
30 ویال در حاشیه زاینده رود در لیست تخریب قرار دارد؛

آزادی زاینده رود!
5

پایان رویای پا زدن!
 عضو کمیسیون اتحادیه دوچرخه فروشان استان اصفهان از 

افزایش ۴ برابری قیمت دوچرخه در بازار استان خبرداد؛  
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یمنا
س: ا

عک

 وقتی مردم را به »کاخ سفید«
 ارجاع می دهند؛

درباِب رییس جمهورشدن 
در ایران

این گزاره همیشــه  سمیه پارسا
بیــن ایرانــی هــا 
مصطلح بوده که وقتی کسی از عهده کاری به 
ظاهر آســان برنمی آمد یا کاری می کرد که 
دیگران هم از عده انجام آن کار برمی آمدند و 
قرار بوده آن شــخص کاری فراتر و خاص تر 
انجام بدهد )که نــداده( به کنایه می گفتند: 
اینو که مــا هم بلد بودیم! یا بــه عنوان مثال 
وقتی تیمی در فوتبال نتیجه نمی گرفت، می 
گفتیم )و می گوییم( ما رو میذاشتن مربی 
)بازیکن( همین نتیجه رو یا شاید بهتر هم 
نتیجه می گرفتیم.حاال حکایت و ما و رییس 
جمهور است. حســن روحانی اخیرا از مردم 
خواسته لعن و نفرین خود را نثار آمریکا کنند 
نه دولت و البته این یعنــی او به درماندگی 
رسیده و امور از دستش خارج شده و خودش 
هم به بهبــود اوضــاع )حداقــل در دولت 
دوازدهم( امیدی ندارد و بدتر اینکه می داند 
مردم هم از او و دولتش ناامید شده اند حتی 
آنها که بــه خیال »تدبیر« ویــژه روحانی در 
دوران تحریم ، به او »امید« داشــتند و رای 
دادند. ادبیات این روزهای روحانی نشــان 
می دهد حسابی خسته شده است. دست ها 
را باال برده و منتظر پایان این دولت اســت. 
مردم هم منتظر پایان این دولت هســتند و 
جالب تر اینکه »روحانی« که چهارسال همه 
تقصیــرات و مشــکالت را به گــردن دولت 
احمدی نژاد انداخت، در این هشت سال... 
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 بیش از دو میلیون و
 ۸۲۲ هزار تن صادرات 

استان اصفهان 

5

خانه های اقامتی 
سالمندان در اصفهان 

ایجاد می شود

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه ۸ مهر  1399 
 11  صفر  1۴۴۲ 

 ۲9 سپتامبر  ۲0۲0
 شماره 30۸1

۸ صفحه
قیمت: 1000 تومان
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کسب رتبه برتر پایگاه 
مقاومت بسیج 

شرکت آبفا ی استان 
 اصفهان در صنعت
 آب و برق کشور

شرکت توزیع برق        آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

شــرکت توزیع برق  شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمــات و کاالی مورد نیاز خود را به شــرح ذیل و باســتناد قانون برگــزاری مناقصات 
 و آئیــن نامه معامالت شــرکت، از طریق برگــزاری مناقصه عمومی یــک مرحله ای همزمــان با ارزیابی )فشــرده( به پیمانــکاران واجدین

 شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمینمناقصه

9914066

اصالح ساختار شبکه شامل تعویض سیم 
مسی به کابل خودنگهدار و بهینه و ظرفیت 
سازی شبکه به همراه تعویض پایه های 
فرسوده فشار ضعیف و فشار متوسط در 

محدوده امور برق منطقه 2 بسته یک
1399/07/081399/07/151399/07/271399/07/29

514/000/000

اصالح ساختار شبکه شامل تعویض سیم 
مسی به کابل خودنگهدار و بهینه و ظرفیت 
سازی شبکه به همراه تعویض پایه های 
فرسوده فشار ضعیف و فشار متوسط 
در محدوده امور برق منطقه 2 بسته دو

514/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 

1399/07/27 به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی امور برق منطقه دو اصفهان تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 

در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122555-031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122540 اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  ارائه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت به روز رسانی 

مدارک ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل ازآخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه 

و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور  پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

ادامه در صفحه 2
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تصمیم چند کشور عربی برای اشغال قطر
وزیر دفاع قطر به طور رسمی اعالم کرد که کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات و بحرین قصد 
حمله و اشغال این کشور را داشتند.»خالد بن عطیه«، وزیر دفاع قطر در برنامه مستند شبکه الجزیره 
این کشور موسوم به »المسافة صفر« گفت: کشورهای محاصره کننده قطر نقشه حمله به قطر را قبل از 
محاصره آماده کرده بودند.بن عطیه در این برنامه که پیرامون بحران قطر و تحریم این کشور توسط چهار 
کشور یاد شده طی سال های گذشته ساخته شده، گفت که حمله به قطر در حد نیت نبود بلکه کشورهای 
تحریم کننده برای این نیت خود تا مرحله برنامه ریزی پیش رفته بودند و طرح حمله به قطر در دو بخش 
آماده شده بود.او  گفت: »این دو مرحله عبارت بود از محاصره و فشار به مردم قطر و سپس حمله نظامی. 

