم گیری نهایی خواهد کرد. بیگن یادآور شــد که فهرست تحریمی 
آمریکا به موازات تحریم هــای اتحادیه اروپا خواهــد بود.وی در عین حال تاکید کرد واشــنگتن 
و بروکســل در تصمیم گیــری در خصوص اعمال تحریــم علیه مقامات بالروس مســتقل از هم 
عمل خواهند کرد.جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، اعالم کرد این اتحادیه 
از تشدید خشونت ها در بالروس متاسف اســت و افرادی را که مســئول تخلف انتخاباتی در این 
کشور و سرکوب اعتراضات مســالمت آمیز هســتند، تحریم خواهد کرد. اتحادیه اروپا در حمایت 
از اعتراضات علیه حکومت الکساندر لوکاشــنکو، رییس جمهور بالروس در حال بررسی تحریم ها 
 علیه مقامات بلندپایه این کشــور به دنبال انتخابات نهم اوت هســتند که بنا بر اعالم غرب با تقلب

 همراه بود.

عادی سازی روابط بحرین و اسراییل نشان از دگرگونی معادالت آینده خاورمیانه دارد؛

پشت پرده های یک رابطه

اسراییل، دومین گام در جهت پیشروی در  علیرضا کریمیان
میان کشــورهای عربی را هم برداشــت و 
روابط با بحرین را عادی ســازی کرد. هر چند روابط با ســران بحرین و 
اسراییل سال هاست که در پشت پرده جریان دارد؛ اما علنی ساختن آن 
نوعی قدرت نمایی اسراییل در خاورمیانه به حساب می آید؛ اتفاقی که 
البته پیش از این هم قابل پیش بینی بود. آمریکا سال هاست که برای 
برقراری این رابطه در بحرین زمینه ســازی می کند. طی روزهای اخیر 
واکنش های مثبت آل خلیفه به آشتی امارات و اسراییل این احتمال را 
قوت بخشیده بود. بحرین از توافق عادی ســازی روابط میان امارات و 
رژیم صهیونیستی استقبال کرد و آن را یک اقدام»تاریخی« خواند!با این 
وجود حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در سخنانی گفت که به 
مایک پمپئو، وزیــر خارجه آمریکا اعالم کرده اســت منامه همچنان به 
ابتکارعمل صلح عربی پایبند است که به نظر می رسد این پایبندی چندان 
مورد نظر سران بحرین نبوده است. در همین راستا اعالم شد بحرین و 
اســراییل درباره امضای توافق نامه صلح و عادی سازی روابط میان دو 
طرف به توافق دســت یافتند.این توافق با میانجی گری دونالد ترامپ 
رییس ایاالت متحده آمریــکا صورت می گیرد.براســاس این توافق، 
بحرین و اسراییل در تل آویو و منامه سفارت باز خواهند کرد. همچنین دو 
طرف، روابط دیپلماتیک برقرار خواهند کرد و  شــهروندان اســراییلی و 

بحرینی می توانند به بحرین و اسراییل ســفر کنند. این اقدام برخالف 
تصمیمات اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسالمی )به استثنا ایران( 
درباره مشروط کردن به رسمیت شناختن اسراییل دربرابر اجرای پیشنهاد 
صلح عربی است.پیشــنهاد صلح عربی برپایه به رســمیت شناختن و 
ایجاد دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی و عقب نشینی 
ارتش اسراییل به مرزهای سال 1967 است. این اتفاق بر خالف امارات 
در بحرین با واکنش های تند و منفی روبه رو شده و در واکنش به توافق 
عادی ســازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی، هشتگ »بحرینی ها 
علیه عادی سازی روابط« ترند اول توئیتر در بحرین شد.فعاالن بحرینی 
این هشتگ را در محکومیت توافق سازش خیانت بار با رژیم صهیونیستی 
راه اندازی کردند.گروه های معارض بحرینی، توافق عادی سازی روابط 
رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی را خیانتی بزرگ و صرفا موضع دو 
طرف دانستند که مشروعیتی ندارد. این اقدام البته در میان کشورهای 
منطقه هم با واکنش های تندی روبه رو شد. ایران اصلی ترین دشمن 
اسراییل به نفوذ این رژیم در کشور شیعه  نشین بحرین واکنش تندی 
نشان داد. وزارت امور خارجه کشورمان طی بیانیه ای اعالم برقراری روابط 
دیپلماتیک میان بحرین و رژیم صهیونیســتی، آن را اقدامی ننگین و 
خفت بار از سوی بحرین دانســت که آرمان فلســطین را در قربان گاه 
انتخابات آمریکا ذبح می کند. در این بیانیه آمده است: بدون تردید مردم 

مظلوم و حق طلب فلسطین و مسلمانان آزاده جهان هرگز عادی سازی 
روابط با رژیم غاصب و یاغی اســراییل را نخواهند پذیرفت و این اقدام 
ننگین در حافظه تاریخی ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین و ملت های 
آزاده جهان تا ابد باقی خواهد ماند.دولت بحرین در خطایی بنیادین به 
جای کسب مشروعیت از مردم خود متاسفانه با پشت کردن به آنان و با 
اقدامی خفت بار بــه دامن رژیم اشــغالگر قدس پنــاه آورده و آرمان 
فلسطین شریف را قربانی انتخابات داخلی آمریکا کرده است.حاکمان 
بحرین از این پس شــریک جنایات رژیم صهیونیستی به عنوان منبع 
تهدید دائمی امنیت در منطقه و جهان اســالم و ریشه دهه ها خشونت، 
کشتار، جنگ، ترور و خونریزی در فلسطین مظلوم و منطقه خواهند بود. 
این اقدام بحرین بدون شــک نمی توانســته بدون موافقت عربستان 
سعودی به عنوان یک متحد راهبردی این کشور در منطقه صورت گرفته 
باشد به همین دلیل برخی از گمانه زنی ها حکایت از اجرای این مدل از 
توافق ها با کشــورهای دیگر عربی در ماه های آینــده دارد. حتی اینکه 
عربستان هم به جرگه دوستان اسراییل در منطقه روی آورد، دور از ذهن 
نیســت. در این شــرایط اجرای طرح آمریکا در کرانه باختری آسان تر 
خواهد بود؛ اتفاقی که بدون شــک امتیازی بزرگ بــرای ترامپ جهت 
حمایت البی اســراییل در آمریکا از وی خواهد بود و همچنین نشان از 

تحوالت بزرگ دیگری در میان اعراب و خاورمیانه است.

رییس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اســالمی درباره بررســی طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون، گفت: با 
توجه به اینکه در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری 
شــاهد به وجود اشــکاالتی در قانون بودیم جمعی 
از نماینــدگان تصمیم گرفتند تا طرحــی را برای رفع 
این ایرادات تدوین کنند.محمد صالح جوکار با بیان 
اینکه معمــوال در انتخابات ریاســت جمهوری ادوار 
گذشته شاهد حضور افراد متعددی هستیم که می 
خواهند کاندیدا شوند که شایسته حضور در این عرصه 
نیستند، ادامه داد: یکی از دالیل تعدد کاندیداها خأل 
قانونی است که در این زمینه وجود دارد.نماینده یزد در 
مجلس با تاکید بر اینکه در قانون انتخابات ریاست 
جمهوری و در تعیین شــرایط داوطلبان مباحث کلی 

مطرح شده است، عنوان کرد: شاخص های افرادی که 
می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند 
هنوز مشخص نشده است که در مجلس نمایندگان 
به دنبال تعیین این شــاخص ها هســتند.رییس 
کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس با اعالم 
اینکه در طرح تدوین شــده مصداق رجال سیاسی، 
مذهبی، مدیر و مدبر بودن را میخواهیم تعیین کنیم، 
اظهار داشــت: به طور نمونه در قانون انتخابات فعلی 
برای فردی که می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری 
شود سابقه اجرایی در نظر گرفته نشده است که این 
موضوع هم باز مــی گردد به این دلیــل که زمانی که 
می خواستند 40 ســال پیش در قانون این موضوع 
را پیش بینی کنند سوابق اجرایی افراد به رژیم سابق 
باز می گشــت که این امکان پذیر نبود، که با گذشت 

چندین سال باید ســوابق اجرایی نیز یکی از شرایط 
کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری شود.

جوکار ادامه داد: در طرحی که تدوین شــده ذکر شده 
فردی می تواند کاندید شــود که سابقه ریاست قوه، 
معاون رییس قوه، نمایندگــی مجلس، وزیر بودن، 
استاندار بودن یا شهردار کالن شهر بودن را در کارنامه 
خود داشته باشد.وی با اشاره به تعیین شرایط سنی 
برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، گفت: آن 
طوری که در کمیسیون تصویب شد، سن کاندیداها 

باید حداقل 45 و حداکثر 70 باشد.

 جزییات طرح مجلس برای اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری 

روحانی: 

برخی کشور های همسایه پول ما را تحویل نمی دهند
رییس جمهور  اظهار کرد: االن ما در کشور های همسایه خودمان پول هایی داریم که بر آن قفل زده اند و پول ما را به خودمان تحویل نمی دهند. چرا که آمریکا تهدیدشان 
کرده است. شما در تاریخ هم نمی توانید چنین چیزی را ببینید که یک کشور برای خرید دارو ها با پول خودش هم نتواند کاری کند و پول او را به خودش تحویل ندهند.

حسن روحانی ادامه داد: مردم ما بدانند برای سالمت شان تعطیل کردن، چاره کار نیست. کسی نگوید بازار را قفل بزنید برای سالمت مردم، مدارس و دانشگاه ها را 
قفل بزنید برای سالمت بچه ها. تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست.روحانی تاکید کرد: امسال هم می تواند سال خوبی باشد وقتی که ما با مراقبت های بهداشتی در 
برابر آنفلوآنزا و کرونا توامان مقاومت کنیم و نیز می تواند سال بدی باشد که هم کرونا و هم آنفلوآنزا  بر سرمان آوار شود. پس این خود ما هستیم که یا پروتکل ها را 
رعایت می کنیم یا اینکه به شکل دیگری پیش می رویم.وی در پایان با اشاره به در پیش رو بودن ایام اربعین، اظهار کرد: امسال مسئوالن عراقی به صراحت اعالم 
کردند که آمادگی میزبانی از مهمانان راهپیمایی اربعین را نداریم؛ بنابراین ما نیز امسال مراسمی تحت عنوان راهپیمایی اربعین چه در داخل مرز ها و چه در خارج 

از آن نخواهیم داشت. البته عزاداری با رعایت پروتکل ها در روز اربعین و سایر مناسبت های ماه صفر برگزار می شود.

خبر روز

وز عکس ر

اعتراض و آشوب 
در کلمبیا

در جریــان اعتراضــات علیه 
رفتارهای خشــن و وحشیانه 
پلیس کلمبیا در دو شهر بزرگ 
این کشــور حداقل هشت نفر 
کشته شــدند.این اعتراضات 
در محکومیت کشــته شــدن 
خاویر اوردونیز 46 ساله، یک 
دانشــجوی رشــته حقوق با 

خشونت پلیس بود. 

مهلت هفت روزه برای شکایت از نحوه برگزاری انتخابات
هیئت مرکزی نظارت بــر انتخابات طی اطالعیه شــماره 17 تاکید کرد: چنانچه کســانی از نحوه 
برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رای، شکایت 
مســتند خود را به هیئت هــای نظارت 
تسلیم کنند. در این اطالعیه آمده است 
بدین وسیله ضمن تشکر از مردم شریف 
حوزه های انتخابیــه و کلیه هیئت های 
اجرایی و نظارت به اطالع می رساند در 
اجرای تبصره 1 ماده 6۸ قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی چنانچه کسانی 
از نحوه برگــزاری انتخابات شــکایت 
داشــته باشــند، می توانند ظرف مدت 
هفــت روز از تاریخ اخذ رای، شــکایت 
مستند خود را در به هیئت های نظارت استان ها و شهرستان های مراکز حوزه انتخابیه و یا دبیرخانه 
شورای نگهبان به نشانی: تهران، خیابان امام خمینی )ره(، روبه روی دانشکده افسری امام علی 
)ع(، خیابان فلسطین جنوبی، دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند.همچنین مستندا به تبصره 
۳ ماده 6۸ قانون، در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان 

افترا داشته باشد، موضوع قابل تعقیب و پیگیری قضایی خواهد بود.

آخرین وضعیت دو نفتکش ایرانی در راه ونزوئال
موسسه ریسینیتو اکون که در زمینه رهگیری خطوط کشتیرانی فعالیت می کند، اعالم کرده است 
که دو نفتکش با پرچــم ایران در حال دور زدن آفریقا برای رســاندن بنزین به ونزوئال هســتند.

این دو نفتکش به نام های فارســت و فورچون هر کدام ۳00 هزار بشــکه بنزیــن از بندر عباس 
طی ماه گذشــته بارگیری کرده و منابع آگاه می گوینــد، در حال انتقال ایــن محموله به ونزوئال 
هســتند. کمبود حامل های انــرژی در ونزوئال در روزهای گذشــته به خاطر پایین بودن ســطح 
تولید در این کشــور آمریکای التین بدتر شــده و حاال صف های طوالنی برای دریافت ســوخت 
در پمپ بنزین های این کشــور ایجاد شــده و نیاز ونزوئال به واردات روز به روز بیشــتر می شود.

ایران در ماه می و ژوئن نخســتین گروه نفتکش خود را برای صادرات بنزین به ونزوئال ارســال 
کرد. این ســومین بار اســت که ایران طی ماه های گذشــته بنزیــن به ونزوئال ارســال می کند. 
 دفعه قبل بنزین ایران توســط 4 نفتکش یونانی در حال انتقال به ونزوئال بود که توســط آمریکا 

ضبط شد. 

ادعاهای فرمانده سنتکام علیه ایران
فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای تروریســتی آمریکایی غرب آســیا در گفت وگویی ادعاهایی 
علیه نقش ایران در منطقــه مطرح کرد.  کنت مک کنــزی، فرمانده مرکــز فرماندهی نیروهای 
تروریستی آمریکایی در غرب آسیا با گفتن اینکه حمالت انجام شده توسط  »شبه نظامیان«  در 
عراق علیه نظامیان آمریکایی افزایش یافته اســت،  بدون نام بردن از این شبه نظامیان، مدعی 
مرتبط بودن این حمالت با ایران شــد. مک کنزی با ادعای اینکه ایران سعی دارد دولت عراق را 
مجاب کند که نیروهای آمریکایی را مجبور به ترک منطقه کند،  گفت: هدف ایران این اســت که 
نظامیان آمریکایی به اجبار از منطقه خارج شــوند.وی ادامه داد: معلوم است که آن ها به راهکار 
دســت نخواهند یافت.  دولت عراق نیز  شــاهد منافع حفظ روابط امنیتــی بلندمدت با آمریکا،  
 ناتو و شــرکایمان در ائتالف اســت. مک کنزی افزود که آمریکا خواهان حفــظ روابط امنیتی با 

عراق است. 

کافه سیاست

فرمانده کل ارتش:

 تجهیزات بومی با موفقیت 
در رزمایش ذوالفقار 99 

آزمایش شد
فرمانده کل ارتش گفت: در رزمایش ذوالفقار 
99 موفق شدیم انواع تسلیحات و تجهیزات 
مهم و اســتراتژیک شــامل زیردریایی ها، 
پهپادها و موشــک هــای ایرانــی را در یک 
تمریــن و عرصه واقعی نبرد بــا موفقیت به 
ورطه آزمایــش بیاوریم.ســید عبدالرحیم 
موســوی افزود: زیردریایــی ایرانی فاتح با 
توانمنــدی هــای عملیاتی بــاال و قوس در 
آب های آزاد و همچنین پهپاد دوربرد ایرانی 
سیمرغ با اســتمرار پروازی باال، دست بلند 
نظام در صیانت از استقالل و اقتدار جمهوری 
اسالمی هستند که به زیبایی در این رزمایش 
و در ســازمان رزم جدید ارتش به کار گرفته 
شــدند.فرمانده کل ارتش تاکید کرد: پرتاب  
موفق موشــک های ایرانی اعم از ساحل به 
دریا، ســطح به ســطح و هوا به سطح همه 
در بردهــای مختلف نیز از جملــه اقدامات 
خوب رزمایش بود.امیر سرلشــکر موسوی 
با تاکید بــر اینکه نیروی هوایــی ارتش نیز 
ماموریت های خود را به خوبــی انجام داد، 
گفت: نیروی هوایی شلیک موشک های هوا 
به سطح، بمباران ها و پشتیبانی از نیروهای 
عمل کننده را با هماهنگی خوب انجام داد و 
به خوبی از پهپاد ایرانــی کمان در نقش یک 
بمب افکن استفاده کرد.فرمانده کل ارتش با 
بیان اینکه تجهیزات راهبردی ساخت داخل 
در رزمایش ذوالفقــار 99 ارتش با موفقیت 
آزمایش شــد، گفت: در این رزمایش موفق 
شــدیم انواع تســلیحات و تجهیزات مهم و 
استراتژیک شــامل زیردریایی ها، پهپادها 
و موشــک های ایرانــی را در یــک تمرین 
 و عرصــه واقعی نبــرد با موفقیــت به ورطه 
آزمایش بیاوریم. میر سرلشکر موسوی تاکید 
کرد: اقدامات رزمایش، تحــت فرماندهی 
قــرارگاه ذوالفقار ارتــش با دقــت تمام و 
برنامه ریزی های دقیق و کامل صورت گرفت 
و تمام آنچه پیش بینی شده بود با موفقیت 

انجام شد که باعث خوشحالی است.

