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تشکیل صندوق
بازارگردان مستقل برای
تقویت و ثبات بازارسرمایه
8

درآستانه چهلمین سالگرد آغازدفاع مقدس؛

مسئوالن علوم پزشکی می گویند
رییس فناوری اطالعات و ارتباطات ادارهکل آموزش و پرورش اصفهان خبرداد:

دسترسی مدارس استان اصفهان تا اول مهر
به اینترنت رایگان
5

خطرکرونا ،بیخ گوش
خانواده ها

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با
اعالم اینکه وضعیت شــیوع کرونا در اســتان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

تولیدصنایع دستی درچهارمحال وبختیاری
 ۲۵درصد کاهش یافت

اصفهان برخالف استان های دیگر کشور هیچ
نشانه ای از روند رو به بهبود ندارد ،گفت :از نظر
تعداد موارد ابتال به کرونا مشــابه پیک اول در
اسفندماه هســتیم؛ اما از نظر شــیوع بیماری
وضعیت بــه مراتــب بدتری نســبت به پیک
اول داریــم.آرش نجیمی اظهار کــرد :در برخی
استانهای کشور بعد از پیک دوم کرونا ،شرایط

4

نسبتا آرام شــد ،درحالی که در استان اصفهان
بالفاصله بعد از پیک دوم ،نه تنها میزان شیوع
کاهش پیدا نکرد ،بلکه مجددا با شیب صعودی
شدیدتری روبه رو شدیم که همچنان به سمت
باال حرکت میکند.تعداد بیماران بدحال بستری
در بیمارســتان ها نیز همچنان باالســت که بار
مضاعفی بهکادردرمان و بیمارستان ها واردکرده
اســت .الگوی بیماری در اصفهان در موج دوم
شیوع کرونا به سمت خانوادگی شدن رفته و از
شدت انتقال بیشتری برخوردار است.

5

تحلیل رییس اتحادیه طال و جواهر

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان

وضعیت بازارقابل
پیش بینی نیست

پیشرفت  ۲۵درصدی
خط دو متروی اصفهان

اصفهان ازبازارطال:

3

و حومه خبرداد:

7

پرده سوم :آقا مصطفی

الگوی ابتال به کرونا دراصفهان به

سمت خانوادگی شدن پیش می رود؛

امکان ایجاد رابطه
استیجاری اوقاف و
ساکنان منطقه حصه
فراهم شد
5

مادر پیرش هنوز چشــم انتظار بود و خواهرآقا

به در داشت .چندماه بعد ،وقتی خبر فوت حاج خانم را شنیدیم ،به حسرتی

مصطفی می گفت :ســال هاست چشم به در

فکر می کردیم که تمام شد؛ به پایان یک چشم انتظاری سی و چندساله .به

دوختــه اســت .روی تختــی چوبــی و خیلــی ســاده .تخت را درســت

تختیکه بوی مادرمی دهد و البد جمع میشود و خانه ایکه حاال پرمی شود

سمیه پارسادوست

روبه روی درب ورودی گذاشــته

از خاطرات مادری که یک عمر چشــم

بودند و دریکه نیمه بازبود .خواهر

انتظاری کشید و تا آخر ســرافراز بود؛

میگفت  :معموال همیشه بازاست؛

مادرشهیدان ردانی پور.

درست مثل همان سالهای جنگ.

اتاق آقامصطفی را همان طور دســت

می گفــت آقامصطفــی معموال

نخوردهگذاشته بودند؛ همان منبریکه

جمعه شــبها به مرخصی می

روی آن می نشست ،همان جانمازی

آمد و مادر همیشه منتظر بود .در

که روی آن نمــاز میخواند ،تابلویی با

را بازمیگذاشت تا مصطفی حتی

عبارت یا صاحب الزمان(عج) وســط

لحظه ای معطل نشود.

دکور چوبی اتاقی که بوی خدا می داد؛

آن روز هم حتمــا و هنوز منتظر

بوی صداقتهای گمشــده عصر ما و

بود .با اینکه می گفتند «آلزایمر»

اخالص های رنگ باخته روزگارمان.

هوش و حواسش را ربوده است و

بوی مردهــای مردی کــه مردانگی را

دیگرانگاهی تصورمیکنند دیگر

تمام قد معنا کردنــد .اصال مرد واقعی

حتی آقامصطفی را هــم به یاد

خودشان بودندکه تکرارنشدند.

نمی آورد ،ولی مــادر یادش بود.

حــاال مــادر در گلســتان شــهدای

شــاهدش همین خاطره ای که

اصفهــان در مــزاری کــه بــه یادبود

خواهر تعریف می کرد« :مامان

پسران شــهیدش آماده شــده بود،

به اندازه االن درگیر بیماری نشده

آرمیده و حتما خوشــحال اســت از

بود ولی آلزایمر باعث شــده بود

دیداردوباره با آقــازاده های ژن خوب

دیگر اطرافیان را چندان نشناسد

واقعی اش .چشــم انتظاری هایش

و خاطرات را هم به یاد نیاورد؛ اما

تمام شــد و ما هنــوز منتظر نشــان

او داداش را به یاد داشــت حتی

و نشــانه ای از «فرمانــده مصطفی»

وقتی بیمارشد .یک روزصبح جمعه ما را صداکرد وگفت آقامصطفی برگشته،

هســتیم .از او که وصف عشــق بی حد و حصرش به حضــرت زهرا(س)

می خواهم برایش صبحانه ببرم.گرسنه است حتما»...

را زیــاد شــنیده ایــم .او کــه آن قــدر محبــوب حــاج حســین و حاج

آن روزکه درمنزل پدری آقامصطفی میهمان شده بودیم ،مادربه سختی بیمار

احمد بود کــه وصیت کرده بودند اگر شــهید شــدند ،مزارشــان کنــار آقا

بود؛ اما روی همان تخت روبه روی در ورودی دراز کشــیده بود و هنوز چشم

مصطفی باشد...

ادامه در صفحه 2

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای
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ادامه صفحه 1

در آستانه چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس؛

پرده سوم :آقا مصطفی

از اخالص و صفای باطنش می گویند ،از مسئولیت پذیری و متعهد بودنش ،از اخالق بی نظیری که از او

آیا عمان به عنوان نزدیک ترین کشور عربی به ایران هم در مسیر عادی سازی روابط با اسراییل قرار خواهد گرفت؟

یک مومن واقعی و نه مومن نما ساخته بود .از بی ریا بودن و تواضع مثالزدنی اش زیاد گفته و شنیده

عمان؛ برگ برنده بعدی ترامپ

شده است .نه اینکه ماورایی بودند ،اما این نسل انگار اصال داستانش فرق می کرد؛ هنوز هم فرق می
کند .آقامصطفی دروالفجر 2به شهادت رسید ولی هرچهگشتند پیکرش را پیدا نکردند .منطقه هم افتاد
دست عراقی ها .بعد از جنگ هم هرچه گشتند ،اثری از پیکر پاکش نبود و کنار نامش «مفقوداالثر»
حک شدتا همین امروز  ،تا همین لحظه که این متن را می نویسیم و هنوز امید داریم روزی خبر برسد
الاقل قد یک پالک یا تکه ای استخوان ،از فرمانده مصطفی جان مان خبر آمده است .بعد از والفجر 2
گفتند اگر شهید نشده و اسیر شده باشد ،برای مصطفی بد می شود اما او کسی نبود که تن به اسارت
بدهد .گفتند عراق نباید بفهمد مصطفی شهید شــده است.برای آقامصطفی هیچ کس اطالعیه نداد.
خبر شهادتش را از صدا و سیما پخش نکردند و مراســمی هم برای او گرفته نشد .اگر کسی هم برای
آقامصطفی گریه کرد؛ در تنهایی و سکوت و خلوت بود .شهادتش هم شبیه شهادت مادرش حضرت
زهرا(س)؛ پر از حزن و غم و اندوه یک بغل تنهایی و سکوت بود .حســرت شبانه بردن و شبانه دفن
کردن و شبانه عزا گرفتن .راستش در این سال های پس از جنگ هم از «آقامصطفی» زیاد گفته نشد.
جایی می خواندم دوروزقبل ازشهادتشگفته بود« :کسانیکه با خون شهدا و ایثارو استقامت و تالش
سربازان گمنام ،عنوانی پیدا کرده اند ،مواظب خود باشند .اخالق اسالمی را رعایت کنند و بدانند هرکه
بامش بیش ،برفش بیشتر».این را فهمیدند آقامصطفی! ولی برعکس فهمیدند .فکر کردند هرکس
مسئولیت بیشتری دارد ،باید بیشتر بخورد و بردارد و برود! شما که رفتید و جنگ که تمام شد ،خیلی
چیزها عوض شد و خیلی ها هم عوض شدند .سهم می خواستند! سیر هم نمی شدند و نمی شوند.
چهل سال گذشــت از روزی که صدام به خیال خوردن چای عصرانه زیر پل خرمشهر ،هوای حمله به

استقبال پادشاهی عمان از توافق صلح بین بحرین

و اسراییل ،نشان میدهد که عمان نیز خود را آماده
میکند تا پنجمین دولت عربی باشد که وارد خط
عادی سازی روابط با اسراییل میشود.

سرش زد و سربازان جانی اش که روی دیوارهای شهر نوشتند  :آمده ایم بمانیم .چهل سال گذشت از
آغازدورانی تلخ اما ماندگارو پرازحماسهکه اگرشما و همرزمان تان نبودید و اگرجان پناه ما نمی شدید،
معلوم نبود حاال چکمه های کدام سرباز اجنبی روی گلوی امنیت و آسایش و آرامش مان فشرده می
شد .خون شما ریخته شد تا ضامن همین امنیت باشد و افسوس که پا روی خون تان گذاشتند همه
آنها که به نام شما ،به کام خودشان …بگذریم .شرمنده ایم.
طی چند روز اخیر روابط نزدیک اسراییل

پنجمین دولت عربی باشد که وارد خط عادی سازی روابط با اسراییل

انتقادی از عمان نکرد.برخی بعید نمیدانند که دیپلماســی عمانی به

جزییات دیدار«نوری مالکی» با مشاوررهبرانقالب

و کشــورهای منطقه خلیج فارس شدت

میشود.در همین رابطه ،منابع مذکور خاطر نشان میکنند که سلطان

رهبری وزیر خارجه جدید آن ،بدر السعیدی ،در رابطه مستحکمی که

گرفته اســت .پــس از امــارات و بحرین این بار رســانه هــا خبر از

قابوس بن سعید ،نقش خود را در هموار ســازی مسیر برای سلطان

سالها بین عمان و ایران برقرار بوده ،گامی به عقب بردارد ،به این دلیل

مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل ،گفت :منطقه غرب آسیا متاثر از روابط برادرانه ،نزدیک و

عادیســازی روابط رژیم صهیونیســتی با عمان را مخابره کرده اند؛

هیثم بن طارق در راستای عقد قرار داد صلح با اسراییل ،ایفا کرد و این

که رابطه بین این دو کشور ،فواید واضحی برای تهران داشته و کمک

مبتنی بر حسن همجواری ایران و عراق است.علیاکبر والیتی که با نوری مالکی ،رییس ائتالف دولت

گمانهای که اگر درست باشد می تواند تیر خالصی به فعالیت های ضد

مهم زمانی اتفاق افتاد که ســلطان قابوس در سال  ۲۰۱۸به استقبال

زیادی به شکستن انزوای سیاسی آن در منطقه کرده است .در ادامه،

قانون و دبیرکل حزب الدعوه عراق دیدار

اسراییلی ایران در منطقه باشد .عمان هر چند طی چند دهه اخیر یکی

نتانیاهو رفت.

ممکن است شاهد وقوع تغییرات بزرگی در روابط منطقهای عمان ،از

علیرضا کریمیان

کرد ،در جمع خبرنگاران ،نوری مالکی را

از نزدیک ترین کشــورها به ایران در میان اعراب خلیج فارس بوده و

این سفر ،اولین سفر در نوع خود بود که طی آن یک مسئول اسراییلی

جمله تحکیم روابط با اسراییل باشــیم .بنابراین ،مسقط نیازی ندارد

به عنوان یکی از دوستان «مبارز و ساعی

حتی بارها به عنوان میانجی ایران و غرب فعالیت کرده است؛ اما سال

در این ســطح ،به یک دولت عربی حاشــیه خلیج فارس میرفت و

تا روابط دائمی خود با اســراییل را از شکل ســری ،به شکل علنی آن

در پیشــبرد منافع مردم عراق» توصیف

گذشته با میزبانی از نتانیاهو عمال کلید این نزدیکی خورده شد .پس

با تمایل عمــان برای رعایت تمام پروتکلهای رســمی کــه در دیدار

تغییر دهد.

کرد و دیدار خود با وی را «بسیار مثبت»

از اعالم خبر عادی سازی روابط امارات با اســراییل منابعی در دولت

شخصیتهای سیاســی مهم رعایت میشــود ،همراه بود .در همین

این نزدیکی به اســراییل البته برای عمان بــدون عواقب نخواهد بود

دانست.وی همچنین ابراز امیدواری کرد

اسراییل خبر از اجرای این طرح از ســوی بحرین و عمان دادند .این

رابطه ،یکی از شخصیت ها که شــرایط در پادشاهی عمان را به خوبی

بدون شک پادشاه جدید این کشــور در آینده ای نزدیک ناچار است

که سیاســتمداران عراقی تحت هدایت

مســئله از آن رو رنگ واقعی تری به خود گرفت که این دو کشــور از

میدانست ،تصریح کرد که سلطان قابوس با رفتن به استقبال نتانیاهو

منافع با ایران را قربانی این نزدیکی کرده و عوارض آن را به خصوص در

دولت جدید به نخست وزیری مصطفی

برقراری روابط سیاسی امارات و اسراییل استقبال کردند و حاال پس

ثابت کرد که پادشــاهی عمان از واکنشهای ایــران بیمی ندارد.این

دریای عمان با ایران خواهد پرداخت .این مسئله یکی از اصلی ترین

الکاظمی بتوانند گام های بلندی در مسیر

از بحرین ،عمان در صف برقراری روابط قرار گفته است .العرب نوشت:

شخصیت خاطر نشان کرد که ایران پس از ســفر نتانیاهو به مسقط،

دالیل تعلل عمانی ها برای علنی کردن عادی سازی است؛ اما به نظر

حل مشــکالت عراق و منطقــه بردارند.

منابع دیپلماتیک عربی که اوضاع منطقه خلیــج فارس را تحت نظر

هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداد ،اما در خصوص توافق صلح

می رسد فشارهای آمریکا و مزایای اقتصادی وعده داده شده به عمان

مشاور مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد :منطقه غرب آسیا متاثر از روابط برادرانه ،نزدیک و مبتنی

دارند ،بر این عقیده اند که استقبال پادشاهی عمان از توافق صلح بین

بین امارات و بحرین با اسراییل ،عکس العملهایی داشت .همانطور

باالخره بر ترس این کشور از ایران غلبه کرده و روابط با اسراییل از سوی

بر حسن همجواری ایران و عراق است.

بحرین و اسراییل ،نشان میدهد که عمان نیز خود را آماده میکند تا

که حزب ا ...نیــز در این خصوص مانند ایران عمــل کرده و هیچگونه

پادشاهی عمان پذیرفته خواهد شد.

چهره روز

 ۲۰پرونده نمایندگان مجالس دهم و یازدهم روی میزهیئت نظارت
سخنگوی هیئت نظارت بررفتارنمایندگان ازپایانکارکمیته رسیدگی به طرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بررفتارنمایندگان درکمیسیون آیین نامه داخلی
مجلس شورای اسالمی درهفته آینده خبرداد.حجتاالسالم موسی غضنفرآبادی ازپایانکارکارگروه ویژه بررسی طرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس
بررفتارنمایندگان درکمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی درهفته آینده خبرداد وگفت:بیشترمباحث درموضوعات صیانتی و مراقبتی است.وی
با بیان اینکه مصادیق مختلفی درطرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بررفتارنمایندگان مطرح شدهکه امکان اصالح و یا حذف برخی ازآن ها وجود دارد،
افزود :ابهامات قانونی و نظرات متفاوت پیرامون دریافت هدیه ازسوی نمایندگان ،رفتارهای خالف شأن نمایندگی و اینکه صحبت های نمایندگان درچه محدوده ای در
راستای ایفای نقش نمایندگی آنهاست ،وجود داردکه باید شفافترشود.وی درادامه درخصوص میزان پروندهای مورد رسیدگی درهیئت نظارت بررفتارنمایندگان نیزبیان
داشت :حدود  ۴۳پرونده ازمجلس دهم باقی مانده بودکه مورد رسیدگی قرارگرفته و هم اکنون به رقم  ۱۲-۱۰پرونده رسیدهکه موضوع اکثراین پروندهها نیزشکایت برخی
نهادها و وزارتخانهها ازنمایندگان بوده است.غضنفرآبادی تصریحکرد :هیئت نظارت بررفتارنمایندگان نیزبراساس نتیجه استعالمات ،به بررسی پروندهای پرداختکه
درنهایت موضوع برخی شکایتها را درچهارچوب انجام وظایف نمایندگی تشخیص داد و درموارد دیگرنیزمقررشد تا ازافراد جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید.

نایب رییس مجلس:

باید روزانه یک وزیر
را عزل کنیم
نایبرییس مجلــس گفت :اگــر بخواهیم
در خــط مطالبهگری حقیقــی حرکت کنیم،
باید تقریبا روزانه یک وزیــر را عزل کنیم؛ اما
با توجه به اینکــه نهایت تا مرداد ماه ســال
آینده دولــت فعلی روی کار اســت این کار را
یزادههاشمی،
نمیکنیم.سیدامیرحسین قاض 
نایبرییــس مجلس یازدهم بــا بیان اینکه

پیشنهاد تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکالت حوزه انرژی
رییس مرکزپژوهشهای مجلسگفت:کارگروهی

خاطر اعمال سیاســتهای غلط داشتیم .رییس

متشــکل از نمایندگان کمیســیون انرژی ،وزارت

مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد :در ارتباط با

نفت و مرکز پژوهشها باید تشــکیل شــود و طی

تحقیر توان داخلی ما در شرایطی هستیم که ترجیح

 ۱۰روز ضمــن بررســی ابعاد مشــکالت این حوزه

آقای زنگنه و وزارتخانه واگذاری به خارجیها بوده

پیشنهادات عملیاتی مورد تفاهم را به مجلس ارائه

بر همین اساس خساراتی را متحمل شدهایم.وی با

دهد.علیرضا زاکانی افزود :بخشی از خسارتها در

اشاره به فاصله ایجاد شــده در حوزه بهینهسازی با

حوزه قراردادهای نفت و گاز مانند توتال و قرارداد با

سیاستهای برنامه ششم توسعه گفت :اقداماتی

ترکمنستان است و شرایطی که به ما تحمیل شده

باید در دســتور کار وزارت نفت قرار گیــرد ،از جمله

است .دهها میلیارد دالر نیز جرائم به ما تحمیل شده

تنوع فروش نفت خام ،احداث ذخیرهسازها ،ناظر

که بخشی ازآن مشخص و بخشی نامشخص است.