به امید اینکه این اقدامات تاثیر مستقیمی در قطری ها داشته باشد و بعد از آن، حمله صورت گیرد«.

توئیتر، »ریانووستی« را تحریم کرد
شــبکه اجتماعی آمریکایی »توئیتر« حســاب کاربری »ریانووستی« را از جســت وجوگر حذف کرد.

شــبکه اجتماعی آمریکایی »توئیتر«، ریانووســتی را تحریم کــرد و به این ترتیب بــا اقدام دیگری 
جهت کنترل میدان اطالعاتی روســیه سانســور را شدت بخشــید و حســاب کاربری »ریانووستی« 
را از جســت وجوگر حذف کردکاربرانی کــه قبال از آژانس خبری »ریانووســتی« اســتفاده نکرده اند، 
 حاال نمی توانند آن را نه در روســیه و نه در دیگر کشــورها بیابند.  قبال توئیتر به همیــن ترتیب در قبال 
»ار تی« و » اســپوتنیک« عمل کرده بود.دفتر مطبوعاتی »راســیا ســوودنیا« در این خصوص اعالم 
کرد:»اینگونه اقدام توئیتر را سانسور رسانه ای تلقی می کنیم که قانون اساسی روسیه آن را ممنوع می داند.  

شبکه اجتماعی نامبرده پاسخ سواالت ما در این باره را نمی دهد و هیچگونه توضیحی ارائه نمی کند«.

تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد چقدر جدی است؟
آمریکا به دولت عراق و شــرکای دیپلماتیک اش گفته که قصد دارد تا به طور کامل ســفارتش در 
بغداد را تخلیه و آن را به اربیل منتقل کند، مگر آنکه عراق حمالت گاه و بی گاه به مقرهای دیپلماتیک 
آمریکا را کنترل و متوقف کند؛ تصمیمی که مقام های عراق گفته اند آنها را شگفت زده کرده است. به 
گفته یک فرد مطلع، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا شــنبه شب الکاظمی را از این تصمیم مطلع 
کرد. دو مقام غربی در بغداد نیز گفتند، هیئت های دیپلماتیک شان بابت این تصمیم و طرح مطلع 
شده اند.یک دیپلمات آشنا به این وضعیت گفت، روز یکشــنبه همچنان مشخص نشد که آیا کاخ 
سفید خروج احتمالی سفارت آمریکا از بغداد را تایید کرده یا نه و چه چیزی دولت ترامپ را بر آن 
داشته تا این طرح را مطرح کند. اگر دولت این اقدام را اجرایی کند، انتظار می رود که تعطیلی سفارت 
ظرف ۹۰ روز اجرایی شود که این بازه زمانی به واشنگتن این فرصت را می دهد تا درباره این تصمیم 

ارزیابی مجددی داشته باشد.

مخالفت مردم سوئیس با خروج از پیمان شنگن
نتایج همه پرسی جدید در سوئیس نشــان داد که رای دهندگان این کشور با خروج از پیمان شنگن 
مخالف هستند.نتایج جدیدترین همه پرسی در سوئیس نشان می دهد که رای دهندگان این کشور 
با خروج از پیمان موسوم به »توافق نامه شــنگن« که اجازه رفت وآمد آزادانه افراد به کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا را می دهد، مخالف هستند.بر پایه نتایج رســمی، ۶۳ درصد از شرکت کنندگان در این 
همه پرســی خواســتار ادامه اجرای معاهده رفت و آمد آزاد با اتحادیه اروپا شده اند و تنها ۳۷ درصد 
از مردم این کشور با لغو این معاهده که مورد حمایت راســت گرایان سوئیس بود، موافقت کرده اند.

نظرسنجی های انجام شده تا پیش از برگزاری این همه پرســی از احتمال شکست این طرح با رای 
مخالف ۶۵ درصد شهروندان سوئیس حکایت داشت.حامیان لغو این معاهده معتقد بودند که کنترل 

مرزهای سوئیس این امکان را به دولت این کشور خواهد داد تا در مهار مهاجرت موفق تر عمل کند.