این اقدام بحرین بدون شک نمی توانسته بدون موافقت 
عربستان سعودی به عنوان یک متحد راهبردی این 
کشور در منطقه صورت گرفته باشد به همین دلیل برخی 
از گمانه زنی ها حکایت از اجرای این مدل از توافق ها با 

کشورهای دیگر عربی در ماه های آینده دارد

بین الملل

عکس: مهر
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 کاهش ۵0 تا 60 درصدی تقاضا برای خرید مرغ 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: تقاضا برای خرید گوشت مرغ در بازه 
زمانی ماه محرم سال جاری نسبت به ماه محرم سال گذشته، ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داشته است.

محمدعلــی فروغی ابری در تشــریح 
آخرین وضعیت تقاضای عمومی برای 
خرید مرغ از واحدهای صنفی اتحادیه 
فروشــندگان گوشت ســفید اصفهان، 
اظهار کرد: تقاضای عمومی برای خرید 
مرغ در بازه زمانی ماه محرم امســال با 
توجه به تعطیلی و محدودیت بسیاری 
از هیئت ها، کاهش قابل توجهی را نسبت 
به ماه محرم سال گذشــته تجربه کرده 
است.وی افزود: در سال گذشته، همواره 

سفارش های قابل توجهی برای خرید پنج تا ۱۰ هزار قلمی ران و سینه مرغ به جهت تامین گوشت 
ســفید مورد نیاز هیئت های مذهبی در بازار فروشندگان گوشت ســفید اصفهان ثبت می شد؛ اما 
متاسفانه امسال محدودیت های ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا، بازار فروشندگان گوشت 
مرغ را تا حدودی کســاد کرد.فروغی ابری اضافه کرد: علت اصلی این کاهش تقاضا در ماه محرم 
سال جاری نسبت به محرم سال گذشته، برگزار نشدن مراسم اطعام عزاداران بر اساس پروتکل های 
بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا در بسیاری از هیئت های فعال مذهبی 

در سطح استان بود.

به منظور تهیه نذورات و کمک های مومنانه در ماه های محرم وصفر صورت گرفت؛

توریع چهار هزار تن کاالی اساسی بین فروشگاه های بزرگ
چهار تن کاالی اساسی برنج و شکر سفید دولتی ذخیره شده در شــرکت غله و خدمات بازرگانی 
استان اصفهان بین فروشگاه های زنجیره ای وتعاونی های مصرف توزیع شد.مدیر کل غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان گفت: این میزان کاالی اساسی در قالب دو هزار تن برنج و دو هزار تن شکر 
سفید به منظور تنظیم بازار و تامین نیاز نذورات و دیگر کمک های مومنانه در ماه های محرم و صفر 
بین متقاضیان فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف توزیع شده است.محسن ضیایی، 
در مجموع ارزش این میزان کاالی اساسی را ۴۱۶ میلیارد ریال بیان کرد و افزود: متقاضیان کاال های 
اساسی مجوز الزم را اداره های صنعت و معدن شهرستان های این استان دریافت کرده و برای تحویل 
کاال به شرکت غله و خدمات بازرگانی این استان معرفی شده اند.وی گفت: ذخیره کاال های اساسی 

دولتی این اداره کل در وضعیت مطلوبی است.

برداشت 400 تن محصوالت فرعی جنگل ومرتع در استان
۴۰۰ تن محصوالت فرعی جنگل ومرتع در استان اصفهان درسال جاری برداشت شد.رییس اداره بهره 
برداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: این میزان محصوالت فرعی جنگل 
ومرتع ازجمله صمغ وشیرابه ها که از ریشــه وگیاهانی همچون کتیرا، باریجه، آنغوزه وبرگ کلوس 
استحصال می شود، در قالب طرح های بهره برداری درسال جاری برداشت شده است.آبتین میر 
طالبی افزود: هزار و ۷۰۰ تن هم در ســال محصوالت فرعی دیگری هم همچون سبزیجات کوهی، 
اسفند وتره کوهی به صورت سنتی با مشارکت مردم برداشت می شود؛ اما از نظر اقتصادی توجیه 
ندارد.وی گفت: در برنامه ۹ در ۹۹ ســازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور، بهره برداران استان 
اصفهان تعهد دارند که عملیات بذرکاری گونه های جنگلی ومرتعــی برای اصالح و احیای  مراتع با 

هزینه ای معادل پنج میلیارد ریال را در وسعت هزار و ۶۰۰ هکتار اجرا کنند.

روندتحویلمسکنمهردراستان،پرشتابیادرپیچوخمناتوانیها؟

نامهربانی  در حق مسکن مهر

سال ۸۶ بود که کلنگ ساخت مسکن مهر مثل بسیاری از مناطق کشور بر 
خاک اصفهان نیز خورد تا مرهمی بر خانواده های اصفهانی باشد و آن ها نیز 
زیر سقف خانه ای که متعلق به خودشان است، نفس بکشند.این در حالی 
است که در سال های اخیر، اخبار ضد و نقیضی از آخرین وضعیت مسکن 
مهر اصفهان به گوش می رسد، به عنوان نمونه در حالی که عظیمیان، معاون 
وزیر راه خبر از پایان پروژه مسکن مهر اصفهان تا پایان شهریور ۹۷ داده بود، 
مدیرکل راه و شهرسازی استان زمان اتمام پروژه را تا پایان امسال اعالم 
می کند تا جایی که از میان ۱۶۰  هزار واحد مسکن شهری در دستور کار، فعال 

۱۴۷  هزار واحد تکمیل شده است.
به گفته علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان، از 
مجموع حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن مهر موجود در استان اصفهان حدود 
۷۰ هزار واحد در دوره های گذشــته و حدود ۹۰ هــزار واحد در دولت های 
یازدهم و دوازدهم تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شد.بر اساس آمار 
دقیق اداره کل مسکن و شهرسازی اســتان اصفهان مسکن مهر در این 
استان در ۱۶ شهر با جمعیت باالی ۲ هزار و ۵۰۰۰ نفر و ۸۲ شهر با جمعیت 
زیر ۲ هزار و ۵۰۰۰ نفر و سه شهر جدید فوالدشهر، بهارستان و مجلسی در 
سه فرمت سه جانبه، تعاونی ۹۹ ساله و خودمالک با برنامه ای بالغ بر ۱۴۹ 
هزار و ۸۵۳ واحد شروع شده که تا کنون تعداد ۱۳۵ هزار و ۷۲۳ واحد به 
مرحله افتتاح و بهره برداری رسیده و با برنامه ریزی های صورت پذیرفته 
مابقی تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.این وضعیت رخ داده برای 

مسکن مهر اصفهان در شرایطی است که بسیاری از خانواده ها امید دارند 
تا با قیمتی کمتر از قیمت سر به فلک کشیده خانه های شهری، صاحب 
خانه ای با امکانات معمولی شوند، تدابیر دولت در طرح مسکن مهر و حتی 
طرح اقدام ملی آن ها را بیشتر در تنگنا قرار داده است.اکنون سال ۹۹ است 
و با گذشت ۱۳ ســال از افتتاح پروژه های مسکن مهر استان اصفهان که 
قرار بود ۲ تا نهایتا ۵ ساله تحویل متقاضیان شود، هنوز پایان کار این پروژه 
نامشخص است. علی نیکزاد، وزیر وقت مسکن و شهرسازی در سال ۹۱  
و در آیین واگذاری ۳۰ هزار و ۵۴۸ واحد مسکن مهر در اصفهان، واگذاری 
این تعداد واحد مسکونی به طور هم زمان را در تاریخ انقالب اسالمی ایران 

بی سابقه دانست. 
وی با تاکید بر اینکه اصفهان، یکی از استان های پیشرو در زمینه مسکن 
مهر است، گفته بود که قطار مسکن مهر، شتابان پیش می رود و با قدرت 

از موانع عبور می کند.
در این خصوص ایمان طاهر،  معاون ســاختمان و مسکن اداره کل راه و 
شهرســازی اصفهان با اشاره به مســکن مهر تحویل داده شده در دولت 
روحانی، اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد از ۱۶۰ هزار واحد از ســاختمان های 
مسکن مهر اســتان اصفهان، بدون هیچ مشــکلی در دولت روحانی به 
بهره برداری رسیده است.این توضیحات معاون اداره کل راه و شهرسازی 
اصفهان در حالی اســت که برخی از ساختمان های مســکن مهر نه تنها 
در مکان جغرافیایی مناســبی نیســتند بلکه بعد از ســال ها همچنان با 

مشکالتی از قبیل متفاوت بودن قیمت ها،  مشکل دسترسی و خدمات، 
شرایط خاص ثبت نام و دیگر شروط نیز دست و پنجه نرم می کنند.معاون 
ساختمان و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان در ادامه با اشاره به 
مشکالت موجود در خصوص مسکن مهر فوالدشهر توضیح داد: کمتر از یک 
درصد مسکن مهر استان که در فوالدشهر است، با حل مشکالت پیش رو 
در آبان به افتتاح می رسد که این مشکالت در فوالدشهر مربوط به ناتوانی 

پیمان کار است.
وی در خصوص مشــکالت واحدهای تحویل نشــده غیر از مسکن مهر 
فوالدشــهر عنوان کرد: این مشکالت، شــامل افزایش قیمت مصالح از 
پارســال تا کنون، عدم تامین آورده متقاضیان و نیــز ناتوانی پیمانکاران 
در بعضی مــوارد، تکمیل نشــدن تاسیســات زیربنایی و عــدم اجرای 
معافیت های اعالم شده مالیات و بیمه توسط دولت است.طاهر، وضعیت 
مسکن مهر در بقیه استان را مطلوب دانست و گفت: مشکلی در خصوص 
تحویل مسکن مهر وجود نداشته و همه تحویل داده شده و به بهره برداری 
رسیده و آخرین اقدامی که در خصوص مســکن مهر داشتیم در شهرضا 

بوده است.
معاون ساختمان و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان اضافه کرد: در 
قهجاورستان، قرار بود طرح را در هفته دولت بهره برداری کنیم ولی با دستور 
ریاست جمهوری اختتامیه مسکن مهر استان نیز انجام می شود، که منتظر 

تعیین وقت برای افتتاح این دو مجموعه هستیم.

معاون عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: بخشی 
از آزادراه شرق اصفهان از نطنز تا فرودگاه اصفهان 
توســط جهانگیری معاون اول رییــس جمهور به 
بهره برداری می رســد.حجت ا...غالمی با اشــاره 
به اینکه عملیــات اجرایی آزادراه شــرق اصفهان 
رو به پایان اســت، اظهار داشــت: آزادراه شــرق 
پروژه ای ملی اســت که ۲۵۰ کیلومتر آن در استان 
فارس و ۲۲۰ کیلومتر هم در استان اصفهان در حال 
انجام اســت.وی افزود: با تکمیل آزادراه کنار گذر 

شرقی بخشــی از کریدور شــمال به جنوب کشور 
به بهره برداری می رســد که با توسعه ۷۰ درصدی 
این پروژه در اســتان فارس و تکمیل قطعه چهارم 
طی دو ســال آینده این ابرپروژه به پایان خواهد 
رســید.معاون عمرانی اســتانداری اصفهان بیان 
داشت: ســاخت دو قطعه کنارگذر شرقی به طول 
۶۳ کیلومتر با ۳۰ درصد ســهم دولت و ۷۰ درصد 
سهم بخش خصوصی تعریف شده است و صندوق 
بازنشستگی کشور ۷۰ درصد از هزینه آن را تامین 
می کند.غالمی با اشــاره به اینکه قرار بود بخشی 
از این آزادراه در ابتدای ســال افتتاح شود، گفت: 
به احتمال قوی با جهانگیــری حضور معاون اول 
رییس جمهور و یا از طریق ویدئو کنفرانس آزادراه 

کنار گذر شرقی از نطنز تا فرودگاه افتتاح می شود.
وی، به اهمیت افتتاح بخشــی از آزادراه کنار گذر 
شــرقی گریــزی زد و تصریح کرد: بــا افتتاح این 
آزادراه بخش قابل توجهی از بار ترافیکی محورهای 
تهران-قم-کاشــان-نطنز-اصفهان و همچنیــن 
مســیر تهران-قم-دلیجان-اصفهان و یا ساوه-
دلیجان-اصفهان کــم می شــود.معاون عمرانی 
اســتانداری اصفهان، کاهش آالینده ها و کاهش 
زمان سفر را از دیگر مزایای توسعه آزادراه کنار گذر 
شرقی اصفهان برشمرد و گفت: ۳۲ کیلومتر از مسیر 
آزادراه کنارگذر شرقی با مشارکت بخش خصوصی 
شروع شد و در ســال آینده قطعه سوم این آزادراه 

به بهره برداری می رسد.

معاون عمرانی استانداری اصفهان مطرح کرد:

افتتاح بخشی از آزادراه شرق توسط معاون اول رییس جمهور

خبر روز

باگذشت۱۳سالازافتتاحپروژههایمسکنمهر
استاناصفهانکهقراربود۲تانهایتا۵سالهتحویل
متقاضیانشود،هنوزپایانکاراینپروژهنامشخص

است

 انجام فاز ششم اصالح شبکه آب بازار نیم آور 
خیابان عبدالرزاق

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، فاز ششم عملیات اصالح شبکه آب بازار نیم آور واقع در خیابان 
عبدالرزاق انجام شد.الزم به توضیح است که این عملیات به طول ۶۰ متر با لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلی متر 
در مدت ۳ روز توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری آب آبفای منطقه یک انجام گرفت. 

گفتنی است؛ در این عملیات تمامی انشعابات متصل به این خط لوله به دلیل فرسودگی تعویض شد.

درمردادماهسالجاریصورتپذیرفت؛
۵0 مورد همسطح سازی دریچه فاضالب

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه دو، عملیات همسطح سازی دریچه های فاضالب در سطح منطقه 
با همت واحد بهره برداری منطقه در حال اجراســت. این عملیات با هدف رسیدگی سریع به حوادث و 
پیشگیری از به وجود آمدن اختالل در تردد وسایل نقلیه و مدفون ماندن دریچه ها صورت می گیرد. شایان 
ذکر است درمرداد ماه سال جاری تعداد ۵۰ مورد همسطح سازی و مرئی سازی دریچه های فاضالب 

صورت گرفته است.

در مرداد ماه سال جاری صورت پذیرفت؛

واگذاری بیش از 2۸ انشعاب آب به مشترکین آبفای منطقه دو
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه، درمرداد ماه سال جاری آبفا منطقه اقدام به واگذاری بیش از 
۲۸ انشعاب آب به مشترکین متقاضی کرده است. همچنین تعداد ۳۷ هزار و ۵۱۲ فقره کنتور توسط 

کنتور نویسان منطقه قرائت شده است .

استقبال فقط 30 درصدی از تسهیالت کرونا
اظهارات مدیر کل دفتر توسعه اشتغال وزارت کار، گویای این است که تسهیالت حفظ اشتغال در شرایط 
کرونا با استقبال کم و ۳۰ درصدی بنگاه های اقتصادی مواجه شده و در نتیجه ظرفیت این تسهیالت از 
۴۰ به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.عالءالدین ازوجی گفت: برای حمایت از کسب و کارهای 
آسیب دیده، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بین بانک ها سرشکن شد،با این حال استقبال خوبی در این 
زمینه صورت نگرفت. وی افزود: با توجه به این که حدود شش میلیون نفر بیمه شده و غیر بیمه ای از 
کرونا آسیب دیدند پیش بینی می کردیم با پرداخت تسهیالت حدود سه میلیون اشتغال حفظ شود، 
اما تاکنون ۴۲۹ هزار فقره پرونده با درخواست ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها رفته که از این 

میان، تسهیالت ۱۴۴ هزار فقره با مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

جزییات پرداخت وام ودیعه مسکن بدون ضامن
وزیر راه از پرداخت وام ودیعه مسکن به ۳ هزار مستأجر خبر داد و گفت: وام ودیعه زیر ۳۰ میلیون 
تومان بدون ضامن و باالی ۳۰ میلیون با یک ضامن، پرداخت می شود.محمد اسالمی با بیان این که 
روند کند پرداخت وام ودیعه مسکن به این دلیل بوده که بانک ها ساز و کار الزم را نداشتند، اظهار کرد: 
برای کمک به متقاضیان، هفته پیش به صورت رسمی مصوبه هایی را برای تسهیل در روند پرداخت 
تسهیالت ایجاد کرده ایم. متقاضیانی که تمایل داشته باشند طی ۳ سال  بازپرداخت این تسهیالت 
را انجام دهند می توانند از این مصوبه اســتفاده کنند.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از 
مستاجران قادر به پرداخت اقساط وام ودیعه مســکن و این تسهیالت نیستند، مصوبه به گونه ای 
تنظیم شد تا متقاضیان تنها اقســاط کارمزد را پرداخت کنند و این موضوع را در ستاد ملی مبارزه با 

کرونا مطرح کردیم و  دو مصوبه را تصویب کردیم.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از ارتقای شــاخص های مالی و عملکردی این شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن خبر 
داد و گفت: در سال گذشته، حاشیه سود قبل از مالیات و سود عملیاتی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به شکل قابل توجهی افزایش داشته 
است.علی یارمحمدیان با اشاره به پایان حسابرسی رسمی فعالیت های این شرکت در سال ۹۸، اظهار کرد: بر اساس حسابرسی های انجام شده، سود عملیاتی 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، با افزایش ۱۲۴ درصدی همراه بوده که رقم بسیار قابل توجهی محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه این سود در شرایطی به دست آمده که کشور با بحران های شدید اقتصادی و تحریم های بی سابقه روبه رو بوده است، اظهار کرد: در چنین 
شرایطی که شاهد افزایش تورم در کشور بوده ایم و مشکالت بسیاری برای فعاالن اقتصادی و کسب وکارهای مختلف ایجاد شده، شرکت نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان موفق شده با کاهش هشت درصدی در هزینه ها، یک رکورد بی سابقه از خود بر جای گذارد.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان همچنین از افزایش حاشیه سود قبل از مالیات توسط این شرکت در سال ۹۸ خبر داد و تصریح کرد: حاشیه سود قبل از مالیات این شرکت در 

سال ۹۸، به ۳۴ درصد افزایش یافته است.