به گاز طبیعی و میعانات ،احداث پاالیشگاه به ویژه

در توسعه میعانات نیز کوتاهیهایی صورت گرفته

پتروپاالیشگاهها ،تجدیدنظر در عدم دقت در حوزه

به عنوان مثال در میدان فرزاد شرایط به نوعی است

ظرفیتهای داخلــی .در این مــورد آخر ضررهای

که عربســتان یکه تازی میکند و در پارس جنوبی

بسیاری دیدیم ،وزارت نفت میتواند روزانه تا  50هزار

نیز طی  7سال حدود  35میلیارد دالر عدمالنفع به

بشکه میعانات را تبدیل به نفتا کند و در بازار مصرف

مجلس با دولت مماشــات نمیکند ،گفت:
اسم رفتار مجلس با دولت در شرایط فعلی،
درک زمان و مکان بوده زیرا مماشــات یعنی
چشمپوشی از مشــکالت که مجلس چنین
کاری نمیکنــد.وی با اشــاره بــه وضعیت
کشــور و محدودیتهای موجود ،افزود :اگر
مجلس بخواهــد وزیری را اســتیضاح کند
به فروش برساند و ارز مورد نیاز را به کشور برگرداند؛
اما اینکارصورت نمیگیرد.نماینده تهران درمجلس
افزود :مشــکل بعد ناظر به قراردادهایی اســت که
اخیرا بسته شده مثل فاز چهارم ستاره خلیج فارس
که البته زمین آن هنوز تحویل داده نشــده اســت.
آقای وزیراصراربه قرارداد سیراف دارد درحالیکه در
سیراف نسبت به ستاره خلیج فارس سه برابر زمان
به خود اختصاص میدهد و قیمت خلیج فارس نیز
یک دوم آن خواهد بود.

عکس روز

چاره کار نیســت ،زیرا هر وزیــری رفته وزیر
بهتری نیامــده و اتفاق مثبتــی رخ نداده ،از
این رو نمیتوانیم بگوییــم با رفتن یک وزیر
معجزهای رخ میدهد.نماینده مردم مشهد
و کالت در مجلس شورای اسالمی ،در پاسخ
به این سوال که آیا مجلس نباید نظارت خود
را بر عملکرد دولت بیشتر کند ،گفت :مجلس
اکنونکارقرارگاهی و نقطهزنی انجام میدهد
و نظارت کافی در دستور کار است؛ اما به جای
اینکه به اشخاص بپردازیم به موضوعات مورد
چالش مانند بورس ،ارز و ...میپردازیم.وی
با بیان اینکه قوه مقننه در بررســی مشکالت
کشور ،بسیاری از مدیران دولتی را نیز بسیج
میکند ،اضافهکرد :مجلس با اینکاربه دنبال
اصالح سیاستگذاریهای اشــتباه است.

هدیه داماد ترامپ
به پادشاه بحرین
جرد کوشــنر ،داماد ترامپ به
شیخ حمد بن عیسی پادشاه
بحریــن یــک جلد تــورات
هدیه داد.

قاضیزادههاشمی با تاکید بر اینکه روش کار
مجلس بیشتر ایجابی بوده تا سلبی ،اضافه
کرد :به دنبال رفع مشــکالت مردم با تعامل
هستیم.

بین الملل
«پلوسی» یک سال است با «ترامپ» صحبت نکرده است
رییس مجلس نمایندگان آمریکا از صحبت نکردن مستقیم اش با رییس جمهور این کشور برای مدت
نزدیک به یک سال دربحبوحه پاندمیکرونا و بحران آتشسوزیهای مهیب دفاعکرده و اظهارداشتکه
به منظوراستفاده هرچه مفیدترازاین بازه زمانی با میانجیگران صحبت میکند.رییس جمهورآمریکا و
نانسی پلوسی ،رییس مجلس نمایندگان اینکشوراز ۱۶اکتبرسال  ۲۰۱۹میالدی یعنی اززمان نشستی در
کاخ سفید درباره تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی ازشمال سوریه دیگربا یکدیگرگفتوگوی
مفصل و رو در رو نداشتهاند.ترامپ و پلوسی از زمان صبحانه دعای ملی در ماه فوریه حتی در یک اتاق
هم حاضر نشدهاند .این اتفاق دو روز پس از نطق ساالنه ترامپ صورت گرفت که در جریان آن ترامپ از
دست دادن با پلوسی امتناعکرد و پلوسی نیزدرواکنشکپی متن سخنرانی رییس جمهوررا پارهکرد.

«پوتین» یک وام  ۱.۵میلیارد دالری به بالروس بخشید
رییس جمهورروسیه به نشانه حمایت ازهمتای بالروسی خود یک وام  ۱.۵میلیارد دالری به مینسک
بخشــید.یک روز پس از حضور بیش از  ۱۰۰هزار معترض در خیابانهای مینسک با سردادن شعار
«شما وطنفروش هستید» ،الکساندرلوکاشنکو ،رییس جمهوربالروس با والدیمیرپوتین ،همتای
روس خود در سوچی دیدار کرد تا از وی برای حفظ سلطه  ۲۶ســالهاش بر قدرت درخواست کمک
کند.لوکاشنکو گفت :اول از همه میخواهم شخصا از شــما و تمام مردم روسیه و تمام افرادی که در
جریان رویدادهای پس ازانتخابات بالروس ازما حمایتکردند ،تشکرکنم .کرملینگفت :بخشی از
این پول برای تامین مالی وامهای قبلی استفاده خواهد شد.پوتین از برنامههایی که لوکاشنکو قبال
برای اصالح قانون اساسی اعالم کرده ،حمایت کرد؛ اصالحاتی که اپوزیسیون بالروس آن را به عنوان
یک شیرینکاری برای حفظ قدرت پس ازانتخابات ریاست جمهوری جنجالی  ۹اوت ،ردکردهاند.

نشست سران لیبی درفرانسه
پایگاه فرانسوی«ایتلیجنس آنالین» اعالمکرد ،پاریس روزپنجشنبه میزبان نشست سران لیبی خواهد
بود .این درحالی است که شورای ریاســتی دولت وفاق ملی لیبی هرگونه دیدار نخست وزیر این دولت
با فرمانده نیروهای شورشــی موســوم به ارتش ملی لیبی را ردکرد.این پایگاه فرانسوی اعالمکرد ،این
نشست با نظارت سازمان ملل و با حضورژنرال خلیفه حفتر ،فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش
ملی لیبی ،عقیله صالح ،رییس پارلمان طبرق در شرق لیبی و نیز فائز السراج ،نخست وزیر دولت وفاق
ملی لیبی برگزار خواهد شد.هدف از این نشست ادامه نشست های لیبی در شهر بوزنیقه مراکش است
که هفتهگذشته انجام شد .فرانسه امیدواراست نمایندگان دیپلمات آلمان و ایتالیا نیزبرای حمایت ازاین
مذاکرات حضورداشته باشند.اینتلیجنس آنالین اعالمکرد ،این نشست مقدمه ای برای تالش های تیم
مشورتیکاخ الیزه برای حل بحران لیبی است زیرا پاریس می خواهد به توسعه طلبی ترکیه پایان دهد.

دولت آمریکا درمورد سفر به چین هشدارداد
شزا و با طرح اتهاماتی علیه پکن ،به شهروندان خود درباره سفربه سرزمین
دولت آمریکا دراقدامی تن 
اصلی چین و هنگکنگ هشدارداد.بهگزارش خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتد پرس» این توصیههای
هشدارآمیزبه تنشها میان دوکشورکه اززمان اعمال قانون امنیتی هنگکنگ ازسوی چین افزایش
یافت ،دامن خواهد زد.در اعالمیه آمریکا در این خصوص خطاب به شهروندان آمریکایی ادعا شده
در صورت ســفر به چین ممکن است با «بازداشت خودســرانه و ممنوعیت خروج برای همکاری با
تحقیقات ،فشاربرخانوادهها برای بازگشت به چین ازخارج اینکشور ،اثرگذاشتن براختالفات مدنی
و دستیابی به قدرت چانهزنی در ارتباط با کشــورهای خارجی» مواجه شوند.دولت آمریکا همچنین
مدعی شده شهروندان آمریکاییکه به چین یا هنگکنگ سفرمیکنند یا درآن ساکن هستند ،ممکن
است بدون دسترسی به اطالعات یا خدماتکنسولی آمریکا درباره اتهامات خود ،بازداشت شوند.

کافهاقتصاد
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عدم پا یبندی آب منطقهای اصفهان
به توزیع آب کشاورزی تابستانه

آزادراه شرق اصفهان به زودی به بهره برداری می رسد؛

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان گفت :عدم پایبنــدی آب منطقهای اصفهان
در توزیع آب کشــاورزی تابستانه بر عدم مســئولیت و کفایت مســئوالن امر داللت دارد.حسین

باری که از دوش اصفهان برداشته شد

محمدرضایی با اشاره به کشت غالب منطقه (ذرت علوفهای) توسط کشاورزان شرق اصفهان اظهار
داشت :درشرایط حاضردراستان اصفهان باکمبود نهادههای دامی مواجه هستیم؛ امروزه با توجه به
خشکسالیهای پی در پی و کمبود شدید آب کشت گیاهان علوفهای به ویژه ذرت علوفهای ضروری
است.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرســتان اصفهان با ابراز گله مندی از مسئوالن
شرکت آب منطقهای و مسئوالن استان اصفهان در عدم پایبندی به تعهدات خود در جلسه شورای
تامین استان گفت :در این جلسه مقرر شد ،در سد آبشار ۱۸متر مکعب بر ثانیه آب تحویل کشاورزان
شرق اصفهان داده شود و از برداشتهای غیر مجاز و غیر متعارف جلوگیری و سنگ بندهای غرب
اصفهان برداشته شود ولی متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشد.
وی ادامه داد :قرار بود حجم خروجی آب سد زاینده رود کاهش پیدا کند و به نسبت از تمام مصرف
کنندگان آب کم شود ،آب سد کاهش یافت اما آب هیچ کدام از مصرف کنندگان کاهش نیافت ،به
جز کشاورزان شهرستان اصفهان .قرار نبود آب به اشتراکیهای برخوار داده شود ولی با علم بر اینکه

این آزادراه عالوه بر کاهش بار ترافیکی و آالیندگی در

اصفهان قرار است بخش مرکزی و قلب کریدور شمال

به جنوب را از تبریز به بوشهر و خزر را به خلیج فارس
متصل کند

آب برای حقابه داران شهرستان اصفهان کم خواهد آمد ،تا به حال سه مرحله آب به آنها تخصیص
داده شده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

نبود نظارتهای پیشگیرانه عامل افزایش نرخ ارزاست
نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسالمیگفت :نظارت درستی بربازارارزو طال نداریم و متاسفانه
نظارتهای پیشگیرانهای که باید وجود داشته باشد ضعیف اســت و قطعا دولت باید روی بازار نظارت
داشته باشد.اصغر ســلیمی در خصوص نوسانات شدید در بازار ارز و ســکه ،اظهار کرد :نوساناتی که در
بازار ارز ،سکه و طال وجود دارد به این دلیل است که نظارت درســتی بر بازار ارز و طال نداریم و متاسفانه
نظارتهای پیشگیرانهای که باید وجود داشته باشد ضعیف است و دولت باید روی بازار نظارت داشته
باشد ،چراکهاکنون بازار ارز و طال در اختیار دالالن و سودجویان قرار دارد.وی افزود :این دالالن هماکنون
قیمت ارزو سکه را تعیین میکنند و دولت باید با نظارت درست و پیشگیرانه با پدیده داللی برخورد جدی

مرضیه محب رسول

امســال تکمیل و راه اندازی بزرگراه های

و شامل پنج تقاطع اصلی غیرهمسطح و پلهای بزرگ فوالدی است و

هماکنون ارزشی بالغ بر  ۱۳۰۰میلیارد تومان دارد.وی با اشاره به اینکه

استان اصفهان پیشــرفت خوبی داشته

از این جهت جزو آزادراههایی در کشور اســت که با تکنولوژی روز دنیا

آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان  ۸۰دقیقه زمان سفر استانهای شمالی

است .قرار است برخی از طرح های چندین ساله در دست احداث در

ساخته شده است.

را به جنوب کشــور کوتاهتر میکند ،گفت :کاهش  ۵۰کیلومتری مسیر

استان به زودی و برخی تا پایان ســال به بهره برداری برسند هر چند

این بهره برداری در حالی صورت می گیرد که بارها مســئوالن استان

استانهای شــمالی به بخش جنوبی اصفهان ،کاهش  ۳۵کیلومتری

بسیاری از طرح های در حال احداث دولت در زمینه راهسازی به دلیل

صحبت از نیاز به راهسازی و بهسازی جاده ها در استان کرده اند.مسئله

مسیر اتصال شمال به جنوب اصفهان ،کاهش مصرف سوخت سالیانه

کمبود بودجه و انقباض هزینــه های دولتی فعال متوقف شــده؛ اما

مهمی که در سایه کمبود اعتبارات همواره مسکوت مانده؛ اما کنار گذر

 ۷۴۰میلیون لیتر ،کاهش تلفات جــادهای ،کاهش  ۲۵۰نفری تلفات

خوشبختانه برخی از بزرگ ترین طرح های استان اصفهان از تیغ کمبود

شرق اصفهان با خوش اقبالی و البته همت دولت قرار است به زودی

جادهای در هر ســال ،کاهش آالیندههای محیطی طی دوره  ۲۰ساله

اعتبار به سالمت عبور کرده و برخی از آنها در حال تکمیل است .عالوه بر

به بهره برداری برســد .آنگونه که مجری طرحهای زیربنایی شــرکت

معادل دو میلیون تن دی اکســید کربن و ...جزو مزایای راهاندازی و

بزرگراه اصفهان -شیراز که مســئوالن وعده بهره برداری آن را تا پایان

ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در استان اصفهان گفته

بهرهبرداری از آزادراه کنارگذر شــرقی اصفهان است.مجری طرحهای

سال داده اند ،بزرگراه کنار گذر شرق اصفهان هم به زودی افتتاح خواهد

است ،آزادراه کنارگذر شرق اصفهان در حال حاضر با هزینه حدود ۸۰۰۰

زیربنایی شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور در

شد .این کنار گذر پس از گذشــت بیش از  4دهه از ارائه طرح اولیه و

میلیارد ریالی آماده بهرهبرداری است که میتواند ساالنه  ۷۴۰میلیون

استان اصفهان با اشاره به بهرهبرداری آزمایشی از آزادراه کنارگذر شرقی

برآوردهای ابتدایی که از سال  1355شکل گرفته بود در سال  1395به

لیتر کاهش مصرف سوخت و  ۲۵۰نفر کاهش تلفات جادهای را در کنار

اصفهان طی هفتههــای آتی اظهار کرد :در این آزادراه گیشــه دریافت

صورت جدی و مستمر شروع به احداث شد .این آزادراه عالوه بر کاهش

دیگر مزایا به همراه داشته باشد.

عوارض نداریم و عوارض این آزادراه به صــورت الکترونیکی دریافت

بار ترافیکی و آالیندگی در اصفهان قرار اســت بخــش مرکزی و قلب

علیرضا صلواتی اظهار کرد :این پــروژه با هزینهای حدود  ۸۰۰۰میلیارد

میشود و امیدواریم شهروندان نهایت همکاری را در راستای پرداخت

کریدور شمال به جنوب را از تبریز به بوشــهر و خزر را به خلیج فارس

ریال که  ۳۰درصد آن را دولت و  ۷۰درصد را سرمایهگذار یعنی صندوق

الکترونیکی آن داشته باشــند تا الکترونیکی شدن آزادراهها همچنان

متصل کند .آزادراه کنارگذر شرق اصفهان طولی حدود  ۶۳کیلومتر دارد

بازنشستگی کشوری پرداخت کرده ،آماده بهرهبرداری و افتتاح است و

ادامه داشته باشد.

آبفا
در مرداد ماه سال جاری صورت پذیرفت؛

 ۴۶۲مترتوسعه شبکه فاضالب درآبفای منطقه ۵
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج ،واحد بهره برداری وتوسعه فاضالب این منطقه درمرداد
ماه سال جاری اقدام به توسعه شبکه فاضالب به طول ۴۶۲متر در محدوده این منطقه کرده است.
این عملیات در خیابان های بهارستان ،روبه روی شــهرک قدس به طول  ۱۰۰متر  ،خیابان پنج آذر
نبش کوچه  ۳۴به طول  ۴۰متر ،خیابان رزمندگان فلکه ماه فرخی به طول  ۶۲متر ،خیابان پنج آذر
کوی شاهپسند الله  ۲۴. ۵متر ،خیابان رباط استاد شــهریار  ۱۲متری الله  ۲۹متر ،چهارراه نیروی
هوایی کوی ارغوان ماه گل  ۳۴متر ،خیابان امام خمینی خلیفه سلطانی انتشارات جنگل  ۷۵متر
و شهرک کوثر بلوار شهدا مسجد امام حسن  ۹۷متر با قطر لوله  ۲۵۰پلی اتیلن به انجام رسید.

دولت ظرفیتهای بخش
خصوصی را بهکارگیرد
امام جمعه اصفهان با بیــان اینکه برخی از
پروژههایکالن به دلیلکمبود بودجه دولتی
معطل مانده اســت ،گفت :دولت میتواند
از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی برای
تکمیل پروژههای زیرســاختی در سراسر

به گزارش روابط عمومی آبفای گلپایگان ،عملیات استقرار سیستم کنترل از راه دور تاسیسات آبفای

پروژههــای متعــدد و بزرگی در حــوزه راه

موجود در مخازن  ،فشار خروجی ایستگاههای پمپاژ در مرکز کنترل قابل مشاهده و مدیریت بوده
و از مرکز استان نیز قابل نظارت و گزارش گیری است.گفتنی است از اهداف این پروژه می توان به
افزایش ضریب اطمینان شبکه و تنظیم مناسب فشار در نقاط مختلف شبکه و کنترل سطح ارتفاع
مخازن آب و در نتیجه تامین به موقع و مناسب آب مصرف کنندگان ،فراهم شدن امکان تسلط نرم
افزاری و سخت افزاری برفرآیند تولید ،انتقال و توزیع آب از راه دور و به صورت متمرکز ،جلوگیری
از سرریز و به هدر رفتن آب مخازن و ایجاد انعطاف پذیری الزم در شبکه تولید و انتقال اشاره کرد.
از دیگر مزایای این پروژه امکان تعبیه سیستم حفاظت در چاه ها و مخازن و جلوگیری از سرقت،
کاهش قابل توجه استهالک سرمایه و تجهیزات و تاسیسات زیربنایی ،فراهم آمدن امکان مدیریت
مصرف انرژی و استفاده ازمنابع استحصال درخارج ازساعات اوج مصرف انرژی و درنتیجهکاهش
مصرف انرژی ،کاهش هزینه های نیروی انسانی و ترابری در اثر حذف بازدیدهای دوره ای ،کاهش
قابل قبول هزینه تعمیرات و اعمال روش های مهندسی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ،سهولت در
بهره برداری از چاه ها ،مخازن ،ایستگاههای پمپاژ و سایر منابع تولید و انتقال است.

