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»داشتم شیشه های خانه را برای عید پاک می کردم  سمیه پارسادوست
که دامادم وارد خانه شد و گفت حال ابراهیم خوب 
نیست و در یکی از بیمارستان های اهواز بستری شده است. خیلی نگران شدم و 
بی تاب این بودم که یک نفر مرا ببرد تا پسرم را مالقات کنم. بی قراری امانم را بریده 
بود. تا اینکه که پسر بزرگ ترم آمد و بدون هیچ مقدمه ای وقتی این حاالت مرا دید 
گفت منتظر کی هســتی مادر؟ ابراهیم شهید شده اســت. با شنیدن این خبر 
بیهوش شدم. پدر ابراهیم هم از حال رفت و روی زمین افتاد. چند ساعتی اصال 

توی این دنیا نبودیم...«
و حاال حاجیــه خانم »نصرت« در آن دنیاســت. حتما پیش پســرش که همه 
 تعریف چشم های زیبایش را می کردند. چشــم های همت ... خیلی از ما دهه 
شــصتی های جنگ ندیده، یک روز، به جذبه  همین چشــم ها در زندگی مان 
 دچار شــدیم و دچار ماندیم. از همان روز بود که »همت« قهرمان همه  روزهای 
زندگی مان شد. از همان روز بود که دل مان گره خورد به جزیره  مجنون و عملیات 
خیبر و سرداری که چون حسین)ع( بی سر ماند و ما بی سر و سامان تر از همیشه، 
به همین چشم هایش دخیل بستیم و اغراق نیست اگر اعتراف کنیم که سال ها 
در روز و شب های به بن بست خورده   زندگی مان به فریادمان رسید. ما همه این 
سال ها، سالگرد شهادت پسر نصرت خانم را به حضرت سیدالشهدا)ع( تبریک 

گفتیم که راهش با سرداران بی سری چون »همت« غریب نماند. 
 ما عمریست اهل جزیره مجنون شــده ایم و دل به چشــم هایی بسته ایم که 
جذبه شان، راه نشان می دهد. اصال شهدا سنگ نشانند که ره گم نشود. سردرگم که 
می شویم، در هیاهوی زندگی روزمره که  گم می شویم، دنبال ردی از خاک مجنون 

برای درمان می گردیم ، برای پیدا شدن ، برای رها شدن. 
باید همتت به رســم »محمدابراهیم« باشــد تا بتوانی دوام بیاوری . تا به قول 

خودش بفهمی که »عشق« یعنی چه و چطور باید عاشقی کرد و عاشق ماند. 
 باید فرزند شهید باشــی تا درک کنی درد فرزند »همت« را وقتی نوشت: »قد 
کشیده ام پدر، مثل ساقه ای که از شکاف سنگی بیرون بزند. همه نگاه ها را خرد 
کردم، حرف ها را، طعنه ها را. من تمام سنگ های محکم روی سرم را شکافتم 
 تا قد بکشــم. آنقدر بزرگ شــده ام که مادر می گفت چهره ام برایش آشناست، 
می گفت انگار یک جــای تاریخ، پای یک درخت مرا دیده اســت پدر، حاال بعد 
از این همه سال زیر دردهای مادرم بزرگ شــده ام، روی شانه های مادرم گریه 

 کردم و در ســایه نگاهش پدر، مادر، کارمنــد، دکتر، مهندس، معلــم و از همه 
مهم تر آبدیده شدم. می بینی؟ این همه ســال که نبودی چقدر قد کشیده ام و 
حاال که توی خانه ام ایســتاده ام، چقدر پدر-مادر شــدن به من می آید، لباس 
تدریس به مــن می آید، لباس تحصیل بــه من می آید، لبــاس کار به من می 
آید، اما این خانه چطور به من مــی آید وقتی تو به خانه نمــی آیی؟ پدر! جای 
 تمام دســت های ترحمی که ســرم را لمس کرده اند درد می کنــد، جای تمام 
نگاه ها، جای تمام طعنه هــا... حتی جای کاغذ کادوهای پــاره ای که فردا دور 
 ریخته می شــوند درد می کند، جای قــاب عکس ات روی دیــوار، جای خالی 
چشم هایت روی صورتم، حتی جای حرف های پشت سرت درد می کند، پدر! 
تمام زندگی ام درد می کند... حاال، برای بوسیدنت ای سنگ صبور، تنها باید سجده 

کرد، حتی قاب لباس هایت هم بوی سنگ مزارت را نمی دهند...«
خبر فوت »مادربزرگ« را فرزند همت داد. مادربزرگ کنار مزار فرزندش به خاک 
سپرده می شود. مادری که مثل نوه خود، سال ها در آتش فراق سوخت و صبوری 
کرد که ایران هرچه دارد، از برکت همین خــون ها و همین صبوری ها دارد. ایران 

طفلی است که در دامان مادری »نصرت خانم« ها نشسته است. 
تمام شــد یک عمر دوری و دلتنگی. روزی که خبر شهادت محمدابراهیم اش را 
آوردند، بیهوش شد و 37 سال بعد، درست یک روز قبل از آغاز چهلمین سالگرد 

دفاع مقدس، دوباره زنده شد وقتی به آقازاده اش رسید.
یک عمر صبوری و شکوری کم نیست. نصرت خانم سرش باال بود که گوهری چون 

»محمدابراهیم همت« را در دامان خود پرورانید و چرا شاکر نباشد؟
 او مادر مردی بود که خیلی از ما دهه شــصتی های جنگ ندیــده، یک روز، به 
جذبه   چشم هایش در زندگی مان دچار شــدیم و دچار ماندیم. از همان روز بود 
که »همت« قهرمان همه  روزهای زندگی مان شــد. از همان روز بود که دل مان 
 گره خورد به جزیره  مجنون و عملیات خیبر و ســرداری که چون حســین)ع( 
بی سر ماند و ما بی سر و سامان تر از همیشه، به همین چشم هایش دخیل بستیم 
و اغراق نیست اگر اعتراف کنیم که سال ها در روز و شب های به بن بست خورده  
زندگی مان به فریادمان رسید. ما همه این سال ها، سالگرد شهادت پسر نصرت 
خانم را به حضرت سیدالشهدا)ع( تبریک گفتیم که راهش با سرداران بی سری 

چون »همت« غریب نماند. 
روحت شاد حاجیه خانم و وصال دوباره با پسر قهرمانت، گوارای جانت! 

برای حاجیه خانم نصرت همت، مادر سردار بی سر؛

سالم ما را به »ابراهیم« برسان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

بستری ۲۲۴ بیمارکرونایی در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان های اصفهان

در دوازدهمین برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح«صورت  گرفت:

 بهره برداری از پروژه های عمرانی خدماتی منطقه 1۲
 با اعتبار ۲۸۲ میلیاردریال
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۸ صفحه
قیمت: 1000 تومان

 او مادر مردی بود که خیلــی از ما دهه شــصتی های جنگ ندیده، یــک روز، به جذبه   چشــم هایش در 
زندگی مان دچار شــدیم و دچار ماندیم. از همان روز بود که »همت« قهرمان همه  روزهای زندگی مان شد. 
 از همان روز بود که دل مان گره خــورد به جزیره  مجنون و عملیات خیبر و ســرداری که چون حســین)ع(

 بی سر ماند و ما بی سر و سامان تر از همیشه، به همین چشم هایش دخیل بستیم و اغراق نیست اگر اعتراف 
کنیم که سال ها در روز و شب های به بن بست خورده  زندگی مان به فریادمان رسید...

 تهران در بین 9294 شهر منتخب 583۶ امین شهر گران جهان و 37 درصد ارزان تر از گران ترین شهر جهان بوده است. با فاصله ای دویست 
دالری، اصفهان دومین شهر گران ایران از سوی این وبگاه معرفی شده؛ جایگاهی که باالتر از شهرهایی مانند مشهد و شیراز قرار گرفته است. 
بر این اساس در بین اقالم مختلف، هزینه مســکن 455 دالر در ماه، حمل و نقل 47.2 دالر، غذا 204 دالر و سایر اقالم 121 دالر بوده است. 
یک اصفهانی برای زندگی در کالن شهر آلوده و پر از ترافیک در حالی باید ماهیانه ۶98 دالر هزینه کند که متوسط هزینه زندگی ماهانه در باکو  

589 دالر و در تفلیس 5۶7 دالر است. 

7

وقتی زندگی در ترکیه و باکو ارزان تر از اصفهان تمام می شود؛

شهر ِگران! 

3

 اجرای رژه تلفیقی و
  کمک های مومنانه

 در شهرکرد

مدیرکل هواشناسی اصفهان:
۶9.1 درصد مساحت 

استان درگیر خشکسالی 
است

 دستور وزیر راه
  برای تسریع ساخت
  قطار سریع السیر
تهران-اصفهان

5

3

همزمان با سراسر کشور انجام می شود؛

برگزاری همایش روز جهانی »بدون خودرو« در اصفهان

برای حاجیه خانم نصرت همت، مادر سردار بی سر؛
سالم ما را به »ابراهیم« برسان

ادامه   پایین صفحه

4

صبح روز گذشته در چهلمین سالگرد دفاع مقدس، آیین تجلیل و تکریم سراسری از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت در محضر 
رهبرمعظم انقالب به صورت ارتباط تصویری با حضور استاندار، فرماندهان نیروهای مســلح و جمعی از خانواده جانبازان و ایثارگران در مرکز 

فرهنگی و موزه دفاع مقدس اصفهان برگزار شد.                                                                                               

 دورهمی به ُیمن ۴0 سالگی رشادت ها
مشروح خبر در صفحه 7

آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان اصفهانی دفاع مقدس برگزار شد؛

چهلمین
سالگرد 

گرامی باد
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درخواست نخست وزیر لبنان برای اجرای  ابتکار عمل فرانسه
نخست وزیر لبنان طی سخنانی بر تالش برای اجرای فوری و موفقیت آمیز ابتکار عمل فرانسه و تسهیل 
روند تشکیل دولت کشورش تاکید کرد.مصطفی ادیب طی ســخنانی تاکید کرد: لبنان در بحبوحه 
بحران های بی سابقه ای که از نظر مالی، پولی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تجربه می کند، فرصتی 
برای اتالف وقت ندارد.وی با انتشــار پیامی در توئیتر نوشــت: برطرف کردن درد و مشقت لبنانی ها 
مستلزم همکاری تمامی طرف ها برای تسهیل تشکیل دولتی مهم و دارای برنامه های مشخص است. 
پیش از این طرف های مختلف متعهد به حمایت از دولتی متشکل از افراد متخصص شدند که قادر به 
بیرون کشیدن کشور از بحران و بازگرداندن اعتماد به مردم باشد.مصطفی ادیب در ادامه تصریح کرد 
که جهت تحقق این هدف با همکاری میشل عون، رییس جمهوری لبنان از هیچ تالشی دریغ نخواهد 
کرد و از همه خواست که برای اجرای موفقیت آمیز و فوری ابتکار عمل فرانسه تالش کنند، چراکه این 

ابتکار عمل راه نجات را در مقابل لبنان قرار می دهد.

 هشدار  روسیه به تحریکات شبه نظامیان در سوریه 
شبه نظامیان »حیات التحریر الشام« قصد صحنه ســازی حمله شیمیایی به دو روستای ادلب را 
دارند.به گزارش اسپوتنیک، الکســاندر گرینکویچ، معاون ریاست مرکز آشتی طرف های درگیر در 
سوریه اعالم کرد که شبه نظامیان »حیات التحریر الشام« )سازمان تروریستی ممنوعه در روسیه( 
قصد صحنه سازی حمله با کاربرد مواد سمی به دو روستای ادلب را دارند.این حمالت تحریک آمیز 
به دو روســتای اریحا و بســامس ادلب جهت متهم کردن نیروهای دولتی سوریه به کاربرد سالح 
شیمیایی علیه ساکنان غیرنظامی سازماندهی می شوند.مرکز روسی آشتی، از فرماندهان تشکیالت 
مسلحانه غیرقانونی خواست به راه صلح آمیز حل و فصل درگیری در مناطق تحت کنترل خود روی 
آورند.در ماه فوریه وزارت دفاع روسیه در باره عملیات تحریک آمیز توسط سازمان تروریستی نامبرده 

با استفاده از محلول شیمیایی »کاله سفیدها« با حمایت سازمان فوق هشدار داده بود. 

تهدید »ترامپ« به جلوگیری از ریاست جمهوری »بایدن«
رییس جمهوری آمریکا در صحبت هایش در یک تجمع انتخاباتی در فایتویل ایالت کارولینای شمالی 
گفت، ممکن است با امضای یک فرمان اجرایی نگذارد جو بایدن به عنوان رقیبش از حزب دموکرات 
در انتخابات نوامبر آتی شرکت کند.دونالد ترامپ، پیش تر چند بار ضمن یاد کردن از جو بایدن، نامزد 
ریاست جمهوری حزب دموکرات به عنوان »جوی خوابالو« او را فاقد صالحیت روانی برای رسیدن به 
ریاست جمهوری آمریکا دانسته است. این در حالی است که جو بایدن در ارزیابی های پزشکی دارای 
سالمت و نیرومند توصیف می شود.وی ادامه داد: من قرار است با این فرد مناظره ای داشته باشم.  شما 
هرگز نخواهید دانست. آنها به او چیز ی  تزریق می کنند و برای دو ساعت او بهتر از هر زمان عمل می کند. 
مشکل این است که بعد از آن چه اتفاقی می افتد.ترامپ خواستار آن شد که او و بایدن قبل از شرکت در 

مناظرات آتی ریاست جمهوری باید از بابت مصرف موادمخدر تست بدهند.

آغاز برنامه آموزش نظامی ارتش لیبی توسط ترکیه
وزیر دفاع لیبی از آغاز برنامه مشترک همکاری های دفاعی، امنیتی و آموزشی ترکیه در طرابلس خبر 
داد.وزیر دفاع دولت وفاق ملی لیبی در صفحه فیسبوک خود اعالم کرد: وزارت دفاع کشور با ترکیه 
که از دولت وفاق ملی حمایت می کند دیدار کرده و مذاکرات در این راستا ادامه دارد.وی افزود: به 
همراه ترکیه برنامه آموزش نیروهای مسلح لیبی در زمینه های هوایی، دریایی، مبارزه با تروریسم 
و نیروهای ویژه را آغاز کردیم.این مقــام لیبیایی در ادامه تصریح کرد: در راســتای این همکاری 
اولین مرکز آموزشی در غرب طرابلس پایتخت لیبی تاسیس شد. اولویت ما ایجاد ارتشی مطابق 

با استانداردهای بین المللی است.

رهبر معظم انقالب:

دفاع مقدس یکی از عقالنی ترین حرکات ملت ایران بود
رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح روز گذشته در آیین تجلیل از پیشکسوتان 
دفاع مقدس اظهار  کردند: ما  چه موقع  می توانیم اهمیت و عظمت رزمندگان 
را درست تشخیص بدهیم؟ آن وقتی عظمت کار معلوم می شود که عظمت 
عرصه و میدان را بتوانیم تشخیص بدهیم.ایشان خاطرنشان کردند: عظمت 
میدان یعنی تعریف دفاع مقدس. من در چند جمله کوتاه چرایی و چگونگی 
دفاع مقدس را شــرح می دهم. البته اینها مطالبی است که بارها گفتیم و 
گفتند؛ اما باید تکرار کنیم.باید آنچه را که حقیقت است گفت؛ تحریف امر 
جدی و خطر بزرگی اســت و دســت تحریف وجود دارد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای افزودند: کار بزرگ امام )ره( این بود که از اول حجم واقعی این 
کارزار را شناخت. از اول فهمید که این جنگ معنایش چیست. خیلی از ماها 
نمی دانستیم، نمی فهمیدیم. امام)ره( از اول فهمید این یک درگیری عادی 
بین دو همسایه نیست. دشمن را شناخت و فهمید که دشمن اصلی در این 
جنگ کیست و تشخیص داد که صدام یک ابزار است. امام)ره( سخنرانی 
می کرد درباره جنگ و می فرمود مثال آمریکا از شــوروی بدتر  و شوروی از 
آمریکا بدتر، انگلیس از هر دو بدتر؛ یعنی شناخته بود که اینها عامالن اصلی 
و پشت صحنه جنگ هستند.رهبر انقالب خاطرنشان کردند:امام )ره(  یک 
تشخیص حیاتی داد و آن این بود که این مسئله مهم را ملت ایران می تواند 
حل کند صرفا مسئله نیروهای مسلح نیست؛ این کار کار ملت ایران است. 
ملت باید بیاید وسط. همچنانی که ملت ایران انقالب را به پیروزی رساند 
جنگ را هم باید ملت ایران به پیروزی برساند. امام)ره( این را تشخیص 

داد و بر اساس آن عمل کرد و این حرکت عظیم مردمی را به وجود آورد.

دفاع مقدس، یکی از عقالنی ترین حرکات ملت ایران بود
 رهبر انقالب با بیان اینکه دفاع مقدس یکی از عقالنی ترین حوادث ملت 
ایران بود، افزودند:  بعضی ها با اســتناد به خطای یک جمعی، مجموعه 
دفاع مقدس را متهم می کنند به بی تدبیری. مطلقا این طور نیست. دفاع 
مقدس از اول کار، نشان دهنده عقالنیت در این عرصه بود. آن روز ارتش 
یک سازمان سنتی جاافتاده موجود در کشور بود و سپاه یک عنصر جوان 
تازه به میدان آمده انقالبی؛ اینها باید با هم کار کنند و این آسان نبود. خیلی 
کار بزرگی بود، از این عاقالنه تر و مدبرانه تر چه کاری می شــود پیدا کرد؟ 
 بعد انتخاب تاکتیک های ابتکاری و شــجاعانه که این تاکتیک ها واقعا 
فوق العاده بود.ایشان خاطرنشان کردند: حتی قبول قطعنامه هم در پایان 
کار در آن شرایط  که امام )ره( از آن تعبیر کردند به نوشیدن جام زهر، این هم 
مدبرانه بود، در آن مقطع مدبرانه بود و باید انجام می گرفت. اگر مدبرانه نبود 
اگر عاقالنه نبود؛ امام)ره( انجام نمی داد. ما از نزدیک شاهد بود و می دیدم 
که چه دارد می گذرد، کار بسیار عاقالنه بود. بنابراین از اول تا آخر مسئله دفاع 

مقدس یک پدیده عقالیی و یکی از عقالنی ترین حرکات ملت ایران بود  و 
در این باره باید مراقب تحریف ها بود.

در دفاع مقدس، نقش پشت جبهه به قدر جبهه اهمیت داشت
 رهبر انقالب یادآور شــدند: این مدل ابتکاری از حضــور مردم در دفاع 
مقدس همیشه می تواند مطرح باشد. امروز هم می توانیم ما اگر همت 
بکنیم با نگاه درست به مردم و مسائل نگاه بکنیم می توانیم از این مدل 
اســتفاده بکنیم. البته بحث جنگ یک بحث است، بحث اقتصاد یک 
بحث دیگری است.صاحبان فکر و اندیشه می توانند به این به چشم یک 
ابزار اقتدار ملی نگاه کنند. آن وقت نقش پشت جبهه به قدر جبهه اهمیت 
پیدا می کرد در این مدل، چون همه که نمی توانند تفنگ دست بگیرند؛ 
بعضی ها پشــت جبهه می تواند نقش آفرینی کنند. از کمک های مالی 
تا رسیدگی به مجروحان تا بدرقه باشکوه شهیدان. بنده بارها گفتم اگر 
از شهدا یک چنین تکریم و احترامی صورت نمی گرفت، شوق شهادت 
این چنین  نمی شد.یکی از موارد افتخارآمیز پشت جبهه، همین ماندن 
مردم اهالی شهرها بود. در شهر ماندند با این که شهر محل تهاجم شدید 

پیوسته دشمن بود.

گستره کارهای شهید سلیمانی در آینده آشکار خواهد شد
ایشان در بخش دیگری از بیانات شان فرمودند: دفاع مقدس سرمایه های 
انسانی ما را ارتقا داد. خوشــبختانه از عناصر حاضر در دفاع مقدس افراد 

بی شماری بعدها، امروز، دیروز و ان شاءا... در آینده در بخش های مختلف 
گوناگون کشور مشغول خدمت گزاری بودند و هستند که  یک نمونه اش 
شهید عزیز ما بود شهید ســلیمانی که در عرصه دیپلماسی و بین المللی 
و در منطقه، فعالیت شگفت آوری داشــت. رهبر معظم انقالب اسالمی 
یادآورشدند: واقعا هنوز ملت عزیز ایران از گستره کار شهید سلیمانی مطلع 
نیستند.از چیزهایی آگاه هستند اما ریزه کاری های کار او خیلی بیش از این 
حرف هاست  که حاال شاید ان شاءا... در آینده به تدریج آشکار شود.این 
یک سرمایه انسانی بود که در جنگ درســت شد یعنی پایه گذاری امثال 

قاسم سلیمانی ها در جنگ و در دوران دفاع مقدس.