ارتقای شاخص های مالی و عملکردی نمایشگاه اصفهان در سال 9۸

 الیروبی 
زاینده رود

کم و زیاد شدن دبی زاینده رود 
به دلیل کم آبی و خشکسالی 
شرایط رشد سازها و علف های 
بستر رودخانه را فراهم می کند 
و تا زمان رهاسازی آب کارگران 
شــهرداری ، هــرس علف و 
 ســاز درون بســتر رودخانه را 

انجام می دهند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

سرعت گرفتن تولید 
 ماسک با ساخت

 دستگاه »ملت بلون«
پژوهشگران جوان شرکتی دانش بنیان 
در اصفهان دستگاه ملت بلون تولید کننده 
الیه اصلی فیلتر ماســک های پزشــکی 
را طراحی وتولید کردند.رییس شــهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: گروهی 
۴۰ نفــره از نخبــگان شــرکتی دانــش 
بنیان مســتقر در این شــهرک، ۲۰ روزه 
در کمترین زمان ممکــن با بهره گیری از 
دانش بومی داخلی ســازی و از انحصار 
کشور های اروپایی و چین خارج کردند.

جعفر قیصــری، این دســتگاه ایرانی را 
دارای قابلیــت تولید پارچه بــی بافت با 
فنــاوری »ملت بلون« دانســت وگفت: 
نخبگان جوان اصفهانی با تولید تجهیزات 
پزشــکی  در خط مقدم صنعت مقابله با 
کرونا هســتند.مدیرعامل این شــرکت 
دانش بنیان هم، ماده اولیــه تولید این 
پارچــه را پلــی پروپلین معرفــی کرد و 
گفت: در تولید الیه اصلی فیلتر ماســک 
پلــی پروپیلن ذوب شــده و ســپس با 
استفاده از دمیدن هوا با شتاب باال روی 
آن، تار هایــی به ضخامــت یک میکرون 
تولید و با تجمیع آن ها روی هم، منسوج 
بی بافت تهیه می شود.حامد محمودپور 
افزود: با نصب و راه اندازی این دستگاه، 
محصوالت آن برای تولید ماســک های 
 ۹۹ N ۹۵ و N پزشــکی ماســک های
استفاده خواهد شــد.وی، قیمت چینی 
این محصول را ۵۰۰ هــزار دالر بیان کرد و 
گفت: نمونه ایرانــی این محصول دانش 
بنیان ۲۰ درصد قیمت مشابه چینی است.

ملت بلون، منســوج بی بافت اســت که 
نقش فیلتر را در ماســک دارد و تولید آن 
از جدیدترین پیشرفت های فرآیند های 
منسوجات بدون بافت به شمار می آید؛ در 
این فناوری با اســتفاده از هوا و با شتاب 
بــاال از پلیمر ها یــا رزین ها بــرای تولید 

شبکه های الیاف دار استفاده می شود.
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معضالت تولیدکنندگان بخش کشاورزی در سال جهش تولید؛

کمبود نهاده های دامی تنها مختص چهارمحال و بختیاری نیست

قطعا در ســالی که مزین به نام جهش تولید اســت، باید مســئوالن 
همواره تمام سعی و تالش خود را برای رونق در تولید به کار بگیرند تا 
تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی با انگیزه باال برای تامین 
امنیت غذایی کشور گام بردارند، اما پس از گذشت ۶ ماه از سال جاری 
تولیدکنندگان با مشــکالت عدیــده ای روبه رو هســتند.مقام معظم 
رهبری امســال را به نام ســال »جهش تولید« نام گذاری کرده اند و 
دستگاه های اجرایی موظف هستند تمام اقدامات الزم را برای تسهیل 
در امر تولید و حمایت از تولیدکنندگان انجام دهند، یکی از دستگاه های 
متولی در امر تولید اقالم خوراکی  ســازمان جهادکشــاورزی است.

متاســفانه تحریم ها، افزایش قیمت ارز، نبود ثبات و کمبود در بحث 
تامین نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی موجب شده است، تولید 
در برخی از محصوالت مرتبط با کشاورزی کاهش و یا قیمت تمام شده 

محصول به شدت افزایش پیدا کند.
قطعا در ســالی که مزین به نام جهش تولید اســت، باید مســئوالن 
همواره تمام سعی و تالش خود را برای رونق در تولید به کار بگیرند تا 
تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی با انگیزه باال برای تامین 
امنیت غذایی کشور گام بردارند، همچنین باید به این نکته توجه کرد 

که هرگونه افزایش قیمت در کاالهای اساسی و خوراکی مردم در ایام 
شیوع کرونا ویروس که بسیاری از شغل ها متضرر شده اند بار سنگینی 
را بر دوش خانواده های ایرانی ایجاد می کند، بنابراین نیاز است شرایط 
برای تولید ارزان قیمت در دســتور کار مسئوالن قرار بگیرد.اما پس از 
گذشت ۶ ماه از سال جاری شاهد رشد و رونق در تولید استان باتوجه 
به شرایط به وجود آمده در کشــور و چهارمحال و بختیاری نیستیم و 

تولیدکنندگان با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند.
سعید سعادت، سرپرست دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش 
از این در جمع خبرنگاران چهارمحــال و بختیاری در خصوص تامین 
نهاده های موردنیاز بخش کشاورزی در کشور، اظهار کرده بود:  واردات 
نهاده ها باتوجه به شرایط تحریمی و بیماری کرونا در برهه ای با مشکل 
مواجه شــد، یکی از مباحثی که وزارت جهادکشاورزی با جدیت آن را 
دنبال می کند، بحث تامین نهادهای تولید شامل خوراک دام و طیور 
اســت و نهاده های مورد نیاز برای بخش باغبانی و زراعت کشور کود و 
افت کش هاست.وی بیان کرد: در بحث تامین نهاده های دام طیور با 
محدویت های ارزی مواجه بودیم، بنابراین در بحث ثبت ســفارش و 
تامین ارز برای خرید با معضالتی مواجه شــویم، با هماهنگی صورت 

گرفته با بانک ملی و وزارت کشــاورزی این نهاده هــا در حال تامین 
اســت و بحث گرانی و کمبود نهاده ها را جبران خواهیم کرد.سعادت 
تاکید کرد: درصدد هستیم نهاده های موردنیاز دام و طیور را تامین و در 
کشوربه وفور توزیع کنیم، یکی از مولفه های قیمت مرغ مربوط به نهاده 
و خوراک طیور اســت، تمام تالش دولت و وزارتخانه بر قیمت گذاری 
صحیح مرغ و گوشت و متناســب با نهاده و تالش تولیدکنندگان این 

حوزه است.
ســام مردانی، معاون بهبــود تولیدات دامی چهارمحــال و بختیاری 
نیز در خصوص کمبــود برخــی از نهاده های دامی در اســتان، اظهار 
کرد: کمبود برخی نهاده ها تنها مختص این اســتان نیســت و مربوط 
به کل کشــور اســت.   وی ادامــه داد: در حــال حاضر بــرای تامین 
جو و ذرت مشــکلی وجود ندارد، تنها در تامین ســویا مشــکالتی از 
نظر واردات وجــود دارد که این مشــکل نیز به زودی حل می شــود.

مردانی با بیان اینکه وزارت جهادکشــاورزی وظیفه توزیع نهاده های 
دامی را در بیــن تولیدکننــدگان دام و طیور دارد، گفــت: بحث ثبت 
 ســفارش و تامین ارز بــرای واردات این محصول مربــوط به وزارت

 صمت است.

 آغاز فعالیت کارگروه انتقال صنایع آالینده 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به تشکیل کارگروه انتقال واحد های آالینده 
استان گفت: با تشکیل این کارگروه، سازوکار های اجرایی ساماندهی صنایع آالینده، برای انتقال، کنترل 
و کاهش آلودگی آن ها بررسی می شود.شهرام احمدی افزود: رشد و توسعه صنایع به منظور خودکفایی، 
بدون مالحظات زیست محیطی و تعامل پویا با محیط  زیست در مدت کوتاهی منجر به از دست رفتن 
منابع و تخریب و تهدید جوامع انسانی شده و هزینه های مضاعفی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.احمدی 
اضافه کرد: تمامی واحد های صنعتی و تولیدی با تشخیص ســازمان حفاظت محیط زیست موظفند 
معیار ها و ضوابط نظیر؛ استاندارد های زیست محیطی، نصب تجهیزات کنترل آلودگی هوا و پساب، اجرای 
قانون مدیریت پسماند، نصب سیســتم های پایش لحظه ای، پیاده سازی سیستم مدیریت زیست 
محیطی HSE و ... را رعایت کنند.وی  ادامه داد: در این کارگروه به مشکالت جابه جایی واحد های صنعتی 
و صنفی آالینده استان پرداخته می شود و در مورد نحوه ساماندهی آن ها تصمیم گیری خواهد شد.احمدی 
گفت: واحد آالینده به واحد های صنفی اعم از خدماتی، تولیدی و صنعتی گفته می شود که فعالیت آن 

منجر به ایجاد آلودگی محیط زیست )آب، هوا، پسماند، پساب و...( خواهد شد.

کشف 110 کیلوگرم مواد مخدر در محورهای مواصالتی 
چهارمحال وبختیاری 

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف ۱۱۰ کیلوگرم تریاک در محور یاسوج به لردگان خبر 
داد و گفت: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و اجرای طرح کنترل محورهای مواصالتی استان، 
دو خودروی حامل مواد مخدر متوقف شدند.ســردار غالمعباس غالمزاده افزود: در بازرسی از این 
خودروها ۱۱۰ کیلوگرم تریاک کشف و چهار قاچاقچی مواد دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده 
شدند.وی با اشاره به اینکه این افراد قصد توزیع این مواد در سطح استان را داشتند، گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۱۶ باند تهیه و توزیع موادمخدر در استان منهدم شده است.ابتدای امسال بیش 
از یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و اجرای طرح کنترل 
محورهای مواصالتی کشف و ضبط شد.محور لردگان بروجن یکی از محورهای ترانزیت جنوب به 

مرکز کشور است که روزانه بیش از ۴۲ هزار تردد در این محور انجام می شود.

نقاط حادثه خیز و پر تنش در ارتباط با خرس قهوه ای 
شناسایی می شود

سلسله نشست های شورای پژوهشی حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با حضور اساتید 
دانشــگاهی، مراکز تحقیقاتی و مسئوالن حفاظت محیط زیســت با موضوع پیشگیری و کاهش 
تعارض با خرس قهوه ای در شهرکرد آغاز شد. مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
گفت: جهت بررسی طرح اجرای برنامه عمل تعیین نقاط حادثه خیز و پر تنش در ارتباط با خرس 
قهوه ای و ارائه برنامه پیشگیری و کنترل تعارض با آن، سلسله نشست هایی با حضور متخصصان 
و دانشگاهیان صاحب نظر در استان برگزار می شود.شهرام احمدی، افزود: این نشست ها در قالب 
برنامه های پژوهشی این اداره کل در چارچوب برنامه عمل مدیریت حفاظت گونه خرس قهوه ای 
برگزار خواهد شــد.احمدی اضافه کرد: این طرح با تاکید بر پژوهش میدانی در سطح استان تهیه 
و اجرا می شــود.وی  ادامه داد: در این جلسات مشــاور طرح با ارائه طرح به حاضرین با پاسخ به 
پرسش ها، ایرادات و پیشنهادات آن ها از نظر صاحب نظران و متخصصان برای ارتقای کیفیت انجام 
طرح و کاربردی کردن پژوهش استفاده خواهد کرد.احمدی گفت: برای تعیین پراکنش، شناسایی 
زیستگاه های احتمالی و مسیر های عبور این گونه، پیش تر نیز پروژ های تحقیقاتی در این اداره کل 

انجام شده بود.

خبر خوان

در حال حاضر برای تامین جو و ذرت مشکلی وجود 
ندارد، تنها در تامین سویا مشکالتی از نظر واردات 

وجود دارد که این مشکل نیز به زودی حل می شود

بام ایران

مفاد آراء
6/93 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اســناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر رای شماره   139960302018000546 کالسه پرونده 1398114402018000085  
آقای علی فالمرز  فرزند  محمدعلی  بشماره شناسنامه  50587  صادره از اصفهان  نسبت 
به ششدانگ یک باب ســاختمان تجاری به مســاحت  56/17 متر مربع احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/6/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/7
م الف: 977014 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

حصر وراثت
6/94 آقا/خانم غالمعلی توکلی مفرد به شناسنامه شماره 126258188 به شرح دادخواست  
به کالسه  9901216 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالم رضا خاجهء به شماره شناسنامه 189 درتاریخ 1394/8/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است: 1(غالمعلی توکلی 
مفرد به ش.م 1262581788. 2(غالم حسین خاجه به ش.م 1262629535. 3(فاطمه 
خاجه به ش.م 1262615232. 4(فاطمه توکلی مفــرد به ش.م 1262593727. همگی 
فرزندان متوفی. 5( عصمت شمشادی به ش.م 1260708934. فرزند مشهدی خدابخش 
همسر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی 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: 980466 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/95 آقا/خانم ابوالفضل عسکری به شناسنامه شماره 1263425569 به شرح دادخواست  
به کالسه  1397/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی رضا عسکری به شماره شناسنامه 28 درتاریخ 1399/5/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است: 1(باال غیاثی فرزند 
رضا به ش.م 1260367142 همسر متوفی. 2(ابوالفضل عسکری به ش.م 1263425569. 
3(زهرا عسکری به ش.م 1261895673. 4(مرضیه عسکری به ش.م 1262353084. 
5( راضیه عسکری به ش.م 1262049873. همگی 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 شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 980495 قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان 
تحریر ترکه 

6/96 در تاریخ 99/4/16 آقا/خانم معصومه دربان فرزند اصغر دارای شــماره شناسنامه 

5635 صادره از کاشان  دادخواستی مبنی بر تحریر ترکه مرحوم اصغر دربان  فرزند حسین 
که در تاریخ 92/10/15 فوت شده اند با احراز سمت متقاضی مستنداً به مواد 209 و 210 
قانون امور حبسی، قرار تحریر ترکه صادر شده اســت، لذا برای اجرای قرار تحریر ترکه 
بدین وسیله نسبت به نشــر آگهی اقدام تا کلیه ورثه قانونی نمایندگان آنها، بستانکاران، 
مدیونین به متوفی و یا هر کس حقی به ترکه دارد در تاریخ 99/7/27 ساعت 9/30 برای 
 تحریر ترکه در مجتمع شورای حل اختالف واقع در خیابان بابا افضل حضور بهم برسانند. 

م الف: 980581 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کاشان 
  مزایده اموال غیرمنقول 

6/97 اجرای احکام شــعبه اجرای احکام شــورای حل اختالف شهرســتان فالورجان 
درنظردارد درپرونده شماره اجرائی  9900329 موضوع علیه ورثه مرحوم اسداهلل نصیرزاده 
1 - فرنگیس 2 - فروغ 3 - ناصر 4 - اصغر 5 - احسان همگی نصیرزاده ونهری  وله خانم 
مهری ناظمی  درتاریخ 5 / 7 / 99 به منظور فروش یکباب منزل مســکونی به مساحت 
710 مترمربع عرصه و290 مترمربع اعیانی باامتیازات آب ، برق وگازملکی مرحوم اسداهلل 
نصیرزاده واقع در پیربکران روستای ونهر پالک 2 که داراس سابقه ثبتی به شماره می باشد 
و ملک مذکور مشاع / مفروزمی باشد ومتعلق حق غیر می باشد / نمی باشد  ازساعت 10 
الی 11 صبح جلسه مزایده دردفتر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 
ساختمان دادگستری اتاق 315 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ  000 / 000 / 250 / 4 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان می توانند پنج 
روز قبل از مزایده باحضور در محل این اجرا ازموقعیت اموال مطلع شوند . مزایده ازقیمت 
ارزیابی شده شروع وبرنده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا" کلیه 
هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده است وکسانی می توانند درجلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند . م الف: 980859 

دهقانی مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 
مزایده

6/98 شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
824/97 ش 5 /1/1/م ش له خانم الهه بگ وردی وعلیه روح اله کاظمی به آدرس شاهین 
شــهر کوی مهدیه محور دوم پالک 39 بابت محکوم به و هزینه هــای اجرایی به مبلغ 
219/590/500 اموال توقیفی به شرح ملک واقع در خیابان صفه بعد از دفتر تعاونی مسکن 
سمت غرب زمین های ارتش پروژه نرگس خانه دوم . ملک مذکور به صورت آپارتمان چند 
طبقه در حال احداث و به صورت ستونهای بتنی و سقف تیرچه و بلوک در حال احداث است 
آپارتمانهای ساخته شده که هنوز واحدهای آن مشخص نمی باشد. دیوارهای جدا کننده و 
همچنین جاده اصلی پروژه بصورت بلوار احداث و آسفالت گردیده و تورم قیمت مسکن در 
این محدوده حداقل میزان ارزش امتیاز آپارتمانها در حد یک واحد به مبلغ 600/000/000 

ریال به صورت شش دانگ می باشد که سهم آقای روح اله کاظمی به میزان 3/546 دانگ 
به میزان 3/546/000/000 ریال می باشــد که 2/635 حبه از 72 حبه از 3/546 ســهم 
محکوم علیه به مزایده گذاشته خواهد شد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته 
است که در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 99/7/20 در ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
اجرای احکام برگزار می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد 
از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حســاب اجرای احکام واریز و از اموال 
 بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. م الف: 924577 

شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

 6/99 شــماره نامــه : 139985602024005709-1399/06/16 نظــر بــه اینکــه
 بــه موجــب رای شــماره 139860302024004915 مــورخ 1398/12/12 هیات 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 60/12 متــر مربع تحت شــماره فرعی 
2 از 3800 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان در مالکیــت خانــم عصمت 
 برهانــی شــیدانی فرزنــد اصغــر مســتقر گردیــد و پرونــده ثبتــی فاقد ســابقه 
تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1399/07/19 ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم 
و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به ایــن واحد ثبتی ارائه نمایــد، درغیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 975712 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/100 شــماره نامه: 139985602024005634- 1399/06/15 نظر به اینکه ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه پالک ثبتی شــماره 1070 از 4796 اصلی واقع 
در بخش 5 اصفهــان دفتر امالک  978 صفحه 68  به نام آقای خســرو نیکی )مســتند 
به انتقال 78397 مورخ 1376/4/14 دفترخانه 10 اصفهان( ســابقه ثبت و صدور ســند 
مالکیت دفترچه ای به شــماره چاپی ســند 590281 دارد اعالم می دارد طی درخواست 

کتبی به شماره وارده 139921702024022287 مورخ 1399/5/31 بانضمام دو  برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 19396 مورخ 1399/5/29 و شماره یکتا 
139902155703000156 و رمز تصدیق 713357  گواهی دفترخانه 146 اصفهان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 980229 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6/101 شــماره نامه:139985602022000527-1399/06/18  نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ پالک شماره 1325 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جز بخش 9 حوزه 
ثبتی بادرود که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عبداله فتحی مقدم فرزند نجف 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 99/07/16  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:980762 

علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

6/102  خانم صدیقه توسلی به شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه  372/99 
ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا بصیری کجانی به شناسنامه شماره 254 در تاریخ 1395/10/23 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی: صدیقه 
توسلی )دختر( 2- محترم توســلی )دختر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 981354  محمدرضا سودخانی رئیس شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نایین

تاسیس شرکت سهامی خاص سانیار سازه سپهر راستین آسیا درتاریخ 1399/06/15 به شماره ثبت 2283 به شناسه ملی 14009406630 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 

موضوع فعالیت :طراحی و اجرای کلیه ساختمانهای اداری.مسکونی.تجاری.ورزشی.تفریحی.گردشگری و مبلمان شهری و فضای سبز-پیمانکاری و ساخت کلیه ساختمانهای اداری .تجاری.مسکونی.ورزشی.تفریحی.گردشگری.سوله های صنعتی.فضای سبز-پیمانکاری 
پروژه های راهسازی -انجام کلیه پروژه های مربوط به شهرداری ها-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی-اخذ وام و اعتبارات از بانک های دولتی و خصوصی صرفا در راستای موضوع فعالیت شرکت-مشارکت و خرید و فروش کلیه ساختمان ها-اخذ و اعطای نمایندگی 
از شرکت های معتبر داخلی و خارجی -تولید وخرید و فروش کلیه محصوالت ساختمانی اعم از کاشی و سرامیک و سنگ و غیره-انجام کلیه پروژه های ریلی و حمل و نقلی -خرید و فروش کلیه مشتقات نفتی و پتروشیمی-ایجاد کسب و کاری اینترنتی و بازاریابی)غیر شبکه 
ای و غیر هرمی(-ایجاد و راه اندازی فروشــگاه های زنجیره ای -تولید و خرید و فروش کلیه محصوالت مواد غذایی آرایشی بهداشتی سلولزی-تولید و خرید و فروش کلیه لوازم آرایشــی -واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز-مدیریت و اجرای کلیه پروژه های مربوط به 
شهرداری-تولید و خرید و فروش کلیه پوشاک زنانه مردانه بچه گانه-نظافت کلیه ساختمان های مسکونی اداری تجاری ورزشــی تفریحی و گردشگری و جمع آوری زباله های شهری-خرید و فروش روغن های خودرو و موتور و صنعتی و لوازم یدکی خودرو -خرید و فروش 
لوازم ورزشی و اسباب بازی و لوازم کامپیوتر و لوازم خانگی و چوب و کاغذ -انجام هرگونه فعالیت شرکت در صورت لزوم پس از کســب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان خمینی شهر ، بخش مرکزی ، شــهر درچه پیاز، محله الغدیر ، کوچه ریخته گران ]2[ ، کوچه شاهچراغ ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 8431673847 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی منقسم 
به 100 سهم 1000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ??«100958 مورخ 1399/05/29 نزد بانک بانک قرض الحسنه رسالت شعبه چهار باغ خواجو با کد ??? پرداخت گردیده است والباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن عبداللهی مقدم به شماره ملی 0043321836 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمد حسین خلقی به شماره ملی 1287956335 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا خلقی به شماره ملی 
1288321171 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمود خلقی به شماره ملی 1288786891 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی 
با امضا مشترک آقایان علیرضا خلقی و محمود خلقی و همچنین کلیه نامه های اداری و عادی با امضا مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خلقی به 
شماره ملی 1288117043 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجتبی کریمان به شماره ملی 4480116737 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )980153(



یکشنبه 23 شهریور  1399 / 24 محرم  1442/ 13 سپتامبر 2020/ شماره 3067
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

انحراف خصوصی سازی در آموزش
 عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اســالمی گفت: از دهه ۷۰ شاهد انحراف 
جدی خصوصی ســازی در آموزش بودیم که به صورت پیوســته جلو آمده اســت.احمد نادری 
ادامه داد: قرار بر این بود رســالت و هدف مدارس غیرانتفاعی چیز دیگری باشــد، اما به سمت 
بنگاه شــدن رفت و بنگاه هایی برای پول شویی، کسب ســود حداکثری، فرار از بسیاری مسائل 
و … شــده اند.وی با تاکید بر اینکه گالیه مدیران دانشــگاه های آزاد اســتان اصفهان، این است 
که دانشــگاه های غیرانتفاعی نفس مــا را بریده اند، تصریح کرد: حرف آن ها درســت اســت و 
به واســطه اینکه فالن معاون وزیر علوم یــا مدیرکل و …، دانشــگاه غیرانتفاعــی دارد، مجوز 
برخی از رشــته ها را به دانشــگاه آزاد نمی دهند که این بــه علت تعارض منافع اســت.نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی، اظهار کرد: راه حل تعارض منافع، برگشــت به اصول 
انقالب اســالمی و متوقف کردن این چرخه اســت و مدارس دولتی باید تقویت شــوند و برای 
این کار هم باید مشــوق هایی گذاشــته شــود.نادری با اشــاره به اینکه وظیفه دولتمردان، اخذ 
تصمیمات عقالنی و پیگیــری قاطعانه اســت، ادامه داد: وضعیت آموزش کشــور متاســفانه 
 دچار نوســانات زیادی اســت کــه در هر دو حــوزه آموزش و پــرورش و آمــوزش عالی، قصه 

غم انگیزی دارد.

خروج بیمارستان غرضی از جرگه بیمارستان های کرونا
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: بیمارســتان دکتر غرضــی اصفهان از جرگه 
بیمارســتان های ریفرال کرونا خارج شــد.علی اعتصام پور با حضور در بیمارستان دکتر غرضی 
از تــالش صادقانه و جهادگرانــه مجموعه ایــن بیمارســتان در طول مدت بیش از شــش ماه 
مجاهدت در مبارزه با بیماری کرونا تقدیر کرد.وی اشاره کرد: از دانشگاه علوم پزشکی خواستیم 
بیمارستان دکتر غرضی نیز همانند بیمارستان های دانشــگاه از کرونا خارج شود تا از فرسودگی 
بیش از حد کارکنان کادر درمان و کادر پشــتیبان جلوگیری به عمل آید.وی افزود: ایثار ، اشکال 
متفاوتی دارد و باالترین حالت ایثار، گذشــت از جان خود اســت که به واقع شما در این امتحان 
ســربلند بودید.مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان با اشــاره به اینکه در ایــن مدت، بیش از 
15۰ نفر از کادر بیمارســتان به این بیماری مبتال شــدند، افزود: بالغ بر 18 هزار نفر در این مدت 
به بیمارســتان مراجعه داشــته اند که از این تعداد 4۰81 نفر بستری شــدند. اعتصام پور گفت: 
مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان همواره در کنار درمان اســتان، خدمات ارزنده ای را به 
 همشهریان ارائه کرده و هم اکنون 2بخش در بیمارســتان دکتر شریعتی را به این امر اختصاص 

داده است.

 ابتالی بیش از هزار  کودک و نوجوان در استان
 به کرونا

در دوران شــیوع کرونا 4۰ کودک و نوجوان مبتال به کرونا در استان اصفهان فوت کرده اند.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست ستاد اســتانی کرونا در استانداری اصفهان گفت: در ۶ 
ماه شیوع کرونا، آزمایش کرونای بیش از هزار و 4۰۰ کودک و نوجوان مثبت شده که از این تعداد، 
4۰ نفر فوت شده اند.طاهره چنگیز افزود: همچنین اخیرا یک سوم آمار مبتالیان کرونا در کشور 
در استان اصفهان ثبت شد و مجموع بیماران بستری کووید 1۹ در 22 شهرستان به جز شهرستان 
های کاشان و آران و بیدگل به هزار و 11 نفر رســید.وی گفت: استان اصفهان رتبه ششم بستری و 
هفتم فوت کشوری مبتالیان کرونا را به خوداختصاص داده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: در حالی که شــیوع کرونا در برخی استان ها کاهشی شــده، اما در اصفهان روند 

افزایشی است.

به بهانه پلمب چند فروشگاه عرضه پوشاک غیر متعارف در اصفهان؛

چرخه معیوب متعارف سازی

پوشــاک غیر متعارفی که این روزها برای  پریسا سعادت
جذب جوانان و قشر به اصطالح روشنفکر 
جامعه در پشــت ویترین مغازه ها به چشــم می خورد، پدیده ای تازه 
نیست؛ اما هر از چند گاهی نوع برخورد و چگونگی تقابل با این لباس و 
پوشش ها در جامعه تغییر می کند و با ناکارآمدی یک برنامه نسخه ای 
تازه برای جلوگیری از این معضل پیچیده می شود. اتفاقی که البته نه 
تنها عرضه این مدل از پوشاک را کم نکرده بلکه خرید و فروش آن را به 
مزون ها و فروشگاه های بدون مجوز و به اصطالح زیر زمینی کشانده 
است. اگر چه برخی می گویند عدم عرضه عریان و مستقیم این لباس 
 ها می تواند در کم شــدن میزان مصرف آن موثر باشد؛ اما برخی دیگر 
می گویند روش های ارشادی و فرهنگ سازی باید مانع از مصرف این 

پوشش های غیر وطنی باشد.
 پلمب فروشگاه های عرضه این محصوالت یکی از اولیه و دائمی ترین 
روش های مقابله با عرضه لباس های کوتاه و غیر اســالمی است. در 
جدیدترین مورد معــاون اجتماعی فرمانده انتظامــی اصفهان اعالم 
کرد 28 فروشگاه پوشــاک غیر متعارف در اصفهان پلمب شده است. 
سرهنگ مختار درخشان در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران اداره 
نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت عمومــی فرماندهی انتظامی 

استان اصفهان در راستای ســاماندهی و پاک سازی واحدهای صنفی 
فروش پوشــاک از مظاهر فرهنگ منحط غربی،  طرح نظارت بر این 
واحدها با همکاری اتحادیه صنف مربوطه به اجرا گذاشــته شــد.وی 
افزود: در این طرح از 31۷ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در پایان 
4 هزار و 288 دســت لباس غیر متعارف و غیر مجاز و ۶۷ عدد ماسک 

بهداشتی با نمادها و تصاویر شیطان پرستی کشف شدند.
این مقام انتظامی گفت: برای 5۶ واحد دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر  
شد و از متصدیان 34 واحد صنفی هم تعهد کتبی اخذ و به 22۷ متصدی 
نیز تذکر داده شد.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه کســانی که بــه اخطارها و تذکرات پلیــس توجه نکنند با 
برخوردهای قانونی پلیس مواجه خواهند شــد، اظهار داشت: پلیس، 
هوشــمندانه تمامی فعالیت فروشندگان پوشــاک را زیر نظر دارد و با 
کســانی که بخواهند با فروش لباس های غیر متعارف و ضد ارزشــی 
باعث انحراف جوانان و هنجارشــکنی در جامعه شوند، برخورد قاطع و 
قانونی می کند. هر چند این مدل از برخوردهای پلیسی هر از چند گاهی 
در رسانه ها بازتاب دارد؛ اما تقریبا همه می دانند که این مدل از برخوردها 
راه چاره نیســت، در واقع تا زمانی که تقاضا برای خرید این پوشــاک 
وجود داشته باشد، فروشــندگان هم ناچار به تهیه آن برای جلب ذائقه 

مشتریان هستند. این در صورتی است که جشنواره ها و نمایشگاه های 
مد و لباس در شــهر برگزار می شــود، طراحان، طرح های زیبا عرضه 
می کنند اما بازخورد چشمگیری در سطح جامعه ندارد و هنوز این نوع 
لباس ها نتوانسته اند به صورت گسترده جایگزین مدهای بازاری شوند.

هزاران ایده از سوی طراحان ایرانی برای تامین ذائقه مردم ارائه می شود 
که در صورت حمایت می تواند مد ایرانی – اسالمی را در بازار رواج دهد؛ 
اما ویترین مغازه ها همچنان با لباس هایی پر شــده که مطابق با ذائقه 

بیگانگان است.
 مســلما برخورد با تعداد کمی از فروشــگاه ها در مقابل هزاران واحد 
صنفی موجود در استان نمی تواند راه چاره اساسی باشد. واقعیت این 
است که تولید و عرضه پوشاک متعارف از نظر عرف جامعه اسالمی ما 
در وضعیت اقتصادی کنونی به صرفه نیســت .گرانی پارچه، دوخت و 
توزیع و... موجب شده تا برای رسیدن به سود بیشتر تولید کنندگان به 
سمت و سوی تولید لباس های زنانه کوتاه و نازک و لباس های مردانه 
وارداتی روی بیاورند و این مسئله در عمل با جیب خالی و توان اقتصادی 
کم مردم سازگار تر است؛ اتفاقی که اگر فکری به حال آن نشود مسلما 
برخوردهای قهری پلیس تنها می تواند نوعــی نمایش توخالی برای 

حذف فیزیکی بدون ضابطه این هنجار شکنی ها باشد.

رییس شورای هماهنگی موادمخدر استان اصفهان 
گفت: نرخ شــیوع اعتیاد اســتان 2.4 درصد است 
که این نرخ در چند سال اخیر، پایین تر از میانگین 
کشوری بوده و این نتیجه تالش مردم و مسئولین در 
کنترل شیوع اعتیاد بوده است.محسن یارمحمدیان، 
اظهار کرد: استان اصفهان دارای حدود 1۰۰ هزار معتاد 
به مواد مخدر است، که 1۰ درصد این معتادان از زنان 
هســتند که معادل 1۰ هزار معتاد زن اســت.وی در 
خصوص نوع مواد مصرفی معتادان افزود: تریاک 

هنوز بیشــترین مصرف را دارد و مواد صنعتی مانند 
شیشه و حشیش در جایگاه های بعدی قرار دارند. در 
بین جوانان مواد متفاوتی محبوبیت دارد که می توان 
به ماریجوانا اشاره کرد. هر چند ذکر این نکته ضروری 
است که مواد صنعتی این چندساله سرعت مصرف 
بیشتری داشته و به احتمال فراوان در آینده شاهد 
پیشــی گرفتن مصرف آن از دیگر مواد باشیم.وی، 
جایگاه استان اصفهان را در نرخ شیوع اعتیاد پایین تر 
از میانگین کشوری دانست و گفت: نرخ شیوع اعتیاد 
در کشور 5.4 درصد جمعیت است که شامل افراد 15 
تا ۶5 سال می شود و استان اصفهان با نرخ 2.4 درصد 
شــیوع اعتیاد، جمعیت معتاد آن کمتر از میانگین 
کشوری قرار دارد که این امر نتیجه تالش مسئوالن 

و مردم بوده است.یارمحمدیان با اشاره به برخورد با 
آشپزخانه داران تولید مواد مخدر صنعتی در استان، 
خاطر نشان کرد: در گذشته با این آشپزخانه ها برخورد 
چندان قاطعی نمی شد، اما طی ســال های اخیر با 
نظارت و برخوردها تعداد آنها کاهش داشته تا حدی 
که در سال جاری به یک یا دو مورد رسیده است. در 
حال حاضر شاید بتوان گفت که هیچ آشپزخانه تولید 
مواد صنعتی در استان نداریم. یارمحمدیان با اشاره 
به فروش مواد مخدر در فضای مجازی گفت: پلیس 
فتا تالش زیادی برای جلوگیری از فروش مواد مخدر 
در فضای مجازی کرده و تا به حال موفق بوده است 
که در ادامه نیز سعی می کنیم با همکاری آنها موارد 

موجود را کاهش دهیم.

رییس شورای  هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:

شیوع اعتیاد در استان اصفهان پایین تر از میانگین کشوری است

هزاران ایده از سوی طراحان ایرانی برای تامین ذائقه 
مردم ارائه می شود که در صورت حمایت می تواند مد 
ایرانی – اسالمی را در بازار رواج دهد؛ اما ویترین مغازه ها 
با ذائقه  با لباس هایی پر شده که مطابق  همچنان 

بیگانگان است

 طبیعت گردی
 به سبک »آفرود«

سفر به طبیعت، خاستگاهی درونی دارد و 
میل آدمی به بازگشت به اصل خود، باعث 
می شود تا ســفر به طبیعت را راه فراری از 
روزمرگی های خشک و کشنده خود بداند. 
در این بین »آفرود« - کلمه ای انگلیســی 
به معنــای بیرون جــاده یــا بیراهه نوردی 
- انتخابــی برای پیوســتن بــه گروه های 
طبیعت گردی اســت که این روزها، شمار 
زیادی از جوانان و خانوده هــا را برای لذت 

بردن از تعطیالت شان وسوسه می کند.