سرانجامدرگیریبینارمنستانوجمهوریآذربایجانچهمیشود؟

زخم کهنه قره باغ

درگیری ها در منطقه مورد مناقشه »قره باغ« میان جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان در حال شدت گرفتن است. حدود ســه دهه از اختالف بر 
ســر منطقه قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان می گذرد. 
کارشناســان بر این باورند که حضور رژیم صهیونیســتی موجب بروز 
اختالفات بین این دو کشور شده، چراکه رژیم صهیونیستی با حضور در 
هر نقطه ای باعث بروز اختالفات مرزی و طایفه ای شده است، اخیرا هم 
بار دیگر اختالفاتی بین ســاکنان قره باغ و ارمنستان رخ داده که نشان 
می دهد این مســئله همچنان به عنوان کانون بحران بین ایروان و باکو 
خواهد بود و هر لحظه احتمال بروز جنگ بین دو کشور وجود دارد؛ این 
مناقشات چندین ساله اخیرا به درگیری های نظامی بین دو کشور ختم 

شده است.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ بر سر کنترل منطقه 
کوهستانی قره باغ درگیر شده اند و آخرین درگیری های مسلحانه این 
دو کشور در ماه ژوئیه آغاز شــد و هر دو طرف تلفاتی را گزارش دادند. در 
روزهای اخیر هم بر اساس اعالم مسئوالن آذربایجان نیرو های مسلح 
ارمنستان به سوی شهرک های حاشیه خط مقابله نظامی در منطقه قره 
باغ آتش گشوده اند، در این حمالت تلفات غیرنظامی هم گزارش شده 
است. سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفته که در تاریخ ۲۷ 
سپتامبر، حدود ساعت ۰۶:۰۰ )۰۲:۰۰ به وقت گرینویچ( بامداد نیرو های 

مسلح ارمنستان تحرکات گسترده ای انجام دادند و در نتیجه در معرض 
گلوله باران شدید مواضع ارتش جمهوری آذربایجان در کل خط مقدم 
و همچنین شــهرک های واقع در منطقه خط مقدم قرار گرفتند.نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنســتان اوایل ظهر ۶ مهر در فیس بوک خود 
اعالم کرد که شورای امنیت ملی این کشــور فورا تشکیل جلسه خواهد 
داد تا درباره درگیری های نظامی اخیر این کشور با جمهوری آذربایجان 
تصمیم گیــری کند. نیکــول پاشــینیان همچنین گفت کــه جمهوری 
آذربایجان آغازگر درگیری نظامی بوده اســت و نیرو های ارمنستان هم 
مقابله به مثل کرده اند. اختالف دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه قره 
باغ اســت.بنابر اعالم نخست وزیر ارمنستان، شــورای امنیت ملی این 
کشور با تشدید تنش ها تصمیم به تشکیل جلسه اضطراری گرفته است. 
بحران قره باغ که در فوریه سال ۱۹۸۸ تبدیل به یک جنگ ویرانگر شد و 
تا مارس ۱۹۹۴ ادامه یافت، در ناحیه ای به همین نام در جنوب جمهوری 
آذربایجان رخ داد. در این منطقه که عمده جمعیت آن ارمنی هستند، با 
پشتیبانی ارمنستان و مقابله جمهوری آذربایجان یک جنگ تمام عیار 
شکل گرفت و همانطور که عنوان شد حدود ۶ سال به طول انجامید که 
طی آن حدود ۳۵ هزار نفر کشته و بیش از ۸۰۰ هزار نفر نیز از منازل خود 
آواره شدند.هر چند از همان ابتدای درگیری در قره باغ بازیگران زیادی 
از اروپا گرفته تا آمریکا و آسیا وارد بحران شــدند و طرح های زیادی را 

هم ارائه کردند، اما به نظر می رسد تاکنون این طرح ها از جمله تاسیس 
کارگروه مینســک هیچ یک به نتیجه مطلوب خود نرســیده و منطقه 
همچنان در حالت نه صلح و جنگ باقی مانده است. روسیه، فرانسه و 
آمریکا از سال ۱۹۹۷ میالدی ریاست مشترک در گروه میانجی مینسک 
سازمان امنیت و همکاری اروپا ویژه حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ را 
بر عهده دارد.به نظر می رسد در وهله اول جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
باید با درک صحیح از شرایط منطقه بکوشند تا با کنار گذاشتن اختالفات 
و با تشکیل کارگروهی ویژه مسائل مورد اختالف خود را دور یک میز مورد 
بررسی قرار دهند و در صورت نیاز به ورود بازیگران دیگر، این کشور های 
منطقه هستند که خواهند توانســت با لحاظ منافع هر دو طرف آذری و 
ارمنی، مانع خون ریزی بیشتر و بروز خسارت های مادی و روانی برای 
ساکنان منطقه شوند.کارشناسان هشدار می دهند کشور های منطقه باید 
به طور جدی به فکر این باشند که مسئله قره باغ را حل کنند، چراکه این 
موضوع یک موضوع منطقه ای است و باعث بی ثباتی منطقه می شود. 
در واقع آذربایجان با ایران هم مرز بــوده و تداوم این درگیری ها ممکن 
است که بر امنیت مناطق مرزی ایران تاثیر بگذارد. باید اقدامات جدی 
تری برای این مناقشه صورت بگیرد و در چارچوب قطعنامه های صادره 
از سوی شورای امنیت ســازمان ملل متحد و با تاکید بر تمامیت ارضی 

کشور های منطقه به صورت حقوقی این موضوع حل شود.