تاکید مجدد رهبر انقالب بر رعایت دستورالعمل های مبارزه با کرونا
حضرت آیت ا...خامنه ای خاطرنشــان کردند: کرونا را دست کم نگیرید. 
اینکه روزی ۱۵۰ هم وطن از دست بروند، این چیز کوچکی است؟ بعضی ها 
ارزیابی مناســبی ندارند از این قضیه. فرض کنید هــر دو روز یک بار یک 
هواپیمای ۳۰۰ نفره ســقوط کند و همه بمیرند! این چیز کمی است؟ ما 
هر روزی ۱۵۰ نفر، ۱۴۰ نفر، ۱۷۰ نفر متوفی داشــته باشیم، این چیز کمی 
است؟عالج هم دست خودمان است. خوب مسئولین که می بینید دارند 
خودشان را واقعا فدا می کنند از پزشک از پرستار و از مدیر و ... دائم دارند 
تالش می کنند، کار می کنند. ما مردم هم بایستی به وظایف مان عمل کنیم. 
این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دســتوراتی که داده می شود، این 

شست وشوی دست، کارهای الزمی است که باید انجام بگیرد.

روزنامه »نیویورک تایمز« در یادداشت سردبیری خود 
به بررســی ادعای دولت ایاالت متحده در بازگشت 
تحریم های ســازمان ملل علیه جمهوری اســالمی 
ایران با توسل به مکانیســم موسوم به »اسنپ بک« 
پرداخت و تحلیل کرد که مخالفت کشــورهای جهان 
حتی نزدیک ترین متحدان اروپایی واشنگتن با این 
امر نشان دهنده انزوای واشنگتن است.نیویورک تایمز 
ادعای کنونی آمریکا را مبنی بر اینکه هنوز هم عضوی 
از برجام است، »بی شرمانه و گســتاخانه« توصیف 
کرده و نوشت: »دلیلش نیز این است که می خواهد 
از بنــدی در توافق برای »اســنپ بک« )بازگرداندن( 
تحریم هــای جهانی بر ایران اســتفاده کنــد تا مانع 
انقضای محدودیت تسلیحاتی ایران شود. فقط یک 

عضو توافق می تواند تداوم تحریم های جهانی را کلید 
بزند.استدالل حقوقی وزارت خارجه ]آمریکا[ نیز این 
اســت که حتی با وجود اینکه آمریکا از توافق خارج 
شده و از سال ۲۰۱۸ بر خالف آن عمل کرده،  باز هم به 
عنوان مشارکت کننده ]در برجام[ است زیرا یک بخش 
توصیفی در قطعنامه ]۲۲۳۱[ شورای امنیت سازمان 
ملل، نام ایاالت متحده را در میان کشورهایی که توافق 
را حاصل کردند، قرار داده است«.این روزنامه ادعای 
مذکور آمریــکا را »بی اعتبار« دانســت و تحلیل کرد: 
»حتی تندروهایی مانند جان بولتون این اســتدالل 
را ریاکارانه و غیرسازنده می دانند.ممانعت از فروش 
تسلیحات پیشرفته به ایران، هدفی ستودنی است؛ 
اما برای دو دهــه قدرت های جهانــی توافق کردند تا 

روی ممانعت از دستیابی ایران به سالح اتمی تمرکز 
کنند. بازگشــت تحریم ها می تواند آخرین میخ را بر 
تابوت توافقی بزند که این کار را حداقل تا سال ۲۰۳۰ 
انجام می داد«.این روزنامه با بیان اینکه رویکرد دولت 
ترامپ باعث دور شدن متحدان اروپایی از این کشور 
شده است، افزود: »آمریکا زمانی شانه به شانه نه تنها 
فرانسه، آلمان و انگلیس بلکه روسیه و چین ایستاد تا 
ایران را منزوی کند ولی اکنون این ایاالت متحده است 

که منزوی شده است«.

نیویورک تایمز  تحلیل کرد:

 اکنون آمریکا منزوی شده، نه ایران

شصت وچهارمین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در مرکز بین المللی وین با رعایت پرتوکل های بهداشتی گشایش یافت.
بررسی راهکارهای تقویت فعالیت های آژانس در حوزه علوم و ایمنی هسته ای و کاربرد موافقت نامه جامع پادمانی در خاورمیانه از موضوعاتی است که در دستور کار 
این نشست قرار دارد. شرکت کنندگان همچنین قرار است درباره گزارش سال ۲۰۱۹ آژانس در خصوص همکاری های فنی، بودجه و تراز مالی این نهاد بین المللی 
بحث و تبادل نظر کنند.بر اساس دستورالعمل های بهداشتی دولت اتریش، تنها دو نفر از هر هیئت می توانند در این نشست به صورت حضوری شرکت کنند. بر 
همین اساس و برابر با اعالم دفتر نمایندگی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی  
کشورمان به صورت مجازی در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.مدیر کل آژانس که ماه گذشته به ایران سفر کرد تا درباره مسائل پادمانی با مقامات کشورمان 
رایزنی کند، هفته پیش، از توافق به دست آمده حاصل از این سفر به نیکی یاد کرد.وی با بیان اینکه »ما درباره مسائل اجرایی پادمانی مورد نظر به توافق رسیدیم« 
افزود: آژانس ســپس طبق پروتکل الحاقی به یکی از دو مکان دسترسی و بازرســان از محیط نمونه برداری کردند که متعاقبا بررسی خواهد شد. وی افزود که 

دسترسی به مکان دوم نیز برای این ماه برنامه ریزی شده است.

چهره روزنشست ساالنه کنفرانس عمومی آژانس در وین آغاز شد

وز عکس ر

اعتراضات ضد 
محدودیت های 

کرونایی در آلمان 
و اسپانیا برگزار شد

هــزاران شــهروند آلمانــی و 
اسپانیایی در تجمع اعتراضی 
علیه محدودیت های کرونایی 
در شــهرهای دوســلدورف و 

مادرید شرکت کردند.

 نامه قرارگاه خاتم االنبیا)ص( به رییس جمهور
 برای انتقال پایتخت

عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران آخرین 
تصمیمات در زمینه انتقال پایتخت سیاســی – اداری کشور را تشــریح کرد.ابوالفضل ابوترابی با 
بیان اینکه جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت مشــخص شده است، بیان کرد: قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( نیز نامه ای را رسما به رییس جمهور ارسال کرده و بدون اینکه پولی از دولت بخواهد 
عنوان کرده که ساماندهی تهران را انجام می دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام 
می رساند.وی افزود: قرارگاه خاتم االنبیا)ص( بدون اینکه پولی بخواهد  و هزینه  ای بر دولت بار کند، 
عنوان کرده که این توان را دارد و باید ببینیم تصمیم رییس جمهور چیست؟رییس جمهور نیز نامه ای 
به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت؛ یعنی وزیر راه و شهرسازی داده و منتظریم تا مشخص شود بعد 
از کرونا این نامه نگاری ها به کجا می رسد.ابوترابی ادامه داد: اگر در بحث انتقال پایتخت سیاسی و 

اداری خوب عمل کنیم، مدیریت جمعیت و ساماندهی تهران به نتیجه می رسد.

صحت مرحله دوم انتخابات مجلس تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید مرحله دوم انتخابات مجلس خبر داد.عباسعلی کدخدایی  خاطرنشان 
کرد: صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه های دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید و مراتب 
به وزارت کشور اعالم شد.کدخدایی در توئیتر نوشت:صحت انتخابات مرحله دوم در حوزه های دهگانه 

انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید و مراتب به وزارت کشور اعالم شد.

»ظریف« به روسیه می رود
وزارت خارجه روسیه می گوید وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ بیست وچهارم سپتامبر 
برای دیدار با همتای روسی خود به مسکو ســفر می کند.وزارت خارجه روسیه از سفر قریب الوقوع 
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران خبر داد.به نوشــته توئیتر شبکه 
»المیادین«، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: »ظریف در تاریخ بیست وچهارم ماه جاری 
)سپتامبر - مصادف با پنجشنبه سوم مهر ماه( به مسکو سفر می کند«.بر این اساس، ظریف قرار 
است در این سفر با »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه دیدار کند.به نظر می رسد که ظریف قرار 
است در این سفر با مسئوالن روسی، ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تمام تحریم های سازمان ملل 

علیه ایران در پی فعال سازی مکانیسم موسوم به »اسنپ بک« را بررسی کند.

نیجریه خواستار حفظ همکاری های دوجانبه با ایران شد
دولت نیجریه خواســتار حفظ همکاری های دو جانبه در زمینه تجارت و ســرمایه گذاری با ایران شده 
و همچنین نسبت به رای تهران برای کسب کرســی مدیر کل ســازمان تجارت جهانی اعالم نیاز کرده 
است.»آدنی آدبایو« وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری نیجریه در دیدار با »محمد علی بک« سفیر 
ایران در »آبوجا« پایتخت نیجریه عنوان کرده است که نیجریه به حمایت ایران برای انتخاب اکنجو ایوه آال 
به عنوان مدیر کل بعدی سازمان تجارت جهانی تکیه می کند.وی تاکید کرد که اگر نماینده نیجریه به عنوان 
مدیر کلی این سازمان منصوب شود، اولین آفریقایی است که از آغاز فعالیت سازمان تجارت جهانی در 
ژانویه ۱۹۹۵ به این سمت دست می یابد.وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری نیجریه همچنین اشاره 
کرد که توافق نامه تجارت دوجانبه امضا شده توسط تهران و آبوجا در سال ۲۰۰۱، توافق نامه حفظ و توسعه 
سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۸، تشکیل کمیسیون مشترک ایران- نیجریه در سال ۲۰۰۴ و اتاق بازرگانی، 
صنعت، معادن و کشاورزی ایران تاسیس شده در سال ۲۰۱۶ میالدی باید همچنان حفظ شوند.آدبایو در 
گفت وگو با سفیر ایران در آبوجا تاکید کرد که روند تجدید توافق نامه ها با گروه نیجریه و ایران بررسی شود 

و اقدامات در جهت تجدید و اجرای تعهدات سودمند دوجانبه صورت گیرد.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 زحمات مجلس را 
نادیده می گیرند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
متاســفانه دولت در اجرای الیحه بودجه هیچ 
توجهی به قوانیــن مصوب مجلــس ندارد و 
اجرای بودجه در کشــورمان کامال غلط است.
عبدالرضا مصری درباره آخرین وضعیت اصالح 
ساختار بودجه اظهار داشت: متاسفانه ما تحول 
آن چنانی در ســاختار بودجــه ندیدیم و صرفا 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهادی را 
ارائه کرد که ســر و ته این پیشنهاد هم به همان 
ساختار قبلی بودجه بازمی گشت.مصری تاکید 
کرد: نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
ایام بررسی الیحه بودجه سالیانه چندین ماه 
وقت خود را صرف بررســی بودجه می کنند و 
صحن علنی بعضا به صورت سه شیفت برگزار 
می شــود؛ اما می بینیم هیچ کــدام از قوانین 
مصوب مجلس پیرامون الیحه بودجه از سوی 
دولت اجرایی نمی شود.عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اســالمی بیان کرد: 
درست نیست صرفا میل و دستور یک دستگاه و 
رییس جمهور در الیحه بودجه در نظر گرفته شود 
بلکه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و قوانین مصوب آنان هم باید مورد توجه جدی 
قرار گیرد.وی درباره اقدامات مجلس یازدهم 
برای اصالح ساختار بودجه گفت: این مجلس 
تازه آغاز به کار کــرده؛ اما اقداماتی برای اصالح 
ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفته و طبیعتا 
دولت باید الیحه اصالح ســاختار بودجه را به 
مجلس ارائه کند. مصری اظهار داشت: این طور 
بودجه ریزی به هیچ وجه درست نیست و بنده 
معتقدم نه تنها ســاختار بودجه ریزی ما غلط 
اســت بلکه اجرای بودجه از ســاختارش هم 

غلط  تر است.

بین الملل
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مدیر کل پست استان خبر داد:

 الزامی شدن درج کد ملی و کد پستی روی 
مرسوالت پستی

مدیر کل پست استان اصفهان گفت: از اول مهر، درج صحیح و کامل کد پستی و کد ملی فرستنده 
در سامانه جامع قبول مرسوالت پستی الزامی اســت.حمید باقری ادامه داد: متقاضیان از اول 
مهر، هنگام تحویل مرسوالت خود به دفاتر پســت، از صحت کد ملی و کد پستی درج شده روی 
بسته پستی اطمینان حاصل کنند؛ چراکه در صورت درج ناقص و اشتباه اطالعات، محموله پستی 
به فرستنده برگشت داده خواهد شد.وی از مردم خواســت قبل از تحویل مرسوالت به متصدی 
باجه های قابل قبول عالوه بر درج نشانی فرستنده و گیرنده روی مرسوالت، کد پستی و کد ملی 

فرستنده را نیز کامل درج کنند.

 دستور وزیر راه برای تسریع ساخت قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان

 نشســت بررســی تکمیل راه آهــن سریع الســیر تهران-قم-اصفهان به ریاســت وزیــر راه و 
 شهرســازی با تاکید بر تکمیل پروژه توســط ســرمایه گذار چینی برگزار شد.جلســه بررســی

 تکمیــل راه آهن سریع الســیر تهــران- قم- اصفهان به ریاســت محمد اســالمی وزیــر راه و 
 شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شــد و روند تکمیل این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر

  تکمیل آن تاکیــد شــد.پیگیری روند پیشــرفت طــرح راه آهن سریع الســیر تهــران- قم- 
اصفهان موضوع نشستی بود که در ساختمان دادمان با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، 
سعید رسولی مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران، خیرا... خادمی مدیرعامل 
شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل، حســین مهری مدیرعامل بانک عامل بخش 
صنعت، نماینده بانک مرکزی و پیمانکار و ســرمایه گذار چینی در ساختمان دادمان وزارت راه و 

شهرسازی برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی همچون مباحث مالی پروژه و فعال سازی مابقی LC مورد بحث قرار 
گرفت. در خصوص موضوع مالی پروژه مقرر شد تا تمهیدات الزم برای تسهیل در مراودات مالی و 
همچنین فعال سازی مابقی LC نیز انجام شود. سرمایه گذار چینی این پروژه هم اعالم کرد با تمام 

قدرت روند اجرای پروژه را سرعت می دهد و مشکالت موجود را برطرف خواهد کرد.

نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی:

مرغداران تخلف نمی کنند 
نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: امکان اینکه مرغداران بتوانند نهاده دریافت 
کنند و سپس با معدوم کردن جوجه ها، این نهاده ها را در بازار آزاد بفروشند عمال وجود ندارد.حبیب 
اسدا...نژاد درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه مرغداران پس از دریافت سهمیه نهاده های 
دامی، جوجه های خود را معدوم می کنند و سپس نهاده را با نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند، گفت: 
این موضوع را قویا تکذیب می کنیم. این شــایعه ای اســت که برخی برای فرار از مسئولیت های 
خود به تولیدکنندگان نســبت می دهند.وی اضافه کرد: در واقع می توان گفت عده ای می خواهند 
با این شایعات تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهند و با توجه به فرآیند صدور مجوز جوجه ریزی 
و متعاقبا صدور و تایید مجوز تخلیه از ســوی دامپزشــکی، انجام چنین کاری تقریبا غیر ممکن 
است.وی تصریح کرد: عالوه بر تمام این موارد، در خوش بینانه ترین حالت تولیدکنندگان حدود 
٣٠ درصد نهاده های مورد نیازشــان را با نرخ مصوب دریافت می کنند و ایــن نهاده ها نیز معموال 
زمانی توزیع می شــود که تولیدکننده نمی تواند برای دوره پرورش فعلی از آن اســتفاده کند و به 

دوره بعدی می رسد.

وقتی زندگی در ترکیه و باکو ارزان تر از اصفهان تمام می شود؛

شهر ِگران! 

وقتی صحبــت از هزینه هــای زندگی و  مرضیه محب رسول
افزایش چند برابری آن طی سال های اخیر 
به خصوص در کالن شهرهای ایران به میان می آید، کمتر به ذهن خطور 
می کند که ممکن است هزینه های زندگی در این شهرها باالتر از برخی 
 از محبوب ترین مقصدهای مهاجرتی کشــورهای همسایه هم باشد. 
مسئله ای که حاال آمار منتشر شــده از سوی یک موسسه خارجی آن را 
تایید کرده و به خوبی چرایی اشتیاق ایرانی ها برای خرید ملک و زندگی 
در کشورهایی مانند ترکیه و ارمنستان را به خوبی نشان می دهد. وبگاه 
لیوینگ کاست در ارزیابی جدید خود، متوسط هزینه زندگی ناخالص در 
شــهر تهران را ماهانه ۳۷۲ دالر به ازای هر نفر اعالم کرد. )مبلغ فوق بر 
حسب نرخ رســمی دالر یعنی ۴۲۰۰ تومان و نه نرخ بازار آزاد اعالم شده 
است(. هزینه کل زندگی که شامل هزینه مسکن نیز می شود ماهانه ۸۲۸ 
دالر است. بدین ترتیب تهران در بین ۹۲۹۴ شهر منتخب ۵۸۳۶ امین 
شهر گران جهان و ۳۷ درصد ارزان تر از گران ترین شهر جهان بوده است. 
با فاصله ای دویست دالری، اصفهان دومین شهر گران ایران از سوی این 
وبگاه معرفی شده؛ جایگاهی که باالتر از شهرهایی مانند مشهد و شیراز 
قرار گرفته است. بر این اساس در بین اقالم مختلف، هزینه مسکن ۴۵۵ 
دالر در ماه، حمل و نقل ۴۷.۲ دالر، غذا ۲۰۴ دالر و سایر اقالم ۱۲۱ دالر بوده 

است. طبق آنچه این سایت اعالم کرده در مشهد متوسط هزینه زندگی 
ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۴۷۸ دالر، در اصفهان متوسط هزینه 
زندگی ماهانه با احتســاب هزینه زندگی: ۶۹۸ دالر، در تبریز متوســط 
هزینه زندگی ماهانه با احتســاب هزینه زندگی: ۴۴۰ دالر و در شــیراز 
متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۴۲۰ دالر است. 
یک اصفهانی برای زندگی در کالن شهر آلوده و پر از ترافیک در حالی باید 
ماهیانه ۶۹۸ دالر هزینه کند که متوسط هزینه زندگی ماهانه در باکو  ۵۸۹ 
دالر و در تفلیس ۵۶۷ دالر اســت. این هزینه ها در اســتانبول کمتر از 
اصفهان و ۶۳۲ دالر  اعالم شــده اســت. بخــش بزرگی از بــاال بودن 
هزینه های زندگی در تهران و اصفهان به دلیل جهش ناگهانی و سرسام 
آور قیمت مسکن بوده است. شکی نیست که شتاب رشد قیمت مسکن 
و هزینه های زندگی و کیفیت آن در حال کاهش با سرعتی است که در 
کمتر شهرهای دیگری شاهد آن هستیم؛ این مسئله در حالی است که 
رشد مهاجرت به اصفهان هم طی سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته 
و همین موضوع  هزینه های بیشتری به ساکنان این کالن شهر تحمیل 
می کند؛ چرا که گنجایش و میزان ساخت و ساز با افزایش و شتاب تقاضا 
هماهنگ نیست و در این بازار قیمت ها بدون ضابطه و بی رویه افزایش 
می یابند. در این شــرایط ســرمایه های زیادی راهی بخش مسکن و 

سرمایه گذاری در آن در برخی از کشورهای همسایه به خصوص ترکیه و 
ارمنستان شده است اتفاقی که به مدد آن بخش ساختمان که یکی از 
مولدهای اصلی رشد اقتصادی است در این کشورها شتاب خوبی یافته 
و رونق زیادی پیدا کرده است. در کشورهایی مانند ترکیه و ارمنستان اتباع 
خارجی بدون هیچ مشکلی می توانند در شهرهای مختلف ملک بخرند 
و در قوانین این کشــور نیز هیچ مانعی در این زمینه پیش بینی نشده و 
البته امتیاز مهم اجازه اقامت و کاری است که به واسطه خرید ملک به 
آنها داده می شود. به گزارش کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، در 
سال ۲۰۱۹ میالدی در مجموع ۸ میلیون و ۷۴۳ هزار متر مربع مسکن در 
این کشور تولید شد که در مقایسه با یک سال قبل ۳.۹ برابر بیشتر بوده 
اســت. در ترکیه وضعیت از این هم بهتر است؛ بر اســاس آمار، در بین 
شهروندان خارجی، ایرانی ها در کمتر از چهار سال، دوهزارو ۷۲۱ شرکت 
در ترکیه تاســیس کرده و ۱۳ هــزار و ۳۵ فقره ملک نیز در این کشــور 
خریده اند. در این میان، امالک و مســتغالت موجب خروج رقمی در 
حدود ۶۲۰ میلیون دالر از کشور به این مقصد شد ه اند. این ارقام به خوبی 
نشان می دهد در شرایطی که کشــور در بخش مهم مسکن با رکود و در 
سایر بخش ها با تورم افسار گسیخته روبه رو است، سرمایه های ملی 

در دام نامرئی کشورهای همسایه گرفتار شده اند.