به گزارش روابط عمومی آبفای فریدونشــهر ،حســب اطالع ســامانه  ۱۲۲آبفای استان مبنی بر
شکستگی لوله حادثه شیر هیدرانت خیابان معلم محله وحدت آباد  ،این امور سریعا وارد عمل شده
و در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون قطعی آب اقدام به رفع و بازسازی محل حادثه کرد.الزم به ذکر
است عوامل ایجاد حادثه فرسودگی لوله گزارش شده که با اصالح و بازسازی محل شکستی از هدر
رفت  ۵لیتر آب در ثانیه جلو گیری به عمل آمد.

قماشی ادامه داد :در غرب استان اصفهان سه واحد صنایع تبدیلی سیب زمینی مشغول به فعالیت
هستند  ،این صنایع تبدیلی درشهرستانهای فریدن ،فریدونشهرو بویین میاندشت ساالنه  ۷۲هزار
تن محصول سیب زمینیکشاورزان را جذب میکنند.وی افزود ۱۲:واحد صنایع تبدیلی سیب زمینی
در غرب استان اصفهان مجوزهای الزم برای فعالیت را دریافت کردهاند که پس از بهره برداری میزان
جذب سیب زمینی از کشاورزان غرب استان توسط این صنایع تبدیلی به  ۱۰۹هزار و  ۷۰۰تن افزایش
خواهد یافت.قماشی با اشاره به اینکه تعدادی از صنایع تبدیلی استان اصفهان تا قبل از سال  ۹۲از
سازمان صمت مجوزدریافتکردند ،تصریحکرد :ازآنجاکه طی دهههای اخیرسازمانهای متعددی

کشاورزان اصفهان برای تخصیص آب جهت کشت تابستانه ،زاینده رود رهاسازی شــد.وی افزود :وزارت نیرو درخواست تامین آب کشاورزی در تابستان را در کارگروه
ملی سازگاری باکم آبی مطرحکرد و رهاسازی آب تابستانه با دو شرط رسیدن به خط قرمزذخیره  ۲۰۰میلیون مترمکعبی درسد زاینده رود و عدم رهاسازی آب پاییزه در
شرایطیکه وضعیت ذخیره سد و بارشهای پیش رو مطلوب نباشد ،انجام شد.معاون عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به مطرح شدن دو شرط اساسی رهاسازی آب
تابستانه درکارگروه سازگاری باکم آبی استان اصفهانگفت :براساس تعهدیکهکشاورزان براجرای دو شرط اساسی داشتند ،زاینده رود برایکشت تابستانه رهاسازی
شد.کشاورزان استان اصفهان با آب رهاسازی شده درتابستانکشت خوبی انجام دادند و با هماهنگی صنفکشاورزی آب توزیع شد.وی افزود :براساس آماریکه شرکت
آب منطقهای استان اصفهان ارائهکرده است تا  ۲۸شهریورماه آب رهاسازی میشود و تا آخرین روز تابستان ،آب در زاینده رود جریان خواهد داشت.

تحلیل رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان از بازار طال:

وضعیت بازارقابل پیش بینی نیست

پروژههایکالن به دلیلکمبود بودجه دولتی
معطل و بالتکلیف مانده است ،افزود :دولت
میتواند از ظرفیتهــای بخش خصوصی
برای تکمیــل پروژههای زیرســاختی در
سراسر کشــور اســتفاده کند.امام جمعه
اصفهــان بیان کرد :الزم اســت بــه اجرای
پروژهها سرعت داده شود تا بتوان تا پایان
دولت فعلــی پروژههای ناقــص را تکمیل
کرده و به مرحله بهرهبرداری رساند تا مردم
از آن استفاده کنند.وی تصریح کرد :دولت
در اجرای این پروژهها باید مشارکت بخش
خصوصی را بپذیرد و با وضع سیاستهای
صحیح از سرمایهگذاران حمایت کند چرا که
در حقیقت این سرمایهگذاران هستند که با
سرمایهگذاری خود به دولت کمک میکنند

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه فریدونشهر با توجه به لوله گذاری و آبرسانی به مجموعه ضلع

رفع حادثه شیرهیدرانت محله وحدت آباد منطقه فریدونشهر

زمینی در غرب اصفهان ،ساالنه  ۷۲هزار تن محصول سیب زمینی کشاورزان را جذب میکند.منصور

به  ۲۲۰میلیون مترمکعب رسیده است،اظهارکرد :ابتدای تابستان دریاچه سد زاینده رود بالغ بر ۶۴۰میلیون مترمکعب بودکه با توجه به وضعیت نسبتا خوب و درخواست

انجام شده است.وی با بیان اینکه برخی از

گفت :خدمت به خلق خــدا و مردم در دین

این اقدام درراستای تکمیل پروژه آبرسانی به مجموعه ضلع جنوبی ترمینال روستایی صورت پذیرفت.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت :سه واحد صنایع تبدیلی سیب

معاون عمرانی استانداری اصفهانگفت :زمان جریان آب دررودخانه زاینده رود تا پایان تابستان پیش بینی شده است.حجتا ...غالمی با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود

در وزارت راه و شهرســازی اظهار داشت :از

بیمهری میشــود.امام جمعــه اصفهان

جنوبی ترمینال روستایی و نیاز مبرم آن به تکمیل و اجرای خط اصلی در محل مذکور ،این امور اقدام

تقویت صنایع تبدیلی دراصفهان

زنده رود تا پایان تابستان جریان دارد

مجری طرحهای زیربنایی استان اصفهان

تکمیل پروژه توسعه شبکه توزیع آب ضلع جنوبی
ترمینال روستایی
به لوله گذاری به متراژ  ۲۰۰متر به صورت امانی و در کوتاه ترین زمان ممکن کرده است .گفتنی است؛

سوی تولید سوق پیداکند.

معاون عمرانی استانداری اصفهان:

طباطبایینــژاد در دیدار جمعــی از مدیران

ابتدای پیــروزی انقالب اســامی تاکنون

گلپایگان آغازشد .الزم به توضیح استکه با اجرای این پروژهکلیه اطالعات مربوط به تاسیسات چاه

و برنامهریزی اصولی باید کاری کنیم که ســرمایههای مردم به جای اینکه به سمت ارز و سکه برود به

کشــور اســتفاده کند.آیتا...سیدیوسف

آغازاجرای عملیات استقرارسیستم های تله متری
تاسیسات آبفا درگلپایگان
ها و ایستگاه های پمپاژ  ،تصفیه خانه آب  ،پارامترهای کیفی آب  ،مقدار تولید و مصرف  ،سطح آب

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید درتمام عرصهها شفافیت داشته باشیم،گفت :با تدابیرخاص

مجوز صنایع تبدیلی را صادر میکردند ،آمار دقیقی از فعاالن این حوزه در دسترس نیست.

چهره روز
امام جمعه اصفهان:

کند .این نوسانات مقطعی است به طوریکه بعد ازمدتی قیمتها ثابت میشود.نماینده مردم سمیرم در

رییس اتحادیه طــا و جواهر اصفهان با اشــاره به
افزایش تقاضا برای خرید ســکه از ترس افزایش
بیشــتر این فلز گرانبها ،گفت :قیمت ها باید ثبات
داشته باشد تا داد و ستد طال رونق گیرد؛ اما امروز
اصال وضعیت بازار قابل پیش بینی نیست.هوشنگ
شیشه بران با تحلیل بازار طالی جهانی ،اظهار کرد:
به دنبال تضعیف دالر و احتمال اتخاذ لحنی تدافعی
توســط فدرال رزرو در پایان نشســت دو روزه این
بانک ،قیمت طال اخیرا شــاهد کمی افزایش بود.

عکس روز

اما متاسفانه با برخی از این سرمایهگذاران

افزایش برداشت
انگوردربرخوار

اسالم بسیار سفارش شــده است بنابراین

کشــت انگور در شهرســتان

از تمــام ظرفیتها برای خدمــت به مردم
استفاده کنید.

برخوار در مقایســه با پارسال
 ۱۰درصــد افزایــش داشــته
است.شهرداری دولت آباد با
توجه به حجــم تولید انگور در
این شــهر با هدف کوتاه کردن
دســت واســطهها و کمک به
مســائل اقتصادی کشاورزان
مرکز عرضه مســتقیم انگور را
راه اندازی کرده است.

رییس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان توضیح داد:

انتظار برای تشدید فشارهای تورمی ،سیاستهای

نرخ پایین بهره و احتمال اتخاذ سیاست انبساطی

انبساطی جهت حمایت از اقتصاد و احتمال تشدید

بلندمدت از سوی بانک مرکزی آمریکا که می تواند

تنشهای تجــاری میــان آمریکا و چین ســبب

به تضعیف بیشــتر ارزش دالر بیانجامد به افزایش

شــده تا روند بلندمدت طال صعودی دیده شــود.

قیمت طال کمک کرده اســت ،همچنین ســرمایه

شیشــه بران ،علت اصلــی افزایــش قیمت طال و

گذاران بازار طال در انتظار نشســت های سیاســت

ســکه در بازار را افزایش قیمت ارز و افزایش تقاضا

گذاری بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی انگلیس

برای خرید طالی آب شده و سکه دانست و گفت:

هستند.رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان تاکید

نوسانات ارزی ،بازار طال و ســکه را متالطم کرده و

کرد :کاهش نرخ بهره ســرمایه گذاران را به سمت

این امر باعث افزایش تقاضا برای خرید طالی آب

بازار فلزات گرانبها به خصوص طال هدایت می کند.

شده و سکه شده است.وی ابرازامیدواری کرد :هر

رییس اتحادیه طال و جواهراصفهان با تاکید براینکه

چه زودتر قیمت ارز به ثبات برسد تا معامالت و داد

البته افزایش ارزش دالر جهانی ،بهعنوان مانعی در

و ستد در بازار طال رونق گیرد؛ اما در حال حاضر بازار

مقابل رشد طال ظاهر شد ،تصریح کرد :در این میان

طال قابل پیش بینی نیست.

خبر خوان

بام ایران
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شهادت سومین شهید مدافع سالمت درچهارمحال و بختیاری
رییس دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت :پریسا رفیعی
از پرسنل خدوم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن روز دوشنبه به خیل شهیدان مدافع سالمت
کشورپیوست«.مجید شیرانی»  ،با تسلیت شهادت این مادرقهرمانکه آبستن نوزاد هفت ماهه بود ،اظهار
داشت :بیشک از دست دادن عزیزانی که با تخصص خود میتوانند جان بسیاری از انسانها را نجات
دهند باعث تاثرو تاسف است زیرا جامعه و مردم ازبودن آنها و ازخدمات ارزشمندشان محروم خواهند
شد.رییس دانشگاه علوم پزشــکی ،خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد :امید
است با رعایت موارد بهداشت از سوی مردم و جدی گرفتن این ویروس دیگر شاهد از دست دادن هیچ
عزیزی به خصوص همکاران حوزه سالمت استان نباشیم .شیرانی تصریحکرد :زندهیاد «پریسا رفیعی»
ازپرسنل خدوم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن پس ازاینکه طی هفتهگذشته به بیماریکرونا
مبتال و بستری شد پس ازچند روزبراثرابتال به این ویروس جان خود را ازدست داد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

تولیدصنایع دستی در چهارمحال وبختیاری  ۲۵درصد کاهش یافت
معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به شــیوع ویروس کرونا
گفت :تولید صنایع دستی در استان کاهش  ۲۵درصدی داشته است.
مهرداد رییســی اظهار کرد :هنرمندان فعال در حوزه صنایع دســتی

توزیع  ۴هزارو  ۱۲۸تن کود شیمیایی درچهارمحال و بختیاری

استان از نیمه دوم ســال گذشته برای بازار شــب عید اقدام به تولید

طی  ۵ماه نخست امسال ۴ ،هزار و  ۱۲۸تن کود شیمیایی بین کشاورزان چهارمحال و بختیاری توزیع

صنایع دســتی کرده بودند کــه به دلیل شــیوع کرونا و برپا نشــدن

شد .مدیرتعاون روستایی چهارمحال و بختیاریگفت :طی پنج ماه نخست امسال چهارهزارو  ۱۲۸تن
کود شیمیایی بین کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی استان توزیع شده است.افشین حیدری،
با اشاره به اینکه این میزانکود شاملکود اوره و سولفات آمونیوم بوده ،افزود :درفروردین ماه  ۷۱۷تن،
اردیبهشت ماه  ۶۶۲تن و در خرداد ماه  ۷۷۵تن کود شیمیایی در استان توزیع شد.حیدری اضافه کرد:
همچنین در ماههای تیر و مرداد نیز در مجموع یک هزار و  ۹۷۰تن کود بین کشاورزان توزیع شد.وی با
بیان اینکهکارتوزیعکود توسط اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی و اتحادیههای تعاونی تولید دراستان
انجام میشود ،ادامه داد :مقدار توزیع کود در استان برای کشت پاییزه به میزان درخواست و همچنین
میزانکودیکه به استان تحویل داده میشود ،بستگی دارد.حیدری با اشاره بهکاربردکود اوره و سولفات
آمونیوم درزراعت و باغبانیگفت :اینکود با قیمت دولتی بهکشاورزان استان تحویل داده شد.میزانکود
شیمیاییکه امسال توزیع شدکافی نبود ،ولی میتوانگفتکهکشاورزان راضی بودند.

فعالیت  ۸۵۶واحد صنعتی درچهارمحال و بختیاری
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه  ۸۵۶واحد صنعتی در
چهارمحال و بختیاری فعال است ،اظهار کرد :تعداد کل واحدهای صنعتی در چهارمحال و بختیاری
یک هزار و  ۲۰۰واحد است.سجاد رستمی گفت ۳۷ :واحد صنعتی در این استان دارای اشتغال باالی
 ۱۰۰نفر است.رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد :توسعه بخش
صنعت از مهمترین اهداف در این استان است که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در این استان
دارد.وی بیان کرد :پتروشیمی لردگان در آستانه افتتاح است و جزو واحدهای بزرگ صنعتی در این
استان به شمارمی رود.رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد :این
پروژه نقش مهمی درکاهش نرخ بیکاری درمنطقه لردگان دارد.

برداشت ذرت علوفهای درچهارمحال و بختیاری  ۲۰درصد افزایش یافت .مدیرزراعت جهادکشاورزی
استان گفت :با آغاز برداشــت ذرت علوفهای از چهار هزار و  ۱۰۰هکتار از اراضی زیر کشت ،پیش بینی
میشودکه بیش از ۲۵۰هزارتن ذرت علوفهای برداشت شود.مهدوی ،میانگین برداشت ذرت علوفهای
درهرهکتاررا  ۶۵تن اعالمکرد و افزود :بیشترین سطح زیرکشت ذرت علوفهای درشهرستان فارسان،
شهرکرد و کیار است.وی ادامه داد ۹۰ :درصد اراضی زیر کشت ذرت علوفهای به سامانه آبیاری نوین

مفاد آراء
 6/115آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیــات /هیــات هــای موضوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت .لذا مشخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشــته باشــند .می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف  -1برابر رای شــماره  139960302023000245مورخ  99/04/31آقای اسمعیل
منتظر القائم به شماره شناسنامه  10کدملی  1284360695صادره از اصفهان فرزند عبداله
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  170/63متر مربع مفروزی از
پالک شماره  3534اصلی واقع در بخش  1ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی
اولیه محرز گردیده است.
ردیــف  -2برابــر رای شــماره  139960302023000247مــورخ 99/04/31
خانم فاطمه منتظرالقائم به شماره شناسنامه  26کدملی  1284466140صادره از اصفهان
فرزند عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/63
متر مربع مفروزی از پالک شــماره  3534اصلی واقع در بخش  1ثبت اصفهان که در ازای
مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/10 :
م الف 985177 :ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
مفاد آراء
 6/116هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک دولت آباد
برخوار بخش  16ثبت اصفهان باســتاد اســناد رسمی مالکیت مشــاعی و اسناد عادی
تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت
لذا طبق ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند  .بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد  .صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نیست .
برابر رای شماره  139960302018000549کالسه پرونده 1393114402018000419
آقای حسن زارچون خرزوقی فرزند رمضان بشماره شناسنامه  80صادره از خورزوق نسبت به
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  199/05متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 176
فرعی از  114اصلی واقع در خورزوق بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/10 :
م الف  983247 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

گردشگران در عید و تابستان امسال ،محصوالت تولیدی آنها فروش
نرفت.وی اظهار داشــت :افزایش قیمت مواد اولیه برای تولید صنایع
دســتی ،نبود بازار فروش در ایام شــیوع کرونا و اینکه صنایع دستی
اولویت زندگی و سبد اصلی خانوار نیست و خرید آن سلیقهای است،
بازار فروش این محصوالت کاهش یافت.
رییســی افزود :به منظور حمایت از هنرمندان حوزه صنایع دستی در
استان با توجه به شرایط شــیوع کرونا ،ایجاد بازارچه فروش از طریق
شــبکههای مجازی که به صورت رســمی و مجوزدار فعالیت دارند،
انعقاد تفاهمنامه با پست استان برای ارسال مرسوالت صنایع دستی
به داخل و خارج از اســتان و ایجاد بازار فروش برای این محصوالت
در دســت اجراســت.وی اظهار داشــت :با توجــه به اینکــه برپایی
نمایشگاههای داخلی ،استانی و بیناللملی لغو شده است ،در صورت
موافقت ســتاد ملی کرونا ،آخر مهرماه نمایشــگاه بینالمللی صنایع
دســتی برگزار خواهد شــد.معاون اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان ،به راهاندازی بازارچه الکترونیک در استان
از سال گذشته اشاره کرد و افزود :به دلیل نبود اعتماد به فعالیت این
بازارچههایالکترونیک ،استقبال هنرمندان از این بازارچهها کمرنگ
بوده اســت.معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع
دســتی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه در
استان  ۱۲هزار هنرمند در حوزه صنایع دســتی آموزش دیده و مجوز

افزایش  ۲۰درصدی برداشت ذرت علوفهای

مجهزهستند.

نمایشگاهها ،بازارچههای فروش عید و همچنین کاهش مسافران و

فعالیت دریافت داشــتهاند ،گفت :از این تعداد چهار هزار نفر فعالیت
دائم دارند و بیش از  ۷۰درصد فعاالن حوزه صنایع دســتی استان را
زنان تشکیل میدهند.وی با اشــاره به اینکه  ۵۲رشته صنایع دستی
شهری ،روستایی ،عشایری در اســتان فعال است ،گفت :هنرمندان
صنایع دستی استان بیشتر در رشــتههای نمد ،لباس محلی ،خاتم،
قفل سازی ،گلیم و بافتهای داری ،سفال و سرامیک و میناکاری و
قلمزنی فعالیت دارند.رییسی اظهار داشت :به منظور توسعه فعالیت
صنایع دستی در استان ،همه ســاله با همکاری بخش خصوصی و به
صورت رایگان آموزش صنایع دستی به افراد ارائه میشود که امسال

مفاد آراء
 6/117هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش
 16ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم 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 .
-1برابر رای شماره  139960302018000700کالسه پرونده 1391114402026012258
آقای رستگاربیگی هرچگانی فرزند شکرعلی بشماره شناســنامه  34صادره از شهرکرد
نسبت به ششدانگ یک باب سوله به مساحت  817/05متر مربع احداثی بر روی قسمتی
از پالک  347فرعی از  397اصلی واقع در جاده حبیب آباد بخش  16ثبت اصفهان خریداری
مع الواسطه و بی واسطه از خانم مهین تاج سخی طبع
-2برابر رای شماره  139960302018000696کالسه پرونده 1391114402026011670
آقای مهدی بیگی هرچگانی فرزند رستگار بشماره شناسنامه 3131صادره از اصفهان نسبت
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 50متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 347
فرعی از  397اصلــی واقع در جاده حبیب آباد بخش  16ثبــت اصفهان خریداری بطور مع
الواسطه از خانم مهین تاج سخی طبع
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/10 :
م الف  980227 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء
 6/118هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش
 16ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم 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 .
-1برابر رای شماره 139960302018000562کالسه پرونده 1397114402018000104
آقای محسن مهنام فرزند حسین بشماره شناسنامه  36393صادره از اصفهان نسبت به
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  151/55متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320
اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
-2برابر رای شماره  139960302018000558کالسه پرونده 1397114402018000102

آموزشها به دلیل کمبود اعتبارات و همچنین شــیوع ویروس کرونا

معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و

محدود شده است و تنها در دو شهرستان کوهرنگ و سامان با رعایت

گردشگری چهارمحال وبختیاری به حمایتهای دولت از هنرمندان

فاصلهگذاری اجتماعی و دستورالعملهای بهداشتی آموزشها ارائه

اشــاره کرد و گفت:به دلیل باال بودن میزان ســود تســهیالت ناشی

میشود.