روزنامه الجریده طــی  گزارشــی از مذاکره ایران 
و آمریــکا در عمــان خبــر داد؛ خبری که توســط 
روزنامه نگاری با نام »فرزاد قاســمی« تهیه شده 
است. سوال اینجاست که چقدر به این خبر و منتشر 
کننده آن می توان اعتماد کرد و انتشار آن در شرایط 
کنونی چــه معنایــی دارد؟بر اســاس ادعای این 
رسانه به نقل از منبع آگاه اصول گرا، رییس جمهور 
آمریکا اصراری بر توقف برنامه های ایران نداشته 
و متوجه ترس ایران بوده است، اما از طرف ایرانی 
خواسته نگرانی های واشنگتن در مورد منافع شان 
در خاورمیانه و همچنین امنیت اســراییل را درک 
کنند و تاکید کرده اگر این توافقات حاصل شــود، 
فقط امضای توافق باقی می ماند کــه آن باید بین 
ترامپ و رییس جمهور بعدی ایران که یک رییس 
جمهــور اصول گرا خواهــد بود، به امضا برســد.به 

ادعای این رســانه کویتی، اگر اصول گرایان بتوانند 
رضایت رهبر ایــران را جلب کنند، ترامپ شــخصا 
آماده امضای هر توافقی اســت حتی اگر مجبور به 
سفر به ایران باشد، او ســریعا به ایران خواهد آمد؛ 
در عین حال اطمینان داده که همه تحریم ها علیه 
ایران را لغو خواهد کرد. رســانه ها در بررســی این 
گزارش به فردی کــه این گــزارش را در ایران تهیه 
کرده اســت، پرداخته اند.»فرزاد قاسمی« از سال 
۲۰۱۶ فعالیت خود را در روزنامــه کویتی الجریده 
آغاز کرده و از همان ابتدا در گزارش های متعددی 
به نقل از مقامات ارشــد نظام ادعا هایی را مطرح 
کرده بود. در همان زمان برخی کاربران شبکه های 
اجتماعی، روزنامه الجریده و فرزاد قاســمی را در 
واقع مسئول خبرسازی ها درباره جمهوری اسالمی 
خوانده اند. این در حالی اســت که دولت روحانی 

وجود شــخصی به نام فرزاد قاسمی را در یک خبر 
نادر زیر سوال برده و بار ها اخبار منتشر شده توسط 
این شخصیت مجهول الهویه را تکذیب کرده است.

یکی از جنجالی ترین گزارش های فرزاد قاســمی 
مربوط به گزارش اخیر او درباره حمله جنگنده های 
اف-۳۵ اسراییلی به سایت نطنز در تیرماه امسال 
است. الجریده به قلم فرزاد قاسمی اولین رسانه ای 
بود که بعد از حمله به سایت هسته ای نطنز در تیرماه 
امسال، از دست داشتن رژیم صهیونیستی در این 

عملیات پرده برداشت.

ناگفته های مذاکرات ایران و آمریکا در عمان

درحالی که تحرکات سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کم و بیش در جریان است، اصول گرایان در هفته های اخیر تمایل خود را به انتخاب یک رییس 
جمهور نظامی نشان داده اند و در میان نامزد های مورد بحث برای انتخابات نیز نام چند چهره نظامی به طور جدی مطرح است.وزیر سابق دفاع در دولت دهم گفت: 
»با قدرت خواهم آمد و معتقدم باید مردم را از این وضعیت فعلی نجات داد«.سردار حسین دهقان، وزیر سابق دفاع در دولت دهم، از فرماندهان سپاه پاسداران و 
مشاور رهبرمعظم انقالب گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامزد خواهد شد. پیش از این رسانه ها از او به عنوان یکی از نامزد های احتمالی انتخابات 
سال آینده نام برده بودند.دهقان ضمن تایید این خبر  گفت: »با قدرت خواهم آمد و معتقدم باید مردم را از این وضعیت فعلی نجات داد«.دهقان که از فرماندهان 
ارشد سپاه پاسداران در سال های گذشته به شمار می رود سابقه ریاست بنیاد شهید، فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران، جانشین رییس ستاد مشترک سپاه 
پاسداران و قائم مقامی وزیر دفاع را در دوره های مختلف در کارنامه خود دارد.وی نخستین فردی است که رسما برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعالم 
نامزدی کرده است.ورود سردار دهقان به عرصه انتخابات در شرایطی است که به نظر می رسد بخش قدرتمندی از جریان اصول گرا هم تمایل دارند برنده انتخابات 

۱۴۰۰ یک چهره نظامی باشد. البته به نظر نمی رسد اصول گرایان از حامیان سردار دهقان باشند، او چهره ای میانه رو است و بیشتر به اعتدال گرایان نزدیک است.

چهره روزورود اولین سردار به انتخابات 1400

وز عکس ر

حامیان 
 حشدالشعبی

 در لندن
حامیان حشدالشعبی مقابل 
 ســفارت آمریــکا در لنــدن

 تجمع کردند.