رییس کانون کارگران بازنشســته و مستمری بگیر 
تامیــن اجتماعی شهرســتان اصفهان بــر اجرای 
همسان سازی در ســازمان تامین اجتماعی از سال 
آغاز برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: سازمان 
نباید برخالف رویه قانونی عمل کند.»سیدحســن 
هاشمی« با اشــاره به نقدهای وارد به نحوه اجرای 
قانون همسان سازی در ســازمان تامین اجتماعی، 
اظهار کرد: »از آنجا که قانونگذار در بند )ب( ماده ۱۲ 
قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی 
را مکلف به اجرای این مهم کرده و از آنجا که ســال 

۹۶، سال آغاز برنامه ششم است، این نهاد عمومی 
غیردولتی، مکلف است که همسان سازی را از ابتدای 
سال ۹۶ اجرا کند؛ درحالی که ســازمان از مرداد ۹۹ 
اجرای همسان ســازی را آغاز کرده اســت.« وی با 
بیان اینکه ۳ ســال و ۵ ماه تاخیر )۴۱ ماه(، باید در 
اجرای همسان ســازی لحاظ شود، گفت: »سازمان 
تامین اجتماعی نباید قانون گریزی کند و در محاسبه 
همسان سازی این ۴۱ ماه را لحاظ کند؛ چراکه قانون 
بر چنین الزامی تاکید کرده اســت. تاخیر در اجرای 
همسان ســازی رافع تکالیف ســازمان نیســت و 
نباید این تکلیف را پشــت گوش بیندازد.« رییس 
کانون کارگران بازنشسته و مســتمری بگیر تامین 
اجتماعی شهرســتان اصفهان با بیان اینکه سازمان 
باید مابه التفاوت این ۴۱ ماه را محاســبه و پرداخت 

کند، گفت: »اگر این مدت محاسبه نشود نمی توان 
سازمان را متعهد به تکلیف قانونی  اش دانست.« وی 
افزود: »نحوه محاسبه همسان ســازی در مشاغل 
ســخت و زیان آور قانون گریزی اســت و ســازمان 
نباید به ســمت قانون گریزی حرکــت کند؛ چراکه 
اعتراض بازنشستگان را به دنبال دارد و دارای تبعات 
اجتماعی است. حقوق قشری که طبق قانون رفتار 
کرده و بازنشسته شده است، نباید این چنین ساده 
مورد چشم پوشــی قرار گیرد. این در حالی است که 
حقوق کارمندان و مدیران بازنشسته سازمان تامین 
اجتماعی از زمین تا آسمان با یک بازنشسته فاصله 
دارد. اینهــا حتی در قالب کارمند دولت بازنشســته 
می شوند و از ترمیم حقوق قابل مالحظه ای پس از 

بازنشستگی بهره مند خواهند شد.« 

رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان اصفهان:

اجرای همسان سازی مستمری ها از ابتدای سال 9۶ الزامی است

خبر روز

یک اصفهانی برای زندگی در کالن شهر آلوده و پر از 
ترافیک در حالی باید ماهیانه 698 دالر هزینه کند که 
کو  ۵89 دالر و در  متوسط هزینه زندگی ماهانه در با

تفلیس ۵6۷ دالر است

کاهش بوی نامطبوع در فضای تصفیه خانه فاضالب شهرضا
به گزارش روابط عمومی آبفای شهرضا، با اقدامی ابتکاری از سوی یکی از پرسنل تصفیه خانه فاضالب 
شهرضا ، به طور چشمگیری از انتشــار بوی نامطبوع در بخش کانال ورودی فاضالب ، کاسته شد.علی 
عسگری، مبدع این روش عنوان کرد: برای عملی کردن این طرح از ۳۰ متر لوله ۱۶ میلی متری پلی اتیلن 
و تعداد ۳۰ عدد مه پاش که در فواصل مناسب روی لوله تعبیه شده است استفاده شده و لوله ها با عرض 
۵۰ ســانتی متر از یکدیگر در بخش زیرین کانال ورودی فاضالب نصب شده اند.وی در خصوص نحوه 
عملکرد این عملیات عنوان کرد: با اتصال جریان آب کم فشــار در این لوله ها و پاشش آب شبکه توزیع 
شهری روی فاضالب ورودی به تصفیه خانه، به طور کامل معضل انتشار بو در فضای محیط اطراف، حل 
شده و موجبات آسایش بیشتر پرسنل و مراجعه کنندگان به محل را فراهم آورده است .گفتنی است برای 
بهره وری هر چه بیشتر از این طرح می توان با ادامه دادن نصب لوله ها در کل مسیر تا نزدیک برکه های 

هوازی ، تاثیرات مثبت این اقدام را به وضوح مشاهده و تجربه کرد.

توسعه شبکه آب شهر گلدشت
به گزارش روابط عمومی آبفای نجف آباد، عملیات توسعه شبکه آب شهر گلدشت در خیابان معلم 
این شهر به طول ۵۲ متر و با قطر ۹۰ لوله پلی اتیلن به اتمام رسید.همچنین در عملیاتی دیگر حادثه 
شکستگی لوله ۱۰۰ ایرانیت در خیابان سجاد شهر علویجه، مهارو در کمترین زمان ممکن لوله مزبور 

تعمیر و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

رفع حادثه خط انتقال آب 1400میلی متری در ارغوانیه
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش ،عملیات رفع حادثه خط انتقال آب ۱۴۰۰میلی متری 
که براثر رانش زمین و نفوذ ریشه درخت، دربلوار ارغوانیه خیابان سروستان به وجود آمده بود، توسط 
واحد بحران ستاد و پشتیبانی بهره برداری آب منطقه شش رفع  شد. الزم به توضیح است لوله بتنی 

سیمانی با یک شاخه لوله فوالدی تعویض ومجددا در مسیر بهره برداری آب قرار گرفت.

 کمک 2۸ میلیون ریالی کارکنان آبفای لنجان
 دررزمایش مرحله دوم کمک مومنانه

به گزارش روابط عمومی آبفای لنجان، کارکنان آبفای منطقه برای مرحله دوم کمک مومنانه به نیازمندان 
، بیش ازبیست وهشت میلیون ریال به این امرخداپســندانه اختصاص دادند.برهمین اساس بیش 
ازبیست وهشت بسته کمک معیشتی به ارزش حدود هفتاد میلیون ریال تهیه وبین نیازمندان توزیع شد. 

بازسازی ورنگ آمیزی حوضچه های کلر زنی تصفیه خانه 
فاضالب شهر داران

به گزارش روابط عمومی آبفای فریدن، با توجه به حساسیت مسائل زیست محیطی وکیفیت پساب 
خروجی تصفیه خانه فاضالب شــهر داران، آبفای منطقه فریدن اقدام به بازسازی و رنگ آمیزی 

حوضچه های کلر زنی این تصفیه خانه کرد.

2500 متر اصالح شبکه و توزیع آب روستای قفر
 به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه فریدن، با توجه به هدر رفت باالی آب در روستای قفر که منجر به 
قطعی های مکررآب می  شد، آبفای منطقه با مشارکت بسیج ســازندگی وهمیاری دهیاری اقدام به 

اصالح شبکه توزیع آب بطول ۲۵۰۰متر  کرد. 

کافه اقتصاد

آبفا

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به رسیدن ذخیره سد زاینده رود به خط قرمز، گفت: هر تصمیمی برای سال آبی جدید منوط به ابالغ 
برنامه منابع و مصارف سال آبی آتی خواهد بود.حسن ساسانی در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود در روزهای پایانی سال آبی جاری، اظهار کرد: تیر ماه امسال، 
با توجه به درخواست سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان اصفهان مبنی بر توزیع آب برای کشت تابستانه، جلسه ای در وزارت نیرو تشکیل و مقرر شد با تصویب کارگروه 
سازگاری با کم آبی و رعایت خط قرمز آب شرب و ذخیره سد زاینده رود به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب در پایان شهریور ماه نسبت به توزیع آب کشاورزی اقدام شود.وی 
افزود: با توجه به رسیدن ذخیره سد زاینده رود به خط قرمز آب شرب اصفهان، از بامداد جمعه ۲۸ شهریور ماه خروجی سد زاینده رود برای مصارف کشاورزی قطع شد. 
ساسانی با تاکید بر اینکه هر تصمیم برای سال آبی جدید منوط به ابالغ برنامه منابع و مصارف سال آبی آتی خواهد بود، گفت: بنابر اظهارات سازمان هواشناسی، پاییز 
امسال بارش ها زیر خط نرمال خواهد بود.وی در خصوص نگرانی برای تامین آب شرب اصفهان در پاییز پیش رو، تصریح کرد: با توجه به اینکه اولویت نخست آب منطقه 

ای تامین آب شرب اصفهان بزرگ است ، در تالشیم آب شرب اصفهان را تامین کنیم؛ اما توصیه ما همچنان صرفه جویی در تمام مصارف است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
ذخیره سد زاینده رود به خط قرمز رسید

برداشت خرما در 
غزاویه کارون

برداشــت خرمای استعمران 
)ســعمران( از نخلستان های 
شهرســتان کارون با آغاز موج 
گرما و شرجی »خرماپزون« 
از اوایل شــهریور ماه شــروع 
می شود.غزاویه در شهرستان 
کارون یکــی از مراکــز عمده 

تولید انواع خرماست. 

وز عکس ر

عکس: تسنیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس:  

حذف نرخ مرکب برای 
 فعاالن اقتصادی 

تمدید شد
نماینده مــردم اصفهــان در مجلس گفت: 
مجلس شورای اســالمی با همکاری بانک 
مرکزی مســئله نرخ مرکب را برای فعاالن 
اقتصــادی با تمدیــد چند ماهــه رفع کرده 
تا اصــل پول و ســود اولیه را تســویه کنند.

مهدی طغیانی با اشاره به وضعیت ۴۸ واحد 
اقتصــادی و تولیدی اصفهــان که در تملک 
بانک ها قرار دارد، اظهار داشت: قدم بزرگی 
در مجلس دهم در ســال ۹۸ اتفــاق افتاد 
که نرخ مرکب و قراردادهای تجدید شــده 
فعاالن اقتصادی به سیســتم بانکی حذف 
شــود.وی تصریح کرد: مجلس با همکاری 
بانک مرکــزی و مجموعــه حاکمیت، این 
مسئله نرخ مرکب را برای فعاالن اقتصادی 
برطرف کرد؛ امــا متاســفانه در بحث کرونا 
قرار گرفت و به خوبــی در مورد آن تبلیغ هم 
نشد و از یاد رفت.نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:این 
موضوع مجــددا در کمیســیون اقتصادی 
بررســی و از بانک مرکزی خواسته شد که 
این مســئله را تمدید کننــد و بانک مرکزی 
نیز دستور العمل الزم را به بانک عامل ابالغ 
کرده اســت و صاحبان کســب و کار  باید به 
بانک هایی که وام گرفته انــد، مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در ســتاد رفع موانع تولید 
امکانات و زیرساخت های خوبی تبیین شده 
است، افزود: صاحبان کســب و کار  باید از 
این ســتاد حمایت الزم را دریافت کنند زیرا 
بهترین کسی که می تواند کسب و کار را اداره 
کند خود مالک اســت حتی اگر به موجب 
قانون مضامین اجرا شــود.طغیانی تاکید 
کرد: بانک ها نباید بنگاه داری و به دنبال آن 
معضالت بسیاری را ایجاد کنند، هر چند که 
همچنان بخش خصوصی گالیه دارد که نظام 
بانکی در مورد به اجرا گذاشــتن تضامین و 
یک طرفه بهره بردن از قرار دادها این رویه را 
ادامه داده که البته ما بدان واقف هستیم و 

واقعیت دارد.
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مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

موزه فرهنگی دفاع مقدس، تابلویی برای یادبود قهرمانان ملی

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس چهارمحال 
و بختیاری بــا بیان اینکه مجتمــع فرهنگی دفاع مقــدس ترکیبی از 
موزه های دفاع مقدس، فرهنگســراها و یادمان هاســت، گفت: دلیل 
اصلی برای احـداث این مرکز نیاز به زنده نــگه داشتن یـاد شجاعت ها 
و فداکاری های قهرمانان ملی و شهدای ایران و ادای دین به شخصیت 

آن هاست.
سرهنگ منوچهر ذوالفقاری در گفت وگو با بیان اینکه  هشت سال دفاع 
مقدس جزئی از تاریخ ملت آگاه ایران اســت و همگی باید در راستای 
تثبیت ارزش ها و انتقال آن به نسل های بعدی حرکت کنیم، اظهار کرد: 
هرچند همه مردم ایــران در دوران دفاع مقــدس در خط مقدم جبهه 
حضور نداشتند، اما خدمات آنان در پشت جبهه ها برای پیشبرد اهداف 
رزمندگان اسالم در خطوط مقدم بسیار چشــمگیر و غیر قابل انکار بود 

و در یک کالم  همه مردم ایران در دستاوردهای جنگ سهیم بودند.
وی افزود: اهداف شــرکت در دفاع از کشور و دالیل موفقیت ایران طی 
هشــت ســال دفاع مقدس باید در بین مردم به ویژه جوانان به نحو 
شایسته بیان شــود، از طرفی حفظ روحیه حماسی و سلحشوری در 
بین مردم و جوانان برای باال بردن ســطح استکبارســتیزی و مقابله 
با متجاوزان در کشــور ضروری اســت.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان با اشاره به اینکه مرکز فرهنگی و موزه 

دفاع مقدس مکانی بــرای ارائه  دقیق زوایــای گوناگون جنگ، نقش 
قدرت های خارجی، علل شروع و پایان آن، حماسه آفرینی های مردم 
در طول ســالیان دراز جنگ تحمیلی اســت، بیان کرد: از کارکردهای 
دیگر این مجتمع فرهنگی آن است که یک راهکار علمی برای پرکردن 
 اوقات فراغت اقشــار جامعــه و به ویژه نســل جوان این استــــان

 ارائه  دهد.
وی اضافه کرد: زنده بودن روحیه  قهرمانی و فداکاری مفید است، چرا 
که نسل های آینده متوجه خواهند شد که این سرزمین برای قهرمانان 
خود و کسانی که برای ناموس شان جان خود را فدا کرده اند ارزش قائل 
اســت، از طرفی با زنده بودن یاد و خاطره جنــگ،  روحیه قهرمانی در 

جامعه جاری خواهد بود.
ذوالفقاری بــا بیان اینکه ایــن مجتمع فرهنگی ترکیبــی از موزه های 
دفاع مقدس، فرهنگسراها و یادمان هاست، تصریح کرد: دلیل اصلی 
برای احـــداث این مرکز نیاز به زنده نــــگه داشتن یـاد شجاعت ها و 
فداکاری های قهرمانان ملی و شهدای ایران و ادای دین به شخصیت 
آن هاست.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
با اشاره به اینکه در این مجموعه سعی شده است با نگاهی تاریخی به 
شکل گیری جنگ و نقش چهار محال و بختیاری طی سالیان حماسه و 
ایثار در قالب های مختلف  پرداخته شود، تصریح کرد: همچنین قیاس 

هشت سال جنگ تحمیلی با جنگ های دو قرن اخیر و نقش استکبار 
جهانی در حمایت از رژیــم بعث عراق از موارد قابــل ارائه در این پروژه 
است.ذوالفقاری ادامه داد: اســناد، فیلم، عکس ها، آثار به جا مانده از 
شهدا و منطقه عملیاتی، ایجاد فضاهای مفهومی مانند کالس بمباران 
شده، سنگر اجتماعی، پست امداد جبهه، کمک های مردمی، اعزام ها، 
انواع لباس ها و البسه نظامی، تمبر، تابلو های نقاشی، نقش برجسته، 
نقاشی کودکان و ماکت های عملیاتی از جمله بخش های مختلف این 

مرکز فرهنگی عظیم است.
وی به تشــریح وضعیت موزه دفاع مقدس پرداخت و گفت: عملیات 
کلنگ زنی این مجموعه از ســال ۱۳۹۰ آغاز و زمینی حدود ۵ هکتار در 
ضلع شمالی پارک تهلیجان در ۷ طبقه و ۸ تکه برای این مرکز فرهنگی 
در نظر گرفته شد  که متشکل از گالری، مرکز اسناد، سالن آمفی تئاتر و 
... بوده و محوطه این سالن آمفی تئاتر روباز بوده و از نظر نوع سازه و تنوع 
مراکز فرهنگی و گردشگری در سطح کشور بی نظیر است.مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اســتان کمبود اعتبار و سازه 
منحصر به فرد را برای اســتان از علل تاخیر تکمیل این طرح دانست و 
ادامه داد: از سال ۹۷ به صورت ویژه پیگیر اختصاص اعتبار برای تکمیل 
این طرح بوده ایم و فاز نخســت آن به بهره برداری می رسد، برنامه ای 

برای کلنگ زنی فاز دو در حال حاضر در دستور کار نیست.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

فوالد تاراز می تواند ماهانه 5 هزار تن ورق TOC تولید کند
 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در جریان بازدید از شرکت فوالد 
تاراز گفت: ورق گالوانیزه با پوشش تی.او.سی )TOC( برای نخستین بار در کشور در واحد صنعتی 
تاراز این اســتان تولید و روانه بازار مصرف شد. در حال حاضر برنامه تولید ســه هزار تن ماهانه از 
این نوع ورق  پیش بینی شده و این مقدار در آینده بر اســاس تقاضای بازار تا بیش از پنج هزار تن 
نیز قابل افزایش است. سجاد رســتمی با اعالم این خبر افزود: واحد صنعتی تاراز تنها تولیدکننده 
ورق های تی.او.سی )t.o.c( کشور اســت. وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه تولید سه هزار تن 
ماهانه پیش بینی شده و این مقدار در آینده بر اساس تقاضای بازار تا بیش از پنج هزار تن نیز قابل 
افزایش است. مدیرعامل فوالد تاراز نیز با اشاره به اینکه این محصول جدید نیازمند تدوین شیوه های 
بازاریابی است، تصریح کرد:معرفی و نفوذ در بازار و تثبیت و توسعه این فعالیت در دستور کار قرار 
دارد. سعید رشــیدی افزود: پس از پوشش فلز روی بر ســطح ورق های فوالد نورد سرد، پوشش 
نازک ارگانیک برای محافظت و جلوگیری از شــوره بر سطح ورق گالوانیزه اعمال می شود که عالوه 
بر زیبایی ظاهری به دلیل رنگ و براقی سطح ورق، مقاومت بســیار زیاد در برابر شوره را به همراه 
دارد. وی ادامه داد: قابلیت فرم پذیری مناســب بدون نیاز به اســتفاده از روانکار، مقاومت باال در 
برابر نور خورشید و خوردگی، هزینه کمتر تولید نسبت به ورقه رنگی به عنوان بارزترین ویژگی های 
ورقه تی.او.سی )t.o.c(اســت. رشــیدی با بیان اینکه این محصول در تولید پوشش سقف های 
ساندویچ پانل ها و برخی از بخش های لوازم خانگی کاربرد دارد،گفت: با توجه به مزایای ذکر شده، 
روش های تی.او.سی می تواند جایگزین مناسبی برای ورق های رنگی باشد. مدیرعامل فوالد تاراز 
از برنامه ریزی برای تولید این محصول در رنگ های مختلف خبر داد و گفت: استفاده از قابلیت های 
منحصر به فرد، فناوری خط تولید برای عرضه و تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر از ویژگی های 
منحصر به فرد ورق گالوانیزه تی.او.ســی )t.o.c(است. رشیدی خاطر نشان کرد: در صورت تامین 
مواد اولیه ورق فوالد و افزایش تولید امکان صادرات ورق و ارســال به بازارهای جهانی به خصوص 
 کشورهای منطقه فراهم است که با ارزش افزوده اقتصادی برای کشــور ارزآوری خوبی به همراه 

خواهد داشت. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اختصاص 4۸00 میلیارد ریال 
جهت طرح های پژوهشی اولویت دار 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان چهارمحال و بختیاری از شناسایی یکصد اولویت 
پژوهشی برای چهارمحال و بختیاری طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این طرح ها پس از 
مشاوره و پیشنهاد اساتید دانشگاهی و پژوهشگران استان مشخص شدند.علی شهریارپور با بیان 
اینکه حدود ۳۰ اولویت از این تعداد در کارگروه پژوهشی استان بررسی شده اند، افزود: 2۷ اولویت 
نیز در جلسه آینده شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شده و با تشخیص استاندار و دیگر 
اعضای شورا تصویب می شوند.وی با اشاره به حمایت دولت از طرح های دانش بنیان و پژوهشی 
استان، اظهار کرد: در همین راستا اعتباری حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال طی سال جاری برای 
طرح های پژوهشی استان اختصاص داده می شود.شهریارپور، پتانسیل های اقتصادی استان 
و مدیریت منابع آبی را از شــاخص ترین طرح های اولویت دار پژوهشــی استان خواند و تصریح 
کرد: مدیریت پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم، آسیب شناسی اشتغال و معیشت و توسعه فناوری 
های جدید از دیگر موضوعات طرح های پژوهشی دارای اولویت در استان هستند.رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری، هرگونه ســاختمان سازی اداری را مغایر با مصوبه 
هیئت دولت دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به این مصوبه فقط در شهرهایی که تقسیمات جدید 

سیاسی صورت گرفته است می توان ساختمان اداری ساخت.