از اثرگذاری کرونا بر بازار صنایع دســتی ،صنعتگــران و هنرمندان از

وی پیشبینی کرد ،امســال یکهزار و  ۲۰۰نفر در اســتان آموزشهای

دریافت آن اســتقبال نکردند.وی به رایزنی برای کاهش هزینه اجاره

صنایع دســتی را فرا گیرند و با تاکید بر اینکه  ۲بازارچه فروش صنایع

بهای هنرمندانی که در ســاختمانهای مربوط به ادارات و سازمانها

دســتی در شــهرکرد و بروجن به صــورت دائم فعال اســت ،گفت:

مشــغول فعالیت بودند ،یا فرصت برای بازپرداخت تسهیالت ارزان

راهانــدازی بازارچههای فروش صنایع دســتی باهمــکاری بخش

قیمت که به این قشــر داده شده بود ،به عنوان بســتههای حمایتی

خصوصی در دستور کار قرار دارد.رییسی با تاکید بر اینکه میزان درآمد

کرونا اشــاره کرد.رییســی در ادامه اظهار داشــت :به منظور توسعه

حاصل از تولید صنایع دســتی مشخص نیســت ،گفت :ساالنه بین

صنایع دســتی و ایجاد اشــتغال در حوزه صنایع دســتی ،تسهیالت

 ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار دالر صادرات صنایع دســتی از استان در گمرک ثبت

ارزان قیمت روســتایی و عشــایری در نظر گرفته شــده که ســال

میشــود و به همین میزان نیز به صورت چمدانــی و در قالب برپایی

گذشــته  ۱۲۰میلیارد ریال تسهیالت روستایی وعشــایری پرداخت

نمایشگاه ،صنایع دستی از کشور به صورت غیرمستقیم و توسط خود

شد و برای امسال ســقف خاصی برای پراخت تســهیالت روستایی

افراد خارج میشود.

و عشــایری در نظر گرفته نشــده اســت.وی ،به انعقاد تفاهمنامه با

وی از کاهش میزان صادرات صنایع دستی با اشاره به شیوع ویروس

بنیاد برکت به منظور حمایت از هنرمندان حوزه صنایع دســتی اشاره

کرونا خبر داد وگفت :کاهش صادرات صنایع دســتی ضربه سنگینی

کرد و گفت :از ابتدای ســالجاری تاکنون  ۲۵میلیارد ریال تسهیالت

بر فعالیــت و تولیــد صنعتگران و هنرمنــدان حوزه صنایع دســتی

ارزان قیمــت با همــکاری بنیاد برکــت و بانک مهر ایــران پرداخت

وارد میکند.

شده است.

آقای محسن مهنام فرزند حسین بشماره شناسنامه  36393صادره از اصفهان نسبت به
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  94/65متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320
اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
-3برابر رای شماره  139960302018000560کالسه پرونده 1397114402018000103
آقای محسن مهنام فرزند حسین بشماره شناسنامه  36393صادره از اصفهان نسبت به
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  93/60متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320
اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/10 :
م الف  980460 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مزایده مال غیرمنقول (مورد رهن)
 6/119شــماره مزایده 139904302129000023 :پرونده اجرائی کالســه 9800196
به موجب پرونده اجرائی کالسه بایگانی  9800196شــش دانگ یک باب خانه به شماره
پالک ثبتی سیزده هزار و هفتصد و هفتاد و چهار فرعی از پانصد و هشتاد و دو اصلی ،واقع در
فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان به نشانی :فوالدشهر -محله ب یک -پارکینگ شماره 12
(سپاه) -ورودی دوم -پ  -208کدپستی  8491633451به مساحت  392/62متر مربع که در
صفحه  341دفتر امالک جلد  305ذیل شماره  40511به نام احمدرضا شیخ پور بابا شیخعلی
فرزند عزیزاله مسبوق به سابقه ثبت و صدور سند مالکیت می باشد ،محدود به حدود شماالً:
در نه قسمت که قسمتهای دوم و ششم آن شرقی قسمتهای چهارم و هشتم آن غربی است.
اول دیواریست بطول ( )0/17هفده سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی دوم دیواریست
بطول ( )0/40چهل سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی سوم دیواریست به طول ()4/44
چهار متر و چهل و چهار ســانتیمتر به محوطه و راههای احداثی چهارم دیواریست بطول
(  )0/40چهل سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی پنجم دیواریست بطول ( )0/34سی و
چهار سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی ششم دیواریست به طول ( )0/40چهل سانتیمتر
به محوطه و راههای احداثی هفتم (خط مستقیم مفروض و دیوار است) بطول ( )9/24نه متر و
بیست و چهار سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی هشتم دیواریست به طول ( )0/40چهل
سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی نهم دیواریست به طول ( )0/34سی و چهار سانتیمتر
به محوطه و راههای احداثی شرقاً :در دو قسمت اول دیواریست به طول ( )8/15هشت متر
و پانزده سانتیمتر به محوطه و راههای احداثی دوم (قســمتی دیوار به دیوار و قسمتی خط
مستقیم مفروض است) بطول ( )19/34نوزده متر و سی و چهار سانتیمتر به شماره سیزده هزار
و هفتصد و پنجاه و پنج فرعی جنوباً( :خط مستقیم مفروض است) بطول ( )14/53چهارده
متر و پنجاه و سه سانتیمتر به کوچه به عرض دو متر غرب ًا ( :قسمتی خط مستقیم مفروض
است و قسمتی دیواریست) بطول ( )27/33بیست و هفت متر و سی و سه سانتیمتر به شماره
هفتصد و هفتاد و سه فرعی حقوق ارتفاقی ملک ندارد .طبق سند رهنی شماره  73634مورخ
 1395/09/18دفترخانه اسناد رسمی شماره  37شهر زرین شهر استان اصفهان که به نفع
بانک کشاورزی شعبه زرین شهر به مبلغ  2/950/000/000ریال در رهن قرار گرفته و طبق
نظر و گزارش کارشناسان رسمی به مبلغ  19/900/000/000ریال (نوزده میلیارد و نهصد
میلیون ریال) ارزیابی قطعی شــده و پالک فوق عبارت است از یک پالک مسکونی دارای
حدود  261متر مربع اعیانی در یک طبقه با اسکلت ستون فلزی و دیوار باربر ،سقف تیرآهن،
کف موزائیک ،ســطوح داخلی رنگ آمیزی ،درب و پنجره های خارجی فلزی و درب های
داخلی چوبی ،سرویس و حمام و آشپزخانه کاشی و سرامیک با کابینت فلزی ،دارای دو خواب،
سالن ،پاسیو ،کف حیاط موزائیک ،نمای خارجی آجری و اشتراکات آب و برق و گاز ،سیستم
گرمایش بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی با قدمت حدود  35سال که مورد بهره برداری
می باشد .ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالک فوق فاقد بیمه می باشد .پالک فوق از ساعت  9الی
 12روز سه شنبه مورخ  ( 1399/07/08هشتم ماه مهر سال یکهزار و سیصد و نود و نه ) در
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان واقع در زرین شهر -خیابان کارگر از طریق مزایده
به فروش می رسد .مزایده از مبلغ  19/900/000/000ریال ( نوزده میلیارد و نهصد میلیون
ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت
بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ

مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در
صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
شرکت در مزایده الزما حضوری ( خریدار یا نماینده قانونی وی) و منوط به پرداخت ده درصد
از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت تا قبل از حضور در جلسه مزایده و ارائه تقاضای کتبی
و کارت شناسائی معتبر می باشد .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت استنکاف از
واریز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر ،مبلغ مذکور (ده درصد مبلغ پایه) قابل استرداد نبوده و به
حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
م الف 982907 :محمدرضا ابراهیمی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان
ابالغ رای
 6/120شــماره پرونده  75 / 99 :ش  2ح شــماره دادنامــه  99 / 5 / 8 - 187درخصوص
دعوی خواهان آقای محسن گودرزی فرزند خسرو بنشانی شاهین شهر میالد خ کوثر نیم
فرعی  1شرقی پ  25بطرفیت خوانده آقای پژمان عســگری فرزند رضا مجهول المکان
گردشــکار خواهان دادخواســتی بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از
ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و اجرای تشــریفات قانونــی در وقت مقررر
حوزه به تصــدی امضاء کنندگان ذیر تشــکیل اســت و بــا توجه به محتویــات پرونده
پس از شــور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت بــه صدور رای
می نماید  .به خواســته مطالبه مبلــغ  140 / 000 / 000ریال طی 1فقره چک بشــماره
 459412مــورخ  99 / 2 / 28عهــده بانک مســکن شــعبه گلدیس بانضمــام مطلق
خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونــده و فتوکپی مصدق ضمائم
پیوســتی و از آنجایی که وجود اصل مســتند دعوی در ید مدعی داللــت بربقاء دین بر
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان نســبت به دریافت وجه آن را داشــته و خوانده
دلیل و مدرکــی بر برائت دیــن و برائت ذمــه خویش ارائه ننمــوده اند و ایــراد یا دفاع
موثری در قبال خواســته خواهان و مســتندات وی به عمل نیاورده اند  .بنابراین شــورا
دعوای مطروحه ازناحیه خواهــان را وارد و مســتند به مــواد  313و  310قانون تجارت
و تبصره الحاقی به مــاده  2قانون صدور چک و مــاده واحده استفســاریه تبصره مذکور
مصوب ســال  77مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مــواد  198و  519و  522از قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امــور مدنی خوانده را بــه پرداخت مبلغ
 144 / 000 / 000ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 2 / 750 / 000ریال بابت
هزینه دادرســی و الصاق تمبر به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک
 99 / 2 / 28لغایت زمان پرداخت براســاس شاخص اعالمی از ســوی بانک مرکزی که
توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان را صادر واعالم می دارد رای صادره
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف
همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر شــاهین شهر می باشد.
م الف 983995 :عباس روشن آرا رییس شعبه دوم شواری حل اختالف شاهین شهر
حصر وراثت
 6/121آقا/خانم احمد ارشادی به شناسنامه شماره  1260450589به شرح دادخواست به
کالسه  9900972از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان آقا حسین رشادی به شماره شناسنامه  13656درتاریخ  1372/6/29اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است )1 :احمد ارشادی
به ش.م )2 .1260450589عباس رشادی به ش.م )3 .1261658701حمیدرضا رشادی به
ش.م )4 .1261643763محمدرضا رشادی به ش.م )5 .1261596684علی اکبر رشادی
به ش.م )6 .1261513967عزت رشــادی به ش.م )7 .1261534077عفت رشــادی به
ش.م )8 .1261431723عصمت رشادی به ش.م .1261494441همگی فرزندان متوفی و
الغیر .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 الف926946 :
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان

جامعه

بامسئولان

چهارشنبه  26شهریور  27 / 1399محرم  16 /1442سپتامبر /2020شماره 3070

فوت  ۷۸نفربراثرسوختگی طی  ۵ماهه امسال
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان از کاهش آمار متوفیان ناشی از سوختگی در پنج ماهه
اول امسال در استان اصفهان خبر داد و گفت :طی این مدت  ۷۸نفر بر اثر سوختگی فوت کردند،

مسئوالن علوم پزشکی می گویند الگوی ابتال به کرونا در اصفهان به سمت خانوادگی شدن پیش می رود؛

درحالی که آمار فوت شــدگان ناشی از سوختگی در مدت مشابه ســال گذشته  ۱۰۴نفر بود.علی

خطر کرونا ،بیخ گوش خانواده ها

سلیمانپور با اشاره به اینکه در پنج ماهه اول امسال  ۷۸نفر شامل  ۲۳زن و  ۵۵مرد در استان بر اثر
سوختگی فوت کردند ،اظهار کرد :در مدت مشابه سال گذشته  ۱۰۴نفر شامل  ۳۵زن و  ۶۹مرد بر اثر
سوختگی در استان فوت کردند .وی از کاهش آمار مراجعین به دلیل نزاع در پنج ماهه اول سال
جاری خبر داد و گفت :طی این مدت  ۱۸هزار و  ۵۸نفر به دلیل صدمات ناشــی از ادعای نزاع به
مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۵
درصد کاهش داشته است.سلیمانپور با اشاره به اینکه مراجعان به دلیل نزاع ۳۵ ،درصد از حجم
مراجعان معاینات بالینی در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند ،خاطرنشان
کرد :از کل مراجعان نزاع  ۶هزار و  ۳۱۰نفر زن و  ۱۱هزار و  ۷۴۸نفر مرد بوده اند.

رییس فناوری اطالعات و ارتباطات ادارهکل آموزش و پرورش اصفهان خبرداد:

در برخی استان های کشور بعد از پیک دوم کرونا ،شرایط

نسبتا آرام شد ،درحالی که در استان اصفهان بالفاصله
بعد از پیک دوم ،نه تنها میزان شیوع کاهش پیدا نکرد،

بلکه مجددا با شیب صعودی شدیدتری روبه رو شدیم

دسترسی مدارس استان اصفهان تا اول مهر به اینترنت رایگان
رییس فناوری اطالعات و ارتباطات ادارهکل آموزش و پرورش اصفهان گفت :مدارس شــهری و
روستایی استان اصفهان تا اول مهر به اینترنت رایگان دسترسی پیدا میکنند.حمیدرضا خردمند
افزود :براساس تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و فناوری اطالعات و ارتباطات و اقدامات
شرکت مخابرات و با توجه به اختصاص بخشی از آموزشها از طریق آنالین و در فضای مجازی،
این مهم از ماه گذشته در دســتور کار قرار گرفته اســت.وی اضافه کرد :بر این اساس تاکنون ۹۰
درصد مدارس روستایی استان از مجموع یکهزار و  ۴۰۰مدرسه به اینترنت رایگان دسترسی پیدا
کرده اند.رییس فناوری اطالعات و ارتباطات ادارهکل آموزش و پرورش اصفهان ادامه داد :حتی
در مناطق روستایی که امکانات استفاده از اینترنت شرکت مخابرات نبود از شرکتهای همراه اول
و ایرانسل برای رفع این مشکل کمک گرفته شد.به گفته وی ،در مدارس شهری استان حدود ۹۸
مدرسه تاکنون از خدمات اینترنت رایگان بهرهمند شدند و مابقی تا اول مهر به این امکان دست
مییابند.خردمند یادآور شد :همچنین براساس این تفاهم نامه عنوان شد که هیچ مدرسهای به

حال اصفهان خوب نیســت! این را آمار و

و مرگ و میر بر اثــر ابتال به بیماری کووید ۱۹خبــر داد و افزود :تعداد

کم حتی  ۲نفره داشته باشیم که باید به همه آنها خدمترسانی کنیم.

ارقام باال و مسئوالنی می گویند که به طور

بیماران بدحال بستری در بیمارســتان ها نیز همچنان باالست که بار

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد :این دانشگاه همواره

مســتقیم در جبهه مبارزه با کرونا درگیر هستند .علوم پزشکی استان

مضاعفی به کادر درمان و بیمارســتان ها وارد کرده است.وی با بیان

با محدودیتهای مالی برای خدماترسانی به شکل مناسب در همه

پس از آنکه اعالم کرد تنها در یک روز ،یک ســوم آمار فوتی های کل

اینکه هم اکنون استان اصفهان از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار

نقاط استان مواجه است.

کشور متعلق به اصفهان بوده ،به تازگی هم از تغییر و تحوالت سرایت

دارد و شرایط روز به روز سخت تر می شود ،ادامه داد :الگوی بیماری

با وجود پیشــروی بیماری کرونا اما همچنان اســتانداری و ســتاد

این بیماری در اصفهان سخن گفته است.

در اصفهان در موج دوم شیوع کرونا به سمت خانوادگی شدن رفته و از

مقابله با کرونا در اصفهــان ترجیح می دهند به جــای اعمال قوانین

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم اینکه وضعیت شیوع

شدت انتقال بیشتری برخوردار است.

ســختگیرانه تر اصرار بر عادی نشــان دادن اوضاع و توصیه بر رعایت

کرونا در استان اصفهان برخالف استان های دیگر کشور هیچ نشانه ای

در این شــرایط رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان هم از شرایط

نکات بهداشت فردی داشته باشند .در شــرایطی که دانش آموزان به

از روند رو به بهبود ندارد ،گفت :از نظر تعداد موارد ابتال به کرونا مشابه

سخت پزشکان و کادر درمان به دلیل نوع نگاه تبعیض آمیز به اصفهان

مدرســه می روند و کالس ها دایر است و جمعیت همچنان آزادانه در

پیک اول در اسفندماه هستیم؛ اما از نظر شــیوع بیماری وضعیت به

صحبت کرده است؛ مسئله ای که در شرایط فعلی می تواند بار بیشتری

خیابان ها تردد می کنند ،کرونا قربانیان بیشــتری از میان اصفهانی

مراتب بدتری نسبت به پیک اول داریم.

به شبکه درمان و در نتیجه افزایش تلفات و رنج بیشتر بیماران تحمیل

ها می گیــرد هر چند علوم پزشــکی در لفافه حتــی مخالفت خود با

آرش نجیمی اظهار کرد :در برخی اســتان های کشور بعد از پیک دوم

کند .به گفته طاهره چنگیــز  ،برخوردار تلقی کــردن همه مناطق این

بازگشــایی مــدارس در اصفهان را هم اعــام کرده و بــه خانواده ها

کرونا ،شرایط نسبتا آرام شد ،درحالی که در استان اصفهان بالفاصله

استان به تشــدید نابرابریها در خدماترســانی بهداشتی و درمانی

توصیه کرده فرزندانشان را به مدرسه نفرســتند؛ اما ظاهرا مسئوالن

بعد از پیک دوم ،نه تنها میزان شــیوع کاهش پیدا نکرد ،بلکه مجددا

منجر شده است.