وقتی مردم را به »کاخ سفید« ارجاع می دهند؛

رییس جمهورشدن در ایران درباب ِ
و به ویژه در دولت دوازدهم کاری کرد که حاال مردم به شوخی و جدی آرزوی بازگشت احمدی نژاد را می 
کنند! شکی نیست که روحانی بدشانســی هم آورد. آمریکا از برجام خارج شد؛ با وجود همه تاکیدات 
مبنی بر اینکه آمریکا نمی تواند کاری کند، اما هیچگاه فروش نفت ایران نزدیک به صفر نبوده )و حاال بنا 
به گفته مسئوالن تقریبا صفر شده( و حتی کشورهای دوست هم عمال در تحریم ها به آمریکا کمک کرده 
اند. اعتراضات و وضعیت آشفته اقتصاد داخلی را هم اضافه کنید تا متوجه شوید که شاید روحانی امروز 
آرزو می کند زمان به ۹۶ برمی گشت و او هیچگاه دوباره کاندیدای ریاست جمهوری نمی شد. تحریم ها 
و تهدیدات آمریکا اذیت مان کرد ولی نه به اندازه بی خیالی یا در خوش بینانه ترین حالت ممکن ، تعلل 
و انفعال دولتی که قرار بود با تدبیر، امید برای مان به ارمغان بیاورد. روحانی و دولتش انگار همه آرزوها 
و رویاهای خود را به درخت برجام گره زده بودند که ســیب و گالبی های آن هم در نهایت شد همین دالر 
نزدیک به ۳۰ هزارتومانی! برای دوران تحریم و احتمال خروج آمریکا از برجام هیچ فکری نکرده بودند، 
هیچ راهکاری درنظر نگرفته بودند و وقتی هم از رییس جمهور درباره وعده های محقق نشده اش سوال 
کردند، با لبخندی ملیح پاسخ داد: »وعده ها مال دوران صلح بود!« خب در دوران صلح و آرامش که شاید 
هرکس دیگری هم می توانست رییس جمهور باشد و بهتر از روحانی هم نقش ایفا کند. مردم رای دادند 
برای آنکه روحانی بتواند تغییر ایجاد کند، بتواند به وعده هایی که در دوران تبلیغات نامزدها می داد عمل 
کند، که بتواند برای برون رفت کشور از گرداب تحریم ها و تهدیدها و بازگرداندن ثبات به بازار و ایجاد رفاه 
نسبی برای مردم کاری کند . البته روحانی قبال جواب این یکی را هم داده و گفته همه کارها را که دولت 

نباید انجام بدهد! البد سرنخ و سراغ همه اینها را هم باید از سران کاخ سفید بگیریم!

سخنان شدیداللحن ظریف خطاب به آمریکایی ها:

 شما ترسو و وحشی هستید
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران خطاب به آمریکایی ها گفت: شما دشمن شماره یک داعش را 
با زبونی کشتید. شما ترسو و وحشی هستید، ولی این مردم را نتوانستید به زانو دربیاورید.محمد جواد 
ظریف اضافه کرد: شما جنایتکاران علیه بشریت هستید و امروز ادعای حقوق بشر می کنید؟ امروز برای 
ما ادعای مدنیت می کنید؟ آنچه که به شما نمی آید، مدنیت و تمدن است. چه شد که باعث شد صدام 
به زباله دان تاریخ برود؟ همین جوانان ما که در برابر رژیم بعث و حامیانش مقاومت کردند. شما دشمن 
شماره یک داعش را با زبونی کشتید. آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند.وزیر امور خارجه 
بیان کرد: همه   علیه ایران حرکت کردید و هنوز هم می کنید. هنوز هم علیه آن طراحی می کنید؛ اما فرهنگ 
ایثار و شهادت، ایران را نگاه داشته است. مردم بزرگ ایران، عاشق امام حسین)ع( هستند و صرف نظر از 

دیدگاه، گرایش، دین و مذهب شان ایران را نگاه داشتند.

تاکید قالیباف بر تعیین تکلیف ساختار شهرداری ها در کشور
رییس حوزه ریاست مجلس، جزییات نشست رییس مجلس با رؤســای کمیسیون های مجلس را 
تشریح کرد.بابک نگاهداری گفت: در این جلسه اولویت های پیشنهادی کمیسیون عمران مورد بحث و 
تبادل نظر اعضای جلســه قرار گرفت.رییس حوزه ریاست مجلس، با بیان اینکه رییس مجلس در این 
جلسه تمرکزگرایی بیش از حد در کشور و وجود برخی مشکالت ساختاری را عاملی دانست که سازمان ها 
را از انجام وظایف ذاتی شان دور می کند، افزود: رییس مجلس همچنین تعیین تکلیف ساختار شهرداری 
ها در کشور را امر مهمی برشمرد که باید در دستور کار مرکز پژوهش ها، کمیسیون امور داخلی و کمیسیون 
عمران قرار گیرد.وی افزود: قالیباف وجود حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور و نیاز به 
نقدینگی تقریبا برابر با همین مقدار برای تکمیل پروژه ها، ساماندهی و رسیدگی به وضعیت این پروژه ها 
را کار بین بخشی کمیسیون ها دانست و شناسایی پروژه های پیشران و اثرگذار ملی و محلی و توجه 

ویژه به آنها در بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد تاکید قرار داد.