با مسئولان

زنده بودن روحیه  قهرمانی و فداکاری مفید است، چرا 
که نسل های آینده متوجه خواهند شد که این سرزمین 
برای قهرمانان خود و کسانی که برای ناموس شان جان 

خود را فدا کرده اند ارزش قائل است

بام ایران

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشت کلزا در دو هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری آغاز شد، اظهار کرد: کشت 
کلزا در ۱۰ شهرستان انجام می شود.عطا ا... ابراهیمی گفت: بیشترین اراضی اختصاصی برای کشت کلزا در شهرستان های شهرکرد، لردگان، بروجن، فارسان و 
کیار است.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۹۰۰ تن کلزا در این استان برداشت شد، عنوان کرد: تولید کلزا در سال 
زراعی جاری در این استان سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.ابراهیمی با بیان اینکه تولید کلزا در این استان از سیاست های جهاد کشاورزی 

است، بیان کرد: تسهیالت حمایتی برای تولید کلزا در این استان به کشاورزان پرداخت می شود.

 نشست حمیدرضا براتی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و افشارنیا مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال وبختیاری در خصوص استفاده از ظرفیت صدا 
و سیمای استانی در پیشبرد طرح آجر به آجر با حضور رییس، نایب رییس و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان برگزار شد.حمیدرضا براتی با اشاره به 
نقش مهم صدا و سیما در ترویج فرهنگ مقدس مدرسه سازی اظهار کرد: صدا و سیما موثرترین و فراگیرترین رسانه در جامعه محسوب می شود و نقش مهمی 
را در اطالع رسانی و آگاهی بخشی ایفا می کند که می تواند فرهنگ مدرسه سازی را ترویج و طرح »آجر به آجر« را به خوبی معرفی کند.افشارنیا، مدیرکل صدا 
و سیمای چهارمحال وبختیاری نیز ضمن استقبال از این طرح گفت: صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری برای شناساندن هرچه بهتر طرح آجر به آجر و ترویج 
فرهنگ مدرسه سازی در همه اقشــار جامعه از طریق تلویزیون و رادیو به صورت همه جانبه اعالم آمادگی می کند تا شاهد بهبود و گسترش فضاهای آموزشی 
باشیم.قربانعلی هاشمی، رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان نیز با یادآوری طرح مهم آجر به آجر اظهار داشت : این طرح زمینه را فراهم می کند تا هر فرد 
نیک اندیش عالقه مند به کار خیر بتواند با هر توان مالی در امر مقدس مدرسه سازی مشارکت کند.وی به نقش مهم مدرسه در ساختن جامعه پرداخت و تاکید 
کرد: مدرسه مهم ترین مکانی است که کودکان می توانند در آن رشد کنند ، اصول انسانی را بیاموزند و در نهایت پیشرفت کشور را حاصل کنند ، بنابراین برای رسیدن 

به چنین مطلوبی نیاز است تا همه مردم دست به دست هم دهند و موجبات این رشد را فراهم سازند.

کشت کلزا در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

ترویج فرهنگ مدرسه سازی در صداوسیمای استان چهارمحال وبختیاری

ابالغ دادخواست و ضمائم 
 7/1 آقاي اکبرصادق پور دادخواستي به خواســته الزام به انتقال سند به طرفيت  1-ايرج 
اسماعيليان 2-رسول قرباني   به اين شورا تسليم که به کالسه  90/99   ثبت و براي روز 
99/10/7  ساعت  4:30  وقت رسيدگي تعيين شده اســت نظر به اينکه خوانده مجهول 
المکان مي باشد لذا حسب ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يکي از 
روزنامههاي کثيراالنتشار طبع و نشر ميشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل مي آيد جهت 
دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نيز جهت 
رسيدگي حاضر شود .  در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصميم 
مقتضي اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعد نيازي به آگهي باشد فقط يک نوبت درج و مدت آن 

ده روز است . م الف :  983274  دبير شعبه 4 شوراي حل اختالف برخوار-خورزوق
ابالغ وقت رسیدگی

7/2 سرکار خانم زهرا أنبئی شوهر شما آقای فرهاد أنبئی به موجب دادنامه قطعيت يافته 
شماره 620 – 1399/4/21 شعبه اول دادگاه خانواده شاهين شهر می خواهد شمارا طالق 
 رجعی نوبت اول دهد از طرفی حقوقات شــما را جمعا به مبلــغ 277 / 866 / 654 ريال

 ) مهريه و نحله (  در صندوق دادگستری به نام شما توديع نموده است مراتب جهت اطالع 
شما برای حضور دراين دفترخانه و گرفتن مدارک طالق می باشد . م الف: 991210 

سيد محمود محبوبی  سردفتر طالق 66  شاهين شهر 
قرار تحریر ترکه

7/3 در خصــوص درخواســت آقــای جــواد زارعــان و مســعود زارعــان هــر دو 
فرزنــد محمــد علی مبنــی بــر تحرير ترکــه متوفــی محمدعلــی زارعــان که در 
تاريخ 95/11/3 فوت شــده اســت، شــورا با برســی موضوع و احراز ســمت متقاضی 
به اســتناد مواد 209 و 210 قانون امور حســبی قــرار تحرير ترکه صــادر و اعالم می 
نمايد. از کليه ورثه يــا نمايندگان قانونی آنها، بســتانکاران و مديونيــن به متوفی و هر 
کســی حقی به ترکه دارد خواســته می شــود تا در روز 99/9/3 ســاعت 16:20 برای 

 تحرير ترکه در شــعبه اول شــورای حل اختــالف حاضر گــردد. م الف:991408 
دبير شعبه اول مجتمع شماره يک شهرستان برخوار

مزایده مال غیرمنقول )مورد وثیقه(
7 شــماره مزايــده 139904302129000024 پرونــده اجرائــی کالســه  /4
139804002129000025 به موجب پرونده اجرائی شماره بايگانی 9800027 )لنجان( 
ششدانگ يکباب واحد تجاری پالک ثبتی شــماره 20037 )بيست هزار و سی و هفت( 
فرعی از 582 )پانصد و هشــتاد و دو فرعی( اصلی واقع در فوالدشهر بخش نه حوزه ثبت 
ملک زرين شهر )لنجان( اســتان اصفهان به مساحت 24 )بيســت و چهار( متر مربع به 
نشانی: اصفهان- فوالدشهر- بلوار مدرس- خ البرز- مجتمع تجاری فردوس- کدپستی 
8491746453- مواد غذايی دلســا، به نام محمود بختياروند مالک شش دانگ عرصه و 
اعيان با شماره دفتر الکترونيکی 139620302007002344 ثبت گرديده است. محدود 
به حدود شمااًل: به طول 5/10 متر )پنج متر و ده سانتی متر( ديواريست اشتراکی با پالک 
20036 )بيست هزار و سی و شش( فرعی شرقًا: به طول 4/69 متر )چهار متر و شصت و 
نه سانتی متر( ديواريست اشــتراکی با پالک 20038 )بيست هزار و سی و هشت( فرعی 
جنوباً: به طول 5/13 متر )پنج متر و سيزده سانتی متر( ديواريست اشتراکی با پالک 20040 
)بيســت هزار و چهل( فرعی غربًا: به طول 4/69 متر )چهار متر و شصت و نه سانتی متر( 
درب و ديوار و پنجره است به راهرو مسقف مشاعی ضمنا حقوق ارتفاقی ملک طبق قانون 
تملک آپارتمانها می باشد و طبق سند رهنی شماره 74900 )هفتاد و چهار هزار و نهصد( 
مورخ 1396/05/26 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 37  شهر زرين شهر استان اصفهان 
در رهن بانک کشاورزی شعبه زرين شهر به مبلغ 1/000/000/000 )يک ميليارد( ريال 
قرار گرفته است و طبق نظر و گزارش کارشناس رسمی به مبلغ 1/200/000/000 ريال 
)يک ميليارد و دويســت ميليون ريال( ارزيابی قطعی شده و پالک فوق بصورت يک باب 
مغازه در طبقه همکف يک پاساژ به مساحت بيست و چهار متر مربع، اسکلت ساختمان از 
نوع بتونی، کف راه پله سنگ، نمای بيرونی آجر و در و پنجره های بيرونی از آهن ميباشد 

پوشش کف سراميک، سقف گچ و ديوارهای داخلی کاشی هستند و دارای انشعابات آب و 
برق است. ضمنا بنابر اعالم مرتهن پالک فوق فاقد بيمه می باشد. پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز شنبه مورخ 1399/07/12 )دوازدهم مهر يکهزار و سيصد و نود و نه ( در اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان واقع در زرين شهر- خيابان کارگر از طريق مزايده 
به فروش می رسد. مزايده از مبلغ 1/200/000/000 ريال )يک ميليارد و دويست ميليون 
ريال( شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد. ضمنا چنانچه روز 
مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. شرکت در مزايده الزاما حضوری )خريدار يا نماينده قانونی وی( و منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه مزايده به حساب ســپرده ثبت تا قبل از حضور در جلسه 
مزايده و ارائه تقاضای کتبی و کارت شناسايی معتبر می باشد. برنده مزايده مکلف است ما 
به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع 
نمايد و در صورت استنکاف از واريز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر، مبلغ مذکور ) ده درصد 
مبلغ پايه( قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد و عمليات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. م الف: 993506 مصطفی شمس مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی لنجان
فقدان سند مالکیت

7/5 نظر به اينکــه خانم فاطمه مهــری فرزند علمدار به اســتناد 2 برگ استشــهاديه 
محلی که هويت و امضاء شــهود رســما گواهی شــده، مدعی است که ســند مالکيت 
دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه پالک 496 فرعــی از 292- اصلی واقع در 
روســتای چم نور لنجان بخش 9 ثبت اصفهــان که به نام وی، ثبت و ســند مالکيت به 

شــماره چاپی 068340 صادر و تســليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده و به علت 
جابجايی مفقود شــده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکيت المثنی 
نموده، طبق مــاده 120 اصالحــی آئين نامه قانــون ثبت، مراتب آگهی می شــود که 
 هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملــک موصوف يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد 
و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا ســند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثنای سند 
 مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســليم خواهد کــرد. م الف: 991211 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان
حصر وراثت

7/6 آقا/خانم سلمان خراط طاهری به شناسنامه شماره 1250175704 به شرح دادخواست  
به کالسه 1392/99 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان عباســعلی خراط طاهری به شماره شناســنامه 78 درتاريخ 99/1/11 
 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت: 
1(بتول مهتــری ش.ش 1263134653 همســر متوفی. 2(شــيرين خــراط طاهری 
 ش.ش 1261826183 فرزند متوفی. 3(اعظم خــراط طاهری ش.ش 1263282865 
فرزند متوفی. 4( اشــرف خراط طاهــری ش.ش 12636100013 فرزند متوفی. 5(ليال 
 خراط طاهری ش.ش 1263262521. 6( اکــرم خراط طاهری ش.ش 1263608930. 
7(زهرا خراط طاهــری ش.ش 1250005868 فرزند متوفی. 8(ســلمان خراط طاهری 
ش.ش 1250175704فرزند متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
 را در يک نوبت و يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی / متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 992310 قاضی شــعبه ششم شورای حل اختالف

 کاشان  

برنامــه گرامیداشــت هفتــه دفاع مقــدس در 
چهارمحــال و بختیــاری روز دوشــنبه همزمان با 
۳۱شهریورماه و نخستین روز از هفته دفاع مقدس، 
با اجرای رژه تلفیقی موتوری و کمک های مومنانه 
در شــهرکرد با حضور نیروهای نظامــی و انتظامی 
استان آغاز شد.فرمانده ســپاه قمر بنی هاشم)ع( 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به شیوع ویروس 
کرونا و رعایت دستورالعمل بهداشتی گفت: امسال 
مانند سال های گذشــته حضور نیروی انسانی در 
رژه مقدور نبــود و تلفیقی از امکانــات و تجیهزات 
نظامی و انتظامی و کمک های مومنانه مردم استان 
به نمایش گذاشته شد.ســردار پاسدار علی محمد 
اکبری در آیین رژه تلفیقی موتوری و کمک مومنانه 
در شهرکرد افزود: ایستادگی و مقاومت ملت ایران 
در برابر استکبار جهانی در تمام جنگ ها و فتنه های 
مختلف طی ۴2 ســال گذشــته انقالب اســالمی 
که ثمره هشت ســال دفاع مقدس و ایستادگی و 
مقاومت ملت ایران در مقابل تمام استکبار جهانی 
بود، باعث تداوم و پیروزی انقالب اسالمی شد.وی 
به ایســتادگی ملت ایران در مقابل تمام فتنه های 

دشمنان که برای براندازی نظام و انقالب اسالمی 
طراحی کرده بودند، اشاره کرد و گفت: ملت همیشه 
در صحنه ایران در مقابل ابرقدرت های شرق و غرب 
ایســتادند و انقالب را در هشت سال دفاع مقدس 
به دنیا صادر کردند.اکبری اظهار داشــت: ابهت دو 
ابرقدرت شرق و غرب در هشت سال دفاع مقدس 
شکسته شد و امروز ایران اسالمی در سراسر جهان 

جایگاهی خاص دارد.
وی با اشــاره به اینکه مردم چهارمحال وبختیاری 
در هشــت ســال دفاع مقدس تاکنــون 2 هزار و 
۴۴۰ شــهید تقدیم نظام کردند، گفت: حضور مردم 
در دوران دفــاع مقــدس و همچنیــن فتنه هــا و 
دسیسه های اخیر دشــمنان باعث پیروزی نظام 
شــده که این یک واقعیت است که نظام جمهوری 
اســالمی در دنیا به عنوان یک قدرت تبدیل شــده 
اســت.وی با تاکید بــر اینکه امکانــات و آمادگی 
نیروهای مسلح قابل مقایسه با دوران اول انقالب 
نیســت، افزود: اقتدار نیروهای مسلح بازدارندگی 
و مشت محکمی علیه دشــمنان نظام است و این 
آمادگی در سطح تمام نیروهای مسلح چهارمحال 

و بختیاری در قالب ســپاه قمر بنی هاشــم )ع( و 
نیروی انتظامی وجود دارد.فرمانده ســپاه استان، 
به اجرای طرح مواسات و کمک مومنانه همزمان با 
سراسر کشور در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای 
اجرای این طرح تاکنون بیش از ۵۵۰ میلیارد ریال 
کمک مومنانــه جمع آوری و بین آســیب دیدگان 
کرونا و نیازمندان اســتان توزیع شد.به گفته وی، 
همزمان با آغاز هفته دفاع مقــدس و رژه تلفیقی 
موتوری و کمک مومنانه چهار هزار بسته معیشتی و 
یکهزار بسته لوازم التحریر تهیه و در شهرستان های 
استان توزیع خواهد شد.به گزارش ایرنا، رژه تلفیقی 
موتوری و کمک مومنانه با حضور نماینده ولی فقیه 
در استان،اعضای شــورای تامین، خانواده شهدا، 

ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد؛

اجرای رژه تلفیقی و کمک های مومنانه در شهرکرد
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 برگزاری آزمون های تشریحی و تستی 
در شبکه شاد امکان پذیر شد

با افزایش ظرفیت ها در نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموز، آزمون ساز شاد قابلیت برگزاری 
آزمون های تشریحی و تستی در شبکه شاد فراهم شد.بر این اساس، سامانه آنالین آزمون ساز شاد، 
با رویکرد ارائه ســرویس های جامع تعریف آزمون برای معلمان و کاربرپسندترین حالت دریافت 
آن برای دانش آموزان، توسعه یافته است؛ آزمون ساز شــاد قابلیت برگزاری آزمون های تشریحی 
و تستی را دارد. هدف از ارائه این سرویس برگزاری آزمون به صورت آنالین برای سنجش دانش و 
یادگیری دانش آموزان و یافتن نقاط ضعف و قوت هر دانش آموز در مباحث مختلف است. معلم 
با طرح سواالت در قالب امتحان های ترم یا مبحث و یا فصل می تواند سواالت را آپلود و پاسخ نامه 
را از دانش آموز دریافت کند.معلم امکان ایجاد سواالت به صورت نگارش متن یا آپلود فایل را دارد و 
با درج مشخصات آزمون شامل نام درس، نام یا شماره آزمون، تاریخ، ساعت شروع و پایان، مدت 
زمان آزمون، تعداد سواالت، بارم کلی، بارم هر سوال می تواند آزمون مخصوص به خود را تعریف کند.

امکان مشاهده سواالت آزمون های در جریان، آزمون های به اتمام رسیده و پاسخنامه دانش آموز 
پس از ارسال نیز برای هر دو نوع کاربر وجود دارد.

افزایش مصرف موادمخدر در دانش آموزان متوسطه دوم 
متوقف شد

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از توقف افزایش شیوع مصرف موادمخدر در دانش آموزان متوسطه دوم 
خبر داد و گفت: یکی از عوامل موثر در این امر، اجرای طرح یاریگران زندگی بوده است.اسکندر مومنی 
ادامه داد: یکی از عوامل موثر در این امر، اجرای طرح یاریگران زندگی بوده اســت، همچنین مقرر بود 
سال گذشته ۲۰ هزار مدرسه تحت پوشش طرح یاریگران زندگی قرار گیرند؛ اما به دلیل وضعیت حاصل 
از کرونا، ۱۲ هزار مدرسه تحت پوشش قرار گرفتند.وی با بیان اینکه به منظور افزایش میزان ماندگاری در 
درمان اعتیاد، بهتر است از سایر روش های غیر دارویی در مراکز درمان اعتیاد با نظارت وزارت بهداشت و 
سازمان بهزیستی استفاده شود، گفت: در تولید داروهای جدید مانند بوپره نورفین تالش ها و کمک های 
بسیاری شده است که می تواند جایگزین یا یکی دیگر از درمان های دارویی باشد و درمان معتادان را 
سامان دهد، لذا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مجوز دارویی استفاده از بوپره نورفین تولید شده 

توسط یکی از شرکت های دانش بنیان را صادر کرد تا اقدامات بعدی آن انجام شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

بستری 224 بیمارکرونایی در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان های اصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۲۲۴ بیمار مبتال به کرونا در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه بستری هستند.آرش نجیمی در خصوص آخرین وضعیت 
شیوع کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: به تازگی  ۱۹۵ 
بیمار جدید مبتال به کرونا در مراکز درمانی اصفهان بســتری شده اند.وی، تعداد بهبودیافتگان این 
بیماری طی ۲۴ ساعت منتهی به روز دوشنبه  را ۱۳۴ نفر در استان اصفهان اعالم کرد و ادامه داد: در 
حال حاضر یک هزار و ۳۴۵ نفر بیمار مبتال به کرونا نیز در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان بستری هستند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه استان 
اصفهان در وضعیت هشدار ابتالی کرونا قرار دارد، افزود: در حال حاضر ۲۲۴ بیمار مبتال به کرونا در 
استان اصفهان در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.وی، میزان مرگ و میر بیماران مشکوک 
به کرونا در استان اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به روز دوشنبه را ۳۸ نفر اعالم کرد و گفت: تاکنون 

تست ۲۲ نفر از این فوتی ها مثبت بوده است.

بر اساس اعالم رییس پلیس راهور استان اصفهان، کرونا ترافیک شهری را افزایش داده است؛

سایه کرونا بر سر ترافیک!

چند وقتی است که مسئوالن محیط زیست  پریسا سعادت
و هواشناسی نسبت به آلودگی هوا در پاییز 
هشدار می دهند. وارونگی هوا، بارش های دیر هنگام و آالینده ماندن 
صنعت در اصفهان خبر از روزهای پر از آلودگی های کشنده در هفته های 
جاری می دهند؛ اتفاقی که هر ســاله با تعطیلی مــدارس و توصیه به 
اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی تا حدودی مهار می شد ولی 
امسال ظاهرا همین حربه هم برای کنترل آلودگی هوا وجود ندارد و در 
سایه شیوع کرونا، استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم به مردم اصفهان 
توصیه نمی شود و همین موضوع در کنار سرد شدن هوا بار ترافیکی شهر 
را زیاد خواهد کرد. اتفاقــی که همین حاال هم خیابان های شــهر را با 
چالش ترافیک روبه رو کرده است. بر اساس اعالم رییس پلیس راهور 
استان اصفهان، شــیوع کرونا شاید روی ســفرهای بین شهری تاثیر 
گذاشته باشد، ولی ترددهای داخل شهر حتی بیشتر شده، چون مردم 
کمتر از حمــل و نقل عمومی اســتفاده می کنند و بیشــتر از خودرو و 
موتورسیکلت شــخصی اســتفاده می کنند، به همین خاطر در بیشتر 
ســاعات و به ویژه بعد از ظهرها در هسته مرکزی شــهر تراکم شدید و 
ترافیک داریم.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه در حوزه شهری 
آمار تصادفات کاهشــی بوده، اما رضایت بخش نیست، اظهار کرد: در 

حوزه درون شــهری تعداد جان باختگان تصادفــات رانندگی ۷ درصد 
کاهش داشــته، درحالی که تعداد جرحی ها روند افزایشــی و میزان 
خسارت ها روند کاهشی دارد. در مجموع میزان خسارت، جرح و فوت 
ناشــی از تصادفات درون شهری روند کاهشــی دارد؛ اما عدد رضایت 
بخشی نیست و نیاز داریم شهروندان همکاری بیشتری داشته باشند.