بنایی بر ســختگیری های بیشــتر ندارند .رویه ای که بدون شــک

با شیب صعودی شدیدتری روبه رو شــدیم که همچنان به سمت باال

وی به ویژگیهای شمال و جنوب اصفهان از اردستان تا سمیرم اشاره و

روزهای بدتری برای اصفهان و ســایر شهرســتان های اســتان رقم

حرکت می کند.

اضافه کرد :تنوع گسترده جغرافیایی و اقلیمی و پراکنده بودن جمعیت

خواهد زد و با شــروع پاییز بایــد منتظر روزهای ســخت تری برای

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از افزایش موارد مثبت کرونا

به ویژه در مناطق شــرقی باعث شد تا روســتاهایی با جمعیت بسیار

اصفهان باشیم.

پریسا سعادت

امکان ایجاد رابطه استیجاری اوقاف و ساکنان
منطقه حصه فراهم شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان از تعیین تکلیف مســتاجران موقوفه حصه در

خانوادهها به مدارس
دعوت شوند

اصفهان خبر داد.اصغر توسلی در خصوص آخرین وضعیت موقوفه حصه در اصفهان اظهار کرد :این

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان

موقوفه از سال  1242به نام اوقاف سند خورده و شــش دانگ این منطقه به نام اوقاف است.وی
با اشــاره به اینکه موقوفه حصه به نام مرحوم «محمد حسین خان امین الدوله» ثبت شده است،
ابراز داشــت :نیت واقف در این موقوفه تامین هزینههای روشنایی عتبات عالیات ،کمک به فقرا و
محتاجان زوار در اصفهان اســت.رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان با بیان اینکه
از سال گذشــته تاکنون و به دنبال مراجعات تعداد زیادی از ســاکنان این منطقه بررسی وضعیت
مستاجران موقوفه حصه در دستور کار قرار گرفت ،تصریح کرد :با توجه به تعامل و همکاری با دیگر
نهادها به ویژه شهرداری و ثبت اسناد ســاماندهی وضعیت مستاجران این موقوفه انجام شد.وی
با بیان اینکه با برنامهریزیهای صورت گرفته انعقاد قرارداد با همه مســتاجران این موقوفه انجام
میشود ،تصریحکرد :افرادیکه قبل ازسال  63دراین موقوفه ساخت و سازانجام دادهاند میتوانند
بدون نیاز به پرداخت پذیره با اوقاف قرارداد ببندند و از اداره ثبت نیز سند اعیان دریافت کنند.

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح کرد:

آموزش مجازی ،فرصتی برای به روزکردن محتوای دروس
رییس دانشگاه صنعتی اصفهانگفت :اصلیترین رسالت دانشگاه حل مسائلکشوراست .دانشگاه
در کشوری که نیروی انسانی قوی را به عنوان سرمایه اصلی در اختیار دارد ،تاثیر بسزایی در ارتقای
کشورخواهد داشت.ابطحی بابیان اینکه شیوعکرونا عالوه برسختیها ،فرصتهایی نیزفراهمکرد،
افزود :استادی که به صورت غیرحضوری تدریس میکند و یک شبکه اجتماعی کمکی در کنار خود
دارد ،میتواند با دانشــجویان خود به صورت رو در رو در ارتباط باشد ،دانشجویان از او سوال کنند و
نظر خود را بدهند؛ اگرچه این نوع فعالیت زمانی را از استاد میگیرد ،اما موجب شده تا تفاوتهای
فردی بین دانشجویان بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و اگر مشکلی وجود داشت ،برطرف شود.وی
خاطر نشان کرد :فرصت دیگر آموزش مجازی به روز کردن محتواست ،زیرا استاد محتوای درسی
خود را با دقت بیشتری به روز رسانی کرده و محتوای آموزشی خوبی را ایجاد میکند.

برگزاری دوره تخصصی «کارشناس مسائل اجتماعی»
دراصفهان
رییس اداره آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به برگزاری دوره تخصصی
«کارشناس مسائل اجتماعی» با رویکرد جامعهشناختی حقوقی ،اقتصادی و روانشناسی در دفتر
تبلیغات اســامی اصفهان ،اظهار کرد :در برگزاری این دوره تخصصی ،انجمــن مددکاران اجتماعی،
سازمان بهزیستی ،سازمان زندانها و دادگستری اصفهان همکاری داشته اند.
مجید شجاعی با بیان این که این دوره باعث آشــنایی طالب و مبلغان تخصصی با مسائل اساسی و
چالشهای موجود،کشف و تجمیع راهکارها به منظورحل مسائل این حوزه خواهد شد،گفت :هدف از
این دوره تعامل علمی طالب و مبلغان توانمند با اصحاب علم در حوزه آسیبشناسی مسائل اجتماعی
اســت.رییس اداره آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات اســامی اصفهان زمینه همکاری با نهادها و
مراکز همسو و افزایش انگیزه برای پرداختن به مسائل بومی با رویکرد دینی را یکی دیگر از اهداف این
دوره بیان کرد و عنوان داشت :با توجه به ماهیت مسئله محور دوره ،طالب سطح 3حوزه ،دانشجویان
و دانشآموختگان حوزوی رشــتههای زن و مطالعات خانواده با رویکرد اسالمی ،مشاوره خانواده با
رویکرد اســامی و مبلغان تخصصی حوزه خانواده فراخوان و در یک فرآیند مصاحبه علمی در قالب
یک کالس گزینش شده اند.

گفت :اثرگذاری تربیتی جایگاه مشخصی در
آموزش و پرورش دارد و تدریس در فضای
مجازی تاثیر مدرسه را نشــان میدهد چرا
که مدرسه جایگاه رفیع ،خطیر و ارزشمندی

این مهم نیز در استان در دستور کار قرار گرفته است.

جزییات پوشش بیمهای یک میلیون روستایی
ازمهرماه اعالم شد
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روســتاییان و عشــایر گفت :از ابتدای مهر بالغ بر یک میلیون
نفر از اقشار روستایی و عشــایر که فاقد هر نوع بیمه اجتماعی هســتند؛ مانند قالیبافان ،زنان
سرپرست خانوار ،شاغالن در صنایع دستی و افراد پشت نوبتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی
تحت پوشش قرار میگیرند.علی شیرکانی با اشاره به طرح بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر،
اظهار کرد :صندوق بیمه روستاییان ،کشاورزان و عشایر در سال  ۸۴شروع به کار کرد تا روستاییان
فاقد بیمه را بیمه کند و اکنون یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر از این افراد عضو این صندوق بوده که یک
میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از آنها بیمهشده فعال هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر با اشاره به جزییات اجرای این
طرح ،افزود :طرح بیمه اجتماعی روســتاییان و عشــایر از ابتدای مهرماه عملیاتی خواهد شد و
بالغ بر یک میلیون نفر از اقشار روستایی و عشــایر که فاقد هر نوع بیمه اجتماعی هستند؛ مانند
قالیبافان ،زنان سرپرست خانوار و شاغلین در صنایع دســتی ،افراد پشت نوبتی کمیته امداد و
سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار میگیرند.

خبر روز

اخبار

دلیل کمبود تجهیزات شامل مودم و یا قطعی تلفن به خاطر بدهی از این امکان محروم نماند که

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

انبارهای تجهیزات امدادی دراصفهان نیازمند توسعه است
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت :انبارهای تجهیزات و وســایل امدادی و اقالم خدماتی در شهرستانهای اســتان نیازمند توسعه و تقویت
است.منصور شیشهفروش افزود :وجود انبارهای کافی با ملزومات موردنیاز مانند انواع وسایل کمکرسانی و خدماتی در زمان بروز بحرانها و حوادث طبیعی
و غیرطبیعی نقش ویژهای در ســرعت و بهبود عملیات و کاهش آســیبها و جلوگیری از گسترش تبعات ناشــی از آنها دارد.وی با اشاره به اهمیت تخصیص
اعتبارات کافی برای بهســازی ادوات امدادی به ویژه در هالل احمر اصفهان ادامه داد :از این حیث انبارهای اینگونه وسایل و تجهیزات در استان باید تقویت و به
روزرسانی شود تا مدیریت بحران در زمان اضطراری در کمترین زمان و با بیشتر کیفیت صورت پذیرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه
تخصیص امکانــات در اصفهان با توجه بــه نقش مهمی کــه در مدیریت بحران کشــور دارد نیازمند ارتقاســت ،خاطرنشــان کرد :اصفهان جانشــین تهران
در مدیریت بحران و معین هشــت اســتان مجاور اســت بنابراین باید امکاناتش متناسب با این وظایف باشــد تا در زمان حوادث و ســوانح به بهترین شکل
ممکن یاریرسان دیگر هموطنان باشد.

دارد و فضای مجازی نمیتواند جای مدرسه
را پــر کند.محمــد اعتدادی اظهار داشــت:

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان:

مدیران مدارس و معلمــان در طوالنیترین

جمع آوری معتادان متجاهراستان درسه مرحله اجرا شد

وقفه آموزشی پروانهوار به دور دانشآموزان
خود میگردند و پدرانه و مادرانه احســاس
مســئولیت میکنند تا هیــچ دانشآموزی
به دلیل کمبضاعتی اقتصــادی از تحصیل و
استمرار آموزشــی عقب نماند ،ضمن اینکه
جهاد آموزشی خلق شده توسط فرهنگیان،
مدیران ،معلمان وکادرآموزشی مدارس قابل
تقدیر است؛ چرا که مدیران و معلمان در خط
مقدم تعلیم و تربیت قراردارند.
اعتدادی با تاکید براین موضوعکه اثرگذاری
تربیتی در مدرســه اتفاق می افتــد ،افزود:
نبض آمــوزش و پــرورش در مدرســه زده
میشــود و نگاه همه خانواده ها به مدیران
مدارس است و تعامل خانوادهها با مدرسه
یک ارتباط دو ســویه اســت که می بایست
بیش از پیش مورد توجه باشد و گفتوگوی
مدرسه و خانوادهها باید دراولویت قرارگیرد تا
تقویت ساختاری مدرسه ازبین نرود .مدیرکل
آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد:
مدیریت خوب یعنی تصمیم درست و اقدام
به موقع برای رســیدن به اهداف مشخص
شده ،هرفکرشایسته،کاردرست و منظم ،به
چهره مدیریت ،زیبایی می دهد و میدانم با
حضور چنین مدیرانی در آموزش و پرورش
و مدارس استان ،ســامت دانشآموزان در
اولویت خواهد بود.
وی تاکیدکرد :مدیران و کادر اجرایی مدارس
زمینه را برای حضور ســالم دانشآموزان در
مدارس فراهم کنند  ،نگرانی خانوادهها را به
حداقل برســانند تا دانشآموزان در شرایط
مطلوب به تحصیل خود ادامه دهند.

معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان گفت:
ســه مرحله از طرح جمع آوری معتادان متجاهر در
استان اصفهان اجرا شده اســت و درصورت همکاری
ح ادامه خواهد داشت.سمیه
دیگر دستگاهها ،این طر 
کریمی ،با اشاره به اجرای سه مرحله ازطرح جمع آوری
معتادان متجاهر ،اظهارکرد :به دلیل شرایط پیش آمده
و شــیوع بیماری کرونا ،امکان جمــع آوری معتادان
مانند سالهای گذشته نبود و برای فراهم شدن ساز
و کارهای جمع آوری معتادان متجاهر باید در کمیته

عکس روز
مرگ راننده پژو در
برخورد خودرو با
پایه پل درمحور
فرودگاه اصفهان
ســخنگوی ســازمان آتش
نشــانی و خدمــات ایمنــی
شهرداری اصفهان گفت :راننده
خودروی پــژوی «آر دی» بر
اثر برخورد با پایه پل در محور
اتوبان فرودگاه اصفهان جان
خود را از دست داد.

درمان و ماده  ۱۶قانون مبــارزه با مواد مخدر به نتیجه

کرد که فارغ ازظرفیتها تــا جایی که درتوان معاونت

میرســیدیم که پس از برگزاری جلسات متعدد قرار

پیشگیری بهزیستی بوده ،جمع آوری و ساماندهیها

شد که با یک سوم ظرفیت و با حفظ فاصله اجتماعی،

انجام شده است.وی با اشاره به لزوم نگاه ویژه شورای

پذیرش انجام شود.وی با اشاره به جمعیت پذیرش،

مبارزه با مواد مخدر کشور به استان اصفهان ،تصریح

در سه مرحله مذکور ،گفت :نمیتوان ادعا کرد که همه

کرد :سازمان بهزیستی اســتان اصفهان در خصوص

معتادان متجاهر استان در این سه مرحله جمعآوری

ماده  ۱۶مبارزه با مواد مخدر نیاز به حمایت ویژهای از

و سازماندهی شــدهاند؛ اما به نظر میرسد نسبت به

سوی شورای مبارزه با مواد مخدرکشوردارد تا عالوه بر

جمعیتیکه نیروی انتظامی به بهزیستی اعالم میکند

تامین هزینههای درمان ،ازنظرزیرساختی نیزتقویت

نســبتا تعداد خوبیجمع آوری شــده هرچند آمارها

شود .معاونت پیشگیری بهزیستی با اشاره به اجرای

نشان میدهد ممکن است هنوزهم معتاد متجاهردر

طرح موبایل سنتر در اصفهان ،افزود :در سال گذشته

سطح شهر باشد .البته تفکیک بین کارتن خوابها و

این طرح آغاز شد و برخی شهرستانها شامل اجرای

معتادان متجاهر صورت نگرفته و بعضا گمان میشود

آن شدند .در این طرح تالش شده از خدمات کاهش

هر دو گروه یک دسته هســتند .در کل میتوان ادعا

آسیب به معتادان متجاهراستفاده شود.

مستطیلسبز
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تالش تراکتورو سپاهان برای جذب «علی کریمی»
علی کریمی ،هافبک فصل گذشته استقالل که برای ماندن در این تیم به توافق نرسید ،دو پیشنهاد
خوب داخلی دارد و باید دید در نهایت چه تصمیمی برای آینده خــود خواهد گرفت.با وجود اینکه

برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال در انتظار صدور تاییدیه اداره کل ورزش و جوانان استان؛

صحبت از لژیونر شــدن علی کریمی و رفتنش به لیگ قطر مطرح اســت ولی سپاهان اصفهان و

ثبت نام  8کاندیدا جهت تصدی پست ریاست

تراکتور تبریز دو تیمی هستند که خواهان به خدمت گرفتن کریمی شده و به این بازیکن پیشنهاد
دادهاند.تراکتور که با رضا اسدی برای ادامه همکاری به توافق نرسیده و این بازیکن اعالم کرده قصد
دارد از جمع سرخپوشان تبریزی جدا شود به دنبال جذب یک هافبک دفاعی است و از همین رو
مذاکراتش را باکریمی شروعکرده است.ازطرفی سپاهان همکه یک بارپس ازپایان لیگ باکریمی
وارد مذاکره شده بود ولی به توافق نرسیده بود ،حاال با آمدن محمدرضا ساکت و محرم نویدکیا بار

سمیه مصور

دیگر باب مذاکره با کریمی را باز کرده و سرمربی سپاهان روی جذب این بازیکن تاکید دارد.نویدکیا
رابطه خوبی باکریمی دارد و ازهمین رو قصد دارد با استفاده ازاین موضوعکریمی را برای بازگشت به
اصفهان قانعکند.با این وجود مشخص نیستکریمی قصد داشته باشد درفوتبال ایران به فعالیتش
ادامه دهد و باید دید تصمیم او در قبال این دو پیشنهاد چیست.

مهاجم جنجالی استقالل در رادارذوب آهن

دوره چهار ساله

بایـد هنـگام ثبت نـام شـخصا حاضـر و نواب

امیـر مسـعود

رییـس پیشـنهادی خـود را جهـت احـراز

هراتیـان در هیئـت فوتبـال اصفهـان دو

صالحیت معرفی کند.

هفتـهای اسـت بـه پایـان رسـیده تـا ایـن

بـا وجـود یـک مـاه از اعلام آغـاز ثبت نـام از

هئیـت مهیـای برگـزاری مجمـع انتخاباتـی

کاندیداهـای ریاسـت هیئـت فوتبال اسـتان

شـود؛ مجمعی که برگزاری آن بـه گفته دبیر

اصفهان امـا هنـوز خبـری از برگـزاری مجمع

هیئت فوتبال اسـتان اصفهان بـه دلیل عدم

انتخاباتـی ایـن هیئت نیسـت که دبیـر هیئت

صـدور تاییدیـه اداره کل ورزش و جوانـان

فوتبال اسـتان درباره طوالنی شـدن برگزاری

اسـتان طوالنی شـده و قرار اسـت به محض

انتخابـات ایـن هیئـت گفت«:پـس از اتمـام

صـدور آن ،تاریـخ مجمـع بـا هماهنگـی

ثبتنـام کاندیداهـا ،در قـدم نخسـت مدارک

فدراسـیون فوتبـال اعلام شـود .نهـم

ارسـال شـده از طرف کاندیداها در یک کمیته

شـهریورماه سـال  1395بـه دنبـال برگزاری

 3نفـره بررسـی و تاییـد میشـود کـه ایـن

مجمـع انتخاباتـی هیئـت فوتبـال اصفهان،

اقدام  2روز پـس از ثبتنـام کاندیداها انجام

امیـر مسـعود هراتیان بـر صندلـی مدیریت

و اسـامی به فدراسـیون فوتبـال ارجـاع داده

پشیمان نشوید!

ایـن هئیـت تکیـه زد ،مدیـر فـوالدی کـه

شـد».

توانسـت بـا پشـت سـر گذاشـتن عبـاس

حمیدرضـا دادخـواه ادامـه داد :فدراسـیون

این روزها به دفعات خطاب به باشــگاههای بزرگ لیگ برتری نوشته شــد که بهتر است به جای

مرتضی تبریزی ،مهاجم استقاللکه دردوران حضورش دراین تیم عملکرد موفقی نداشته و درفصل
اخیرهم بیشترنیمکت نشین بوده با پیشنهادی ازسوی ذوب آهن مواجه شده و بعید نیست به تیم
سابق خودش برگردد.باید دید باشگاه استقالل قصد فروش مهاجم خودش را دارد یا نه؛ بازیکنی
که در زمان انتقال به استقالل روزهای جنجالی را برای دریافت رضایتنامهاش پشت سر گذاشت
و اکنون بعد از ناکامی دوساله در آستانه بازگشت به اصفهان قرار دارد.

پرسپولیس و بازیکنی که نگرفت؛

نازکشی از بازیکنان گرانقمیت و پرمدعا ،نیمنگاهی به لیگ یک داشته باشند .نهایتا هم سبد تیمی
مثل پرسپولیس از خرید بازیکنان این دسته خالی ماند .حاال سایپا مهاجمی به نام مهرداد حیدری
را از رایکای بابل جذب کرده که گویا فصل گذشته موفق به ثبت  15گل و  5پاس گل شده است .سایپا
بعد از عقد قرارداد با این بازیکن ،اعالم کرده او مورد توجه تیمهای مختلف از جمله پرسپولیس بوده
است .شبیه این اتفاق پارسال هم رخ داد و گویا محمد محبی ابتدا به پرسپولیس پیشنهاد شد ،اما
مدیران وقت باشگاه او را جذب نکردند تا راهی سپاهان شود و درخشش قابل توجهی داشته باشد.
حاال باید دید مهرداد حیدری هم تبدیل به «محبی» دوم میشود یا نه.