کافه سیاست

آمریکا هنوز پاسخ به 
شهادت حاج قاسم را 
دریافت نکرده است

معاون هماهنگ کننده ســپاه پاســداران در 
پاســخ به این ســوال که »پاسخ ســپاه به 
شهادت ســردار ســلیمانی چه بود؟« گفت: 
پاسخ این است که آمریکا باید از منطقه برود 
و می رود، عین االسد تنها اعالم اراده جمهوری 
اسالمی برای پاســخ گویی بود و هنوز آمریکا 
پاســخش را نگرفته است.سردار محمدرضا 
نقدی، گفت: دنیا فهمید که جمهوری اسالمی 
چقدر مقتدر است و آمریکا تا چه حد ضعیف 
شــده، تبعات این حمله بسیار بزرگ بود، اما 
آن انتقام سخت نبوده اســت. وی در پاسخ 
به این ســوال که »دالیل حضور نظامی سپاه 
در کشورهای منطقه چیست؟« اظهار کرد: ما 
به عنوان یک انسان مسلمان قبول می کنیم 
که صــدای مظلومیت ملتی را بشــنویم؟ و 
کمک نکنیم؟ و یا اینکه اگر تجاوز و ظلمی در 
حق ما شود می پسندیم که دیگران نگاه کرده 
وهیچ کمکــی نکنند؟ ضمن آنکــه هر جایی 
که جمهوری اســالمی حضور پیدا کرده بنا به 
درخواست مردم و یا دولت آن کشور و در همان 
حدی که خواســتند بوده نه بیشتر، هر چقدر 
نیاز صحنه بوده بنا به تصمیم شورای امنیت 
ملی این کمک صورت گرفته، اینطور نیست که 
سپاه هر جا دلش خواســته بدون اجازه وارد 
شده باشد، شــورای امنیت ملی این حضور 
و نقش آفرینی ها و جنبه هــای دیپلماتیک، 
نظامی و امنیت ملی آن را بررسی کرده و بعد 
تصمیم گرفته شده که سپاه برود و وظیفه اش 

را در حدی که مطالبه شده انجام دهد. 

دراینمنطقهکهعمدهجمعیتآنارمنیهستند،با
پشتیبانیارمنستانومقابلهجمهوریآذربایجانیک
جنگتمامعیارشکلگرفتوهمانطورکهعنوانشدحدود
۶سالبهطولانجامیدکهطیآنحدود۳۵هزارنفرکشته

وبیشاز۸۰۰هزارنفرنیزازمنازلخودآوارهشدند

بین الملل
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رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

 تقاضا برای خرید طالی ساخته شده به صفر رسیده است
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به افزایش نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازه زمانی ماه های 
گذشــته و التهابات بازار طالی جهانی، اظهار کــرد: افزایش قیمت طالی خام به صورت مســتقیم بر 

قیمت مصنوعات طال، نقره و جواهر تاثیر 
می گذارد.هوشــنگ شیشــه بران  افزود: 
قیمت طالی خام، میزان اجرت ســاخت 
مصنوعات، هفت درصد سود مغازه دار و ۹ 
درصد ارزش افزوده قیمت هر گرم طالی 
ساخته شده در بازار را تعیین می کند و بر 
این اساس افزایش قیمت طالی خام تاثیر 
مستقیم بر اجرت ساخت مصنوعات، سود 
مغازه دار و ارزش افــزوده دارد.وی با بیان 
اینکه تقاضــای عمومی برای خرید طالی 

ساخته شده در روند معامالت بازار طال و جواهر اصفهان به صفر رسیده است، تصریح کرد: قیمت هر گرم 
طالی ساخته شده در روند معامالت بازار به شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل این کاال جایگاهی در 
سبد خرید خانوار ایرانی به عنوان یک نهادینه ندارد.شیشه بران اضافه کرد: آنچه که امروز در تعداد محدودی 
از واحدهای صنفی بازار طال و جواهر خرید و فروش می شود، اغلب سکه یا طالی ساخته نشده است و 

مطلقا تقاضایی برای خرید مصنوعات طال و جواهر وجود ندارد.