رییس پلیس راهور استان با بیان اینکه بیشــتر موتورسواران و عابران 
پیاده در سطح شهر تردد دارند و به همین خاطر مشکالت درون شهری 
بیشتر است، گفت: شیوع کرونا شاید روی سفرهای بین شهری تاثیر 
گذاشــته باشــد، ولی ترددهای داخل شهر حتی بیشــتر شده، چون 
مردم از حمل و نقل عمومی کمتر اســتفاده می کنند و بیشتر از خودرو 
و موتورسیکلت شخصی اســتفاده می کنند، به همین خاطر در بیشتر 
ســاعات به ویژه بعد از ظهرها در هســته مرکزی شــهر تراکم شدید و 
ترافیک داریم. این وضعیت در حالی است که پلیس در ماه های اخیر 
برای برداشــتن طرح ترافیک به دلیل شــیوع کرونا تحت فشار بوده 
است؛ اما بار زیاد استفاده از وسایل نقلیه شــخصی و ترافیک زیاد در 
هسته مرکزی شهر تنها منجر به برداشته شدن طرح ترافیک در ساعات 
صبح شد و در نهایت هنوز مسئوالن در اصفهان بر سر دو راهی انتخاب 
ترافیک و آالینده ها یا کم شدن تردد به دلیل کرونا گرفتار هستند. این 

وضعیت در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند اجرا شدن یا 
نشدن طرح ترافیک در میزان شیوع کرونا تاثیری ندارد؛ اما می تواند بر 
شدت آلودگی هوا تاثیر مستقیمی داشته باشد. آنگونه که رییس ستاد 
فرماندهی مدیریت بیماری کرونای کالن شهر تهران پیش از این اعالم 
کرده است: در کاری پژوهشــی به این نتیجه رسیدیم که اجرا شدن یا 
نشدن طرح ترافیک هیچ اثری در میزان مبتالیان و بستری های مربوط 

به بیماری کرونا ندارد.
علیرضا زالی درباره نتایج تعلیق حدود ســه هفته ای طرح ترافیک در 
تهران افزود: کاری پژوهشــی میان شــهرداری تهران و معاونت های 
بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی تهران و استانداری صورت گرفت و 
مشخص شد که اجرا شدن یا نشدن طرح ترافیک آثار چندانی بر میزان 
ابتال و بســتری ندارد. در مقابل طرح هایی مانند برقــراری دور کاری 
کارمندان و تداوم برخی از محدودیت هــای فعالیت های صنفی می 
تواند ضمن کم کردن ترددها به نوعی در روند انتقال کرونا تاثیر بیشتری 
داشته باشــد. حال باید دید در روزهای آلوده پیش رو مدیران شهری 
کدام نسخه را برای رفع آلودگی در کنار مســئله کرونا خواهند پیچید. 
کالف ســردرگمی که نه مردم راهی برای فرار از آن دارند و نه مسئوالن 

دوایی برای درمان آن.

مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
باتوجه به وضعیت قرمز شــیوع کرونــا در اصفهان 
از خانــواده ها و دانــش آموزان خواســت آموزش 
غیرحضــوری را در اولویت قرار دهنــد و گفت: برای 
رســیدگی به وضعیت افرادی که احتماال در محیط 
مدرســه و یا در ارتباط با مدرســه بیمار می شــوند، 
مراکز منتخب ســالمت برای معاینه و ارائه خدمات 
بهداشتی، درمانی و انجام آزمایش رایگان، تعیین و 
به مدارس اعالم شده اســت.رضا فدایی اظهار کرد: 
باتوجه به وضعیت قرمز شــیوع کرونــا در اصفهان 

توصیه می کنیم معلمــان و دانش آموزان هرچقدر 
مــی توانند به ســمت آموزش هــای غیرحضوری 
بروند و آموزش های حضوری و تشــکیل کالس را 
به ضروری ترین مباحث که از نظر متولیان آموزش 
و پرورش امکان ارائه غیرحضــوری آن وجود ندارد 
محــدود کنند.مســئول بیماری هــای واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان با تاکید براینکه اگر دانش آموزی 
دچار هر کدام از عالئم شــایع کرونا شــد به مراکز 
منتخب ســالمت مراجعــه کند، گفت: ایــن مراکز 
آماده ارائــه خدمات بهداشــتی و درمانی به دانش 
آموزان، معلمان و کارکنان مدارس هســتند و پس 
 از معاینه، تســت رایگان پــی ســی آر از آنها گرفته 
می شود، درحالی که تا پیش از این تست رایگان پی 
سی آر شامل دانش آموزان بدون بیماری زمینه ای 

نمی شــد؛ اما در حال حاضر تجدیدنظر شده است.
فدایی خاطرنشان کرد: اگر در یک فضای آموزشی هر 
کدام از افراد از دانش آموز تا کادر آموزشی و سرایدار 
مدرسه دچار عالئم شــدند مراکز منتخب خدمات 
رایگان به آنها ارائه می دهند تا اگر مورد مثبتی وجود 
دارد زودتر بتوانیم از سرایت بیماری جلوگیری کنیم.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان بار 
دیگر از خانواده ها و دانش آموزان خواست آموزش 
غیرحضوری را در اولویت قرار دهند و اظهار امیدواری 
کرد تعاملی بین مدرســه و خانواده اتفاق افتد تا با 
آموزش دانش آموزان با کمترین مشکل انجام شود 
و افزود: در هفته های آینده با پیگیری روند ابتال به 
کرونا در مدرسه و جامعه شاید به جمع بندی های 
دیگری برسیم، ولی فعال باید با احتیاط پیش برویم.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان مطرح کرد: 

معاینه و تست رایگان کرونا در مراکز منتخب

شیوع کرونا شاید روی سفرهای بین شهری تاثیر گذاشته 
باشد، ولی ترددهای داخل شهر حتی بیشتر شده، چون 

مردم از حمل و نقل عمومی کمتر استفاده می کنند

پیچیدن صدای 
قیچی مهربانی 
کاشانی ها میان 
خاک بازی بچه ها

کرونا در کاشان باعث شد بسیاری 
از مشاغل با آســیب های جدی و 
تعطیلی رو به شود؛ اما در این میان 
هستند کسانی که با مهربانی و هنر 
و حرفه خــود دســت نیازمندان را 
می گیرند تا دل شان را شاد و باری 

از روی دوش مستمندان بردارند.

آتش سوزی عجیب در یک منزل
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از وقوع آتش سوزی و انفجار 
عجیب در منزل مسکونی خیابان آیت ا...خادمی اصفهان خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران در خصوص 
حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: شاهد یکی از نادرترین آتش سوزی ها در دنیا بودیم.وی 
افزود: در این حادثه یکی از شهروندان اصفهان به یکباره تصمیم می گیرد مقداری بنزین را به وسیله 
جاروبرقی از مخزن تخلیه کند که متاسفانه در در اولین مکش بنزین انفجار رخ می دهد.وی با بیان 
اینکه این حادثه که با انفجار همراه بوده در خیابان عطار نیشــابوری خیابان آیت ا... خادمی اتفاق 
افتاده است، افزود: برای امدادرسانی به این حادثه اکیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره هفت برای 
امدادرسانی اعزام شدند و ضمن اطفای سریع آتش و جلوگیری از سرایت شعله به دیگر نقاط منزل، 
فرد مصدوم را به عوامل اورژانس تحویل دادند.کاوه آهنگران به شهروندان توصیه کرد از نگهداری 

مواد سریع االشتعال مانند تینر، بنزین، الکل و ... در منزل خودداری کنند.

 کالهبرداری در فضای مجازی با ترفند شرکت
 در  جشن عاطفه ها 

رییس پلیس فتای استان نسبت به سوء استفاده برخی مجرمان سایبری از احساسات شهروندان 
و کالهبرداری از آنان در قالب کمک به دانش آموزان بی سرپرست با ترفند شرکت در جشن عاطفه 
ها هشدار داد. سرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« گفت: مجرمان سایبری در ایام و مناسبت های 
مختلف نظیر بازگشایی مدارس و برگزاری جشن های نیکوکاری با انتشار پیام و تبلیغات از طریق 
شبکه های اجتماعی شهر وندان را دعوت به شــرکت در پویش جمع آوری کمک های نقدی کرده 
و از این طریق از آن ها کالهبرداری می کنند.این مقام انتظامی عنوان داشــت: شهروندان مراقب 
باشــند وجوه خود را  تنها به شماره حساب های رسمی و اعالم شده از ســوی سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی)ره(  واریز و به ســایر شماره حســاب هایی که مورد تایید هیچ سازمانی 
نیستند توجه نکرده و موضوع را سریعا به پلیس اعالم کنند.وی افزود: مجرمان سایبری به راحتی 
با عناوین مختلف شهروندان را برای ورود به درگاه های جعلی تشویق می کنند، بنابراین کاربران با 
صفحاتی روبه رو می شوند که امکان پرداخت وجه به صورت آنالین وجود دارد، در حالی که بیشتر 
این لینک ها کاربر را به صفحات فیشینگ هدایت می کند و با دریافت اطالعات کارت بانکی اقدام 
به برداشت از حساب می کنند.سرهنگ مرتضوی خاطر نشان كرد: عده ای فرصت طلب در این گونه 
ایام با شگرد های خاص و ایجاد زمینه اعتمادسازی به خصوص در فضای مجازی به دنبال خالی 
کردن جیب مردم هستند، به طوری كه برخی کالهبرداران با ارائه شماره های عابر بانک و جمع کردن 

حتی مبالغ اندک از تک تک مردم، سرمایه های مردم را به تاراج می برند.

جاساز تریاک در لوله های فلزی 
 معاون عملیات فرماندهی انتظامی اســتان، از كشــف ۴۹کیلو و۸۰۰گرم تریاک جاساز شده در 
البه الی بار لوله های فلزی یک دســتگاه کامیون خبر داد. ســرهنگ علی ملكی آهنگران در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشــت: ماموران انتظامی مســتقر در ایستگاه ایست و 
بازرسی شهید امامی فرماندهی انتظامی شهرضا با اشرافیت و دقت باالی خود حین کنترل و رصد 
بار خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده  حامل بار لوله فلزی که از  استان های جنوبی 
به سمت تهران در حرکت بود، مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: پس از متوقف شدن خودرو 
ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی از آن بازرسی به عمل آوردند و در نتیجه بررسی های دقیق 
صورت گرفته نهایتا  ۴۹کیلو و۸۰۰گرم تریاک را کشــف کردند.معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان خاطر نشان کرد: در این رابطه  راننده خودرو دستگیرشده و به همراه پرونده و مواد 

مكشوفه ، برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل هواشناسی اصفهان:
۶9.1 درصد مساحت 

استان درگیر خشکسالی 
است

مدیرکل هواشناسی اصفهان گفت: ۶۹.۱ درصد 
از مساحت این استان درگیر خشکسالی است 
و بقیه شرایط عادی یا ترســالی متوسط دارد.

حمیدرضا خورشیدی با بیان اینکه درجه های 
خفیف تا بسیار شدید خشکسالی دراز مدت، 
بســیاری از مناطق اســتان را فراگرفته است، 
اظهارداشــت: از مجموع مقدار مساحت درگیر 
خشکســالی، ۱۷ درصد خفیف، ۲۴.۲ درصد 
متوســط، ۱۴.۳ درصد شــدید و ۱۳.۶درصد 
بسیار شدید مواجه است.وی ادامه داد: تحلیل 
شاخص SPEI در دوره ۱۰ ساله تا پایان خرداد 
ماه ۹۹ بیانگر آن اســت که درجــات خفیف تا 
بسیار شدید خشکسالی بلند مدت بسیاری از 
مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونه ای که 
۶۵.۷ درصد از مساحت آن درگیر خشکسالی 
بوده و تنها ۳۴.۳ درصد از مساحت این حوضه 
شــرایط نرمال و ۲.۳ درصد شــرایط ترسالی 
ضعیف و متوسط را داشــته است.خورشیدی 
افزود: از مجموع مســاحت حوضه گاوخونی 
که درگیر خشکسالی است ۲۳.۵ درصد دارای 
خشکسالی خفیف، ۲۸.۴ درصد خشکسالی 
متوســط، ۱۰.۱درصد خشکسالی شدید و ۳.۶ 
درصد خشکسالی بسیار شــدید دارد.به گفته 
وی، مجموع خشکســالی در زیر حوضه های 
بن - سامان، چادگان، چهل خانه، دامنه، کرون، 
مهیار شمالی و یان چشمه، ۱۰۰ درصد است که 
نسبت به ماه های گذشته تغییری نکرده است. 
خورشــیدی با بیان اینکه با وجود و اســتمرار 
خشکسالی بلند مدت )هیدرولوژیک( مدیریت 
مصــرف و صرفــه جویــی آب در بخش های 
مختلف ضروری است، خاطرنشان کرد: با توجه 
به پیش بینی فصلی دمای فراتــر از نرمال در 
تابستان ۱۳۹۹ و تاخیر بارش های پاییزه امسال 
و پایین تر از نرمــال بودن آن، انتظــار می رود 
که بــا افزایش میزان تبخیــر و تعرق، مصرف 
آب در بخش های مختلــف از جمله صنعت، 
کشــاورزی، خدمات و مصارف آشامیدنی 

افزایش یابد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان:

1200 فرصت شغلی در استان اصفهان ایجاد شد
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: امسال ۱۲۰۰ فرصت شغلی از طریق پرداخت تسهیالت ایجاد شده است، همچنین از طریق کاریابی ها 
نیز ۵۴۰ مورد نیروی امدادجو در قالب طرح های کاریابی در استان اصفهان مشغول به کار شــده اند.محمد رضا کیانی با بیان اینکه منابع تسهیالت تبصره ۱۶ یا 
همان منابع بانکی از مرداد ماه سال جاری ابالغ شده است، افزود: تا این لحظه ۱۲۰۰ وام از منابع بانکی و امدادی پرداخت شده، این یعنی ۱۲۰۰ فرصت شغلی از 
طریق پرداخت تسهیالت ایجاد شده است. همچنین از طریق کاریابی ها نیز ۵۴۰ مورد نیروی امدادجو در قالب طرح های کاریابی در استان اصفهان مشغول به کار 
شده اند.کیانی در مقایسه فرصت های شغلی ایجاد شده سال گذشته با امسال، تصریح کرد: سال گذشته نه هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی از سوی کمیته امداد استان 
اصفهان ایجاد و بین ۳۱ استان کشور، رتبه سوم را کسب کردیم امسال هم قرار اســت فرصت های شغلی بیشتری ایجاد شود اما مطمئنا شرایط شیوع بیماری 
کرونا در فعالیت ها تاثیرگذار است.وی، تعامل با بانک ها را برای اعطای تسهیالت الزم دانست و افزود: با ۱۶ بانک دولتی و خصوصی همکاری داریم که اگر این 

بانک ها بتوانند شرایط مناسب تری را برای وام گیرندگان قرار دهند، قطعا مسیر هموارتر خواهد شد.



در اواسط فصل گذشته لیگ برتر فوتسال زنان، فرشته کریمی بهترین بازیکن فوتسال آسیا که در تیم سایپا تهران توپ می زد، به دلیل پارگی رباط صلیبی ادامه 
فصل را از دست داد و نیلوفر اردالن تصمیم گرفت تا نام کریمی را به دلیل دوری طوالنی مدتش از میادین از لیست نارنجی پوشان خارج کند و فاطمه سهرابی را 
جایگزین وی کند؛ کریمی بالفاصله پس از مصدومیت، عمل جراحی را انجام داد و کارهای درمانی اش را پیگیری کرد تا بتواند در کمترین زمان ممکن به میادین 
بازگردد.بسیاری نگران عدم حضور او در رقابت های جام ملت های آســیا بودند که شیوع کرونا باعث تعویق یک ساله مسابقات شد و کریمی با خیالی آسوده تر 
درمان خود را پیش برد؛ ستاره فوتسال زنان ایران با گذراندن دوران نقاهت، حدود سه ماه قبل کارهای ورزشی خود را به صورت پلکانی آغاز کرد و این روزها سخت 
در حال تمرین است تا بتواند در فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان به میدان برود.او فصل گذشته در یک قدمی لژیونر شدن قرار داشت و مصدومیت باعث شد تا 
از این اتفاق بازماند.کریمی هنوز با تیمی برای فصل جدید توافق نکرده و قراردادش با سایپا نیز به اتمام رسیده است. قرار است مسابقات لیگ برتر فوتسال زنان 

از آبان ماه دنبال شود و کریمی با تمرینات جدی خود سخت به دنبال آن است تا بازگشتی موفق را به میادین داشته باشد.

»فرشته کریمی«، چشم انتظار آغاز فصل جدید
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خط دفاع ذوب آهن در معرض تغییر صددرصدی
تاکنون در نقل و انتقاالت تابستانه باشگاه ذوب آهن با نظر رحمان رضایی که خود زمانی در پست دفاعی 
میانی بازی می کرد، تنها محمد قریشی را در این پست توانسته جذب کند تا همچنان خط دفاعی ذوبی ها 

نیازمند ترمیم باشــد؛ در این میان شنیده 
می شود هادی محمدی و مسعود ابراهیم 
زاده به دنبــال جدایی از جمع شــاگردان 
رضایی هســتند و درخواســت خود را به 
مدیران باشگاه منتقل کرده اند و می خواهند 
لیگ بیســتم را در تیمی دیگر توپ بزنند.

در ایــن میــان با درخواســت ســرمربی 
ذوب آهن، مدیران این باشگاه با محمدی و 
ابراهیم زاده در حال رایزنی هستند تا بتوانند 
آن ها را در جمع سبزپوشان اصفهانی حفظ 

کنند و ساختار دفاعی ذوب آهن در لیگ نوزدهم دستخوش تغییرات کلیدی نشود؛ محمدی که در پست 
دفاع میانی به میدان می رود، هفته گذشته خبر حضورش در فوتبال هند مخابره شد که البته منبع رسمی 
آن را تایید نکرد؛ اما گویا وی مصرانه به دنبال جدایی از ذوب آهن است. همچنین مسعود ابراهیم زاده 

مدافع چپ سبزها هم  در تالش است تا بتواند فصل آینده را در تیمی دیگر توپ بزند.

»قائدی« با 2 میلیون یورو در هلند؟
درخشش مهدی قائدی در لیگ نوزدهم موجب شد تا به عنوان یکی از گلزنان لیگ ایران و بهترین 
پاسور فصل لقب گرفته و بی شــک کاندیدای اصلی پدیده لیگ هم خود اوست. این بازیکن که از 
ابتدای فصل نوزدهم و با ادعای آندره آ استراماچونی از لیگ های اروپایی پیشنهاد داشت، به تازگی 
با پیشنهادی از یک تیم نام آشنای هلندی مواجه شده است. سران باشگاه آلکمار هلند نام مهدی 
قائدی را در فهرســت خرید های احتمالی خود قرار داده اند و این امکان وجود دارد که برای خرید 
بازیکن ۲۱ ساله این تیم پیشنهادی ارائه  دهند. در همین باره از یکی از نزدیکان به باشگاه شنیدیم 
تیمی که علیرضا جهانبخش از آنجا به فوتبال اروپا معرفی شده، در نظر دارد تا ۲ میلیون یورو برای 
در اختیار گرفتن این بازیکن تکنیکی هزینه کند. قائدی در ۶۳ بازی که برای اســتقالل انجام داده 
توانســته ۱۵ گل بزند که اغلب آن ها حســاس هم بوده اند. او در دربی جام حذفی یکی از بهترین 
بازی های این سال های خود را انجام داد. باید دید واکنش باشگاه استقالل به این پیشنهاد احتمالی 
چیست و آیا راضی می شوند زوج دیاباته و قائدی را از دســت بدهند؟ گرچه شنیده ها حاکی از آن 

است با توجه به بدهی میلیون دالری استقالل هیچ بعید نیست این بازیکن از استقالل جدا شود!

نیمکت نشینی »بیرانوند« در بلژیک چه زمانی تمام می شود؟
آنتورپ در هفته ششم لیگ بلژیک به دیدار یوپن رفت و به تساوی دو بر دو رسید. در این دیدار نیز 
علیرضا بیرانوند روی نیمکت ذخیره ها قرار داشت و مجالی برای بازی کردن پیدا نکرد تا دروازه بان 
اول تیم ملی فوتبال ایران همچنان نیمکت نشین تیمش باشد. آنتورپ قبل از خرید بیرانوند، ژان 
بوته دروازه بان فرانسوی را خرید و اکنون دو دروازه بان آماده دارد و کار برای بیرانوند سخت است 
که بتواند به دروازه تیمش برسد، چرا که دیرتر از این دروازه بان به تمرینات تیمش رسید و وقفه ای 
ایجاد شده و باعث شد او دیرتر از موعد مقرر به بلژیک برود.به نظر می رسد این موضوع سبب شده 
تا فعال سرمربی آنتورپ نظر مساعد روی گلر ایرانی نداشته باشد.با این حال بوته در ۶ دیدار چندان 
موفق عمل نکرده و ۹ بار دروازه خودی را باز شده دیده اســت و همین باعث شده تا آنتورپ در رده 
دهم لیگ قرار داشته باشد. شاید این عملکرد باعث شود تا در روزهای آتی فرصت بازی به علیرضا 

بیرانوند نیز برسد .