اخـوان ،محمد مجیری و عبدالرسـول یزدی

فوتبـال پـس از تاییـد رای کمیته  3نفـره نیز

زاده و بـا کسـب  26رای از  44رای ماخـوذه

 2روز برای تکمیـل نواقـص پروندهها فرصت

جانشـین علـی اکبـر ابرقویـی نـژاد در ایـن

تعیین کـرد که سـرانجام پس از تاییـد نهایی،

هیئت شـود .عـدم سـابقه فوتبالـی هراتیان

در حال حاضر در انتظار تاییـد ادارهکل ورزش

چـه در آن زمـان و چـه در تمـام مـدت طول

و جوانـان اسـتان هسـتیم ،چـرا کـه تاییدیـه

ایـن چهارسـال همـواره مـورد انتقـاد

مراجع ذیربـط و ارسـال آن از طریق ادارهکل

کارشناسـان فوتبالـی در اسـتان قـرار گرفته

شـرطی واجـب اسـت.دبیر برگـزاری مجمـع

بـود .حـاال پـس از گذشـت چهـار سـال بار

انتخاباتـی هیئـت فوتبـال اصفهـان پیرامـون

دیگـر هیئـت فوتبال اسـتان آمـاده برگزاری

علت طوالنی شـدن ایـن فرآینـد تصریح کرد:

نامگذاری یک بلواردرتبریزبه نام «تراختور»

مجمـع انتخاباتـی بـرای شناسـایی رییـس

علـت بـه طـول انجامیـدن فرآینـد انتخابات

جدیـد مـی شـود کـه ثبـت نـام افـراد واجـد

به دنبال قهرمانی تیم فوتبال تراکتور در جام حذفی ،رییس فوتبالی شــورای شهر تبریز از تصویب

هیئـت فوتبـال اسـتان عـدم صـدور تاییدیـه

شـرایط عالقـه منـد بـه احـراز پسـت ریاسـت

نامگذاری یک بلوار در تبریز برای این تیم خبر داد.شهرام دبیری در این باره گفت :قهرمانی تراکتور

ایـن هئیت بـه دنبـال اعلام اداره کل ورزش و

در جام حذفی موجب غرور و شادی آذری زبانهای عزیز کشــور به خصوص مردم شریف تبریز

جوانان اسـتان اصفهـان در تاریخ  19تیر سـال

شده که به همین خاطر هم نباید از این اقدام ارزشمند باشگاه تراکتور غافل شد .قبال دو بار در جلسه

جاری انجام شـد.به گفته سرپرسـت معاونت

شورای شهر پیشنهاد کرده بودم که خیابان یا میدانی را به نام تراکتور نامگذاری کنیم که باالخره این

ورزش اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان

مهم به سرانجام و تصویب رســید و یک بلوار به نام «تراختور» نامگذاری شد.رییس شورای شهر

اصفهـان تابعیـت ایـران و سـکونت در مرکـز

تبریزتصریحکرد :با تصویب درکمیته نامگذاری شورای اسالمی شهرتبریز ،حدفاصل اتوبانکسایی

اسـتان مربوطـه ،ا لتـزام عملـی بـه نظـام

از جملـه شـرایط ثبـت نـام و احـراز پسـت

مقـدس جمهوری اسلامی ایـران ،عدم سـوء

ریاسـت هیئت فوتبال اسـت که بـرای افرادی

پیشـینه و محرومیـت اجتماعـی بـر اسـاس

کـه حداقـل یـک دوره چهـار سـاله ریاسـت

تاییـد مراجـع ذی صلاح ،حداقـل سـن 35

هیئت فوتبال را بر عهده داشـته باشـند ،شـرط

سـال و حداکثر  70سـال تمـام در زمـان اعالم

پنج سـابقه مدیریتی الزم نیسـت ولی سـوابق

نامـزدی ،دارا بـودن حداقـل مـدرک تحصیلی

مدیریـت سـایر هیئـت هـای ورزشـی قابـل

لیسـانس و دارا بودن  5سال سـابقه مدیریت

قبول نبـوده و هم چنیـن نامزد ریاسـت هیئت

اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان اسـت که به
محض صـدور آن ،تاریـخ مجمع بـا هماهنگی
فدراسـیون فوتبـال اعلام و مجمـع نیـز بـه
مرحلـه برگـزاری خواهد رسـید؛ ایـن در حالی
اسـت که بـرای ریاسـت هیئـت فوتبـال  8نفر
کاندیـدا شـد هاند.

تا پل روبه روی کارخانه تراکتورسازی رسما به نام «بلوار تراختور» نامگذاری شد و تابلوی آن هم تا
چند روز آینده نصب خواهد شد.

چهره روز

سانچوی دوم هم دردورتموند رکوردشکن شد
جود بلینگام ،جوان انگلیسی باشگاه دورتموند در اولین بازی خود برای این تیم گلزنی کرد تا در بدو ورودش یک رکورد به نام خود ثبت کند.بوروسیا دورتموند
در اولین روز فصل جدید جام حذفی آلمان به مصاف دویســبورگ رفت و موفق شد حریفش را  0-5شکســت دهد؛ اما یکی از نکات جالب این بازی گلزنی
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جود بلینگام جوان انگلیســی دورتموند بود که اخیرا به خدمت گرفته شــده.جود بلینگام با گلزنی در جریان پیروزی دورتموند در اولین بازی خود با پیراهن
زردرنگ باشــگاه گلزنی کرد تا رکورد جوانترین گلزن تاریخ دورتموند را به خود اختصاص دهد.بلینگام 17ســاله امسال
تابستان با قراردادی  25میلیون یورویی از باشگاه بیرمنگام به دورتموند منتقل شد و بازی اخیر ،اولین بازی او با پیراهن
تیم آلمانی بود.بلینگام فصل گذشته به جوانترین گلزن تاریخ باشــگاه بیرمنگام تبدیل شده بود .او درحالی که  17سال
و  77روز از تولدش میگذشــت برای دورتموند گلزنی کرد تا رکورد جوانترین گلزن تاریخ باشــگاه آلمانی را هم به خود
اختصاص دهد.این رکورد پیش از این در اختیار نوری شاهین بود که با  17سال و  82روز سن موفق شده بود برای باشگاه
زردپوش آلمانی گلزنی کند.

علیرضا جهانبخش؛همانی
که «اسکوچیچ» می خواهد
علیرضا جهانبخش به بهانه نیمکت نشینی در
برایتون در بازی های آخر تیم ملی حاضر نبود.
اسکوچیچ چند وقت پیش در دیدار با علیرضا
در جزیره بریتانیا صراحتا به جهانبخش گفت
روی او در اردوی تیم ملی و بازی های پیش رو
حساب ویژه ای بازکرده است؛ بازی هاییکه به
بهانه صعود تیم ملی باید با بردهای متوالی ایران
همراه باشد و البتهکه علیرضا برای اجراییکردن
این هدف می تواند یکی از یازده بازیکن موثر
باشد .علیرضا جهانبخش جدا از تجربه صعود

پیشبینی شگفتانگیز و میلیمتری «مورینیو»؛

به همراه تیم ملی به جام جهانی به رغم بازی در

همانی شد که «ژوزه» گفت!

پست وینگر بازیکن چهارچوب شناسی است

بخشــی از اپیــزود جدیــد مســتند تاتنهــام که

لحظهای وجود دارد که او تاکتیک احتمالی یونایتد

در آن پیــش بینــی دقیــق مورینیــو از تاکتیک

را آنقدر درست پیش بینی میکندکه درجریان بازی

منچســتریونایتد در بازی رو در روی دو تیم دیده

در نیمه دوم حرکتی که او پیــش بینی کرده دقیقا

میشود ،مورد توجه قرار گرفته است.اپیزود جدید

در زمین پیاده میشــود.در این بخش از مســتند

از این مستند که توسط آمازون پخش میشود ،به

تاتنهام ،مورینیو را در حالی میبینیم که در رختکن

یکی از مسابقات تاتنهام و منچستریونایتد در دوران

تاتنهام و جلــوی یک تابلوی تاکتیکی ایســتاده و

حضور ژوزه مورینیو روی نیمکت اسپرز اختصاص

برای بازیکنانــش صحبت میکنــد .او روی تابلو

دارد و بســیار مورد توجه قرار گرفته است.از زمانی

اشاره کرده و میگوید زمانی که پوگبا صاحب توپ

که این بخش از مســتند پخش شــده کاربران در

میشود انتظارش این است که با یک پاس قطری

شبکههای اجتماعی به این نکته اشاره کرده اند که

زیبا در این فضای خالی مارکوس راشفورد را صاحب

درجریان صحبت های مورینیو دررختکن تاتنهامکه

توپ کند .مورینیو ســپس با دست خود موقعیت

مشخص است بین دو نیمه این بازی صورت گرفته،

احتمالی این حرکت و پاس پوگبا برای راشــفورد

و خوب گل می زند .نکته جالب توجه در مورد
این بازیکن ایرانی این اســت که طی ماه های
اخیر تیم های هلندی بــرای در اختیار گرفتن
علیرضا تالش فراوانی داشــتند؛ امــا او اعالم
کرد دوست دارد در برایتون بماند و برای دست
را نشان میدهد.مستند در این لحظه کات خورده
و به لحظهای از نیمه دوم بــازی دو تیم میرود که
پوگبا دقیقا از همان نقطهای که مورینیو پیش بینی
کرده بود با یک پاس قطری ســرضرب و تماشایی
توپ را به همان فضایی در پشت مدافعین تاتنهام
میفرستد که مارکوس راشفورد برای رسیدن به آن
از قبل استارت زده است.

یابی به جایگاهــش در این تیم بحنگد و گویی
رفته رفته در حال نزدیک شــدن به این هدف
است .علیرضا جهانبخش در بازی برایتون در
برابر چلسی که با شکست  1-3برایتون همراه
بــود از دقیقه  79وارد میدان شــد و این بدین
معنی اســت در حال نزدیک شدن به تفکرات
سرمربی است و با همین روند ادامه دهد هیچ
بعید نیست در هفته های بعدی به عنوان یکی

عکس روز

از یازده بازیکن اصلی برایتون وارد میدان شود.
بازی علیرضا جهانبخش دربرابرچلسی به طور
حتم خبر خوشــحال کننده ای برای سرمربی
تیم ملی خواهــد بود؛ همان طــور که نیمکت
نشینی در برایتون موجب شد تا او جایگاهش

مسی به یک
میلیارد دالررسید!
نشــریه فوربس در لیســتی از
ثروتمندترین ورزشکاران جهان
از لیونل مسی به عنوان دومین
فوتبالیستی که به درآمد سالیانه
یک میلیارد دالر خواهد رســید،
نام برد.

را درتیم ملی ازدست بدهد .البته بازی علیرضا
برای برایتون در برابر چلسی بدین معنی بود که
بازیکن نیمکت نشین درصورت تالش می تواند
جایگاهش را
تغییر دهد.

منهایفوتبال
تاثیرکرونا برزنان والیبالیست بیشترازمردان است
ســرمربی تیم والیبال زنان ذوب آهن اصفهان در مــورد تاثیر تعطیلی مســابقات والیبال زنان
بر کیفیت کار و آمادگــی بازیکنان که در نتیجه شــیوع ویروس کرونا در کشــور بــه وجود آمد،
گفت :بازیکنــان از نظــر آمادگی بدنی
خیلی دچــار مشــکل شــد هاند چون
ترس از ابتال به بیماری باعث شــده در
ســالنها تمرین نکننــد .از طرفی این
تعطیلیها به دختران ضربه بیشــتری
زده است چون انجام تمرینات سنگین
در محیطهای باز مثل پارک برای آنها از
نظر رعایت شئونات امکا نپذیر نیست؛
اما بازیکنانی هم سعی کرد هاند شرایط
بدنی خود را هم حفظ کنند .به هر حال
این شــرایط در کل دنیا به وجود آمده و اگر در آینده این بیماری رفع شــود ،ضعف را میتوان با
فشردگی بیشتر مسابقات یا شرکت در تورنمنتهای تدارکاتی جبران کرد.فریبا صادقی ،در مورد
نحوه برگزاری لیگ گفت :هر چند برگزاری مســابقه به صورت متمرکز رفت و آمد را کمتر میکند؛
اما ماندن زیاد در فضای مسابقه هم دردسر به وجود میآورد ،در حالی که کنترل یک بازی آسانتر
است چون هر تیمی وظیفه دارد شرایط مورد نیاز کادر و بازیکنان خود را فراهم کند ،به همین دلیل
با برگزاری لیگ به صورت رفت و برگشت موافق هستم.وی در این مورد افزود :اگر شرایطی ایجاد
شود که مثل مســابقات فوتبال قبل از هر بازی از اعضای تیمها تست کرونا گرفته و از ورود افراد
آلوده جلوگیری شود ،بهتر است اما این روش خیلی هزینهبر بوده و نمیدانم که اسپانسرها این
شــرایط را قبول میکنند یا خیر.صادقی در مورد تعداد تیمهای حاضر در لیگ گفت :بهتر اســت
تیمهای باکیفیتی در لیگ داشته باشیم حتی اگر تعدادشان کم باشد چون اگر تیمهای زیادی در
لیگ شرکت کنند؛ اما نتایج مسابقه یکطرفه باشد ،به کیفیت کار کمک نمیکند بنابراین به نظرم
باید تیمهایی شرکت کنند که تجربه لیگ برتر را دارند یا اینکه از لیگ دسته یک صعود کردهاند و
نباید تنها شرط ورود به لیگ پرداخت  ۲۰میلیون تومان ورودی باشد که زیاد هم نیست.

تیم فوتسال گیتی پسند بازی دوستانه برگزارمیکند
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان برای حضور پر قدرت در مســابقات فصل بعد لیگ برتر تمرینات
خود را از روز یکشنبه زیر نظر وحید شمسایی آغاز کرده است و بازیکنان این تیم در  ۲نوبت صبح و
بعدازظهر به کارهای تاکتیکی و تکنیکی میپردازند .گیتی پسندیها همچنین برای آمادگی هر چه
بیشتر در مسابقات فصل بعد لیگ برتر قرار است یک بازی دوستانه انجام دهند تا بازیکنان این تیم
بتوانند با هماهنگی باالیی وارد مسابقات شوند .آن طورکهگفته میشودگیتی پسندیها قصد دارند
یک بازی دوستانه برابرتیم گهرزمین سیرجان برگزار کنند.تیم فوتسال گهرزمین ابتدا قراراست یک
بازی دوستانه برابر تیم مس سونگون برگزار کند و بعد از آن به مصاف تیم گیتی پسند میرود که به
احتمال بسیارزیاد این مسابقه اوایل هفته آینده برگزارخواهد شد .تیم فوتسالگیتی پسند اصفهان
در مسابقات فصل بعد لیگ برتر موفق شده قرارداد چند بازیکن ملی پوش خود از جمله محمد رضا
سنگ سفیدی ،حمید احمدی ،علی اصغر حسن زاده ،سعید احمد عباسی ،میثم برمشوری را برای
یک فصل دیگر تمدید کند .همچنین مسئوالن این تیم توانستند با سپهر محمدی ،قدرت بهادری و
علیرضا وفایی به توافق دست پیدا کرده و قراردادشان را به ثبت برسانند.
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در رقابت های فصل بعد لیگ برتر در گروه اول با تیمهای ستارگان
ورامین ،سوهان محمد سیما قم ،کراپ الوند قزوین ،مقاومت البرز ،شهروند ساری ،اهورا بهبهان
همگروه شده است و در اولین مسابقه خود باید به مصاف تیم ستارگان ورامین برود.

بامسئولان
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مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه خبر داد:

پیشرفت  ۲۵درصدی خط دو متروی اصفهان
مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان و حومه گفت :تاکنون  ۲۵درصد از خط دو مترو در بخش

مدیر منطقه  2شهرداری اصفهان خبرداد:

سازه و سیویل اجرایی شــده و برای فعال شدن چهار ایســتگاه بخش میانی حدفاصل ایستگاه

بالتکلیفی یک سوم از اراضی منطقه2

میدان امام حســین(ع) تا میدان امام
علی(ع) برنامهریزی الزم شــده است.
محمدرضا بنکدار اظهار کرد :فاز نخست
خط دو متروی اصفهان در مسیر ۱۴.۵
کیلومتری از ایســتگاه دارک (زینبیه)

تخصیص بودجههای محرک توسعه به مناطق کمتربرخوردار

آغاز شــده و به ایســتگاه کهندژ منتهی

وی با تاکید بر استفاده از بودجه محرک توسعه برای منطقه دو گفت :از

میشــود.وی افــزود :در حــال حاضر

محل اعتبار در نظر گرفته شده بودجه محرک توسعه منطقه ،ملکی برای

عملیات اجرایی فاز دوم خط دو متروی

احداث پارکینگ طبقاتی نبش میدان جمهوری اسالمی خریداری شده

اصفهان از ایســتگاه کهندژ تــا خمینی

است.حقانی خاطرنشــان کرد :تخصیص بودجههای محرک توسعه به

شهر به طول مسیر  ۱۰کیلومتر در دستور

مناطقکمتربرخوردارو درحال توسعهکمک زیادی خواهدکرد.وی با بیان

کار شهرداری نیست.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه با بیان اینکه در فاز یک خط

اینکه منطقه دو درحال توسعه است ،افزود :اختصاص بودجههای محرک

دو متروی اصفهان احداث  ۱۶ایستگاه برنامه ریزی شده که فعالیت عمرانی  ۱۱ایستگاه آغاز شده

توسعهگرهگشای بسیاری ازمشکالت این منطقه خواهد بود و میتواند به

است ،تصریح کرد :تا پایان شهریورماه امسال عملیات عمرانی ایستگاه امام حسین (ع) به عنوان

ایجاد تغییرو تحول اساسی درمنطقهکمککند.

ایستگاه تقابلی دو خط یک و دو متروی اصفهان آغازخواهد شد.وی با ابرازخرسندی ازفعالیتهای
شده برای احداث خط دو متروی اصفهان در یک سال و نیم گذشــته ،گفت :در این بخش شاهد

راهکارپیشنهادی برای رفع مشکل ترافیک سنگین دربزرگراه شهید خرازی

پیشرفتهای چشمگیری بودیم به طوری که تونل مترو در مسیر دارک تا میدان امام علی (ع) بالغ

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با اشــاره به راهکار پیشنهادی منطقه

بر شش کیلومتر پیشروی حفاری مکانیزه داشته است.بنکدار با بیان اینکه دستگاه حفار مکانیزه

برای رفع مشکل ترافیک سنگین در بزرگراه شهید خرازی ،تصریح کرد:

از ایستگاههای زینبیه ،عاشق اصفهانی و عمان سامانی عبور کرده ،ادامه داد :دستگاه حفار مکانیزه

این بزرگراه بین مناطق یک ،دو و  ۹شهرداری مشترک استکه درمقطعی

تا یک هفته آینده از ایستگاه عمان سامانی به سمت ایســتگاه الله حرکت خواهد کرد.وی با بیان

از زمان طرح تعریض آن با حذف فضای ســبز پیرامــون زیرگذر بزرگراه

اینکه در فاز شمال شــرقی خط دو متروی اصفهان عملیات عمرانی هفت ایستگاه دارک ،زینبیه،

مطرح شد ،اما به جمع بندی نرســید و تعریض بزرگراه منتفی شد.وی،

عاشق اصفهانی ،عمان سامانی ،الله ،شاهد و قدس در حال انجام است ،اظهار کرد :از جبهه غربی

همجواری با خمینی شهررا ازمشکالت منطقه دو دانست وگفت :مالکان
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان در نشســت خبری که از طریق الیو
اینستاگرام برگزار شد ،اظهار کرد :وســعت منطقه دو بیش از دو میلیون

شهرداری نشان ازتوجه ویژه به اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی برای
شهروندان دارد.