 عضو کمیسیون اتحادیه دوچرخه فروشان استان اصفهان از 
افزایش ۴ برابری قیمت دوچرخه در بازار استان خبرداد؛  

پایان رویای پا زدن!
عضو کمیسیون اتحادیه دوچرخه فروشان استان اصفهان از افزایش ۴ برابری قیمت دوچرخه در 
بازار استان اصفهان درمقایسه با سال گذشته خبرداد.مهدی یزدانی اظهارداشت:متاسفانه تاثیرات 
منفی ناشی از شتاب بازار ارز افزایش ۴ برابری قیمت دوچرخه را در مقایسه با سال گذشته در بازار 
استان اصفهان رقم زده است.وی افزود:افزایش سرسام آور قیمت دوچرخه در بازار باعث شده تا از 
۶۰۰ واحد صنفی دوچرخه فروش استان اصفهان ۲۰ درصد از آن ها نیمه فعال شوند.عضو کمیسیون 
اتحادیه دوچرخه فروشان استان اصفهان تاکید کرد:قیمت دوچرخه در مقایسه با ۳ سال گذشته به 
ترتیب از ۱۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان، ۸۰۰ هزار تومان، ۱ و ۲ میلیون تومان و امسال به ۴ میلیون 
تومان رسیده اســت.یزدانی ادامه داد:برای رونق صنعت در کشور باید تمامی فرآیند های اولیه آن 
مانند زنجیری به هم متصل باشند که در واقع این زنجیر در حوزه شغلی دوچرخه فروشان استان با 

وجود کمبود واردات قطعات مورد نیاز این حوزه پاره شده است.

بیش از دو میلیون و 822 هزار تن صادرات استان اصفهان 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان، میزان صادرات استان اصفهان در نیمه نخست امسال را دو میلیون و 
۸۲۲ هزار و ۹۵۸ تن به ارزش ۸۶۰ میلیون و ۱۵۰ هزار دالر اعالم کرد.رسول کوهستانی پزوه، میزان صادرات 
استان اصفهان در نیمه نخست امسال را دو میلیون و ۸۲۲ هزار و ۹۵۸ تن به ارزش ۸۶۰ میلیون و ۱۵۰ 
هزار دالر اعالم کرد.وی افزود: هزارو ۱۵ قلم کاال از گمرکات استان اصفهان در این مدت صادرات شده که 
عمده آن ها محصوالت و مصنوعات بوده که در واحد های تولیدی استان پردازش، فرآوری و تولید شده 
است.مدیرکل گمرکات استان اصفهان، مهم ترین کاال های صادراتی استان اصفهان را چدن، آهن، فوالد و 
مصنوع آن ها با سهم ۴۰ درصدی، محصوالت پتروشیمی با سهم ۱۷ درصدی، فرش با سهم چهار درصدی، 

محصوالت لبنی با سهم سه درصدی و محصوالت شیمیایی آلی باسهم دو درصد اعالم کرد.

بنا بر آمار، حتی افزایش وام مسکن هم نمی تواند کمکی به خانه دار شدن اصفهانی ها  کند؛

کالف سردرگم مسکن

اگر چه دولت طی ماه های اخیر تالش کرد  مرضیه محب رسول
تا با ارائه چند طرح بازار مسکن را کنترل 
کند و ترمز قیمت ها و نوســانات در این بازار را بکشــد؛ اما همچنان 
اوضاع و شرایط در زمینه مسکن مساعد نیســت. منتقدان از سویی 
طرح های اجرا شــده را ناکافی و به نوعی تورم زا می دانند و از سوی 
دیگر متقاضیان خرید از ناکافی بودن طرح های حمایتی و ناتوانی در 
 خریــد ملــک بــه خصــوص در کالن شــهری ماننــد اصفهــان

 ناراضی هستند. 
ارائه وام، همواره یکی از گزینــه های اصلی دولت برای کنترل و کمک 
به مردم در بازار مسکن بوده است. امســال البته از وام جدید ودیعه 
مسکن هم رونمایی شــد که به دلیل جهش زیاد قیمت رهن و اجاره 
در شــهرهای بزرگ برای کمک به مســتاجران تصویب شد؛ اما نقطه 
مشــترک همه طرح ها و وام های تصویب شده این است که به دلیل 
تورم زیاد در بازار مســکن این وام ها نمی تواند گره  ای از کار دریافت 
کنندگان باز  کند و به نوعی مســکن موقتی خواهد بود نه راه چاره حل 
مشکل. یکی از وام هایی که امسال ارائه آن افزایش یافت، وام مسکن 
جوانان بود که از ۲۵۰ میلیون به ۴۰۰ میلیــون تومان در تهران و ۳۳۰ 
میلیون در اصفهان و برخی دیگر از کالن شهرها افزایش یافت. جهت 