عزم گیتی پسندی ها برای حضور پر قدرت در لیگ برتر فوتسال؛

قفل ناکامی سرخ پوشان شکسته می شود؟!

فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال   سمیه مصور
در حالی از اول آبان آغاز می شود که تیم 
فوتسال گیتی پسند اصفهان با حضور وحید شمسایی روی نیمکت این 
تیم با ترکیبی متفاوت خود را برای لیگ برتــر آماده می کند. ناکامی 
مجدد سرخ پوشان اصفهانی در کسب جام قهرمانی رقابت های لیگ 
برتر فوتسال کشور موجب شد تا مسئوالن باشــگاه گیتی پسند تمام 
تالش خود برای موفقیت این تیم در فصل آتی مسابقات لیگ به کار 
بگیرند. آنها در اولین گام  با  وحید شمسایی، کاپیتان سابق تیم ملی 
ایران برای نشســتن روی نیمکت گیتی پســند به تفاهم رسیدند تا 
سرمربی سابق تیم تاسیسات دریایی که با این تیم به مقام قهرمانی 
در رقابت های لیگ دست یافته بود، بتواند قفل ناکامی سرخ پوشان 

را شکسته و جام قهرمانی را برای گیتی پسند به ارمغان بیاورد.
تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان با جذب فرهاد توکلی، پروسه نقل 
و انتقاالت تابستانی خود را به انتها رساند. این تیم با احتساب وحید 
شمســایی، ۱۱ بازیکن جدید به خدمت گرفته است. بیش از نیمی از 
لیست فعلی گیتی پسند نفرات ملی پوش هســتند و یا سابقه بازی 

در تیم ملی را دارند. اصغر حســن زاده، محمدرضا ســنگ سفیدی، 
سعید احمدعباســی، حمید احمدی، سپهر محمدی،  قدرت بهادری، 
بهروز جعفری و ... از جمله این نفرات هستند. به این جمع باید فرهاد 
توکلی را هم اضافه کرد؛ ملی پوشی که در لیگ کویت حضور داشت اما 
در نهایت تصمیم به بازگشــت به لیگ ایران و بازی برای گیتی پسند 
گرفت تا نزدیک به نیمی از ملی پوشان فوتسال به عضویت تیم گیتی 
پسند در بیایند.در لیست بازیکنان گیتی، نام وحید شمسایی هم دیده 
می شود. شمســایی که حدود ۴۴ سال سن دارد، قرار است همزمان 
با کار ســرمربی گری، درون زمین هــم برای گیتی پســند بازی کند. 
میثم برشوری، سعید افشــار، علیرضا وفایی، وحید شفیعی، مهدی 
مصطفایی، مهران رضا پور، مجتبــی امیرخانی،مهدی مهدی خانی،  
مسعود یوسف  و بهزاد رســولی دیگر بازیکنان تیم گیتی پسند در این 

فصل را تشکیل می دهند. 
گیتی پسند یک ســهمیه لیگ برتری و یک ســهمیه فیفا خالی دارد 
و احتماال این ســهمیه در صورت نیاز در نقل و انتقاالت زمســتانی پر 
می شــود. همچنین محمد هاشــم زاده مربی تیم ملی فوتسال نیز 

از سوی وحید شمســایی برای کار در گیتی پسند دعوت شده است. 
هاشم زاده در حال حاضر منتظر پاسخ نهایی فدراسیون فوتبال برای 

اضافه شدن به کادر فنی گیتی پسند است.
فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتســال از اول آبان در قالب ۲ گروه 
۷ تیمی برگزار می شــود و تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان در این 
رقابت ها در گروه اول با تیم های کراپ الوند قزوین، ستارگان ورامین، 
شهروند ساری، سوهان محمد ســیمای قم، مقاومت البرز و اهورای 
بهبهان هم گروه اســت و در اولین مســابقه خود باید به مصاف تیم 

ستارگان ورامین برود.
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان پس از آنکه فصل گذشته موفق شد 
در مسابقات لیگ برتر به مقام نایب قهرمانی دســت پیدا کند، جواز 
حضور در رقابت های جام باشــگاه های جهان را به دســت آورد. این 
بازی ها به احتمال بســیار زیاد اوایل دی ماه در امارات برگزار خواهد 
شد. تیم مس ســونگون، قهرمان فصل گذشته رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور نیز قرار است به عنوان نماینده ایران در رقابت های جام 

باشگاه های آسیا حضور داشته باشد.

این روزها رقابت های دوومیدانی در کشور زیر سایه 
کرونا، رونق خوبی حداقــل در بخش بانوان دارد و 
دختران سختکوش دوومیدانی کشورمان با وجود 
تمام محدودیت هایی که در بحث امکانات دارند،  
توانسته اند، رکوردهای ایران را بشکنند و جلو بروند. 
سختکوشی آنها با وجود نداشتن اردو و توجه کافی 
ستودنی اســت و باید بیش از پیش به این بخش 
توجه شــود.در همین رقابت های لیگ پرشــی به 
بلندای ایران داشتیم که یک پرنده دختر توانست 
رکورد کشور در پرش با نیزه را بشــکند و مهم ترین 
اتفاق این روزهای دوومیدانــی را را به تنهایی رقم 
بزند.مهسا میرزا طبیبی، دختر قهرمانی است که پله 
پله با مربی گری محسن ربانی جلو آمده و رکوردها 
را جابه جا کرده تــا جایی که می تــوان در آینده نه 
چندان دور برای وی مدال آسیایی را هم تصور  کرد.

میرزا طبیبی که تا همین دو سال قبل با نیزه قرضی 

در مسابقات بین المللی می پرید حاال باید به اهداف 
بزرگ تری فکر کند و برای آنها تالش کند.محســن 
ربانی، مربــی این دختر پرنده می گوید: دو ســال 
قبل ما امکاناتــی نداشــتیم و در رقابت های کاپ 
اســتانبول میرزا طبیبی با نیزه قرضی مسابقه داد 
که آنجا توانست ۳.۹۰ متر بپرد و رکورد ایران را بزند 
تا اینکه همین چند وقت پیش با حمایت باشــگاه 
پلیمر خلیج فارس توانســتیم وسایل را خریداری 

و کار کنیم.
ربانی در مورد عملکرد میرزا طبیبی و رکورد شکنی 
او می گوید: او پتانســیل باالیی دارد  و می تواند به 
رکوردهای باالتری هم دســت پیدا کنــد. در حال 
حاضر عبــور از مانع ۴ متر ســد محکمــی بود که 
خوشبختانه شکسته شــد و اگر  کمک دوستان و 
همت خودش ادامه دار باشد، می تواند رکوردهای 
باالتری هــم بزند.ایــن مربی دوومیدانــی ایران 

ادامــه داد: من هم تمــام تالشــم را می کنم که تا 
آنچــه می دانم را بــه او آموزش دهم تــا بتواند به 
سکوهای آســیایی برســد. میرزا طبیبی پشتکار 
زیادی دارد و می تواند به این مهم دست پیدا کند.

مهســا میرزا طبیبی نیز در مورد رکورد  شکنی اش 
می گوید: همیشه وقتی مسابقه می دادم، می گفتند 
عملکردت خوب اســت اما تا ۴ متر نپری فایده ای 
ندارد و به مســابقات اعزام نمی شــوی یــا جایزه 
 نمی دهیم. بفرمایید این هم ۴ متــر، حاال منتظر

 حمایت ها هستم.

سدی که در دوومیدانی بانوان شکسته شد

خبر روز

احتمال انتقال »کولیبالی« به سیتی قوت گرفت
در هفته های اخیر شایعات زیادی درباره احتمال پیوستن کالیدو کولیبالی، مدافع سنگالی و ستاره 
خط دفاعی ناپولی به منچسترسیتی به گوش می رســد. با اینکه رؤسای ناپولی سعی کرده بودند 
این احتمال را اندک نشان دهند ولی گنارو گتوزو، سرمربی این تیم بعد از پیروزی ۲-۰ تیمش در 
بازی مقابل پارما اذعان کرد با اینکه از ماندگار شدن کولیبالی خوشحال می شود ولی احتمال جدایی 
او بیشتر به نظر می رسد چرا که باشــگاه باید راهی برای کاهش کسری بودجه خود پیدا کند.گتوزو 
که بعد از پیروزی ۲-۰ ناپولی مقابل پارما با شبکه اسکای صحبت می کرد گفت: » من شک ندارم 
کولیبالی در آن پست یکی از بهترین مدافعین دنیاســت. او همیشه به بهترین شکل به من کمک 
کرده و در تمرین ها هم عالی بوده. از دست دادن او برای من سخت است. ولی می دانید که بودجه 
برای باشگاه ها مهم است و در حال حاضر باشگاه باید در این مورد کاری بکند. همانطور که گفتم من 

شخصا دوست دارم او اینجا بماند«.

چلسی تکلیف »کپا« را روشن می کند
فصل جدید لیگ جزیره آغاز شده و دوباره موج انتقادات به سمت کپا آریزاباالگا، دروازه بان جوان 
چلسی حرکت کرده است.با این حال، چلسی تصمیم گرفته تکلیف دروازه بان خود را مشخص کند. 
بر همین اساس، به زودی این باشگاه با پیشــنهادی ۲۲ میلیون پوندی برای خرید ادوارد مندی، 
دروازه بان تیم آیندهوون اقدام می کند.گفته می شــود مراحل انتقال مندی به چلسی خیلی زود 
قرار است انجام شود و او رقیب کپا برای فصل آینده خواهد بود. لمپارد هم اعالم کرده در مسابقات 

دروازه بانی را به میدان می فرستد که عملکرد بهتری در تمرینات داشته باشد.

واکنش احساسی مسی به جدایی »ویدال« از بارسلونا
آرتورو ویدال تابستان دو سال پیش بود که از بایرن مونیخ به بارسلونا پیوست. ستاره شیلیایی در 
مجموع، بازی های خوبی برای آبی اناری ها انجام داد و بــه خصوص در نیمکت فصل دوم فصل 
گذشته تبدیل به یک بازیکن ثابت و حتی گلزن برای تیمش شد.ویدال در پایان فصل و پس از روی 
کار آمدن رونالد کومان در فهرست مازاد بارســا قرار گرفت و پس از یکی دو هفته مذاکره با سران 
باشگاه، قراردادش را فسخ کرد و وارد میالن شد تا با اینتر قراردادش را رسما امضا کند.او در پیامی 
ویدئویی نیز این مســئله را تایید کرد. با قطعی شدن جدایی ویدال از بارســا، لیونل مسی نیز از او 
خداحافظی کرد.مسی با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت:» قبال تو را از مصاف های رودرروی 
مان می شناختم و همیشه نیز عالی بودی سپس این شانس را داشتم تا تو را شخصا و از نزدیک 
بشناسم و این بار بیشتر مرا شگفت زده کردی. این دو ســال چیزهای زیادی را با هم به اشتراک 
گذاشتیم و تو خودت را بیشتر به من ثابت کردی. غیبت تو در رختکن بارسا حس خواهد شد. برایت 
بهترین ها را در تیم جدیدت آرزو دارم و به زودی یکدیگر را مالقات خواهیم کرد.« ویدال هم در پاسخ 
به مسی نوشت:» بی نهایت متشــکرم. بازی کنار تو که بهتریِن تاریخ هستی، برایم غرورانگیز بود. 

ممنون بابت این دوستی و به زودی یکدیگر را خواهیم دید.«

رکورد جدید »رونالدو« در هفته اول سری آ
تیم فوتبال یوونتوس یکشنبه شب در اولین هفته از ســری آ ایتالیا به مصاف سمپدوریا رفت و با 
نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.در این دیدار برای بیانکونری به ترتیب کولوسفسکی، بونوچی و 
رونالدو گلزنی کردند. ابر ستاره پرتغالی با گلزنی در این بازی رکورد جدیدی به نامش ثبت کرد.طبق 
آمار شبکه اوپتا، رونالدو با گلزنی مقابل سمپدوریا برای نوزدهمین فصل متوالی در لیگ های معتبر 
اروپایی موفق به گلزنی شد و این آماری بی نظیر است.این اولین بازی رسمی آندره آ پیرلو، سرمربی 

جدید یوونتوس هم به شمار می آمد که با برد پشت سرگذاشت.

فوتبال جهان

 چرا »علی کریمی« 
سرمربی تراکتور نشد؟

باشــگاه تراکتور در حالی علیرضا منصوریان 
را به عنوان جانشین ساکت الهامی در سمت 
ســرمربی گری این تیم معرفی کــرد که در 
هفته های گذشــته از گزینه های مختلف  و 
سرشناسی ازجمله علی کریمی و علی دایی 
برای هدایت سرخ پوشان فوتبال آذربایجان 
نام بــرده می شد.نخســتین گزینــه ای که 
تراکتوری ها برای حضورش در این تیم تالش 
می کردند، علی کریمی بازیکن سابق این تیم 
بود که سابقه قهرمانی در جام حذفی را نیز با 
این باشگاه داشت. با وجود اینکه علی کریمی 
گزینه اول سرمربی گری تراکتور بود؛اما این 
بازیکن و مربی پیشــین تیم ملــی ایران به 
مســئوالن باشــگاه تبریزی اعالم کرد قصد 
خروج از تهران را ندارم و به دنبال ادامه حضور 
و سرمربی گری در تیم های پایتخت هستم.

پس از اینکه علی کریمی سرمربی گری تراکتور 
را نپذیرفت، مسئوالن این باشگاه سراغ علی 
دایی رفتند ولی انتقال او به تبریز هم به دالیل 
مشخص انجام نگرفت تا در چنین شرایطی 
دوباره مدیران تراکتور بــاب مذاکره را با علی 
کریمی بــاز کنند.در دومیــن مرحله مذاکره 
باشگاه تراکتور با علی کریمی، مسعود شجاعی 
نیز واسطه شد و نقش مهمی ایفا کرد؛ کاپیتان 
تراکتور پس از تماس با جادوگر فوتبال ایران 
او را متقاعد کرده و رضایت اش را جلب می کند 
تا ســرمربی گری تراکتور را بپذیرد.کریمی به 
خاطر درخواست شــجاعی با مدیران باشگاه 
تراکتور جلسه ای برگزار کرده و به توافق خوبی 
هم دســت پیدا می کند؛ اما تنهــا یک مورد 
که به انتخاب دســتیاران او مرتبط می شــد، 
موجب می شود تا شماره ۸ سابق تیم ملی از 
حضور روی نیمکت سرخ پوشان آذربایجان 
انصراف بدهد.او اجازه دخالت برای انتخاب 
دســتیارانش را نمی دهد و اعــالم کرده باید 
اختیار تام برای نفرات کادر فنی اش داشــته 
باشد ولی با درخواست او موافقت نمی شود تا 
علی کریمی تصمیم بگیرد در چنین شرایطی 
عدم رضایت خود را اعالم کرده و سرمربیگری 

تراکتور را نپذیرد.

در لیست بازیکنان گیتی، نام وحید شمسایی هم دیده 
می شود. شمسایی که حدود ۴۴ سال سن دارد، قرار 
است همزمان با کار سرمربی گری، درون زمین هم 

برای گیتی پسند بازی کند

مستطیل سبز

وز عکس ر

کنترل از راه دور 
»رحمتی«

تیم شهر خودرو در حالی در قطر به 
مصاف رقبا می رود که سیدمهدی 
رحمتی به دلیل نداشــتن کارت 
مربی گری، شهر خودرو را از روی 
ســکوها هدایت می کند و از این 
جایگاه به شاگردانش دستورات 

الزم را می دهد. 
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الیروبی معابر اصفهان قبل از آغاز بارش ها
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری اصفهان از آمادگی و هماهنگی کامل 
مناطق ۱۵ گانه برای رفع آبگرفتگی های احتمالی و مقابله با هرگونه بحران در این زمینه در شهر خبر 

داد.بهزاد حقانی اظهار کرد: با آغاز فصل 
پاییز احتمال بارش های فصلی بســیار 
زیاد می شود که در راســتای جلوگیری 
از آبگرفتگــی معابــر، الیروبــی تمامی 
جوی های آب و سپتیک ها به صورت ویژه 
در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: 
شهرداری اصفهان دستورالعمل هایی را 
برای مقابله بــا آبگرفتگی های احتمالی 
در نظر گرفته و اجرایی کرده اســت و در 
تمامی مناطــق قبل از آغــاز بارش های 

پاییزی نسبت به الیروبی کانال ها، جوی ها و سپتیک ها اقدام شده و به صورت دائم ادامه خواهد 
داشت.مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: خوشبختانه با توجه 
به الیروبی مستمر و اجرای اقدامات پیشگیرانه طی چند سال اخیر آبگرفتگی گسترده ای در سطح 
شهر اتفاق نیفتاده و موارد جزئی به سرعت بر طرف شده است.وی ادامه داد: میزان آمادگی در سطح 
مناطق ۱۵ گانه و نیز توان نیروهای خدماتی و عملیاتی که در حوزه های اجرایی فعالیت می کنند مورد 
بررسی قرار گرفته و اقدامات الزم در ســطح معابر و نقاط مختلف شهر اجرایی شده است.حقانی 
گفت: در شــهر اصفهان ۳۱۳ کیلومتر مادی وجود دارد که همراه با بیش از ۳۰۰ کیلومتر کانال دفع 
آب های سطحی و همچنین وجود بیش از یکصد عدد سپتیک و ۵۰ هزار عدد چاه جذبی و رسوب گیر 
و الیروبی منظم و مداوم آن، تاثیر بسزایی در جهت جلوگیری از آبگرفتگی گسترده در شهر دارد.وی 
اظهار کرد: در زمان بارش ها مسئوالن مربوطه با حضور شبانه روزی در سطح شهر آمادگی کامل جهت 
ارائه خدمات الزم و مقابله با هرگونه بحران احتمالی در زمینه آبگرفتگی را دارند و شــماره ۱۳۷ به 
عنوان شماره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان به صورت شبانه روزی در اختیار همشهریان است 

تا مشکالت خود اعم از آبگرفتگی احتمالی و سایر مشکالت مرتبط با شهرداری را گزارش دهند.

 تغییر ساعات بازدید از مراکز گردشگری ناژوان 
در ۶ ماهه دوم سال

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: ســاعات بازدید از مراکز گردشگری ناژوان در شش ماهه دوم 
سال همانند سال های گذشته تغییر پیدا می کند.سیدرســول هاشمیان اظهار کرد: عالقه مندان به 
بازدید از باغ پرندگان می توانند هر روز از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۷:۳۰ به این مجموعه مراجعه 
کنند.وی با بیان اینکه مجموعه باغ خزندگان و باغ استوایی نیز همه روزه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۹ 
پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود، افزود: مجموعه آکواریوم نیز همه روزه از ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۹ 
میزبان حضور گردشگران و شهروندان است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به تعطیل بودن 
تله سیژ در روزهای شنبه گفت: مجموعه تله سیژ نیز به جز روزهای شنبه از یکشنبه تا جمعه از ساعت 
۱۶:۳۰ لغایت ۲۱:۳۰ فعالیت می کند.وی افزود: با توجه به دستورالعمل های ابالغی، رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برای همه بازدید کنندگان الزامی است و از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری 
می شود.هاشمیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مراکز گردشگری ناژوان، مجموعه های تفریحی، 
سرویس های بهداشتی و ســاختمان اداری مدیریت طرح ســاماندهی ناژوان روزانه سه مرتبه 
ضدعفونی می شود.وی با بیان اینکه دســتورالعمل های بهداشتی ویژه ورودی مراکز گردشگری و 
تفریحی ابالغ شده، از شهروندان درخواست کرد: هنگام حضور در مراکز تفریحی ناژوان، پروتکل های 

بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

در دوازدهمین برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح«صورت گرفت؛

بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه 1۲ با اعتبار ۲۸۲ میلیارد ریال 

در دوازدهمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« از سه پروژه خدماتی، 
عمرانی، فرهنگی در منطقه دوازده، با هزینه ای بالغ بر ۲۸۲ میلیارد ریال 
بهره برداری شد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
بهره بــرداری از مجموعه فرهنگی ورزشــی دکتر مظاهری و ورزشــگاه 
ســپاهان در محله امین آباد و آغاز عملیات اجرایی باند شمالی خیابان 
امیرکبیر سوم از جمله پروژه های این منطقه بود.در محله امین آباد پروژه 
خانه ورزش امین  آباد در زمینی به مساحت ۳۲۵ مترمربع با زیربنای ۷۰۰ 
مترمربع با اعتباری افزون بر ۱۳ میلیارد ریال در دو طبقه شامل دو سالن 
ورزشی، رختکن، اتاق پزشک و مربی احداث شد و در اختیار شهروندان 
قرار گرفت.  باند شمالی خیابان مهدیه از دیگر پروژه  های این منطقه بود، 
هزینه اجرای این پروژه به طــول ۳۸۰ مترمربع، ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
ریال، هزینه تملک آن ۶۸ میلیارد ریــال و مبلغ کل آن ۷۷ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون ریال اســت.در محله مهدیه به منظور افزایش ســرانه ورزشی، 
پروژه مجموعه فرهنگی ورزشــی دکتر مظاهری در زمینی به مساحت 
یک هــزار و ۱۰۰ مترمربع با زیربنای ۸۸۰ مترمربع و محوطه ســبز ۴۱۵ 
مترمربع در دو طبقه احداث شده است که شامل سالن ورزشی، سالن 
بازی کودکان، رختکن، سالن اجتماعات و کتابخانه، سه کالس آموزشی 
و دو کارگاه آموزشی و اتاق مشاور است. مجموعه فرهنگی ورزشی دکتر 

مظاهری با اعتبار ۴۷ میلیارد ریال به بهره  برداری رسید که از این میزان 
۲۲ میلیارد ریال برای اجرا و ۲۵ میلیــارد ریال برای تملک این پروژه در 

نظر گرفته شده است.