 سرقت اطالعات کارت های بانکی به بهانه حراج
 لوازم التحرير 

رییس پلیس فتای استان با اشاره به بازگشــایی مدارس و افزایش خرید لوازم التحریر، نسبت 
به شگرد جدید کالهبرداری در پوشــش فروش لوازم التحریر ارزان قیمت هشدار داد. سرهنگ 
سید مصطفی مرتضوی  گفت: ســودجویان و مجرمان در ایام مختلف و به بهانه های گوناگون به 
دنبال کالهبرداری و انجام اعمال مجرمانه خود هســتند و این بار نیز ممکن اســت با بازگشایی 
 مدارس و افزایش خرید لوازم التحریر، دست به اقدامات مجرمانه به خصوص در فضای مجازی

 بزنند.
این مقام انتظامی بیان داشت: در این شرایط ممکن است افراد سودجو با اعالم قیمت های بسیار 
پایین تر از قیمت بازار برای لوازم التحریر و انتشــار تبلیغات آن در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی، شهروندان را اغفال کرده و با هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ اطالعات حساب 
بانکی آنها را سرقت کرده و از آنان کالهبرداری کنند.وی افزود: در سال های گذشته نیز مواردی بوده 
که برخی از مجرمان سایبری با راه اندازی کانال ها و صفحاتی در شبکه های اجتماعی به بهانه های 
مختلف مانند، آموزش های غیر حضوری، کالس های تابستانه، تخفیف های ویژه دانش آموزی 

و...مبالغ هنگفتی را از کاربران کالهبرداری کرده اند.

محموله میلیاردی لوازم یدکی قاچاق به مقصد نرسید 
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشــف محموله ای لوازم و قطعات یدکی قاچاق خودرو به 
ارزش 3 میلیارد ریال توســط ماموران انتظامی این فرماندهی خبرداد. سرگرد هادی کیان مهر 
گفت: ماموران انتظامی شهرستان نایین حین کنترل یکی از محورهای مواصالتی به یک کامیونت 

ایسوزو مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این کامیونت، 1۶۶قطعه لوازم یدکی خارجی خودرو کشف شد که راننده 
مدارک گمرکی و قانونی مربوطه را ارائه نداد.این مقام انتظامی اظهار داشت: ارزش کاالی قاچاق 
کشف شده توسط کارشناســان مربوطه 3 میلیارد ریال اعالم شده اســت و راننده خودرو نیز در 
 ارتباط با این محموله قاچاق دســتگیر شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان نایین در پایان خاطر 
 نشــان کرد: قاچاق کاال به تولیــدات داخلی كشــور ضربه مســتقیم می زند كــه از تمام مردم

 تقاضا می شــود هر گونه اخبار در خصوص كاالی قاچاق ، را از طریق شــماره تلفن 11۰ به پلیس 
اطالع دهند.

سارق حرفه ای در بویین میاندشت دستگیر شد 
ماموران پلیس آگاهی شهرســتان »بویین میاندشــت« یک ســارق حرفه ای منزل را به اتهام 
2۰ فقره ســرقت منزل دســتگیر  کردند. ســرهنگ »علی مرشــد فریدنی« فرمانــده انتظامی 
شهرستان بویین میاندشــت اظهار داشــت: ماموران گشــت انتظامی پلیس آگاهی و کالنتری 
11 ایــن فرماندهی حین گشــت زنــی در یکــی از محورهای مواصالتــی شهرســتان »بویین 
میاندشت« به یک سواری سمند مشکوک شده و آن را اســتعالم کردند.وی افزود: در استعالم 
به عمل آمده مشــخص شــد این خودرو تحت تعقیب پلیس آگاهی اســت کــه بالفاصله وارد 
عمل شــدند و خودرو را متوقف کردند.ســرهنگ فریدنی بیان داشــت: پــس از متوقف کردن 
خودرو مشخص شــد راننده آن یک سارق حرفه ای منزل اســت که تحت تعقیب پلیس بوده و 
متهم به پلیس آگاهی شهرســتان بویین میاندشت تحویل داده شــد. این مقام انتظامی بیان 
داشت: فرد دستگیر شده که از ســارقان حرفه ای منزل اســت تاکنون به 2۰ فقره سرقت منزل 
 در استان اصفهان و دیگر اســتان های کشــور اعتراف کرده  و پرونده او برای روشن شدن دیگر

 سرقت های احتمالی مفتوح است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

خبر روزناجا

وزر ارتباطات: 

سایت های قمار در فضای 
مجازی تعطیل می شوند

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با 
بیان اینکه قمار اقتصاد ناســالمی است، 
گفت: قمار، عده ای را فربه و بســیاری را 
بیچــاره می کند، تبلیغ قمار اشــکال دارد 
 و ســایت های شــرط بندی باید تعطیل 

شوند.
»محمدجواد آذری جهرمی« درباره تبلیغ 
سایت های شــرط بندی و بت نیز افزود: 
قمــار اقتصاد ناســالمی اســت و از دید 
شرعی حرام اســت. تبلیغ قمار هم حتما 
اشکال دارد و باید تعطیل شود.جهرمی در 
خصوص لزوم بستن صفحات مستهجن 
گرام خاطرنشــان  در فضــای اینســتا
کرد: بســیاری از نرم افزارها با اســتفاده 
از رمزنــگاری، امکان پایــش صفحات را 
برای اپراتورها غیــر ممکن می کنند. البته 
تصور می کنم که دســتگاه های مســئول 
در برخورد با ناهنجاری هــای اخالقی در 
فضای مجازی، امکان شناسایی، تذکر یا 
برخورد با عوامل انتظار مطالب مستهجن 
در فضای مجازی را دارند. برخی شبکه ها 
هم قابلیت دریافت گزارش های مردمی 
و پاالیــش مطالب مســتهجن را فراهم 

کرده اند.
وزیر ارتباطات دربــاره صفحاتی که بدون 
دلیل فیلتر شــده اند، تصریــح کرد: اگر 
شــکایتی در زمینه فیلتر سایت ها دارید، 
باید آن را در ســایت دبیرخانــه کارگروه 
تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانه، 
مستقر در دادستانی کل کشور ثبت کنید. 
آدرس سایت internet.it است. وی در 
پایان و در پاسخ به ابزار خرسندی کاربران 
از به کارگیری جوانان در دولت گفت: برای 
پیشــرفت چاره ای جز تکیه بر جوان ها و 
میدان دادن به آن ها نیســت. البته من 
در مقابل جوان های بســیار پــر انرژی و 
پر امید ایران، هیچ به حســاب می آیم. 
»اگر تنگ نظری ها کنار گذشته شود این 

جوان ها کاری می کنند کارستان.«

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با اشــاره به وقوع حریق در یکی از دپوهای علوفه گاوداری در هفتشویه به وسعت 3 هزار 
مترمربع، گفت: پس از 1۰ ساعت حریق اطفا شد؛ اما عملیات پاک سازی حریق همچنان ادامه دارد.فرهاد کاوه آهنگران ، اظهار کرد: ساعت 2 و 3۰ دقیقه بامداد 
روز جمعه، شهروندان وقوع حریق با وسعت زیاد در یک گاوداری واقع در اتوبان شــهید خزایی، روستای هفتشویه را به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اطالع دادند.وی با اشاره به اینکه بالفاصله بعد از وقوع حادثه، خودروهای اطفائیه سنگین به همراه خودروهای کمکی آبرسان 
از ایستگاه های مختلف سازمان آتش نشانی و  آبرسان های سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان به محل حریق اعزام شدند، افزود: این آتش سوزی 
که مقدار زیادی علوفه دپو شده را در بر گرفته بود پس از حدود 1۰ ساعت تالش بی وقفه توسط آتش نشانان مهار شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان از ادامه این عملیات برای پاک سازی کامل حریق خبر داد و گفت: پاک سازی حریق معموال زمان بر است، ضمن اینکه وزش باد نیز کار 
را به تاخیر انداخت.کاوه آهنگران، علت دقیق وقوع این حریق را در دست بررسی اعالم و خاطرنشان کرد: در این گاوداری 5 هزار تن علوفه دپو شده بود که یکی 

از این دپوها با وسعت حدود 3 هزار متر مربع دچار حریق شد.

جدال دو روزه آتش نشانان اصفهان با حریق انبار علوفه
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غیبت چند بازیکن در کاروان آسیایی سپاهان 
تیم فوتبال سپاهان در حالی روز جمعه و با پروازی مستقیم از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان عازم 
قطر شــده و در هتل DUSIT دوحه مستقر شــد که 3 بازیکن این تیم به دلیل بیماری از همراهی 
زردپوشان باز ماندند.علی کیخسروی، شایان مصلح و سیدمحمدرضا حسینی به دلیل ابتال به بیماری 
کرونا در اصفهان ماندند و علیرضا نقی زاده، داوود رجبی، مهدی رحیمی و محمدرضا عســگری نیز 
ســپاهان را در این رقابت ها همراهی نمی کنند. به این ترتیب سپاهان با 25 بازیکن راهی قطر شده 
است.این تیم که در گروه D لیگ قهرمانان آسیا با تیم های النصر عربستان، العین امارات و السد قطر 
هم گروه است، در رده سوم جدول رده بندی این گروه جای دارد.زردپوشان در نخستین دیدار خود از 
ساعت 22:30 سه شنبه 25 شهریورماه به مصاف النصر عربستان خواهند رفت. سپاهانی ها جمعه 28 
شهریورماه بار دیگر با النصر دیدار خواهند کرد. شاگردان محرم نویدکیا در ادامه این رقابت ها روزهای 
دوشنبه 31 شهریور و پنجشنبه سوم مهرماه نیز به ترتیب با العین امارات و السد قطر دیدار می کنند.

اختالف مالی »مهران موسوی« با پیکان برای تمدید قرارداد
قرارداد مهران موسوی، مدافع میانی تیم فوتبال پیکان با این تیم به اتمام رسیده و مسئوالن باشگاه 
در صدد تمدید قرارداد این بازیکن هســتند، البته موســوی برای ماندن در پیکان با مسئوالن این 
باشگاه اختالف مالی دارد و این در حالی اســت که وی با چند پیشنهاد قابل توجه از دیگر تیم های 
لیگ برتری مواجه شده است. با این شرایط به نظر می رسد جدایی موسوی قطعی باشد مگر اینکه 
پیکانی ها از لحاظ مالی موسوی را راضی کنند.خبر دیگر در مورد پیکان این است که هنوز وضعیت 
سعید واسعی، هافبک این تیم برای پیوستن به استقالل روشن نشده چرا که باشگاه استقالل هنوز 

پول مورد نظر پیکان را به حساب این باشگاه واریز نکرده است.

تراکتور درباره »حاج صفی« کارشکنی می کند
یک سایت یونانی نوشت که باشگاه تراکتور با کارشکنی اجازه نمی دهد بازیکن این تیم راهی یونان 
شود.انتقال احسان حاج صفی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به یونان همچنان با مشکل روبه رو 
شده و باشگاه تراکتور با کارشکنی مداوم اجازه خروج به این بازیکن نمی دهد. این در حالی است که 
احسان حاج صفی خود عالقه زیادی به حضور در یونان و بازی برای آریس دارد.این اولین بار نیست 
که تراکتور ایران با کارشکنی اجازه رفتن به بازیکنانش نمی دهد و باعث مزاحمت می شود. فصل 
قبل نیز این باشگاه برای خروج سلیمی بازیکن خود مشکالت زیادی ایجاد کرد و این در حالی است 
که فدراسیون فوتبال ایران نیز طرف باشــگاه را گرفته و به بازیکن اهمیتی داده نشده است.معلوم 
نیست وضعیت این بازیکن برای فصل بعدی رقابت ها به کجا کشیده خواهد شد و در نهایت آریس 

موفق به جذب این بازیکن می شود یا خیر.

پیگیر خط داخلی برای تعلیق فدراسیون هستیم
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسالمی درباره نتایج 
رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران که باعث محکومیت 
سنگین ۶ میلیون و دویست هزار یورویی در فیفا شد،  گفت: من قول می دهم تا انتها برویم و بتوانیم 
بهترین گشایش را در این موضوع داشته باشــیم. پیگیری های جدی در مجلس و دستگاه های 
نظارتی وجود دارد تا مســببان این موضوع شناسایی شــوند.وی افزود: متاسفانه تهدید به تعلیق 
شده ایم. البته قبال شفاهی بوده ولی این بار کتبی اســت. در نامه تعلیق احتمالی که ارسال شده،  
آمده است که کدگذاری داخلی از ســوی منابع موثق، اطالعاتی را در اختیار رفیفا قرار داده که پیگیر 
هســتیم بدانیم چه کســانی چنین مطالبی را مبنی بر دخالت در کارهای فدراسیون فوتبال ایران 

مطرح کرده اند.

گالیه های »رضایی« از یارگیری ضعیف ذوب آهن؛

 با کدام ابزار به دنبال کسب سهمیه هستید؟!

 سمیه مصور فصل نقل و انتقاالت تابستانی فوتبال ایران 
مدتی است که آغاز شــده و باشگاه ها با 
حساســیت خاصی به دنبال جذب نفرات مدنظرشان هستند، در این 
میان برخی از باشــگاه ها موفق تر عمل کرده و ضمــن حفظ بازیکنان 
کلیدی خوب، بازیکنان خوبی را نیز به خدمت گرفتنه اند؛ اما در مقابل 
برخی دیگر از باشگاه ها در یارگیری موفق عمل نکرده اند. این باشگاه 
ها نه تنها نتوانسته اند بازیکنان موردنیازشان را به کار بگیرند که بازیکنان 
موثرشان را نیز از دست داده اند، باشگاه ذوب آهن اصفهان که در فصل 
گذشته رقابت های لیگ برتر عملکرد ضعیفی از خود به جای گذاشت از 
جمله این باشگاه هاست؛ موضوعی که حاال گالیه سرمربی جدید این 

تیم را نیز به دنبال داشته است. 
رحمان رضایی در تازه ترین مصاحبه ای که با رســانه ها داشته است با 
اشاره به جدایی بازیکنان موثری از جمله دانیال اسماعیلی فر، احسان 
پهلوان و محمد نژاد مهدی از ترکیب سبزپوشــان گفته است:» وقتی 
این بازیکنان رفتند من هنوز با باشگاه قرار داد نداشتم و این بازیکنان 

به اختیار باشگاه جدا شدند. اگر من بودم آنها را نگه می داشتیم، چون 
برای فصل خیلی موثر بودند ولی باشگاه شرایط ماندن آنها را فراهم نکرد 

و برای نگه داشتن شان مقاومتی نشان نداد.«
سرمربی ذوب آهن بر این عقیده  است باشگاه برای حفظ این بازیکنان 
می توانست تالش بیشتری انجام دهد؛ اما این کار را انجام نداد. رضایی 
که به تازگی ســکان هدایت ذوبی ها را بر عهده گرفته است از این نحوه 
عملکرد باشگاه در بازار نقل و انتقاالت گالیه مند است. به گفته وی،آن 
طور که باید و شاید کار انجام نشده در حالی که نوع فعالیت در این شرایط 
خیلی مهم است. رضایی معتقد است که ذوب آهن باید مثل همه تیم ها 

با آپشن های مختلف بازیکنان مدنظر را جذب می کرد.
سرمربی ذوب آهن البته افزایش در خور توجه قیمت بازیکنان در فصل 
نقل و انتقاالت را نیز دور از نظر نداشــته و در این باره گفته است:»برای 
جذب چند بازیکن با رقم های پنج شش میلیاردتومانی روبه رو شدیم که 
از جذب آن ها صرف نظر کردیم، چون بودجه ما اجازه ثبت این قرارداد ها 
را نمی دهد. هرچند هر تیم باید چند مهره وزنی داشته باشد که در بازی 

تعیین کننده باشند، اما باید طبق بودجه چند بازیکن خوب جذب کنیم 
تا شاکله تیم بعد از جدایی بازیکنان اصلی حفظ شود. ۴ بازیکن از تیم 
جدا شده اند که ســتون و وزنه اصلی تیم بودند و شاید دیگر نتوانیم در 
حد آن ها بازیکن جذب کنیم. این بازیکنان شــش هفت میلیارد تومان 
قیمت دارند، ولی مــا االن باید به دنبال بازیکنانی باشــیم که با قیمت 

کمتر، بازدهی بیشتری داشته باشند.«
 رضایی کنایه ای هم به صحبت های احمد جمشیدی، سرپرست باشگاه 
در خصوص انتظار کسب سهمیه از ســوی سبزپوشان در فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر داشت و در این باره گفته است:»نظر ایشان قابل 
احترام است، ولی باید حساب و کتاب کنیم که با کدام ابزار این عنوان را 
می خواهیم؟ اگر ابزار های الزم تامین شود، می توانیم این حرف را بزنیم؛ 
ولی هنوز باشگاه هیچ ابزاری در اختیار تیم نگذاشته است. این حرف 
باید پایه و منطق داشته باشد. اگر حتی شــرایط به منطق الزم نزدیک 
هم باشــد، من قبول می کنم؛ ولی در غیر این صورت این ادعا و توقع، 

بی اساس و به دور از واقعیت است.«

بازیکن تیم هندبال ســپاهان در رابطه با تیم هندبال 
سپاهان اظهار کرد: امسال باشــگاه روی تیم هندبال 
سرمایه گذاری خوبی کرده است، بازیکنان سال گذشته 
که بدنه اصلی تیم هستند، حفظ شدند و در پست هایی 
که مشکل داشتیم بازیکن گرفتیم. امیدواریم قهرمانی 
را به دســت آوریم.کامیار طاهری ادامــه داد: از یازده 
سالگی بازیکن ســپاهان هســتم و تمامی رده های 
سنی این باشــگاه را طی کردم و در حال حاضر در تیم 
بزرگساالن فعالیت دارم.بازیکن تیم هندبال سپاهان 
با بیان این که امســال قراردادی دوساله امضا کردم، 
خاطر نشان کرد: ســپاهان حرفه ای ترین باشگاهی 
است که در ایران وجود دارد، زیرا باشگاه داری می کند و 
مانند پرسپولیس در یک تیم فوتبال خالصه نمی شود. 
امکانات و زیر ساخت هایی که دارد باعث شده بازیکن 

تنها به بازی ها فکر کند و سمت حواشی نرود.طاهری 
در خصوص گروهی که ســپاهان در آن قــرار گرفته، 
تصریح کرد: گروه دو که در آن قرار داریم قوی تر از گروه 
یک است، اما تیمی که بخواهد قهرمان شود باید تمامی 
بازی ها را پیروز شود. مسابقه اول ما با طبس است که 
بازیکنان خوبی گرفته و زود تر از سایر تیم ها تمریناتش 
را آغاز کرده است.وی با اشــاره به اینکه سرمربی تیم 
هندبال سپاهان پدرم است، گفت: خیلی خوشحالم 
که محسن طاهری پدرم است، سختگیری هایی که 
به من می شــود بیشتر از ســایر بازیکنان است، ولی 
هرچه سختگیری بیشتر باشد، پیشرفت هم بیشتر 
است.بازیکن تیم هندبال سپاهان در رابطه با برگزاری 
مسابقات با وجود شیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: اگر 
ورزش برگزار نشود، دیگر شــغل ها هم نباید کار کنند 

زیرا ورزشــکاران از راه فعالیت ورزشــی امرار معاش 
می کنند، بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزاری 
مسابقات بهتر از برگزار نشدن آن است. در کشورهای 
اروپایی و آمریکایی ورزش ها حتی با تعداد کم تماشاگر 
انجام می شود.طاهری با بیان اینکه زمانی که در تیم 
سپاهان بودم محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه بود 
و عملکرد خوبی داشت، تصریح کرد: خوشحالم که این 
مدیرعامل به سپاهان بازگشته است زیرا می تواند به 

رشد و پیشرفت آن کمک کند. 