مربع است که  ۴۸درصد آن داخل محدوده قرار دارد که از این میزان فقط

مرتبط با شــهرداری با مشکالتی مواجه هســتند که با توجه به چهار تکه

این سمت آغاز شود.مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان و حومه تصریح کرد :ایستگاههای

کشاورزی به شمارمیآید.
کاووس حقانی تصریحکرد :درصورت تعامل میان شهرداری و اداره جهاد

رفع منابع آلودگی منطقه دو گفت :در محــدوده  ۱۸هکتاری این منطقه

کشاورزی ،پتانسیل خوبی در زمینه ساخت باغ ویال در این منطقه وجود

اکثر موزاییک سازان و مصالح فروشان مشغول فعالیت هستند که یکی

دارد.مدیرمنطقه دو شهرداری اصفهان با اشاره به پروژههای منطقه افزود:

از منابع آالیندگی منطقه به شمار میآید که با انتقال آنها به منطقه بختیار

احداث منبع آب ورودی دهنو با حجــم  ۵۰۰مترمکعب برای تامین آب

دشــت ،محدوده  ۱۸هکتاری به پروژه گردشــگری تبدیل میشود.وی

فضای سبز اجرا شده است.وی با اشاره به پروژه خانه کودک در مجاورت

خاطرنشان کرد :انتقال موزاییک ســازان کمک زیادی به رفع مشکالت

پارک قلمستان تصریحکرد :ازسالگذشته پیگیریهای احداث این پروژه

اهالی محدوده خیابان شهیدان غربی که از آلودگی خاک رنج میبرند،

انجام شده ،اما موضوع تملک زمین به نتیجه نرسیده و جمع بندی صورت

خواهد کرد.حقانی با بیان اینکه یک سوم اراضی داخل محدوده منطقه

نگرفته است.حقانی ادامه داد :رقم کلی اعتبار برای این پروژه  ۱۰میلیارد

دو ،اراضی بالتکلیف کشاورزی است ،افزود :بخشی از اراضی این منطقه

تومان اســت که پنج میلیارد آن در منطقه و مابقی در شهرداری مرکزی

دارایکاربریکشاورزی استکه با توجه به بایربودن این زمینها و انجام

تامین شده است بنابراین مشکلی برای آغاز کار وجود ندارد.وی با بیان

نشدن فعالیت به دلیل نبود منابع آبی الزم با اندکی وزش باد سطح منطقه

اینکه دراین منطقه پنج فرهنگسرا ،سه سالن مطالعه و دو ورزشگاه وجود

را خاک فرا میگیرد ،از این رو مکاتبات زیادی برای تغییر کاربری اراضی

دارد ،اظهارکرد :خانه فرهنگ رسالت درمرحله انتخاب پیمانکاراست و تا

کشاورزی انجام شدهکه باید بررسیها و مصوبات الزم درکمیسیون ماده

یک ماه آیندهکلنگ آن به زمین زده خواهد شد؛ اجرای این پروژهها توسط

پنج صورتگیرد.

اخبار
دریافت استاندارد ملی «ایزو  » ۱۷۰۲۵برای آزمایشگاه
کنترل کیفیت سازمان پسماند
مسئول فنی آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از بسترسازی و انجام اقدامات
اولیه به منظور دریافت گواهینامه ملی ایزو  ۱۷۰۲۵برای آزمایشگاه این سازمان تا پایان امسال خبر
داد.احمدرضا تقی پور اظهار کرد :آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان پسماند از سال  ۱۳۹۶به عنوان
آزمایشگاه معتمد محیط زیست در مباحث آب و خاک با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری
دارد.وی ادامه داد :از سوی دیگر این آزمایشگاه مدت زمان  ۱۰سال است که دارای گواهینامه ایزو
 ۱۷۰۲۵در سطح استانی اســت و اکنون با توجه به یکپارچه سازی آزمایشگاههای معتمد اداره کل
استاندارد در سراسر کشور به منظور اجرا و پیاده سازی و امکان اعطا و تمدید گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵
در سطح ملی ،سازمان تصمیم به دریافت اســتاندارد ملی  ۱۷۰۲۵را دارد.مسئول فنی آزمایشگاه
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این خصوص اقدامات اولیه شده است،
تصریح کرد :تا پایان ســال جاری سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان موفق به دریافت
اســتاندارد ملی مذکور خواهد شد و پس از آن ســازمان میتواند با ســایر آزمایشگاههای معتمد
استاندارد در سطح کشور همکاری داشته باشد و همچنین در زمینههای تخصصی اقدام به اعطای
مدرک در ســطح ملی کند.تقی پور در خصوص جزییات اســتاندارد ایزو  ۱۷۰۲۵گفت :استاندارد
بین المللی ایزو  ۱۷۰۲۵الزاماتکلی برای احرازصالحیت انجام آزمونها یاکالیبراسیون و همچنین
نمونه برداری را مشخص میکند به این معنا که روشهای استاندارد و غیراستاندارد و روشهای
توسعه یافته توسط آزمایشگاه که در اجرای آزمون و کالیبراســیون مورد استفاده قرار میگیرند را
پوشش میدهد.

رفع سد معبرفروشندگان اتومبیل حاشیه اتوبان چمران
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان از اقدام ضربتی برای رفع سد معبر
فروشندگان اتومبیل حاشیه اتوبان چمران خبر داد.حسن محمدحسینی اظهار کرد :دو هفته قبل
پیرو تماس یکی از شهروندان با برنامه رادیویی «شهر پرسشگر ،شهردار پاسخگو» و طرح موضوع
سد معبربه واسطه فعالیت فروشندگان اتومبیل درحاشیه اتوبان چمران ،شهرداراصفهان فرصت ۱۵
روزه به اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری برای بررسی و رسیدگی برای رفع این معضل داد.
وی تصریحکرد :پیرو تاکید شهرداراصفهان و براساس تبصره یک بند دو ماده  ۵۵قانون شهرداریها
که سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آن و میدان ،پارکها و باغهای عمومی
برای کسب ،ســکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع اعالم کرده و شــهرداری را مکلف به جلوگیری و
رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله ماموران خود کرده است ،اقدامات ویژهای در
حاشیه اتوبان چمران شد.مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت :در
اقدام نخست آماری از تعداد فروشندگان اتومبیل حاشیه اتوبان چمران در محدوده مناطق هفت
و  ۱۴استخراج شد که بر اساس آمار  ۱۶نمایشــگاه فروش اتومبیل در محدوده منطقه  ۱۴و تعداد
 ۸۰نمایشگاه در محدوده منطقه هفت شــهرداری فعالیت دارند.وی ادامه داد :جلسات متعددی
با اتحادیه این صنف برگزار و مکاتباتی انجام شــد که در نهایت پلمب  ۱۰نمایشگاه فروش اتومبیل
حاشیه اتوبان چمران در اولویت اقدام قرار گرفت که به زودی اجرا خواهد شد.محمدحسینی اظهار
کرد :بررسیها نشان داد تعداد زیادی از نمایشگاههای فروش اتومبیل حاشیه اتوبان چمران پروانه
کسب ندارند و طبق مواد  ۲۷و  ۲۸اتحادیه مربوطه باید نسبت به تعطیلی محل فعالیت آنها اقدام
کند.وی با بیان اینکه پلیس راهور به صورت ثابت (گشت پیاده) و خودروهای ثبت مکانیزه تخلف
ثبت تخلفات خودروهای پارک شــده در باند کندروی اتوبان چمران همکاری خوبی برای رفع سد
معبر حاشیه اتوبان چمران دارد و نســبت به اعمال قانون اقدام میکند ،گفت :با همکاری مناطق
هفت و  ۱۴جهت ایجاد موانع فیزیکی در پیادهروهای حاشــیه اتوبان چمران تامین اعتبار شده و

خرازی ،کاشانی و خلجا در جبهه غربی خط دو متروی اصفهان فعال شده و فعالیت به صورت شبانه

شده تا منطقه یکپارچه و این فواصل رفع شود.حقانی با اشاره به اقدامات

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با اشــاره به اقدامات انجام شده برای

اقدامات زیباسازی اعم از باغچه گل در پیادهروهای کندروی اتوبان در دستور کار قرار گرفته است.

در مرز بندی بین اصفهان و خمینی شهر برای ساخت و ساز و سایر موارد

ورودی تی .بی .ام وارد سیستم شــده و در حال اورهال شدن است تا ظرف دو ماه آینده حفاری از

بودن منطقه مکاتباتی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری انجام
رفع منابع آلودگی

 ۱۷درصد امکان صدور پروانه دارد و مابقی در زمره بافت فرسوده و اراضی

خط دو مترو نیز عملیات عمرانی ایستگاه کهندژ توسط قرارگاه خاتم االنبیا(ص) آغاز شده و شفت

روزی در حال انجام است.

انجام شده توســط منطقه دو برای مقابله با ویروسکرونا،گفت :منطقه
دو پیشگام اجرای طرح فاصلهگذاری در معابر به ویژه محوطه باجههای

پیشرفت  ۱۱ایستگاه فعال خط دو مترو

بانک ،نانواییها و مشاغلیکه تجمع شهروندان را به همراه دارد ،بوده است

وی با اشاره به پیشرفت  ۱۱ایســتگاه فعال خط دو متروی اصفهان اظهار کرد :در فاز شمال شرقی

و ضدعفونی معابر ،وسایل بازی پارکها ،نیمکتها را به صورت مستمر

خط دو متروی اصفهان ایســتگاههای زینبیه  ۷۶درصد ،عاشق اصفهانی  ۹۶درصد ،عمان سامانی

انجام میدهد همچنین مراکز فرهنگی شهرداری برای تولید ماسک در

 ۶۶درصد ،الله  ۷۲درصد و شــاهد  ۱۲درصد پیشرفت داشته و ایســتگاه قدس نیز در حال تجهیز

اختیارخیران قرارگرفت.

کارگاه است همچنین تونل دارک تا میدان امام علی (ع)  ۴۳درصد پیشرفت داشته است.بنکدار
خاطرنشان کرد :درجبهه غربی ،تونل کهندژتا میدان امام علی (ع)  ۱۴درصد در اجرای شفت ورودی

فرصتهای سرمایه گذاری درمنطقه

پیشرفت داشته و ایستگاههای خرازی  ۳۵درصد ،کاشانی  ۲۵درصد و خلجا شش درصد پیشرفت

وی درخصوص فرصتهای سرمایهگذاری منطقه دو تصریحکرد :قیمت

اجرا داشته اســت.وی با بیان اینکه تاکنون  ۲۵درصد از خط دو متروی اصفهان در بخش سازه و

پایین زمین ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاران استکه خوشبختانه طی

سیویل اجرایی شده است ،افزود :برای فعال شدن چهار ایستگاه بخش میانی حدفاصل ایستگاه

یک سالگذشته با جذب شرکت تعاونی سازمانهای دولتی و خصوصی

میدان امام حسین (ع) تا میدان امام علی(ع) برنامهریزی الزم شده است.مدیرعامل سازمان قطار

مراحل دریافت پروانه ساختمانی برای انجام ساخت و سازدرحال انجام

شهری اصفهان و حومه خاطرنشان کرد :در بخش میانی خط دو متروی اصفهان حدفاصل میدان

است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد :در خیابان امام

امام حسین(ع) تا ایستگاه امام علی(ع) ایســتگاههای شکرشکن ،ابن سینا و فلسطین طراحی

خمینی امکان احداث تجاریهای خاص باکاربریهای ویژه وجود دارد و

شده که در تالش هستیم تا پایان سال یک یا دو ایستگاه آن را فعال کنیم.

منطقه دو آماده تعامل با سرمایهگذاران است.

خبر ویژه
افزایش تعداد
ایستگاههای آتش نشانی
شهراصفهان
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت:
تا پایان ســال آینده تعداد ســه ایستگاه به
ایستگاههای آتش نشــانی اصفهان اضافه
میشود.حسین امیری اظهار کرد :بر اساس

استفاده از ۸حلقه چاه برای آبیاری فضای سبزمنطقه سه
مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیتهای مستمراداره خدمات شهری منطقه درنظافت و رفت و روب شبانهروزی ،اظهارکرد :به طورشبانه روز۱۴۵
پاکبان در این منطقه عملیات رفت و روب را در مساحتی حدود دو میلیون و  ۳۰۷هزار و  ۷۳۸مترمربع انجام میدهند که از این میان  ۶۰درصد آن توسط پاکبانان به
صورت دستی و حدود  ۴۰درصد آن به صورت مکانیزه انجام میشود.حســین کارگر با بیان اینکه عملیات جمع آوری پسماند به دو صورت در طول شبانه روز انجام
میشود ،افزود :حدود  ۶۵هزارکیلوگرم پسماند ترو حدود هشت هزارکیلوگرم پسماند سبزو ضایعات جمعآوری و حمل میشودکه دراین میان نخالههای ساختمانی
بدون صاحب نیزدرروزحدود  ۱۵هزارکیلوگرم است.مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان درخصوص فضای سبزگفت :با توجه به مساحت  ۸۱۴هزارو  ۶۹۴مترمربعی
فضای سبزمنطقهکه حدود شش درصد مساحتکل منطقه را به خود اختصاص داده ،روزانه شاهد فعالیتهای مستمرکارگران به منظورشادابسازی و با طراوت
کردن منطقه مرکزی شهرگردشگری اصفهان هستیم.وی تصریحکرد :میانگین مصرف آب فضای سبزدرماههایگرم سال یعنی تیر ،مرداد و شهریورحدود  ۱۴۶هزار
مترمکعب استکه دراین خصوص هشت حلقه چاه آب از ۴۰حلقه چاه موجود به منظورآبیاری فضای سبزاستفاده میشود.

استانداردهای جهانی باید در هر پنج کیلومتر
مربع با  ۵۰هزار نفر جمعیت یک ایســتگاه

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی به روش QCBS

آتش نشانی احداث شــود که اگر جمعیت

دستگاه مناقصه گزار :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

شهر اصفهان را دو میلیون نفر در نظر بگیریم،
تعداد ایســتگاههای آتش نشــانی باید ۴۰
ایستگاه باشد.وی با بیان اینکه درحال حاضر
 ۲۵ایستگاه آتش نشانی در شهر وجود دارد

ردیف

که برای رسیدن به حد اســتاندارد ،احداث

منطقه یک) ،ایستگاه آتش نشانی در منطقه

نقشه های اجرای قانون و رفع تداخالت مقررات
موازی در صورت وجود برداشت نقاط شمیم و اخذ

1

اسناد اراضی ملی و دولتی به هر میزان از اراضی ملی و

 ۱۴و ستاد فرماندهی و آشیانه آتش نشانی

دولتی با نظر کارفرما در سطح  265000هکتار(شماره

در حال احداث است.معاون خدمات شهری
شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد :مهرماه
سال گذشته ایســتگاه  ۲۵اطشــاران بهره
برداری شد تا گام دیگری برای تحقق شعار
تابآورسازی شــهر برداشته شده باشد.وی

موضوع مناقصه

انجام کار

نقشه برداری ،اصالح هندسی و حدنگاری (کاداستر)

 ۱۵ایســتگاه دیگر مورد نیاز اســت ،افزود:
ایستگاه آتش نشــانی چهارباغ پایین (در

محل

نیاز در سامانه ستاد)2099003457000023 :

اردستان،

خرید  ۳۲دســتگاه خودروی فوق سنگین،

مورد نیاز

کارشناسی

10/000/000/000

برداری زمینی
(پایه GIS ، )1
(پایه )3

 -1محــل دریافــت اســناد مناقصــه :ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
زمان انتشار فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ســتاد :ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ

 -4صالحیتکلیه اشخاص حقوقی می بایســت درسامانه اطالعات عوامل نظام فنی و

()http://setadiran.ir

 1399/06/25می باشد.

توسط نظام فنی و اجرائیکشور

اجرائیکشور( )http://sajar.mporg.irبه ثبت رسیده باشد .درغیراین صورت پیشنهاد
ارائه شده مردود اعالم خواهد شد.

مهلت ارســال پاســخ اســتعالم ارزیابی کیفی :تا ســاعت  8صبح روز دوشــنبه مورخ

 -5حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب براساس بخشنامه به شماره  100/49834مورخ

 -2محل تحویل اســناد مناقصــه :ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی

میگردد.

http://setadiran.ir

 1389/07/03سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و بر روی قیمت پیشنهادی اعمال
 -6هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان -امورپیمانها

م الف985073:

ایستگاههای شــماره  ۱۴و  ۱۶و  ۱۰در شش
ماهه دوم سال گذشته خبر داد و تصریح کرد:

حداقل رتبه

 -3مشاوران واجد شرایط :کلیه اشخاص حقوقی واجد شــرایط و تایید صالحیت شده

 ۲۰میلیارد ریال جهــت آغاز عملیات اجرایی
مورد بهرهبرداری قرار گیرد .امیری از بهسازی

برآورد

و سمیرم

ســال آینده به بهرهبرداری میرســد ،گفت:

این مرکز انجام شــده تا طی سه سال آینده

5

فریدونشهر

1399/07/07

به مســاحت  ۵۰هزار مترمربع و اختصاص

نوبت اول

آگهی مناقصه

نوبت دوم

سنگین و نیمه ســنگین و سبک در راستای

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  5/536مورخ  99/05/11شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب

تقویت و نوسازی ناوگان عملیاتی و افزایش

پیمانکارنماید.

پروژه بهسازی و لوله گذاری محله گارماسه فالورجان

ضریب ایمنی شهرو شهروندان ،به ارزش ۱۷۰

مدت پروژه 36 :ماه

مبلغ اعتبار پیش بینی شده 7/000/000/000 :ریال

محل پروژه :محله گارماسه فالورجان

نوع فهرست بها :ابنیه و راه و باند سال 1399

تعدیل و مابه التفاوت مصالح :ندارد

محل تامین اعتبار :شهرداری فالورجان

میلیارد ریال و خرید تجهیزات آتش نشانی و
تجهیزات فردی به ارزش  ۲۴۰میلیارد ریال از
دیگر اقدامات به شمار میآید.