آغاز عملیات اجرایی چهار خیابان در منطقه 12 
کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی چهار خیابان در منطقه ۱۲ با اعتبار ۱۴۴ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز با حضور شــهردار اصفهان انجام شد که از 
جمله این پروژه  ها آغاز عملیات اجرایی باند شــمالی خیابان امیرکبیر 
سوم به طول ســه هزار مترمربع و ۶۹ میلیارد ریال هزینه اجرا، خیابان  
سازی اتصال شهرک مهدیه به خیابان مینو که دسترسی شهرک مهدیه 
به خیابان های عاشق آباد و بهارستان را ایجاد خواهد کرد، آغاز عملیات 
اجرایی خیابان  سازی محور عاشق  آباد به شهرک امیرکبیر به طول یک 
هزار مترمربع با هزینه اجرایی ۱۱ میلیارد ریال بــود. برای اجرای پروژه 
خیابان  سازی خیابان فیروزه واقع در شهرک نگین با طول ۴۵۰ مترمربع 

نیز ۱۲ میلیارد ریال اعتبار پیش  بینی شده است.

فراتر از شعارها عمل کردیم
قدرت ا...نوروزی، شهردار اصفهان در این آیین اظهار کرد: بسیار خوشحالم 

که ظرف سه ماه دو مجموعه فرهنگی به نام دو استاد به نام های مجموعه 
فرهنگی دکتر کتابی و مجموعه فرهنگی ورزشی دکتر مظاهری که هر دو از 
اساتید برجسته اصفهان و کشور هستند در منطقه ۱۲ به بهره برداری رسید. 
وی با بیان اینکه دکتر مظاهری، اصفهان شناس، شاعر، ادیب، معلمی 
توانا و توانمند، انسانی اخالق مدار و استادی فرهیخته با تربیت شاگردان 
متعدد است، تصریح کرد: در یک منطقه، دو مجموعه فرهنگی به نام دو 
استاد وجود دارد که هر کدام افتخار اصفهان هستند، در این مجموعه ها 
قرار اســت افکار پرورش یابد که خود از بهترین اقدامات است. شهردار 
اصفهان ادامه داد: در نقاط کمتر برخوردار منطقه ۱۲ دو مجموعه فرهنگی 
ایجاد شده است، زمانی که در این مجموعه ها کودکان معصوم، زنان عالقه 
مند به آموختن و معلمین با انگیزه برای پرورش جوانان را مشاهده می 
کنیم جای خوشحالی دارد و به همین دلیل از اعضای شورای شهر که در 
بودجه ها ســاخت این مراکز فرهنگی را تصویب کرده و همچنین مدیر 
منطقه ۱۲ که عملیات احداث آن را بر عهده داشــت، تشکر می کنم.  وی 
اضافه کرد: عالوه بر افتتاح پروژه های فرهنگی در منطقه ۱۲، طی سه ماه 
گذشته چندین خیابان نیز کلنگ زنی شد، خیابان آرمان واقع در ملک 
شهر قرار بود طی مدت زمان ســه ماه به بهره برداری برسد که هم اکنون 
این اتفاق رقم خورده اســت اما به دلیل اینکه آزادسازی یکی از خانه ها 
دیر انجام شــده نقطه اتصال مفتح به این خیابان همچنان باقی مانده 
است که طی چند روز آینده این نقطه نیز پایان می یابد. نوروزی با بیان 
اینکه شعار»هر یکشــنبه یک افتتاح« هر هفته با قدرت ادامه یافته و تا 
پایان سال نیز ادامه دارد، تاکید کرد: در این یکشنبه ها فراتر از شعاری که 
دادیم عمل کرده ایم و در هر یکشنبه بیش از چند افتتاح و کلنگ زنی در 
مناطق داریم.   مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان نیز در این آیین با بیان 
اینکه شاهد افتتاح و کلنگ زنی پروژه های منطقه ۱۲ بودیم، اظهار کرد: در 
خردادماه امسال یکسری افتتاحیه برگزار شد و روز یکشنبه هم مجددا 
چند افتتاحیه و کلنگ زنی دیگر انجام شد. علی باقری تصریح کرد: خانه 
ورزش امین آباد در دو طبقه در محله امین آباد ساخته شد و رسما مورد 
بهره برداری قرار گرفت، همچنین فرهنگســرای مظاهری یکی دیگر از 
پروژه هایی بود که افتتاح شد. در کنار این مجموعه ها عملیات اجرایی 
چهار خیابان آغاز  شد که یکی از این خیابان ها از جلوی فرهنگسرای دکتر 
مظاهری به طول ۲۰۰ متر عبور می کند و شهرک مهدیه را به خیابان مینو 
متصل می کند.وی اضافه کرد: یکی دیگر از این پروژه ها باند شــمالی 
خیابان امیرکبیر به طول ســه هزار متر اســت که وضعیت آســفالت و 
زیرسازی آن در شرایط مطلوبی قرار ندارد که عملیات اجرایی این خیابان 

نیز با اعتبار ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان آغاز  شده است. 

رییس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: اصفهان به عنوان نخســتین شهر کشور 
سال ۹۴ به عنوان شهر خالق جهانی از طرف سازمان 
جهانی یونسکو انتخاب شــد.وحید مهدویان تاکید 
کرد: بخش عمده ای از اعتبــار و برند بین المللی به 
دست آمده برای اصفهان را مرهون و مدیون فعالیت 
هنرمندان صنایع دستی این جهان شهر هستیم که 
تالش می کنیم منافع آن را برای همین افراد ایجاد 
کنیم.رییــس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری 
اصفهان افزود: رسالت اصلی این اداره بسترسازی 
برای دریافت ایده ها و طرح های خالقانه و نوآورانه 
و در ادامه پرورش ایده ها در اتاق های فکر تخصصی 
با مشــارکت دانشــگاه ها، اتحادیه ها و بخش های 
خصوصــی متخصص و در نهایت تبدیــل ایده ها به 

محصول از طریق شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها به عنوان موتور محرکه اقتصادی شــهر است.

وی افــزود: اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری با 
استفاده از ابزارهایی چون رویداد شنبه های خالق، 
ایده آپ ها و مسابقات ملی و بین المللی، ایده های 
شــهروندان را در حوزه های مختلف دریافت کرده و 
پس از پرورش آن ها در اتاق هــای فکر به محصول 
تبدیل کرده و در اختیار شــهروندان قــرار می دهد.

مهدویان با اشــاره به مهم تریــن برنامه های اداره 
خالقیــت و نوآوری شــهرداری در یک مــاه آینده، 
گفت: برگزاری مسابقه ملی عکاسی صنایع دستی، 
تشکیل اتاق فکر شهرداری اصفهان با دانشگاه هنر 
در خصوص فضای شــهری خالق، تحقق باشــگاه 
شهروندان خالق برای شــناخت طبقه خالق شهر و 
رونمایی از صنایع دستی خالق از جمله برنامه های 
این اداره به شمار می رود.وی از ایجاد گذرهای فصلی 

صنایع دستی در شهر خبر داد و خاطرنشان کرد: در 
این گذرهای فصلی آموزش و فرهنگ سازی صنایع 
دســتی انجام خواهد شــد.رییس اداره خالقیت و 
نوآوری شهرداری اصفهان ادامه داد: تشریح تاریخ 
شفاهی اساتید پیشکسوت در حوزه صنایع دستی 
نیز در دستور کار است که می توانیم هر هفته اطالعات 
آن را در اختیــار مردم قرار دهیم.وی بــا بیان اینکه 
اخیرا نمایندگی پایگاه یونسکو و برند باشگاه صنایع 
دستی برای اصفهان دریافت شده است، اظهار کرد: 
ارتباط شــهرداران شــهرهای واقع در جاده ابریشم 
توسط یونسکو و با محوریت شهر اصفهان در دست 
برگزاری است که امیدواریم تا سه ماه آینده در این 
راستا رویدادی برگزار کرده و از این طریق شهرداران 
شــهرهای خالق جهان که روی مدار جاده ابریشم 
قرار دارند بتوانند تجــارب خود را در حوزه خالقیت و 

نوآوری به اشتراک بگذارند.

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تاکید کرد:

 رفع مشکالت شهری با مشارکت افراد خالق
 و استفاده از بخش خصوصی

خبر خوان
س: ایمنا

عک

صبح روز گذشته  آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت 
در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان اصفهان برگزار و موزه دفاع مقدس 
استان اصفهان نیز با حضور اســتاندار اصفهان و جمعی از مسئوالن استانی، 
افتتاح شد.با افتتاح این نمایشگاه، خانواده شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع 
مقدس از غرفه های آن که در اختیار دســتگاه های مختلف قرار دارد، با رعایت 
پروتکل های بهداشتی بازدید کرده و پای صحبت های راویان غرفه ها نشستند.

در این نمایشگاه عالوه بر حضور تجهیزات نظامی، تصاویر، کتب و ماکت هایی از 
زمان دفاع مقدس، از تندیسی از شهید سردار قاسم سلیمانی نیز رونمایی شد 
و پس از آن پیشکسوتان دفاع مقدس برای حضور در مراسم تجلیل و تکریم و 
دیدار ویدئویی با رهبر معظم انقالب به فضای باز خارج از نمایشگاه رفتند.سردار 
مجتبی شیروانیان در این مراســم با اشاره به چهل ساله شدن دفاع مقدس، 
اظهار داشت: دشمن بعثی ۴۰ سال پیش در چنین روزی به کشور اسالمی ما 
حمله کرد، به همین مناسبت برنامه هایی پیش بینی شده که به دلیل شرایط 
ویژه بیماری کرونا برنامه های سال های گذشته در این مراسم تجمیع شده است 
و در فضای باز برگزار می شــود.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان ادامه داد: ۴۰ ســال پیش در چنین روزی تجاوز علیه 
ملتی که تازه انقالب کرده  و شروع به تثبیت پایه های نظام کرده بود، آغاز شد، 

ملتی که آمادگی برای چنین جنگی را نداشت.
وی افزود: اما وقتی که این تجاوز شروع شد در اولین ساعات این حرکت امام 
خمینی)ره( صحبتی کردند که آرامشی به ملت داد و مردم و نیروهای مسلح به 
تدبیر برای مقابله با دشمن مشغول شدند.شیروانیان تصریح کرد: دشمنان بر 
اساس شرایط نیروهای مسلح کشور و عدم آمادگی ملت، برآورد می کردند که 
یک هفته ای کشور را اشغال می کنند، اما به لطف الهی در کمترین فرصت مردم 
ما آماده شــدند و فرزندان خود را راهی جبهه کردند و ثابت شد که برآوردهای 
دشمن اشتباه است.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان گفت: دفاع مقدس ما برگرفته از قیام امام حسین)ع( بود و به 
دلیل همین الگو مردم ما به سرعت نیروهای خود را سازمان دهی کردند و پس 
از برکناری بنی صدر بود که عملیات ها یکی یکی شروع شد.وی ادامه داد: پس 
از  ۵۰۰ روز اشغال که خرمشهر در عملیات بیت المقدس آزاد شد، شروع به تنبیه 
دشمن کردیم و در زمان قبول قطعنامه ما حتی یک سانتی متر از خاک کشور را 

هم به دشمن نداده بودیم.
شیروانیان عنوان کرد: در ســال هایی که ما به دنبال یک ســیم خاردار ساده 
بودیم، دانشگاه دفاع مقدس نتیجه ای داد که فرزندان کشور به ساخت ماهواره 
برسند.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
گفت: مردم در هشت ســال دفاع مقدس و پس از انقالب در دفاع از امنیت، 
دفاع از سالمت و حرم نقش خود را به خوبی ایفا کردند و اکنون هر کدام از ما 
به ویژه مسئوالنی که امکانات در اختیار دارند، در هر جایگاهی که هستیم باید 

ارزش های دفاع مقدس را حفظ و زنده نگه داریم.
وی با بیان اینکه ما مخالف نشاط و ورزش نیستیم، افزود: اما باید برای کسانی 
که این امنیت را فراهم کردند نیز حقی قائل باشیم، در همان اندازه که حمایت 

مالی و معنوی از فوتبال، ورزش و ... می شــود باید برای مسائل فرهنگی نیز 
امکانات اختصاص دهیم تا شرمنده شهدا نباشیم.شیروانیان خاطرنشان کرد: 
بسیاری از برنامه های چهل سالگی دفاع مقدس، به صورت مجازی در حال 
برگزاری است و سعی شده که پروتکل های بهداشتی در مراسمات رعایت شود، 
هرساله اولین برنامه برگزاری رژه  نیروهای مسلح بود که امسال برگزاری آن لغو 
شد.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان بیان 
داشت: نمایشگاه دفاع مقدس نیز در این مراسم افتتاح شد که در این نمایشگاه 
در خدمت جمعی از دســتگاه های کشــوری و لشــکری در غرفه ها هستیم، 
برنامه های جانبی نیز در نمایشــگاه برگزار خواهد شــد و دستورالعمل های 

بهداشتی در بازدید از این نمایشگاه رعایت می شود.
وی با بیان اینکه تاسیس موزه دفاع مقدس اصفهان، از گله های پیشکسوتان 
دفاع مقدس بود، افزود: پیشکسوتان اعتقاد دارند در اصفهانی که بیشترین 
نیرو را در دفاع مقدس داشت، باید زودتر از این ها این موزه افتتاح می شد که 
نهایتا پس از ۳۲ سال از پایان جنگ تحمیلی این موزه افتتاح شد، البته هنوز 
هم کارهای بسیار باقی مانده و امید است که به زودی بخش های دیگر آن هم 
اجرایی شــود.پس از آن عباس رضایی با گرامیداشت چهلمین سال روز آغاز 
دفاع مقدس اظهار داشت: من نمی توانم در جمع رزمندگان، خانواده های شهدا 
و فرماندهان در شهری که بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقالب اسالمی 
کرده است از دفاع مقدس به خوبی صحبت کنم.استاندار اصفهان ادامه داد: اما 
نکته مهم این است که ما امروز چه رسالت و وظیفه ای داریم و باید چه اقداماتی 
انجام دهیم که در مقابل شهدا، خانواده شهدا و رزمندگان دفاع مقدس شرمنده 
نباشیم.وی بیان داشت: الزم است که ارزش های دفاع مقدس را هر روز برای 
خود دوره کنیم، رسالت ما این اســت که در جمع جوانان و در میان کسانی که 
آشــنایی با ارزش های دفاع مقدس ندارند، این ارزش ها بیان شــود؛ امکان 
تحلیل آن روحیه الهی رزمندگان آن روزها وجود ندارد و الزم اســت که نســل 

جوان را با آن ها آشنا کرد.
رضایی عنوان کرد: امروز هم به نوع دیگر برای رویارویی با نظام ســلطه جنگ 
داریم، تا زمانی که ما در نظام الهی هستیم و عزم و اراده داریم که از نظام الهی 
دفاع کنیم، نظام سلطه بیکار نمی نشیند پس باید آمادگی مقابله با آن را داشته 
باشیم.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: دیروز در جنگ و رژه مسئولیت داشتیم 
و امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم، که باید وظیفه خود را مانند آن روزها به 

خوبی ایفا کنیم.
در این مراسم که با حضور تعدادی از خانواده شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس 
برگزار شد از تعدادی محصول فرهنگی از جمله هشت عنوان کتاب صوتی ویژه 
دفاع مقدس و تابلوی مسیر ظهور اثر استاد رضا بدرالسماء با حضور استاندار 
اصفهان، رییس دادگستری اصفهان و جمعی مســئوالن لشکری و استانی 

رونمایی و از جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس تجلیل شد.
پس از برگزاری آیین تجلیل و تکریم، خانواده شهدا،  ایثارگران و پیشکسوتان 
دفاع مقدس اصفهانی همزمان با پیشکســوتان دفاع مقدس سراسر کشور، 

گوش سپار بیانات مقام معظم رهبری از طریق ارتباط ویدئویی، شدند.

شهرداری سمیرم در نظر دارد نسبت به آسفالت روکش معابر به مســاحت ۲۰۰۰ متر مربع از معابر بافت فرسوده خیابانهای محله کوشک با اعتبار بالغ بر 
۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با برآورد هزینه بر اساس فهرست بهای سال ۱۳۹۹ راه و باند از طریق مناقصه به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان واجد 
الشرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز با مراجعه به دبیرخانه نسبت به اخذ مدارک و اسناد مناقصه اقدام و پس از تکمیل تحویل دبیرخانه 
شهرداری نمایند. الزم به ذکر است کلیه قوانین و مقررات برگزاری آگهی مناقصه مشمول این مناقصه و مابقی شرایط در اسناد و مدارک موجود می باشد. هزینه 

درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه
شهرداری سمیرم

کوروش صابری- شهردار سمیرمم الف:993۲6۲

همزمان با سراسر کشور انجام می شود؛

برگزاری همایش روز جهانی »بدون خودرو« در اصفهان
مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان و رییس هیئت دوچرخه سواری شهرستان اصفهان از برگزاری همایش روز جهانی بدون خودرو همزمان با سراسر 
کشور در اصفهان خبر داد.محمد پورابوطالب اظهار کرد: ۲۲ سپتامبر مصادف با اول مهرماه »روز جهانی بدون خودرو« نام گذاری شده و بر همین اساس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور از تمام شهرداری ها خواسته تا در ســاعاتی از این روز یکی از معابر شهر را با همکاری پلیس راهور روی تردد خودروها مسدود 
کرده و فقط به عبور دوچرخه سواران و عابران پیاده اختصاص دهد.وی افزود: این همایش امروز، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در تمام شهرهای کشور با هماهنگی سازمان 
همیاری شهرداری ها و NGOهای مردم نهاد و طرفدار محیط زیست اجرا می شود.مدیر توســعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این راستا 
شهرداری اصفهان با همکاری پلیس راهور و هیئت های دوچرخه سواری، مدیریت بهداشت و درمان و باشگاه ورزشی سیمان سپاهان اصفهان اقدام کرده و یک 
NGO با عنوان »هم رکابان اسپادانا« برگزاری این همایش را بر عهده گرفته است.وی با بیان اینکه همایش روز جهانی بدون خودرو در اصفهان از ساعت ۱۶:۳۰ 
از محل پل آذر مقابل مجموعه فرهنگی استاد فرشچیان به سمت میدان نقش جهان برگزار می شود، ادامه داد: همایش دوچرخه سواری ویژه آقایان با حضور 
کارکنان و مدیران ارشد شهرداری و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار می شــود و در همایش پیاده روی، بانوان نیز حضور خواهند داشت.پورابوطالب با اشاره به 
تمهیدات ویژه شهرداری برای افزایش انگیزه دوچرخه سواری در شهر، اظهار کرد: مهم ترین عامل گسترش دوچرخه سواری ایجاد معابر ایمن و ایجاد زیرساخت 

مناسب است که خوشبختانه تاکنون پیگیری های زیادی شده و تا دو ماه آینده مسیرهای ایمن ویژه دوچرخه در شهر احداث می شود.

آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان اصفهانی دفاع مقدس برگزار شد؛

 دورهمی به ُیمن 40 سالگی رشادت ها
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موسوی الرگانی، نماینده مجلس شورای اسالمی حوزه فالورجان و ساعدی، 
فرماندار این شهرستان در دفتر مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان حضور 
یافتند و در خصوص بررسی مشکالت گازرسانی به برخی از واحدهای صنعتی 
این شهرســتان گفت و گو کردند.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
اصفهان ، در این دیدار ســید مصطفی علوی با ارائه گزارشــی، عملکرد شرکت 
گازاستان اصفهان را طی سال های اخیر، تشریح کرد و افزود: توسعه و تسریع 
در گازرسانی به شهرها و روستاها، افزایش شــبکه گذاری و نصب انشعابات، 
افزایش پذیرش اشــتراک خانگی، صنعتی و عمده و استمرار خدمات رسانی 
به مشترکین در اقصی نقاط اســتان از مهم ترین دســتاوردهای این شرکت 
بوده است.وی، با بیان اینکه هم اکنون تمامی شهرهای استان و 99.5 درصد 
روستاهای سطح استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارهستند، گفت: گازرسانی 
به 162 ایستگاه CNG، اجرای بیش از یک میلیون و 100هزار انشعاب واشتراک 
پذیری یک میلیون و 878 هزارمشــترک ازدیگر خدماتی اســت که در حوزه 
گازرسانی در استان اصفهان انجام شده اســت.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، همچنین افزود: ساالنه حدود 21میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برای 
بیش از دو میلیون و 111مصرف کننده در سطح استان توزیع می شود.علوی، در 
زمینه شبکه گذاری از طراحی و اجرای بیش از 26 هزار کیلومتر شبکه در سطح 
استان خبر داد و اضافه کرد: این میزان شــبکه در سطح استان حدود دو برابر 
قطر کره زمین است که برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری این خطوط هر ساله به 
منظور استمرار مصرف گاز طبیعی انجام می شود. وی، بیان داشت: شرکت گاز 
استان توانسته با توجه به دو استراتژی؛ سرآمدی درعملیات و ارتقای بهره وری 
، خدمات رسانی کند و در حال حاضر یکی از شرکت های برند و صاحب تندیس 
جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در بین شرکت های گاز 
استانی است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید براینکه گازرسانی 
به بخش صنعت یکی از اهداف مهم این شرکت در راستای تقویت بخش تولید 
و اقتصاد و اشتغال زایی است، اظهارداشت: به موازات گازرسانی به بخش های 
مختلف خانگی و تجاری طی سال های اخیر، گازرسانی به صنایع نیز گسترش 
یافته و خوشــبختانه تا کنون بیش از 59شــهرک صنعتی و بیش از 8 هزار و 

600واحد صنعتی در سطح استان بهرمند از گاز طبیعی شده اند.
علوی،  در راستای حفظ محیط زیست و استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت 
پاک اظهار داشــت : تحویل حداکثری گاز طبیعی به نیروگاه های تولید برق از 
اولویت های وزارت نفت بوده که بر همین اســاس شرکت گاز استان  اصفهان 
از تمامی ظرفیت های موجود برای عملی شدن این مهم استفاده کرده است. 

وی، خاطر نشــان  کرد: روزانه 35 درصد از میزان گاز تحویلی به شــرکت گاز 
استان اصفهان در پنج نیروگاه استان به مصرف می رسد.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، ادامه داد: ماموریت این شرکت به عنوان یکی از زیر مجموعه 
های شرکت ملی گاز ایران، طراحی، اجرا، بهره برداری ، نگهداری از شبکه ها و 
تاسیسات گازرسانی و توزیع ایمن و مستمر گاز طبیعی در جهت رفاه مشترکین 
اســت .در ادامه موســوی الرگانی، نماینده مجلس شــورای اسالمی حوزه 
فالورجان گفت: شرکت گاز  از جمله شرکت هایی است که میزان رضایت مندی 
آحاد مردم ازعملکرد آن باالست.وی، افزود: یکی از مشکالت شهرستان مردم 
فالورجان در حوزه گاز، جابه جایی و نصب علمک هایی است که باید با مجوز 
شهرداری ها و دهیاری ها انجام گیرد، که در حال حاضر ارائه مجوز این موضوع 
از سوی شهرداری ها مشروط به تسویه مالی تمامی بدهی های معوقه متقاضی 
در زمینه خدمات شهری است.موسوی الرگانی، گفت: درشرایط اقتصادی امروز 
که معیشت مردم با سختی زیادی مواجه شده است، مسئوالن باید حمایت 
بیشتری از اقشار کم درآمد و محروم جامعه داشته باشند و فشار های مالی 
را کاهش دهند.عضوهیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه، 
صنعت گلخانه ای در شهرســتان فالورجان به صورت صنعتی، نیمه صنعتی و 
سنتی انجام می شود، گفت: در حال حاضر تولیدات گلخانه ای در این شهرستان 
ازحالت مصرف داخلی عبور کرده و بخش عمده ای محصوالت تولیدی صادر 
می شوند.وی، افزود: در راستای تحقق شعارجهش تولید و با توجه به ارز آوری 
و اشتغال زایی که صنعت گلخانه ای در این شهرستان ایجاد می کند ضروری 
است که توســعه زیر ســاخت های این صنعت که یکی از آنها انرژی گاز است 
فراهم  شود.همچنین در ادامه، ساعدی فرماندار فالورجان، عملکرد شرکت گاز 
به جهت توسعه گازرسانی در استان به ویژه شهرستان فالورجان را قابل تقدير 
دانست.وی، با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در راستای خدمات رسانی به 
مناطق محروم و واحدهای صنعتی، اظهارداشــت: با توجه به اینکه گازرسانی 
به مناطق محروم و کم توســعه یافته دراولویت کاری شــرکت گاز قرارگرفته، 
امیدواریم با تالش مستمر این شرکت شاهد توسعه گازرسانی به تمام نقاط و 
صنایع این شهرستان باشیم.فرماندار فالورجان، تاکید کرد: عمده صنعت این 
شهرستان کشاورزی است و ما برای رونق این صنعت و تبدیل آن از سنتی به 
صنعتی باید با صاحبان صنایع همکاری و مساعدت داشته باشیم.مدیرعامل 
شرکت گاز استان، نیز بیان داشــت: درخصوص جابه جایی علمک ها و نصب 
انشعابات جدید،همچون گذشته  اقدام شده اما توسعه گازرسانی به گلخانه ها 

در قالب برنامه های مصرف سالیانه قابل اقدام است.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت آغاز هفته دفاع 
مقدس پیامی بدین شرح صادر کرد:

دفاع مقدس چهل ساله شد و بی شک یکی از صفحات ماندگار و پر افتخار 
کتاب قطور افتخارات نیم قرنی ذوب آهن اصفهان، رشــادت و همکاری در 
این دفاع جانانه است. ذوب آهن اصفهان و تالشــگران آن  با  ایثار عجین 
هســتند ، بلندهمتانی که ذوب آهن را ســاختند و از تجربه آن در  پیشبرد 
انقالب اســالمی و حماســه آفرینی ســال های دفاع مقدس، جانبازانه و 
ایثارگرانه بهره گرفتند و با از خودگذشتگی در همه جبهه های دفاع مقدس 

نقشی ماندگار از خود در حافظه تاریخی ملت ایران بر جای نهادند.
ذوب آهنی ها که رزمندگان چهار دهه پیش بودند،طی سال های دهه شصت  
و رفتن کارشناسان  خارجی از ایران عالوه بر حفظ تولید در شرایط سخت آن 
روزگار  و بمباران کارخانه و شهادت تنی چند از همکاران  خود ،  قطعات  مورد 
نیاز دفاع مقدس را  هم ساختند . ساخت شعله پوش توپ و تانک ، ابزارها 
، ادوات ، سنگر و پل تنها بخشــی از کارهای عظیمی است که ذوب آهنی ها 

در آن دوران انجام دادند. در همان زمان بسیاری از ذوب آهنی ها  نیز در خط 
مقدم جبهه های غرب و جنوب کشور با ایثار جان شان به شهادت رسیدند، 
برخی به اســارت رفتند ، دیگرانی مجروح شدند و تا پایان عمرشان سختی 
و رنج را به جان خریدند تا اسالم ، ایران  و دستاوردهای انقالب اسالمی بر 
جای  بماند. تقدیم 287 شهید ســرافراز ذوب آهنی، سرآمد این افتخارات 
اســت.صنعتگران و کارکنان ذوب آهن اصفهان برای همراهی و همکاری با 
دفاع مقدس از هیچ کوششــی دریغ نکردند . ذکر خاطرات ایثارگران ذوب 
آهن اصفهان در بزرگداشــت هفته دفاع مقدس مرور بخشی از تاریخ این 
دفاع اســت  و بیانگر جلوه هایی از زندگی جامعه اسالمی و انقالبی ماست 
. تاریخی که شــرح رشــادت ها ، جوانمردی ها و ایثار مردمانی شایسته و 
فداکار است که در سال های حماســه و خون ، قهرمانانه  و گمنام جنگیدند 
و جاودانه تاریخ این سرزمین پر فراز و نشیب شدند .  مطمئنا نام بلند همه 
آنان تا ابد به خیر و نیکی یاد می شــود و اجر و پاداش  آنهــا در بارگاه الهی  

ثبت  و محفوظ است.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در گفت وگوی تلفنی با رادیوفوالد از 
اقدام فوالد مبارکه در تامین رایگان اکسیژن بیمارستان های تحت پوشش 
این دانشــگاه به عنوان اقدامی راهگشا و ارزشــمند یاد کرد. طاهره چنگیز  
تصریح کرد: رؤسای بیمارستان هایی که دغدغه تامین اکسیژن را داشته اند، 
همواره قدردان و سپاسگزار فوالد مبارکه به جهت این حمایت ارزشمند و حیاتی 
خواهند بود.وی در ادامه به کمک های فوالد مبارکه در خصوص تامین بخشی 
از تجهیزات موردنیاز بیمارستان های درمانگر بیماران مبتال به کرونا اشاره کرد و 
از دیگر صنایع استان دعوت کرد تا همچون فوالد مبارکه به حمایت از سیستم 
درمان استان بپردازند.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با اشاره 
به هزینه 5 میلیارد تومانی تامین لباس ها و وســایل حفاظتی کارکنان حوزه 
بهداشت و درمان استان در هر هفته، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
همچنان متقاضی حمایت صنایع استان اصفهان در ادامه این مسیر است و 
با توجه به کافی نبودن بودجه های دولتی، نقــش حمایتی صنایع از اهمیت 
بسیاری برخوردار اســت.چنگیز در ادامه اظهار داشــت: به منظور قدردانی از 
حمایت های فوالد مبارکه و ارج نهادن به زحمات کارکنان این شرکت، از هیچ 
تالشی در راستای ارتقای ســالمتی این عزیزان فروگذار نخواهیم کرد.وی با 
بیان اینکه یک سوم از کل مبتالیان قطعی که اخیرا در کشور شناسایی شده اند، 
مربوط به استان اصفهان بوده است، اظهار داشــت: این امر نشان از جدیت 
در فرآیند شناسایی مبتالیان جدید در استان اصفهان و یک امتیاز برای این 

استان به شمار می رود.به گفته وی، آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که 
مبتالیان زیادی در استان داریم و انتظار می رود شهروندان این موضوع را یک 
هشدار جدی بدانند.وی با تاکید بر اینکه این احتمال وجود دارد که مبتالیان 
بسیاری که هنوز ابتالی آنها مشخص نشده، در جامعه در حال تردد باشند، ابراز 
امیدواری کرد مبتالیان جدید نیاز به بستری شدن در بیمارستان نداشته باشند 
و با قرنطینه خانگی دوران بیماری خود را بگذرانند و سالمتی خود را بازیابند.

وی خاطرنشــان کرد: با برنامه ریزی و اجرای طرح چرخش بیمارستان های 
مرجع در اصفهان سعی شده تخت کافی برای بیماران در نظر گرفته شود و به 
این ترتیب برای کارکنانی که شــش ماه به صورت مستمر مسئولیت مراقبت 
از بیماران را در بیمارســتان های مرجع به عهده داشــته اند، امکان استراحت 
بیشتری فراهم شــود.رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان همچنین به 
اضافه شدن بیمارســتان الزهرا )س( به فهرســت بیمارستان های پذیرنده 
بیماران مبتال به کرونا اشاره کرد و دلیل این اقدام را کاهش حجم کار  و  تقسیم 
این بیماران در بین تعداد بیشتری از بیمارستان های استان عنوان کرد. چنگیز 
در ادامه گفت: واقعیت امر این اســت که نگهداری و مراقبت از بیماران مبتال 
به کرونا در بیمارستان ها بسیار دشوار و پرهزینه است و بار بسیار سنگینی به 
جهت تامین امکانات و نیازمندی ها بر دوش دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته 
است؛ بنابراین به شدت به کمک و همراهی های مردم و صنایع مختلف استان 

نیازمندیم تا در این امر یاریگر سیستم بهداشت و درمان باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد که آزمون ورود به حرفه 
مهندسان و کاردان های فنی ساختمان با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
روزهای سوم و چهارم مهرماه در دو نوبت صبح و عصر و با حضور بیش از ده 

هزار نفر داوطلب، همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان برگزار می شود.
علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی 
ساختمان و تعیین صالحیت معماران تجربی در رشته های عمران، معماری، 
تاسیسات برقی و مکانیکی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک در روزهای 
پنجشنبه و جمعه به تاریخ سوم و چهارم مهرماه برگزار می شود.وی افزود: این 
آزمون در دو نوبت صبح و عصر با حضور بیش از ده هزار نفر داوطلب، همزمان 
با سراسر کشور در حوزه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ) خوراسگان (  
و حوزه شهرستان کاشان انجام می پذیرد.مدیر کل راه و شهرسازی استان 
ضمن اعالم این خبر گفت : با توجه به شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور و 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی داوطلبین و کلیه افراد مرتبط، 
ضروری است کلیه متقاضیان نسبت به مطالعه دقیق دستورالعمل اجرایی 
آزمون و رهنمودهای اعالمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

اقدام کنند.
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک سه الیه معمولی در کل فرآیند آزمون 
اجباری است، به کلیه داوطلبان توصیه کرد: جهت رعایت بهداشت و با توجه 
به شرایط ویژه این آزمون نسبت به همراه داشتن زیرانداز یا محافظ مناسب 
به منظور قرار دادن کتب و جزوات  روی آن و عدم تماس با زمین اقدام کنند.

قاری قرآن خاطر نشان کرد: مشابه آزمون شهریور ماه، امکان نگهداری وسایل 
و اشیای داوطلبان به صورت امانت وجود ندارد بنابراین از کلیه داوطلبین 
درخواست می شود از همراه آوردن تجهیزات غیرمجاز مانند تلفن همراه، 

ساعت هوشمند، تبلت و ... به داخل حوزه اکیدا خودداری کنند.
وی ضمن آرزوی توفیق برای کلیه داوطلبان اذعان داشت: با توجه به نقش 
تاثیرگذار مهندسان، کاردان های فنی و معماران تجربی در صنعت ساختمان، 
آزمون های ورود به حرفه به منظور ارزیابی توان علمی و حرفه ای ایشان از 
سوی دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین می  
شود و امید آن است که تمامی داوطلبان در قالب صالحیت های طراحی، 

نظارت و اجرا با تعهد و تخصص در انجام رسالت خود کوشا و پرتوان باشند.

نخستین نشســت کمیته ارتقای ایمنی شــرکت فوالد مبارکه در سال 99 با 
محوریت چالش های ایمنی با توجه به شیوع ویروس کرونا با حضور معاون 
بهره برداری، مدیر ارشــد تولید و مدیران نواحی مختلف شرکت فوالد مبارکه 
روز دوشنبه 24 شهریورماه از ســاعت 10 تا 12 در محل سالن کمیته راهبری  
برگزار شد.در ابتدای این جلســه، کیانی، رییس ایمنی، بهداشت حرفه ای و 
آتش نشــانی، گزارش کاملی از عملکرد ایمنی فوالد مبارکه در نیمه نخســت 
سال جاری و همچنین چالش های ایمنی شــرکت ارائه کرد.رییس ایمنی، 
بهداشت حرفه ای و آتش نشــانی فوالد مبارکه علت اصلی بیشتر حوادث را 
عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی و انجام کار به صورت ناایمن دانست و به 
اهمیت بازآموزی دستورالعمل ها و آموزش ها و نقش بازرسان در پیشگیری 

از حوادث تاکید کرد.
در ادامه، مختار بخشــیان معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه، ضمن 
قدردانی از تالش همکاران در واحد ایمنی و آتش نشانی و همه کارکنانی که در 

راستای ارتقای ایمنی شــرکت همت می گمارند، گفت: حضور موثر مدیران و 
سرپرستان در نواحی و خطوط تولید و نظارت ایشان بر انجام ایمن فعالیت ها 
یکی از راه های موثر پیشگیری از وقوع حوادث است.وی در ادامه از موارد ذیل 
به عنوان نکات اساسی برای دستیابی به شاخص های ایمنی بهتر در شرکت 

فوالد مبارکه نام برد:
- تاکید بر آموزش ایمنی عمومی و تخصصی از طریق سیستم های آموزشی 

موجود و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
- تاکید بر برگزاری جلسات ایمنی و پیگیری اقدامات ایمنی موردنیاز توسط 

مدیران نواحی و رؤسای واحدها و مسئولین شیفت ها
- پیگیری حذف یا کاهش 5 ریسک مهم هر واحد طی هر شش ماه

- نصب تابلوهای ایمنی در نواحی به خصوص در زمان انجام تعمیرات برنامه 
ریزی شده با عناوین ایمنی و به صورت تصویر با رویکرد ارتقای فرهنگ ایمنی

- پیگیری موضوعات زیست محیطی هر ناحیه با حساسیت بیشتر

با حضور وزیر نیرو، از طریق ویدئو کنفرانس و همزمان با طرح های 
آبرسانی به 400 روستا در 20 استان کشور در قالب طرح پویش هر هفته 
الف-ب – ایران ، 32 طرح آبرسانی پایدار به روستاییان در استان اصفهان 

افتتاح شد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، پیرامون اجرای طرح 
آبرسانی پایدار به 32 روستا در استان گفت: با اجرای این طرح بیش از 8 
هزار و 200 نفر از روستاییان در استان اصفهان از آب شرب پایدار برخوردار 

می شوند.
هاشم امینی با بیان اینکه در این طرح  جمعیتی از  روستاهای شهرستان 
اصفهان، اردستان، سمیرم، نجف آباد، گلپایگان و چادگان دسترسی پایدار 
کنون  به آب شرب سالم و بهداشتی خواهند داشت، تصریح کرد: هم ا
شرکت آبفای استان اصفهان وظیفه تامین آب شرب سالم و پایدار برای 
حدود 1000 روستای تحت پوشش با بیش از 600 هزار نفر جمعیت را بر 

عهده دارد.
لعبور بودن  وی ادامه داد: عواملی مانند پراکندگی روستاها و صعب ا
مسیرهای ارتباطی، تامین پایدار آب شرب روستاییان را با چالش مواجه 
می کند که با تالش صنعتگران آبفا در استان سعی بر غلبه بر این گونه 
مشکالت شده تا روستاییان در هر نقطه از استان دسترسی پایدار به آب 

شرب سالم و بهداشتی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان اجرای طرح یکپارچه سازی 
شرکت های آبفای شهری و روستایی در استان اصفهان را موفق دانست و 
عنوان کرد: پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی 

در استان اصفهان، آبرسانی پایدار به روستاها در اولویت برنامه های سال 
99 قرار گرفته است.

هاشم امینی در خصوص تامین پایدار آب شرب روستاییان در استان 
خاطرنشان ساخت: در سال جاری برنامه ریزی برای تامین پایدار آب 
شرب بیش از 70 روستا که در حاشیه شهرها قرار دارند در دستور کار 
قرار گرفته است این در حالیست که هم اکنون آب شرب 32 روستا در 6 

شهرستان با اتصال به شبکه آب شهری به صورت پایدار تامین می شود.
وی درخصوص اقداماتی که منجر به اجرای طرح آبرسانی پایدار به 32 
روستا در استان شده، بیان داشت: اصالح و توسعه بیش از 10 کیلومتر 
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، احداث، بهسازی و ارتقای 5 باب حوضچه 
شیرآالت و شیرخانه تاسیسات مربوط به انشعاب گیری، بهسازی، 
تعویض پمپ و شیرآالت، اصالح لوله گذاری در 2 ایستگاه پمپاژ از جمله 

اقدامات در راستای اجرای این طرح بوده است. 
وی افزود: روستاهای مندآباد، جزه، علی آباد، مشکنان، امامزاده قاسم 
جندابه، سسناباد، میرهمایون، هماگران از شهرستان اصفهان؛ روستاهای 
فیلور، رحمت آباد، علی آباد و خونداب از شهرستان نجف آباد؛ روستاهای 
دم آسمان، فاویان و شادگان از شهرستان گلپایگان؛ روستاهای علی عرب 
و معروف آباد از شهرستان چادگان؛ روستاهای ریگستان، امیرآباد، جهان 
آباد، حسین آباد، خالق آباد، عباس آبادموغار، رحمت آباد، دولت آباد، 
جعفرآباد، حسن آباد و خشک آباد از شهرستان اردستان؛ روستاهای 
کاسگان علیا، کاسگان سلفی و حسن آباد در شهرستان سمیرم  تحت 

پوشش این طرح قرار می گیرند. 

 دیدار عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی
 با مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 

 ایثار ذوب آهنی ها در دفاع مقدس 
دستاورد همیشگی این مجتمع عظیم صنعتی است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:

 تامین رایگان اکسیژن بیمارستان ها توسط فوالد مبارکه
 اقدامی راهگشا و ارزشمند است

 برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی ساختمان 
در سوم و چهارم مهرماه

معاون بهره برداری فوالد مبارکه  مطرح کرد: 

دستیابی به سیستم های پایدار و قابل اطمینان با اجرای برنامه های ایمنی

با حضور وزیر نیرو در بیست و یکمین هفته پویش »هر هفته الف- ب - ایران« صورت گرفت؛

طرح آبرسانی پایدار  به  32 روستا در استان اصفهان آغاز  شد

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