یک بازیکن تیم هندبال سپاهان :

سپاهان، حرفه ای ترین باشگاه ایران است
خبر روز

اتلتیکومادرید مشتری جدید »سوارس«
به ادعای برخی از منابع اسپانیایی، باشگاه اتلتیکومادرید هم به جمع مشتریان لوئیس سوارس، 
مهاجم اروگوئه ای تیم بارسلونا پیوســته است.باشــگاه یوونتوس جزو اولین باشگاه هایی بود 
که پس از اینکه فهمیــد رونالد کومان، 
عالقــه ای به حفظ ســوارس نــدارد با 
این بازیکن وارد مذاکره شــد و با او به 
توافقاتی هم رســید؛ اما حاال آنها رقیب 
قدرتمندی به نــام اتلتیکو پیدا کرده اند.

تا چندی پیش به نظر می رسد سوارس 
راهی تورین و ســری آ شــود تا در کنار 
رونالدو و دیباال خط حملــه یوونتوس 
را تشکیل دهند، اما حاال فرصت حضور 
در اتلتیکومادرید برای او فراهم شده و 

ممکن است سوارس تصمیم بگیرد در اللیگا به فوتبالش ادامه دهد.

رئال مادرید به »گرت بیل« بی احترامی می کند
اوضاع گرت بیل در رئال مادرید مناسب نیســت. پیتر کراوچ که در تاتنهام با او هم باشگاهی بوده، 
 BT معتقد اســت که بازیکن ولزی می تواند در منچســتریونایتد جا بیفتد. کراوچ در گفت وگو با
Sport درباره  گرت بیل گفت:» می توانم گرت بیل را در منچستر یونایتد ببینم. باشگاهی است که 
بیل می تواند در آن، جا بیفتد و چیزی به تیم آنها اضافه کند. باشگاه های زیادی در دنیا وجود ندارند 
که بتوانند دستمزد او را تامین کنند؛ اما منچستر یونایتد یکی از آنهاست و اگر به آنجا برود تاثیری 
فوری خواهد گذاشت. نمی دانم که آنها در تالش برای جذب جیدون سانچو تا کجا پیش رفته اند، اما 
بیل گزینه ای مناســب برای آنها خواهد بود و اگر در یک قرارداد قرضی در دسترس باشد ، خریدی 
عالی برای هر باشگاهی به حســاب می آید. واقعا نمی دانیم او چه اشتباهی انجام داده زیرا گرت 
بیل در رئال مادرید به موفقیت های زیادی رســیده اســت، در فینال های لیگ قهرمانان اروپا گل 
های مهمی به ثمر رسانده و به پیروزی رسیده است. در باشگاه های دیگر ، آنها مجسمه ای را برای 
او می ساختند، اما مدت هاست که رئال مادرید به او بی احترامی می کند و واضح است که او باید 
راهی برای بیرون رفتن از آنجا پیدا کند چرا که در ماه های اخیر به اندازه کافی بازی نکرده اســت. 
امضای قرارداد با او کمی مانند قمار است زیرا مدت زیادی نیســت که از آسیب دیدگی بازگشته و 
برای رسیدن به تناسب اندام به زمان احتیاج دارد، اما گرت بیل بازیکنی با انگیزه و در کالس جهانی 

است ، در این شکی نیست.«

میالن، بازیکن جدید جذب کرد
باشگاه المپیک لیون رسما تایید کرد که سیپریان تاتاروســانو به میالن پیوسته است. میالن برای 
خرید این دروازه بان مبلغ 500 هزار یورو پرداخته اســت. تاتاروســانو اخیرا  تســت های پزشکی 
باشــگاه میالن را با موفقیت پشت سر گذاشت و پس از آن قراردادی ســه ساله را با میالن بست. 
این دروازه بان 3۴ ساله در تیم لیون نیمکت نشین آنتونی لوپز بود و در فصل 2019 تنها ۶ بازی به او 
رسید. تاتاروسانو که اهل رومانی است از سال 2010 به تیم ملی کشورش دعوت می شود و ۶9 بازی 
برای رومانی انجام داده است. او در تابستان 2019 به عنوان بازیکن آزاد از نانت راهی لیون شده بود. 
پیوستن او به میالن به نحوی بازگشتش به سری آ محسوب می شود چرا که او بین سال های 201۴ 
تا 2017 در فیورنتینا توپ می زد.تاتاروسانو،  پیراهن شماره  یک میالن را بر تن خواهد کرد و دروازه بان 
دوم این تیم خواهد شد. به نظر می رسد که تا روزی که جانلوئیجی دوناروما در میالن توپ می زند 

کسی نتواند جایگاه او را به خطر بیندازد.

فوتبال جهان

واکنش »آذری« به مذاکره 
تراکتور  با »نکونام«

مدیرعامل باشــگاه فوالد درباره قــرارداد دو 
ساله باشگاه فوالد خوزستان با آیاندا پاتوسی، 
هافبک آفریقایی گفت: از یک ماه و نیم پیش 
با مدیر باشگاه کیپ تاون آفریقا مذاکرات مان 
را شروع کردیم و سرانجام توانستیم به توافق 
برسیم. سال گذشــته که پاتوسی را به صورت 
قرضی جــذب کردیم، باشــگاه کیــپ تاون 
پیشــنهاد ۶00 هزار دالری برای جذب دائمی 
این بازیکن به ما داد ولی قبول نکردیم. حاال 
هم با مبلغی به مراتب کمتــر از ۶00 هزار دالر 
پاتوسی را گرفته ایم. ضمن اینکه این بازیکن 
ارزش ســرمایه گذاری را هم دارد و می توانیم 
روی پروسه ترانسفر کردنش هم برنامه ریزی 
کنیم.سعید آذری ادامه داد: با پاتوسی زمانی 
که داشــت ایران را ترک می کرد، جلسه یک 
ساعت و نیمه برگزار کردیم. او قول داد وزنش 
را کنترل کند و آماده برگردد. برای بازگشــت 
منتظــر برنامه تمرینــی فوالد و اعــالم زمان 
شروع تمرینات اســت. تالش مان این است 
که اکثر بازیکنان مان را حفظ کنیم. مدیرعامل 
باشگاه فوالد در واکنش به خبر مذاکرات جواد 
نکونام با تیم تراکتور تبریــز و احتمال جدایی 
او از فوالد، تاکید کرد: طبیعی است که نکونام 
به عنوان قهرمان ملــی و ارزنده، خواهان زیاد 
داشته باشــد. ولی وقتی فصل گذشته تمام 
شــد قول و قرارهایمان را با جواد گذاشتیم. او 
خودش هم تاکید داشت باید نهالی که در فوالد 
کاشــته ایم را تبدیل به درخت کنیم. امیدوارم 
امسال هم با قدرت در خدمت نکونام باشیم. 
خوشــبختانه آقای علی محمدی، مدیرعامل 
شرکت فوالد هم پشــتیبانی خوبی از باشگاه 
داشته اســت و می خواهیم امســال لیگ را 
محکم تر شروع کنیم.آذری، درباره اینکه گفته 
می شود نکونام با مسعود شجاعی فصل بعد 
در تراکتور همــکاری خواهند داشــت، گفت: 
اینها گمانه زنی اســت. من و نکونام تا ساعت 
 1 بامداد پنجشــنبه درباره نقــل و انتقاالت و 
قــرارداد بازیکنان صحبت مــی کردیم. جواد 
 به تعهدش پایبند اســت. بقیه هرچه باشــد 

گمانه زنی است. 

 ۴ بازیکن از تیم جدا شده اند که ستون و وزنه اصلی تیم 
بودند و شاید دیگر نتوانیم در حد آن ها بازیکن جذب کنیم. 
این بازیکنان شش هفت میلیارد تومان قیمت دارند، ولی 
ما االن باید به دنبال بازیکنانی باشیم که با قیمت کمتر، 

بازدهی بیشتری داشته باشند

مستطیل سبز

وز عکس ر

تست کرونای 
 پرسپولیسی ها 
در فرودگاه دوحه

فوتبــال  تیــم  بازیکنــان 
پرســپولیس که بــرای ادامه 
رقابت هــای لیــگ قهرمانان 
آســیا راهی دوحه قطر شدند 

در فردوگاه تست کرونا دادند.

شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شــماره 99/17۴/ش/5 مورخ 1399/0۶/03 )مصوبه شماره 1۶0( شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد 10 قطعه از زمین های مسکونی واقع در شهرک سیمرغ شهر خورزوق را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی 

بفروش برساند، لذا اشخاصی که تمایل به شرکت در این مزایده دارند می توانند با دریافت مدارک از واحد مالی شهرداری نسبت به 

تحویل  پیشنهادات خود اقدام نمایند. 

آخرین مهلت دریافت و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 99/07/07
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/07/08 

آگهی مزایده

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوقم الف:980195

نوبت اول
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شهردار اصفهان:

 برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« مجددا از هفته آینده
 برگزار می شود

شهردار اصفهان گفت: برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« که به حرمت ماه محرم متوقف شده بود، 
مجددا از هفته آینده با شرایط متناســب با کرونا و با روش های جدید برگزار می شود. قدرت ا... 
نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »ســام  اصفهان« اظهار کرد: روز ملی ســینما را به همه 
هنرمندان سینمایی شهر، کشور و عاقه مندان ســینما تبریک می گویم.وی ادامه داد: امسال به 
خاطر شرایط کرونایی بسیاری از فعالیت های فرهنگی تحت تاثیر قرار گرفته است. در خصوص 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان بر اساس تصمیم گیری نهایی از سوی 
شورای سیاست گذاری جشــنواره برای حمایت از تولیدکنندگان ســینمای کودک و نوجوانان و 
همراهی با مخاطبان سینمای کودک، جشنواره مطابق شرایط این روزها بر اساس شیوه نامه های 

بهداشتی و مجازی برگزار می شود.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: این شــیوه برگزاری، برای برگزارکنندگان زحمــت زیادی دارد اما 
در این شــرایط باید به حوزه تولید محتوا در قالــب های مختلف برای کودک توجه ویژه شــود؛ 
جشنواره بستر مهمی اســت برای اهمیت دادن به تاش های هنرمندانی که کودکان و نوجوانان 
را مخاطب خود قرار داده اند. وی افزود: شهرداری اصفهان در گذشته هم حامی سینمای کودک 
بوده اما اکنون سعی شده این حمایت بیشتر شــود،  چون اصفهان دو سالی است به عنوان شهر 
دوستدار کودک مطرح شــده و برای همین جشنواره از اهمیت بیشــتری برخوردار است و باید 
توجه بیشتری به کودکان شــود. نوروزی ادامه داد: همچنین از امروز معلمان و دانش آموزان به 
مراکز آموزشــی می روند از همین رو باید مراقب تردد دانش آموزان باشــیم؛ به ویژه در مدارس 
همه مراقب همدیگر باشند تا دانش آموزان و معلمان در این شــرایط سخت کرونایی با مشکل 
روبه رو نشــوند. وی افزود: برنامه »هر یکشــنبه یک افتتاح« که به حرمت مــاه محرم متوقف 
شده بود از هفته آینده آغاز می شود و شــاهد افتتاح پروژه ها در ســازمان ها و مناطق مختلف 
شهر اصفهان خواهیم بود. شهردار اصفهان گفت: در همین زمینه، هفته آینده سیزدهمین برنامه 
»هر یکشــنبه یک افتتاح« با شــرایط متناســب با کرونا و با روش های جدید برگزار می شود 
 که به زودی محل آن اعام خواهد شــد و مردم می توانند با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی

 شرکت کنند.

 مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خبر داد:

ساماندهی 30 گذر اصلی و فرعی بهاران در منطقه 7
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی ۳۰ گذر اصلی و فرعی بهاران واقع در خیابان 
خردمند و نخل انجام خواهد شد.علی اصغر شاطوری اظهار کرد: با توجه به تخریب آسفالت معابر 
و گذرها در چند سال اخیر توسط شرکت های تاسیســاتی و خدمت رسان، زیرسازی و آسفالت 
معابر و گذرهای اصلی بهاران در دســتور کار قرار گرفته اســت.وی افزود: آســفالت و زیرسازی 
خیابان بهاران یک تا پنج در شــمال منطقه هفت، بین خیابان غرضی، بلــوار فرزانگان و خیابان 

نخل انجام می شود.
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد: مجموعه بهاران ۳۰ گذر فرعی و اصلی دارد و یکی 
از نقاط نوساز به شمار می آید که زیرسازی و آسفالت این منطقه در حجم باالیی صورت می گیرد.
 وی با بیان اینکــه ردیف بودجه ســاماندهی ۳۰ گذر اصلی و فرعی بهاران در بودجه ســال جاری

 پیش بینی شده است، گفت: شهرداری منطقه هفت قبل از اجرای این پروژه، برای جلوگیری از 
تخریب آسفالت در آینده به شهروندان اطاع رسانی کرده است.شاطوری اظهار کرد: همشهریان 
و مالکان این محدوده می توانند در اسرع وقت جهت دریافت مجوزهای الزم هر گونه حفاری به 

اداره عمران منطقه مراجعه کنند.

به بهانه ساخت مستند سردار شهید زرین؛

گردان تک نفره به تلویزیون می آید

لرسول زرین،  مستند سردار شهید عبدا         سمیه مصور
دفاع  لگرد  سا چهلمین  با   همزمان 
مقدس آماده نمایش از شبکه یک سیما می شود. این مستند که با 
14 امام حسین )ع( تولید شده است، روایت  همکاری لشکر
رشادت ها و از گذشتگی های یکی از اسطوره های این سرزمین است، 
اسطوره ای که افتخارات بزرگی در آن سال های عشق، آتش و خون 
آفرید و مهارت فوق العاده  اش او را الیق لقب »گردان تک نفره« از 

سوی علمدار جبهه ها کرد.
سـردار شـهید عبدالرسـول زریـن، متولد شهرستان گچساران بود و 
در کودکی پدر و مادرش را از دست داد تا تحت سرپرستی دایی اش 
قرار بگیرد. زندگی او به واسطه سفرش به اصفهان در دوران نوجوانی 
به این شهر گره خورد. او در محله شیخ صدوق اصفهان زندگی می کرد 
و بـا تاشی که داشـت یک مغازه لباس و چینی فروشی راه اندازی 
کـرد. در سال 1۳57 به نـدای انقابی حضرت امام خمینـی)ره( لبیک 
گفـت و در همـان سال در میدان انقاب اصفهان در پایین کشیدن 
مجسـمه شـاه همـکاری داشـت که پـس از آن تحـت تعقیب 

ساواک قـرار گرفت که با موتور سـیکلت به زادگاهـش گریخت. پـس 
از 2۰ روز بـا باال گرفتـن تظاهـرات خیابانـی، دوبـاره بـه اصفهـان 
بازگشـت و تـا پیـروزی انقاب تمـام زندگـی اش را وقـف مبـارزه 
کـرد .شـهید عبدالرسـول زریـن بـا شـرو ع نـا آرامی ها در کـردستان 
همـراه بـا حاج حسـین خـرازی و رحیـم صفـوی و سـایر همرزمانش 
از اصفهان بـه کردستان عزیمت کردنـد و پـس از آن بـه عضویـت 
سـپاه پاسـداران انقاب اسامی در آمد.شـهید زریـن بـا شـرو ع 
جنـگ تحمیلی همـراه گروه ضربـت بـه جبهـه جنـوب عزیمـت کـرد 
و در تشـکیل خـط شـیر در دارخویـن همـکاری ویژه ای داشـت و 
این گروه بسیار اندک در برابر یک لشکرمتجـاوز ایسـتادگی از خـود 
نشـان داد کـه نقـش شـهید زریـن در عملیات فرمانده کل قـوا زبانزد 
رزمندگان بـود. چنـد تپـه را که یک گردان از پـس آن برنیامده بود 
به تنهایـی تصرف کـرد که ایـن تپه ها به نـام خـودش نام گـذاری 
شـده بـود. وی  در عملیات ثامن االئمه در تاریـخ پنجـم مهرمـاه1۳6۰ 
نـدازان را بـرای ایستادگی در برابـر دشـمن  گروهـی از تک تیرا
بعثـی و وارد کـردن ضربات مهلک بـه آنـان تشـکیل داد. شهید 

 زرین 11 اسفند 1۳62 در مرحله دوم عملیات خیبر در منطقه طاییه
 به شهادت رسید.

زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست
فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع( با اشاره به تولید مستند شهید 
زرین با همکاری سپاه صاحب الزمان )عج(، لشکر هشت نجف اشرف 
و با محوریت لشکر 14 امام حسین)ع( گفت:  یک گروه مستند ساز 
از شبکه یک سیمای جمهوری اسامی در راستای لبیک به منویات 
مقام معظم رهبری که زنده نگه داشتن یاد شهدا را کمتر از شهادت 
ندانسته اند، اقدام به ساخت مستندی از یکی از سرداران بزرگ اسام 
کرده اند که این مستند تاثیر بسزایی در ترویج فرهنگ شهادت به 

دنبال خواهد داشت.
سرهنگ پاسدار محمد هاشمی پور  با بیان اینکه شهید زرین از 
تک تیراندازان لشکر14  امام حسین )ع( بود، افزود: در یکی از 
عملیات هایی که لشکر14  امام حسین)ع( علیه دشمن بعثی دچار 
مشکل می شود، شهید خرازی به شهید زرین دستور می دهد که به 
آن منطقه اعزام شود که در همان روز و در همان عملیات شهید زرین 
4۰ نفر از کماندو های رژیم بعث عراق را به درک واصل می کند. به گفته 
وی، این اقدام سبب تغییر نتیجه عملیات و پیروزی لشکر 14 امام 
حسین)ع( شد تا جایی که شهید خرازی در تمجید از آن گفت کاری 
که یک گردان نتوانست انجام دهد، شهید زرین به تنهایی از پس آن 

بر آمد و آن را انجام داد.

خداوندا! من تیر را پرتاب می کنم تو به هدف بنشان
داریوش یاری که کارگردانی این مستند را برعهده دارد، درباره شهید 
زرین گفت: این شهید بزرگوار در زمان عملیات تکلیفی که بر گردنش 
بود را انجام می داد و همیشه به خداوند می گفت: »خداوندا! من تیرم 
را پرتاب می کنم شما به هدف بنشان.« جمله معروفی که امام)ره( 
می فرمود که شما تکلیف تان را انجام دهید با بقیه اش کاری نداشته 
باشید.این کارگردان ادامه داد: خیلی ها که می خواهند تکلیف شان 
را انجام ندهند می روند سراغ نتیجه ولی ما باید وظیفه  و تکلیف مان 
را انجام دهیم که امیدوارم عنایت شهدا و  شهید زرین شامل حال ما 
شود که این نکته را به درستی آموخته باشیم. تکلیف مان را انجام 
دهیم تا ان شاء ا... نتیجه درستی هم داشته باشد. تکلیف مان را 
درست انجام دهیم و تیر را پرتاپ کنیم، خداوند خودش  آن را به 

هدف می نشاند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان از رایزنی جهت اجرای فاز دوم توزیع جعبه 
های ایمن از طریق مراکز بهداشــت شــهر اصفهان 

خبر داد.
رحیم محمدی اظهار کرد: طبــق برآوردها، بیماران 
خاص مانند بیماران مبتا به قند خون، فشار خون 

و بیمــاران کلیوی از جملــه تولید کننــدگان عمده 
پســماندهای خطرناک خانگی مانند سر سرنگ 
و النست هستند و به همین دلیل در فاز اول توزیع 
جعبه های ایمن پس از توزیــع 4۳۰ هزار جعبه در 
مدارس، 55 هزار جعبه ایمن هــم از طریق مراکز 

بهداشت میان بیماران خاص توزیع شد.
وی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به استقبال 
گســترده شــهروندان و ضرورت تداوم اســتفاده 
بیماران خاص از این جعبه ها برای ذخیره ســازی 
و تحویل جز ویژه پسماندهای خانگی، رایزنی ها با 

مراکز بهداشت شهر اصفهان برای توزیع مرحله دوم 
جعبه های ایمن آغاز شــده و مکاتباتی نیز صورت 

گرفته است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان افزود: در این راستا پیرو مساعدت دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان و همکاری واحد بهداشت 
محیــط و مبارزه بــا بیماری های مراکز بهداشــت 
شهر، این همکاری در اســرع وقت کلید می خورد 
و جعبه های ایمن مجــددا در اختیار بیماران خاص 

قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبرداد:

آغاز فاز دوم توزیع جعبه های ایمن در مراکز بهداشت اصفهان
سود یک میلیاردی سازمان فاوای اصفهان در سال جاری

معاون سابق مالی، پشــتیبانی و منابع انسانی سازمان فاوای شــهرداری اصفهان در مراسم تودیع و 
معارفه معاون امور مالی سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهرداری اظهار کرد: از آذر ماه سال 1۳۹6 
سازمان فاوا به مدت چهار سال متوالی با 
زیان دو برابری نسبت به سال قبل مواجه 
بود و مبلغ دریافتی از شــهرداری که باید 
به پیمانــکاران پرداخت می شــد، صرف 
هزینه های جاری شد.فریناز زرین افزود: 
همچنین معوقات افزایش حقوق ســال 
۹6 پرسنل، بن غیرنقدی ۹ ماهه، پاداش 
شش ماهه دوم ســال ۹5 و شش ماهه 
اول سال ۹6 پرداخت نشــده بود و تاثیر 
منفی بر انگیزه شــغلی پرســنل گذاشته 
بود.مدیر مالی ســابق ســازمان فاوا گفت: برای جبران زیان مذکور در اولین اقدام »سیاست کاهش 
هزینه ها« را اجرایی کردیم که این امر منجر به کاهش زیان سازمان در سال ۹7 شد.وی افزود: در گام 
دوم اقدام به »واقعی شدن نرخ نفر ساعت نسبت به بهای تمام شده هر نفر ساعت« در سازمان کردیم 
و به ازای آن در راستای اعتمادسازی شهرداری، نرخ کارگزاری ۹ درصدی خرید سخت افزار به صورت 
خود خواسته از طرف سازمان حذف شد.زرین مکان اضافه کرد: مجموع این اقدامات و تاش پرسنل 
در بخش های مختلف سازمان منجر به تحقق ۸۰ درصدی بودجه سال ۹6 و سود آوری آن پس از شش 
سال شد.وی گفت: در سال ۹۹ با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا و پیش بینی اینکه سال سختی 
در راستای تحقق درآمدهای عملیاتی سازمان خواهیم داشت و هزینه های جاری ثابت خواهد بود، تیم 
مالی اداری و بازرگانی سازمان اقدام به دریافت مطالبات از شهرداری در قالب زمین، ملک و برگزاری 
مزایده های فروش زمین های سازمان توسط خود سازمان کرد، تا این لحظه پنج ملک در قالب مزایده 
به فروش رفته و ملک ششم نیز از شهرداری دریافت شده اســت و به زودی مزایده آن برگزار خواهد 
شد.مدیر مالی سابق سازمان فاوا افزود: مجموع این اقدامات منجر به تحقق سود خالص یک میلیارد 

تومانی برای سال ۹۹ شده که انتظار می رود در سال جاری نیز همچنان سود ده باقی بماند.

دریافت 22 میلیارد ریال کمک هزینه از شهرداری برای جبران زیان
وی با اشــاره به اقدامات واحد مالی این ســازمان اظهار کرد: دریافت 22 میلیارد ریال کمک هزینه از 
شهرداری برای جبران زیان انباشته سازمان، کاهش مطالبات انباشت شده پیمانکاران، پرداخت تمامی 
معوقات و تعهدات پرسنلی، وصول مطالبات مشکوک الوصول سازمان به مبلغ پنج میلیارد ریال، تهاتر 
مطالبات پیمانکاران با تراکم و ملک در مناطق شهرداری و تغییر کدینگ حسابداری به صورت پروژه محور 
از جمله اقدامات این واحد بود.زرین  گفت: در واحد منابع انسانی نیز اقداماتی از جمله مشابه سازی و 
وحدت رویه احکام کارگزینی تمامی کارکنان، مشابه سازی و وحدت رویه در امور رفاهی کارکنان، کاهش 
فاصله حقوق و مزایای کارکنان سازمان با کارکنان در شــهرداری، برقراری تسهیات بانک رسالت برای 
کارکنان، افزایش تعداد نوع تسهیات برای کارکنان در بانک ملی، تزریق نقدینگی در لحظه از شهرداری 
مرکزی، مناطق یا سازمان ها جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و شارژ اصفهان کارت آنها، عضویت 
بازنشستگان سازان در کانون بازنشستگان شهرداری و دایر کردن مجدد صندوق درمان سازمان انجام 
شد.زرین مکان افزود: در واحد بازرگانی نیز اقداماتی از قبیل افزایش قراردادهای منعقد شده به گونه ای 
که تعداد قراردادها در سال ۹6، 5۳ مورد بوده و این عدد در ســال ۹۸ به 11۸ رسیده است و عقد قرارداد 
با شهرداری و دریافت مجوز بهره برداری از تمامی زیر ساخت ها و دیتاهای شهرداری اصفهان منحصرا 
برای سازمان فاوا انجام شده اســت.وی اضافه کرد: برگزاری مزایده اماک سازمان فاوا، اعتماد سازی 
پیمانکاران قدیمی سازمان و ترغیب آن ها به همکاری مجدد با سازمان و شناسایی پیمانکار جدید  نیز 

از جمله این اقدامات بود.

با مسئولان

خبر روزخبر

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی 

شهرداری اصفهان:

 فروشگاه کوثر 1۵ 
افتتاح می شود

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شهرداری اصفهان 
از بهره برداری فروشــگاه کوثر شــماره 15 تا 
دو هفتــه آینده خبر داد و گفــت: پانزدهمین 
فروشگاه کوثر شــهرداری در منطقه پر تراکم 
شهرک زاینده رود )پینارت( افتتاح می شود.

محمد مجیری اظهــار کرد: فروشــگاه کوثر 
شماره 15 در زمینی به وسعت دو هزار و 256 
متر مربع احداث شــده و دارای فضای هایپر 
به متــراژ 56۰ مترمربع و هفــت غرفه مرغ، 
گوشت، نانوایی، ماهی، خشــکبار، سبزی و 
میوه و صیفی است.وی با بیان اینکه فروشگاه 
کوثر شماره 15 با صرف اعتباری افزون بر پنج 
میلیــارد و 5۰۰ میلیون تومان احداث شــده 
اســت، خاطرنشــان کرد: همزمان با افتتاح 
فروشــگاه کوثر شــماره 15، ســایت فروش 
مجازی بازارهای کوثر اصفهان رونمایی خواهد 
شد.مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 
اصفهان تصریح کــرد: بازارهــای روز کوثر به 
کمک شهرداری آمده و فضایی را ایجاد کرده 
تا بتوانیم محصوالت مورد نیاز مردم را از واحد 
تولیدی به دســت مصرف کنندگان برسانیم، 
البته مردم به برند بازارهای کوثر اعتماد دارند 
و مایحتاج خود را از آن ها تهیه می کنند.وی با 
بیان اینکه در سال جاری بازارهای تخصصی 
محله ای در شهر راه اندازی می شود، از بازسازی 
کامل تمــام بازارهــای کوثر تا پایان امســال 
خبر داد و افــزود: در ســال های ۹7 و ۹۸ در 
فروشگاه های کوثر شماره یک، سه، چهار، پنج، 
شش، ۹، 12، 1۳ و 14 تغییرات اساسی ایجاد 
شد و کیفی سازی ارائه خدمات صورت گرفت.

مجیری تاکید کرد: در راســتای اجرای طرح 
پوست اندازی بازارهای کوثر، اغلب فروشگاه ها 
از نظر زیبایی، نور، تهویه، سرمایش و گرمایش 
متحول شدند که انجام این اقدامات می تواند 

در افزایش جذب مشتریان موثر باشد.

 دیدار فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با خانواده شهید 
مدافع حرم حسن مرادی

همزمان با نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی 
جدید، سردار میرحیدری فرمانده انتظامی 
استان اصفهان به همراه جمعی از کارمندان 
نیروی انتظامی و کارمندان واحد مددکاری 
بنیاد شــهید و امور ایثارگــران منطقه دو 
اصفهان، بــا خانواده شــهید مدافع حرم 
 تیپ فاطمیون »حســن مرادی« دیدار و 

گفت وگو کردند.

وز عکس ر

شــهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ۹۹/161۰ مورخ 
۹۹/۰6/۰5 شورای محترم اسامی شهر نسبت به واگذاری اجاره یکساله دو 
جایگاه CNG متعلق به شــهرداری نجف آباد به بخش خصوصی با قیمت 
پایه جایگاه واقع در خیابان امام خمینی )ره( با اجاره بهاء ماهیانه به مبلغ 
4۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قیمت پایه جایگاه کمربندی جنوب شــهر با اجاره بهاء 

ماهیانه به مبلغ ۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.
شرکت کنندگان باید دارای شرایط : الف: صاحیت، سابقه و گواهینامه های 
الزم در خصوص موضوع مزایده از مراجع ذیصاح ب: دفتر کار مرکزی شرکت 
در محدوده استان اصفهان ج: اسناد و مدارک ثبتی شرکت صادره ازاداره ثبت 

اسناد و اماک استان اصفهان باشند.
از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت 

اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰7/۰6 به امور 
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

 شــرکت کنندگان در مزایده باید 5 درصد قیمت پایه یکســاله هر جایگاه:
 )1- جایگاه CNG واقع در خیابان امام خمینی )ره( به مبلغ 2۸۸/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و جایگاه CNG واقع در کمربندی جنوب شــهر به مبلغ 2۳4/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال( را به صورت جداگانه بعنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت ضمانت 
نامه معتبر بانکی و یا واریز به حســاب شــماره 1۰454415۰۰۰2 ســپرده 

شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه نجف آباد ارائه نمایند.
سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

 تذکر: شــهرداری نجــف آبــاد در رد یا قبــول یک یــا کلیه پیشــنهادات
 مختار می باشد.

آگهی مزایده

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:980252

نوبت  اول
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زندگی می تواند به ســادگی بــا تعهداتی که به دوســتان 
و خانــواده دارید، تقاضاهــای کاری و وســایلی که توجه 
شما را به خودشــان جذب می کنند، دلســرد کننده شود. 
در روزهای شــلوغ و فصول خرید، احساس همستری را 
دارید کــه در چرخ موجود در قفس خود در حال مســابقه 
دادن و بی تابی اســت. اکنون زمان آن رسیده است که به 
این فکر می کنید آیا همه مــوارد در زندگی مانند آرامش، 
خوشبختی، موفقیت، استقالل مالی و بسیای موارد دیگر، 
با پول قابل خریداری هستند یا نه. برخی مواقع، ضروری 
است که گامی به عقب برداشته و مشاهده کنید که زندگی 
چطور پیش می رود. آیا زیاده روی کرده اید؟ شــاید زمان 
 ساده سازی زندگی تان فرا رسیده اســت. زندگی شادتر 
و رضایت بخش تــری را با کاهش توقعــات و انتظارات و 
صرفه جویــی در هزینه هایتان، با ایــن چند روش تجربه 

خواهید کرد. 
»کافی« را دوباره معنی کنید

آیا هرآنچه می خواهید یا نیاز دارید را به دست آورده اید؟ 
آیا به مقــدار »کافی« دارید؟ در فرهنگ مــدرن، با وجود 
حجم عظیم اســراف گرایی و صرفه هزینه های باال برای 
تجمالت زندگی، مفهوم »شما نیاز به مقدار بیشتری دارید 

زیرا سزاوار آن  هستید، پس خرج کنید« ذهنیت بسیاری 
را احاطه کرده است. زمانی که دارایی جدیدی دارید، باید آن 
را ارتقا داده و یا به روز کنید تا از وسایلی جدید، مرتبط و کارا 
برخوردار باشید. شما بیشتر خرج می کنید تا آسوده باشید، 
اما آیا واقعا آســوده و موفق هســتید؟ آیا به مقدار کافی 
دارایی دارید؟ برای سالمت عقل و فکر خود، معنای واقعی 
کافی را برای خودتــان دوباره تعریف کنیــد:  چه از لحاظ 
مالی، چه فیزیکی، چه احساسی، چه اخالقی و ... .تعریف 
 افراد دیگر از "کافی" را فراموش کنید. تنها تعریف خودتان 

بس است.
 سیم برق را بکشید و زمان خود را مدیریت کنید

ســیم های برق را قطع کنید و با فــرار از کابل و تلفن ثابت 
خود، در مصرف پول صرفه جویی کنید. بســیاری از افراد 
با مشاهده مســتقیم شــوهای تلویزیونی از طریق شبکه 
های آنالین و یا اشــتراک در ســرویس هــای مقرون به 
صرفه تــری همانند Netflix و یا Hulu  )تماشــای ویدئو 
مبتنی بــر تقاضا( زمــان خــود را مدیریت کــرده و زمان 
بیشــتری را صرف  تحقق اهداف شــان می کننــد. البته 
درصورتی که تنها چنــد برنامه تلویزیونی نــگاه می کنید، 
این روش مناسب خواهد بود و یا درصورتی که قصد دارید 

از زمان تلویزیــون دیدن خود بکاهید.خطــوط تلفن ثابت 
هم به صــورت روز افزونی تبدیل به مــوردی غیر ضروری 
می شوند زیرا مردم از تلفن های همراه خود به عنوان وسیله 
ارتباطی اصلی اســتفاده می کنند. کدام خدمات ضروری 
نیســتند؟خدمات غیر ضروری زندگی کــه مصرف زمانی 
باالیی دارند را از ســبد روزانه تان بیرون بیندازید و زمان و 
 زندگی خود را با قطع کــردن کابل های پر مصرف مدیریت 

و بازیابی کنید.
 شیوه های سبک زندگی تان را بازنگری کرده و ساده کنید

آیا می دانید غذای تان از کجا می آید؟ آیا بوی محصوالت 
تمیز کننده تبلیغاتی شما را پس می زند؟ آیا از محصوالت 
خود مجددا اســتفاده کرده و یــا کاربری آن هــا را تغییر 
می دهید؟ یا مستقیما به ســطح زباله می روند؟  مفهوم 
بازیافت چقدر به کارتان آمده اســت؟ شــما باید ســبک 
زندگی پر خرج تان را ســاده کنید، اما  مدام وسایل تان  را 
با نمونه های جدیــد آنها جایگزین می کنیــد. پول خود را 
هدر می دهید و در نهایت، به محیط زیســت و حتی شاید 
سالمت خودتان آسیب می رسانید. لحظاتی را صرف این 
کنید که به برخی از راه های بســیاری که می توانید سبک 

زندگی خود را ساده تر کنید، بنگرید. 