آبخیزداری استان اصفهان

تخصص نقشه

های نائین،

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابیکیفی :تا ساعت  19روزیکشنبه مورخ 1399/06/30

تحویل زمیــن جهت احــداث مرکز آموزش

کار(ماه)

برآورد

(ریال)

شهرستان

با بیان اینکه ایستگاه خداداد امینی واقع در
خانه اصفهان در حال احداث است و تا پایان

مدت انجام

مبنای

مبلغ برآورد

اداره کل منابع طبیعی و

کلیات عملیات اجرایی شامل:
 -1تخریب و خاکبرداری و حمل به خارج از شهر

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

م الف979614:

 -3تهیه و اجرای بتن با مقاومت مشــخصه مطابق با اسناد
مناقصه و دستور کارهای ابالغی

 -4تهیه مصالح مناسب جهت زیرسازی و تسطیح

 -5تهیه و نصب قطعات پیش ساخته بتنی مسلح (دال ،لوله)
 -6موارد پیش بینی نشده مطابق دستور کارهای ابالغی

جواد نصری -شهردار

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:

چهارشنبه  26شهریور  27 / 1399محرم  16 /1442سپتامبر /2020شماره 3070

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

آشپزی

نکات مهم برای نگارش رزومه کاری که ازآنها بی خبربودید
پاندمی کرونا باعث شــد که افراد بیشــتری کارشان را از

 -رزومه خود را در ورد مایکروســافت بنویســید و از قرار

کارفرما شکل می گیرد که در آن زمان چه می کرده اید .اگر

دست بدهند و بازار کار ،بیشــتر از هر زمان دیگری رقابتی

دادن حاشیه های شــلوغ ،رنگ یا فونت های مختلف در

بازه زمانی خاصی وجود دارد که درآن شاغل نبوده اید بهتر

شــود .حاال فرآیند کار پیدا کردن باید به کار تمام وقت فرد

آن خودداری کنید .برای هــر بخش از رزومه خود زیرتیتر

است با عباراتی نظیر تحصیل ،سفر ،مراقبت از دیگران و یا

متقاضی تبدیل شود .فردی که به دنبال کار است باید هر

بنویسید و پاراگراف های خود راکوتاهکنید .استفاده ازنقطه

کارهای داوطلبانه آن بخش خالی را پر کنید.

روز وبسایت های کاریابی را بررسی و رزومه کاری خود را

یا بولت را فراموش نکنید.

 -از نوشتن لیست وظایف روزانه خود در رزومه خودداری

مرتبا بهینه سازی کند.

 -برای بیان منظورتان از جمالت خودتان اســتفاده کنید.

کنید .در عوض بهتر اســت که به دستاوردهای خود اشاره

نکته مهم در فرآیند کاریابی ثبات قدم و خســته نشــدن

این قسمت از رزومه که بین  ۵۰تا  ۱۰۰کلمه می شود در واقع

کنید و مثال از ایجاد سیستم جدیدی برای ثبت شکایات،

اســت؛ اما اولین قدم برای به دســت آوردن شغل مورد

شانسی برای شماســت تا توجه مدیر آینده تان را به خود

کاهش زمان انتظار مراجعین تلفنی ،ایجاد یک سیستم

نظرتان فکر کردن به مسئولیت هایی است که می خواهید

جلب کنید .در این بخش شما خالصه ای از آنچه هستید و

کنترلی جدید و مانند آن بگویید.

بر عهده بگیرید و در نهایت نوشــتن یک رزومه حرفه ای

آنچه می خواهید ارائه دهید را مینویسید .همچنین توصیه

 -کلمات خود را با دقت انتخاب کنید و صرفا به اســتفاده

براســاس آن .در ادامه این مطلب نکات ساده در نگارش

می شــود که بگویید چرا عالقه مند به دریافت شغل مورد

از کلمات پر کاربــرد نظیر «با انگیزه» ،دلســوز و مانند آن

رزومه را با شــما در میان می گذاریم که شاید تا به حال به

نظر هستید و چرا برای این شغل مناسب خواهید بود .چه

اکتفا نکنید چراکه کافرماها این کلمات را مرتبا در همه جا

آنها توجه نکرده باشید.

شغل هایی داشــته اید و چه دوره های آموزشی را پشت

میبینند .در عوض بهتر است که پیرامون عالقه مندیهای

 -ساده و روشن بنویســید و اطالعات خود را حداکثر در

سر گذاشته اید و کدام توانایی های اختصاصی شما باعث

خود صحبت کنید و بگویید در شــغل قبلــی خود به کدام

دو صفحه جای دهید؛ شما قرار نیست که داستان زندگی

می شود که بهترین گزینه برای آن شغل باشید.

بخش ها بیشتر عالقه داشتید و چرا؟

خود را تعریف کنید و صرفا ارائه اطالعات کافی از تجربیات

 -سوابق کاری باید به ترتیب زمانی نوشته شوند و آخرین

 -مهارت های نرم افزاری از اهمیت باالیی برای شرکت ها

و ســوابق برای دریافت وقت مصاحبه کافی اســت .اگر

شغل یا مسئولیت شــما در ابتدا نوشته شود .تالش کنید

برخوردارند بنابراین بهتر است در کنار مهارت های سخت

موافق به دریافت وقت مصاحبه شدید میتوانید اطالعات

که هیچ فاصله زمانی میان شغل های مختلف تان وجود

مثال دانش و تخصص فنی خود ،به مهارت های ارتباطی و

بیشتری در مورد خود ارائه دهید.

نداشته باشــد چراکه در این صورت این ســوال در ذهن

سازمانی خود نیز اشاره کنید.

در این زمینه باعث به هم خوردن تعادل در زنجیره فوالد میشود و افزایش
محصوالت نهایی را به همراه خواهد داشــت.وی خاطر نشــان کرد :امسال

و نمک و فلفل را دریککاسهکوچک بریزید و مخلوطکنید .بعد
ازاینکه بادمجان سوخاری آماده شد ،دیپ را با آن
سرو کرده و نوش جان کنید.

جشنواره فیلم بوسان روی پرده میرود.

افزایش تقریبا دو برابری پایه قیمتگذاری ضرایب زنجیره فوالد که شمش

بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان
ازمجتمع صنعتی اسفراین
منصور یزدی زاده ،مدیرعامــل ،علی احمدیان ،رییس هیئــت مدیره ،مهرداد

میرزایی ،مدیرعامل مجتمع صنعتی اســفراین نیز ایــن مجتمع را بزرگترین

توالییان ،احسان دشتیانه و مرتضی یزدخواستی اعضای هیئت مدیره ذوب آهن

تولیدکننده قطعات و مقاطع فوالد آلیــاژی در خاورمیانه عنوان کرد و گفت :در

اصفهان ،از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کردند.

مجمتع صنعتی اسفراین امکان ساخت  ۱۴۰گونه فوالد آلیاژی وجود دارد .وی نیز

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ،توانمندیهای تولیدی مجتمع صنعتی اسفراین را

گسترش سطح همکاری و تعامالت با ذوب آهن اصفهان را خواستارشد و افزود:

یادآورشد وگفت :مجتمع اسفراین بخشی ازتکمیل زنجیره فوالدکشوررا به عهده

مجتمع صنعتی اسفراین به عنوان بزرگترین تولیدکننده قطعات و مقاطع فورج

دارد .یزدی زاده ،بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور را موجب

و ریخته گری سنگین و فوق سنگین فوالد آلیاژی ،با داشتن متخصصان توانمند

صرفه جویی ارزی دانست و افزود :تالشگران ذوب آهن اصفهان تاکنون بیش

و فناوری پیشرفته ،توانایی رفع نیازهای راهبردی صنایعکشوردربخشهای نفت

از  75درصد از قطعات و تجهیزات مورد نیاز این شــرکت را بومی سازی کردهاند

و گاز ،نیروگاهی ،کشتی سازی و ماشین سازی ،ریلی و صنایع معدن و فوالد را

که برای ذوب آهن اصفهان صرفه جویی ارزی و ریالی قابل مالحظه ای داشته

دارد .میرزایی تصریحکرد :طی سالیان اخیرمحصوالت مختلف مجتمع صنعتی

اســت .وی ،تحقق اهداف جهش تولید را در گرو تالش و استفاده حداکثری از

اسفراین به کشورهایی نظیر آلمان ،ایتالیا و بلغارستان صادر شده است .گفتنی

توانمندیهای داخلی دانســت و تاکید کرد :قابلیتها و ظرفیتهای بسیاری

است؛ شهرستان اسفراین با  ۲مجتمع بزرگ صنعتی فوالد و لوله گستر ،قطب

برای تداوم و گسترش سطح همکاری بین این دو مجموعه وجود دارد .کیومرث

صنایع بزرگ استان خراسان شمالی محسوب میشود.

فوالد خوزستان اســت را شــاهد بودیم .این افزایش قیمت شمش ،تاثیر
مستقیم بر نرخهای کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی گذاشته است ،به طور
مثال اسفند ماه سال گذشته کنســانتره را میانگین تنی ۶۵۰الی  ۶۶۰هزار
تومان میخریدیم که امروز این مبلغ به تنی یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
رسیده است.
به عبــارت دیگر قیمت کنســانتره بیش از دوبرابر شــده اســت .در چنین
شــرایطی ،چه افزایش دیگری نیاز اســت صورت بگیرد؟ عظیمیان تاکید
کرد :همین اتفاق باعث شــده قیمــت ورق ،میلگــرد و مابقی محصوالت
فوالدی افزایش پیدا کند .حال اگــر بخواهند پایه نرخ ضریب کنســانتره
را از  ۱۶درصد شــمش فخوز به هر عــدد دیگری افزایــش دهند ،مصرف
کننده نهایی یعنی مردم با مشــکالت جدی مواجه خواهند شــد ،بنابراین
تاکیــد کردیم که برای حفظ ســرمایه گــذاری و توجیــه اقتصادی بخش
معدن و صنایع معدنی و فوالد ،مطلقا هیچگونه افزایشــی در این قســمت
نداشته باشیم.

راهکار شرکت گاز اصفهان برای پیشگیری از شیوع کرونا
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا اطالع بعدی ماموران برای خواندن

دیپ بروید.ماست ایسلندی ،پودرسیر ،جعفری خشک ،آویشن خشک

پیش ازاین مهدی سلطانی برای بازی درسریال «افرا» قرارداد بسته بود.

بتوانیم حمایتهای قانونی الزم را از طریق سهام فوالد مبارکه انجام دهیم

به مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجــارت اعالم کردیم که هرگونه افزایش

بادمجانها را برگردانید تا هردو طرف آن طالیی شود.دراین فاصله سراغ تهیهکردن

که اخیرا در بخش رقابتی جشــنواره فیلم ونیز حضور داشت ،در کنار

تا خیال سهامداران حقیقی آسوده باشــد که سهامشان قدرتمند است.وی

فوالد مطرح شد ،به طور قاطع و با اســتداللهای بسیار منطقی و اقتصادی

آنها اسپریکنید .سینی را به مدت  15دقیقه داخل فرقراردهید؛ اما هرپنج دقیقه یکبار

آثاری از کارگردانان مطرح ســینمای جهان در بخش اســطورههای

مجوز آن را از ســازمان بورس به زودی اخذکنیم که این نیز باعث میشود

فوالد ،اظهار کرد :از همــان ابتدا که موضوع تعدیل ضرایــب قیمتی زنجیره

را ازفربیرون آورده و خاللهای بادمجان را روی سینی بچینید .مقداری روغن دوباره روی

دوربین درحال انجام است.این نخستین همکاری بازغی و توفیقی است.

سهام شده و سهام را پشتیبانی میکند.

بهرهبرداری آن هستیم.

بادمجان را بگیرد .با بادمجانهای دیگرهم اینکاررا تکرارکنید و داخل یک ظرف بچینید.سینی

سریال پیوسته و مراحل انتخاب دیگر بازیگران اصلی و عوامل پشت

حمیدرضا عظیمیان ادامه داد :در مورد سهام خزانه نیز در تالش هستیم تا

حمیدرضا عظیمیان با اشــاره به پرونــده افزایش قیمــت ضرایب زنجیره

سفیده تخم مرغ زده و داخل پودرسوخاری و پنیرپارمسان بغلتانید تاکامال به طوریکنواخت روی

نمایش خود قرار داد .فیلم «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی

پروژهها که ارزش افزوده ایجاد میکند ،منتهــی به افزایش ارزش افزوده

دوم سنگان نیز در دست اقدام است که افزایش ظرفیت تولید کنسانتره از

روی آنها نمک بپاشید و با دست نمک را به آنها بمالید.بادمجانهای خاللی را به ترتیب داخل

جنوبی امسال  ۸فیلم داســتانی ،کوتاه و مستند ایرانی را در برنامه

وارد بازار شود و از سهم محافظت کند و هم با تامین منابع مالی برای اجرای

 ۲.۵میلیون به پنج میلیون تن بوده و منتظر فرصتی برای اجرای مراســم

بکنید ،ساقه آن را جداکرده و به صورت خاللی خردکنید .بادمجانها را داخل یککاسه بزرگ بریزید.

تولید را سپری میکند.پژمان بازغی نیزبه تازگی بهگروه بازیگران این

صندوق بازار گردان به صورت مستقل اســت که هم در مواقع لزوم میتواند

بهرهبرداری میرســد.مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد :طرح تکمیل فاز

پارمسان را داخل یککیسه با هم ترکیبکنید .سفیده تخم مرغ را هم داخل یککاسه با همزن
دستی بزنید تاکفکرده و سفید رنگ شود.بادمجان را بعد ازاینکه شستید ،بدون اینکه پوست

بیســت و پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم بوسان در کشور کره

برنامههای شــرکت فوالد مبارکه در راستای تقویت بازار ســرمایه تشکیل

و نیم میلیون بــه دو میلیون تن ،تولیــد  ۸۰۰هزارتن فوالد خــام فوالد در

سپس سینی را داخل فربا دمای  200درجع سانتیگراد قراردهید.آرد سوخاری و پنیر

مشترک مجید موالیی و محمدکامبیز دارابی آخرین مراحل پیش

معدنــی و صنایع معدنی جهــت تقویت بازار ســرمایه گفــت :از مهمترین

سفید دشت از دیگر طرحهای توســعهای فوالد مبارکه است که امسال به

طرزتهیه  :سینی فررا باکاغذ نسوزبپوشانید و روی آن را با اسپری روغن چربکنید.

مجموعه تلویزیونی «افرا» بهکارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیهکنندگی

مدیرعامل فوالد مبارکه در حاشیه نشست هماندیشی ایمیدرو و شرکتهای

دیگر به بهرهبرداری خواهد رســید .افزایش ظرفیت فوالد هرمزگان از یک

تخم مرغ یک عدد،بادمجان متوسط یک عدد،نمک به مقدارالزم

کارگردان «خورشید» با فیلمسازان بزرگ
جهان رقابت میکند

تشکیل صندوق بازارگردان مستقل برای تقویت و ثبات بازار سرمایه

پروژه فوالد مبارکه طرح نورد گرم ۲به ظرفیت  ۴.۲میلیون تن تا ســه سال

مواد الزم :آرد سوخاری یک فنجان،پنیرپارمسان نصف فنجان،سفیده

پژمان بازغی بازیگرسریال
«افرا» شد

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

ضمن اشاره به طرحهای توســعهای فوالد مبارکه ،بیان داشت :اصلیترین

بادمجان سوخاری خوشمزه

طریق سامانه تلفنی گویا به شماره  ۳۸۱۹۴یا سامانه پیامکی  ۳۰۰۰۳۱۹۴برای

کنتور گاز مراجعه حضوری ندارند و مشترکین باید خودشان ارقام کنتور را اعالم

ثبت کارکرد کنتور خود اقدام کنند.وی ،اضافه کرد :برای حذف حضوری قرائت

کنند و مردم حتی االمکان از مراجعه حضوری به ادارات گاز خودداری فرمایند.

کنتور ،در جهت رعایت موارد بهداشتی شیوع ویروس کرونا و کاهش دامنه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،گفت :تا اطالع ثانوی ماموران برای

ارتباطات ،مشترکین عزیز می بایست با این شرکت همکاری کرده و کارکرد

خواندن کنتور گاز مراجعه حضوری ندارند و مشترکین باید خودشان ارقام

کنتور خود را مطابق فرمت؛ از سمت چپ (ارقام مشکی رنگ کنتور*شماره

کنتور را اعالم و مردم از مراجعه حضوری به ادارات گاز خودداری کنند.سید

اشتراک*  )۳به شماره ۳۰۰۰۳۱۹۴پیامک کنند و یا طی تماس با شماره

مصطفی علوی ،افزود :در همین راستا دو روش الکترونیکی ارائه خدمات

تلفن  ۳۸۱۹۴اعالم کنند.الزم به ذکر است ،مشترکین عزیز در صورت داشتن

از راه دور برای اعالم ارقام کارکرد کنتور گاز مشترکین شامل پیامک ،سامانه

هرگونه سوال و یا ابهام ،می توانند با اداره گاز شهرستان خود تماس بگیرند

تلفنی در نظر گرفته شده است.

و همچنین جهت ثبت شکایت به سامانه رسیدگی به شکایات( ) CRMدر

علوی،بیان داشت :مشترکین میتوانند پس از اعالن پیامکی شرکت گاز  ،از

وبسایت شرکت مراجعه کنند.

معاون مهندسی توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

آغازعملیات اصالح و بهسازی شبكه آب و فاضالب میدان تاریخی نقش جهان
معاون مهندسی توسعه شركت آب وفاضالب استان اصفهان ازاتمام مطالعات

می کند.مدیركل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان،

و آغازعملیات اصالح و بهسازی شــبكه آب و فاضالب میدان تاریخی نقش

زمستان پارسال با اشاره به اهمیت مطالعات و رصد آبهای زیرزمینی زیراین

جهان اصفهان خبر داد.امیرحسین حكمتیان به مناسبت هفته صرفه جویی

میدان تاریخی ،گفته بود :طرحهای عمرانی اطراف این میدان باعث تغییرات

در مصرف آب درباره طرح ملی اصالح و بهسازی شبكه آب و فاضالب میدان

جریان و حجم آبهای زیرزمینی این منطقه شده ،بنابراین باید این موضوع را

نقش جهان و بافت تاریخی اصفهــان افزود :مطالعات ایــن طرح بزرگ و

مورد بررسی قرار داد تا بتوانیم طرح هایی برای جلوگیری از آسیب به بناهای

گسترده به پایان رسید و شناسایی مسیرهای جایگزین و همچنین شناسایی

تاریخی پیاده كنیم.فریدون الهیاری همچنین به ضرورت ساماندهی شبكه

و آزادسازی مناطق مسكونی پیرامون آن باكمك شهرداری آغازشده است.وی

آبرسانی درمسجد امام اشــاره كرد و گفت :بخشی از تاسیسات آبی و به ویژه

اضافهكرد :برای اجرای این طرح نیازبه آزاد سازی خانه ها و مسیرهای اطراف

سرویسهای بهداشتی داخل این مســجد تاریخی باعث افزایش رطوبت و

است و با توجه به فرآیند حقوقی آن باید توافق های الزم با مالكان انجام شود.

آسیب به بنا شده ،بنابراین قرار است با مشاركت شهرداری اصفهان سرویس

دراین نشست همچنین هاشم امینی ،مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان

بهداشتی جدید درجنب میدان نقش جهان احداث شود.طی سالهایگذشته

اصفهان از امضای تفاهمنامه ای با سازمان میراث فرهنگی خبر داد كه شبكه

رطوبت ناشی از فرسودگی و غیر استاندارد بودن شبكه آب وفاضالب ،یكی از

فاضالب اطراف بافت های تاریخی و حتی داخل اماكن تاریخی را با استفاده

عوامل آسیب به بناهای تاریخی اصفهان به ویژه بناهای اطراف میدان نقش

از مصالح با كیفیت و فناوری روز دنیا به صورت بالعوض اصالح و بهســازی

جهان بوده است.