آشپزی

پنکیک ژاپنی 
 مواد الزم: تخم مرغ  3 عدد،روغن مایع نصف پیمانه) یا کره 80 

گرم(،وانیل یک چهارم قاشق چای خوری،آرد یک و نیم پیمانه،نشاسته ذرت 
نصف پیمانه،بکینگ پودر دو قاشق چای خوری،شیر دو سوم پیمانه،شکر نصف پیمانه
طرز تهیه:  زرده و سفیده تخم مرغ را  از هم جدا می کنیم و سفیده تخم مرغ را با همزن 

می زنیم تا حجمش دو برابر و سفید رنگ شده و کامال فرم بگیرد. بعد نصف شکر را کم کم به 
سفیده تخم مرغ اضافه می کنیم و دوباره با همزن می زنیم تا فرم بگیرد.داخل  یک ظرف دیگر 

زرده های تخم مرغ و وانیل و نصف دیگر شکر را با همزن می زنیم تا کرم رنگ و کشدار و حجیم شده  
و بعد روغن را اضافه می کنیم و در حد مخلوط شدن هم می زنیم.  حاال  شیر ولرم را اضافه و مخلوط 
می کنیم. آرد و نشاسته ذرت و بکینگ پودر را با هم مخلوط و الک می کنیم. آرد، نشاسته و بکینگ 

پودر الک شده را به مواد زرده اضافه می کنیم و با همزن دستی هم می زنیم تا یکدست شود.
سپس سفیده فرم گرفته تخم مرغ را  در دو مرحله به مایه اضافه می کنیم و با لیسک به آرامی 

مخلوط می کنیم تا یکدست شود.  یک تابه کوچک در دار انتخاب کنید و روی شعله، شعله 
پخش کن بگذارید و اجازه دهید تابه گرم شود. مواد آماده شده را داخل تابه بریزید و 

در تابه را بگذارید و اجازه بدهید با حرارت مالیم بپزد.حاال  پنکیک را برگردانید تا 
طرف دیگرش هم سرخ شود.  بعد دوباره قالب را پرکنید و به همین 

ترتیب همه مواد را  بپزید.در نهایت با انواع میوه ها، 
شکالت صبحانه و … تزیین کنید.

روش هایی  برای صرفه جویی در مصرف پول 

فیلمبرداری »نه سالگی« به پایان رسید »صفر بیست و یک« در  مسیر  فیلمبرداری
تصویر برداری سریال »صفر بیست و یک« به کارگردانی جواد رضویان 
و سیامک انصاری و تهیه کنندگی مهدی فرجی که  از ابتدای 
تابستان امسال آغاز شد بود، همچنان  با رعایت پروتکل های 
بهداشتی ادامه دارد و گروه سازنده صد و پنجمین روز تصویر 
برداری را پشت سر گذاشتند. تاکنون تصویر برداری این سریال از 
60 درصد  عبور کرده است.این سریال برای پخش از شبکه سوم  سیما 
ساخته می شود.

فیلمبرداری دومین فیلم بلند سینمایی »سیدجمال سیدحاتمی« با نام 
»نه سالگی« به تهیه کنندگی »بهروز مفید« و با حمایت بنیاد سینمایی 
فارابی به پایان رســید.»بهروز مفید« گفت: تالش مان بر این اســت 
که یک نسخه اولیه از تدوین را تا اوایل مهر آماده کنیم.فیلمنامه »نه 
سالگی« را »امیرمحمد عبدی« نوشته و از بازیگران آن می توان به حمید 
لوالیی، امیر غفارمنش، حسین ســلیمانی، مونا غمخوار، نیوشا علیپور، 
آرشام ابری، آرمین جداخوانی و آریا نرج آبادی اشاره کرد.

محمدرضا ســاکت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان، به همراه اعضای 
هیئت مدیره و سرمربی تیم فوتبال بزرگساالن این باشــگاه با حضور در شرکت 
فوالد مبارکه، برنامه باشگاه و تیم فوتبال سپاهان را برای فصل پیش رو، مسابقات 
داخلی و آسیایی تشــریح کردند.در این دیدار، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه، با اشاره به ارزش های ســازمانی این شرکت، ضمن آرزوی 
موفقیت برای مدیرعامل باشگاه و سرمربی جدید تیم فوتبال، تصریح کرد: فوالد 
مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و در چهارچوب قوانین و 
مقررات سازمان از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ترویج ورزش در استان و کشور 
حمایت کرده و خواهد کرد.وی با اشاره به تجارب و سوابق پیشین محمدرضا ساکت 
در عرصه مدیریت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و دیگر بخش های ورزشی کشور، 
اظهار امیدواری کرد به زودی این باشــگاه به روزهای اوج خود برگردد.مهندس 
عظیمیان در ادامه از محرم نویدکیا به عنوان یکی از ورزشکاران فنی، خوشنام و بدون 
حاشیه کشور نام برد و انتخاب وی به عنوان سرمربی تیم فوالد مبارکه سپاهان را 
برگرفته از خواست عمومی و خرد جمعی کارشناسان ورزشی و دلسوز این باشگاه 
دانست. وی گفت: حضور افراد کاربلد و خبره ورزشی در هیئت مدیره باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان اتفاقی مبارک است و می تواند نویدبخش روزهای خوبی برای این 
باشگاه باشد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به اهمیت پاسداشت 
فرهنگ ایرانی و اســالمی، بر ضرورت پرداختن به روحیه پهلوانی و جوانمردی 
بازیکنان و دیگر عوامل اجرایی در باشگاه تاکید کرد و گفت: کسب نتایج و افتخارات 
ورزشی برای فوالد مبارکه اهمیت زیادی دارد؛ اما اخالق مداری و ترویج ارزش های 
اخالقی در جامعه از آن مهم تر و به مراتب ارزشــمندتر است.وی خاطرنشان کرد: 
در نظر داشته باشــیم اکثر قریب به اتفاق هواداران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
را جوانان تشــکیل می دهند؛ از این رو ارائه الگوهای خوب و اخالق مدار، اهمیت 
عملکرد کادر مدیریــت، عوامل فنی و بازیکنــان تیم ها را دوچندان می ســازد. 
مهندس عظیمیان از هواداران تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان به عنوان یکی از 
باارزش ترین سرمایه های این باشگاه نام برد و ابراز امیدواری کرد با نقش آفرینی 
و حمایت هواداران از بازیکنان و کادر فنی شاهد کسب نتایج و افتخارات مختلف 
در رقابت های داخلی و آسیایی باشــیم. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خطاب 
به اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان، 
ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی بلندمدت در فعالیت های ورزشی، ثبات در کادر 
مدیریتی و موفقیت های بسیاری از تیم های مشهور دنیا را حاصل نگاه درازمدت 
و هدفمند به مقوله ورزش دانست.وی در بخش دیگری از سخنان خود اعالم کرد: 

فوالد مبارکه قوی تر از هر زمان دیگر برای کشف و پرورش استعدادهای ورزشی 
در استان آمادگی دارد و باشگاه را در این زمینه به طور جدی حمایت خواهد کرد.

عظیمیان،  توجه به نظم و انضباط در باشگاه را اصلی اساسی و تاثیرگذار در کسب 
نتایج موفق برشمرد و پایه گذاری ساختاری قوی به همین منظور و توجه جدی 
همه عوامل مدیریتی، اجرایی، کادر فنی و بازیکنان به این امر را خواســتار شد. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود، بر توسعه ورزش کارگری به منظور حفظ و 
ارتقای سالمتی و شادابی کارکنان و برنامه ریزی دقیق تر و منسجم تر برای ورزش 
خانواده های آنان تاکید و ابراز امیدواری کرد پس از عبور از شرایط ناشی از شیوع 
بیماری کرونا، شــاهد استفاده هرچه بیشــتر کارکنان از خدمات متعدد شرکت 
در عرصه های مختلف ورزشی باشــیم. در ادامه این جلسه، محمدرضا ساکت، 
مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره باشگاه نیز ضمن تشکر از مهندس عظیمیان 
و اعضای هیئت مدیره، به اهمیت ارتقای ساختار باشگاه از حیث استانداردهای 
نوین مدیریتی اشــاره کرد و گفت: فــوالد مبارکه پرچم دار اســتانداردهای برتر 
بین المللی است و باشگاه نیز باید به همین سمت حرکت کند.حضور مقتدرانه در 
لیگ های داخلی و بین المللی، توسعه برند و جایگاه باشگاه و سرمایه گذاری در 
کشف و پرورش استعدادهای ورزشی از دیگر محورهای سخنان ساکت در این 
جلسه بود.به گزارش خبرنگار فوالد، محرم نویدکیا ســرمربی تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان نیز در این جلسه ضمن تشکر از اعتماد مدیران باشگاه و شرکت 
فوالد مبارکه به وی، از امکانات و زیرســاخت های خوب موجود در این باشگاه و 
بازیکنان موجود ابراز رضایت کرد. ســرمربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان، از 
حفظ ترکیب اصلی این تیم خبر داد و گفت: در حال حاضر ترکیب اصلی را حفظ و 
در صورت نیاز، در ادامه بازیکنان خوب دیگری به تیم اضافه خواهیم کرد.نویدکیا در 
ادامه، حضور محمدرضا ساکت در سمت مدیرعامل باشگاه را مثبت و دلگرم کننده 
دانست و با اشاره به دوران طالیی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان، ابراز امیدواری 
کرد شاهد روزهای بهتر برای این تیم باشیم.در ادامه این دیدار، مجتبی لطفی، 
رییس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان نیز ضمن قدردانی از حمایت های 
مدیریت شرکت از باشگاه، ابراز امیدواری کرد تیم های ورزشی به ویژه تیم فوتبال 
این باشگاه همواره جزو سه تیم باالی جدول و در جایگاهی در خور نام باشگاه قرار 
گیرند.وی خاطرنشان کرد: سیاست هیئت مدیره باشگاه این است که به سمت 
توسعه همه رشته های ورزشی موجود و درآمدزایی بیشتر حرکت کند.وی در ادامه 
بر ضرورت نخبه پروری تاکید و خاطرنشان کرد: ایجاد و تکمیل زیرساخت ها در 

رشته های مختلف ورزشی جزو اولویت های کار هیئت مدیره باشگاه خواهد بود.

 ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده مقاطع ساختمانی کشور 
لمللی صنعت ساختمان  با برپایی غرفه ای در بیستمین نمایشگاه بین ا
لمللی تهران  از 20 تا 23 شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین ا
حضوری فعال دارد .این مجتمع عظیم صنعتی انواع محصوالت خود از جمله 
تیرآهن های بال پهن، ورق سازه های فوالدی، میلگردهای مقاوم در برابر 
زلزله و دیگر محصوالت و دستاوردهای خود را در این نمایشگاه در معرض 
دید بازدید کنندگان قرار داده است .این نمایشگاه با حضورسرپرست وزارت 
صمت، وزیر راه و شهرسازی ونمایندگان مجلس افتتاح شد و با رعایت تمام 
ضوابط و پروتکل های بهداشتی در حال برگزاری است .عمده شرکت های 
تولید کننده مصالح ساختمانی تجهیزات و قطعات ساختمان جدیدترین 
دستاوردهای خود را در این نمایشگاه ها در معرض دید همگان گذاشته اند.

بازدید از این نمایشگاه ها برای متخصصان حوزه ساختمان به صورت 
حضوری و برای عموم مردم و کسانی که بخواهند غیرحضوری نمایشگاه ها 
را دنبال کنند، به صورت آنالین خواهد بود.در روز اول این نمایشگاه سرپرست 
وزارت صمت به همراه وزیر راه و شهرسازی از بخش های مختلف این 
نمایشگاه ها بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان مهم ترین مسائل، 
لح ساختمانی، صنعت ساختمان،  مشکالت و دستاوردهای حوزه مصا

قطعات و تجهیزات وابسته قرار گرفتند.

به کارگیری ریل ملی در خطوط ریلی، افتخاری برای صنعت کشور
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین گشایش بیستمین نمایشگاه صنعت 
ساختمان تهران سپاس ویژه از همت کارگران و مدیران سختکوش ذوب آهن 
اصفهان در جهت رشد و توسعه صنعت کشور گفت: یکی از افتخارات تولیدی و 
صنعتی در کشور تولید ریل ملی توسط پوالدمردان ذوب آهن اصفهان است و 
وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس رسالت خود به قول هایی که در خصوص 
به کارگیری و استفاده از ریل ملی داده، عمل کرد و هم اکنون ریل تولیدی 
ذوب آهن اصفهان در خطوط ریلی کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.

محمد اسالمی ادامه داد: امیدواریم کارشناسان و متخصصین ذوب آهن 
اصفهان همچون گذشته همت خود را در جهت تولید بیشتر ریل ملی و تامین 
نیاز  کشور به این محصول به کار گیرند. اسالمی همچنین مقاوم سازی 
ساختمان ها و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و خارج شدن از شیوه های 
سنتی در این زمینه را مهم دانست و افزود: بهینه سازی در ساختمان و 
به کارگیری مصالح استاندارد و حرکت به سمت تکنولوژی های جدید در 
ساختمان سازی یک ضرورت است.وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت 
مسکن در ماه های اخیر گفت: قیمت مسکن متاثر از بازارهای موازی است 
که امیدواریم فرآیند التهابی که هم اکنون در بخش مسکن حاکم شده  است 

با خویشتن داری مردم کاهش یافته و به آرامش تبدیل  شود.

سابقه بیش از نیم قرن خدمت رسانی به شهروندان و لزوم جمع آوری، حفظ 
و نمایش آثار و مستندات نخستین شرکت آب و فاضالب کشور، ضرورت 
راه اندازی این دفتر را نشان می دهد.سرپرست گنجینه و مرکز اسناد آبفای 
استان اصفهان ضمن اعالم خبر راه اندازی این دفتر اعالم کرد: هدف از راه اندازی 
دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان جمع آوری اسناد، مکاتبات، 
عکس ها، اشیا و تجهیزات مرتبط با تاریخ صنعت آب و فاضالب و نمایش آن 
ها در قالب یک موزه تاریخی برای عموم شهروندان است.مهرداد خورسندی 
افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نخستین شرکتی به شمار می رود 
که از سال 1345 به طور همزمان کار استحصال، انتقال و توزیع آب آشامیدنی 
و همچنین جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع فاضالب را با عنوان سازمان آب و 
فاضالب اصفهان آغاز کرد.وی بیان کرد: سابقه بیش از نیم قرن خدمت رسانی 
به شهروندان و لزوم جمع آوری، حفظ و نمایش آثار و مستندات نخستین 
شرکت آب و فاضالب کشور، ضرورت راه اندازی این دفتر را نشان می دهد.

خورسندی در ادامه افزود: طی سال های اخیر تالش بسیاری برای جمع آوری 
و نگهداری صحیح انواع تجهیزات شده است. این تجهیزات شامل وسایل و 
ابزاری می شود که به وسیله آنها مردم تحت پوشش شرکت آب و فاضالب در 
استان اصفهان قرار گرفتند.الزم به توضیح است که دفتر گنجینه و مرکز اسناد 

آبفای استان اصفهان در ساختمان شماره دو شرکت واقع در میدان جهاد و در 
ضلع غربی عمارت تاریخی صارمیه واقع شده است. همچنین عالقه مندان 
می توانند از این پس با شماره تلفن های 32363066 و 32364061 داخلی 
272 تماس گرفته و طرح ها و پیشنهادهای خود را با گنجینه و مرکز اسناد آبفای 

استان اصفهان در میان بگذارند.

 مهندس عظیمیان در دیدار با اعضای هیئت مدیره باشگاه و سرمربی تیم فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان تاکید کرد:

کسب نتایج خوب همراه با اخالق مداری و ترویج روحیه پهلوانی

 حضور ذوب آهن اصفهان در بیستمین نمایشگاه بین المللی
 صنعت ساختمان

سرپرست گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان:

دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان راه اندازی می شود

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