برخورداری از سقف تسهیالت مذکور سپرده گذاری ماهانه در هر سال 
با مبالغی بیش از آنچه پیش تر تعیین شــده بود، صورت می گیرد. بر 
این اساس میزان سپرده گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای 
برخورداری از سقف تســهیالت تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حساب 
در ســال ۹۹ به ترتیب با مبالغ ۶۵ هزار تومان آغازمی شود و درنهایت 
با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم 
افزایش می یابد.ســپرده گذارانی که می خواهند بین ۵ تا ۱۵ سال از 
زمان سپرده گذاری خود از سقف تســهیالت مسکن جوانان استفاده 
کنند باید بیشتر از حداقل های تعیین شــده واریز کنند. به طور مثال 
ســپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیالت ۲۱۰ 
میلیون تومان در شهر تهران بهره مند شــود، باید در سال اول ماهانه 
مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.ســقف وام مسکن جوانان درحالی ۶۰ 
درصد افزایش یافته که قیمت مسکن طی دو سال گذشته بیش از ۱۸۰ 
درصد رشد داشته است. با این وضعیت، این پرسش مطرح می شود 
که آیا افزایش سقف وام مســکن جوانان می تواند کمکی به خانه دار 
شدن آن ها کند؟درواقع وام های پرداخت شده از سوی بانک ها شاید 
در ســال های گذشته می توانســت تاحدودی راهگشــای خریداران 
مسکن باشد، اما با توجه به رشد افسارگســیخته قیمت مسکن طی 

دو سال گذشته، این وام ها رســما اثرگذاری خود را از دست داده اند. 
اصفهانی ها  در حالی کمتر تهران وام می گیرند که طی چند سال اخیر 
رشد قیمت مسکن در اصفهان پا به پای تهران بوده است.اگر فردی با 
۴۰۰ میلیون با فرض ثابت ماندن قیمت ها تا پایان سال بخواهد خانه 
ای در اصفهان تهیه کند باید انتظار خانه دار شدن در محله های پایین 
شهر و متراز زیر صد متر را داشته باشد.بر اســاس آمار یک مترمربع 
واحد مسکونی در اصفهان به طور میانگین شش میلیون و ۸۴۰ هزار 
تومان اســت و این مورد نشــان می دهد بودجه ۳۳۰ میلیون تومانی 
می تواند برای خرید یک خانه زیر ۷۰ مترمربعی کافی باشــد. آخرین 
گزارش ها از بازار مســکن اصفهان می گوید، گران ترین خانه های این 
شــهر حدود متری ۲۵ میلیون تومان قیمت دارند و با این حساب با 
وام مسکن جوانان نمی توان برنامه ای برای خرید مسکن در مناطق 
مرکزی و گران اصفهان داشــت. ایــن اعداد و ارقام به خوبی نشــان 
می دهد که بازار مسکن آنقدر تحت فشــار تورم قرار دارد که دیگر وام 
مسکن نمی تواند راهگشــای خریداران آن باشد همین مسئله نشان 
می دهد که چرا طی دو ســال اخیر مردم به جای استفاده از وام ها و 
منابع بانکی و ایجاد سپرده گذاری، سرمایه های خود را وارد بازار طال 

و بورس کرده اند.

۶ طرح ســرمایه گذاری اســتان اصفهان به ارزش 
بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شــده 
است.اســتاندار اصفهان اعالم کرد کــه مهم ترین 
موضوع اســتان، کمبود آب اســت که موجب شده 
بسیاری از طرح های ســرمایه گذاری به ثمر نرسد.

به گفته عباس رضایی، اجرای طرح های ســرمایه 
گذاری در استان ضرورت دارد و در حالی که اصفهان 
تشنه است، باید برای رفع تشنگی در ابعاد مختلف 
اقداماتــی صــورت گیرد.معــاون هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری اصفهان نیز  در این باره گفت: 
جلسه ای با حضور اســتاندار اصفهان برگزار شد و 
حدود ۶ طرح سرمایه گذاری استان بررسی و تعیین 

تکلیف شد.
به گفته حسن قاضی عســگر، از جمله پروژه های 
سرمایه گذاری اســتان، طرح گردشگری الماس 
هزار چشمه ســمیرم و طرح بزرگ کشت و صنعت 
مورک سمیرم است که یکی از این طرح های کالن 
بعد از ۱۳ سال و دیگری بعد از ۹ سال تعیین تکلیف 
شد.وی با اشاره به اینکه طرح کشت و صنعت مورک 
سمیرم برای اســتان بســیار قابل اهمیت است، 
تاکید کرد: این طرح توسط شرکت سرمایه گذاری 
ماهان وابسته به هواپیمایی ماهان انجام می شود 
که بزرگ ترین مزیت آن ایجاد باغ های اقتصادی 

در این منطقه اســت بدین معنا که به جای کشت 
محصوالت کشــاورزی ارزان قیمت، کاشت پسته، 
 بادام، گردو و گیاهان دارویی گران قیمت و صادراتی
 انجــام شــود.معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان افــزود: در این طــرح ۲۳۰۰ 
هکتاری قرار است باغ نمونه ایجاد شود و کشاورزان 
دیگر استان نیز می توانند با ایده گرفتن از آن وقت 
و هزینه خود را صرف توسعه گیاهان و محصوالتی 
با ارزش اقتصادی باال کنند.وی همچنین با اشــاره 
به طرح شیمی پارک شــهرضا که در جلسه تعیین 
تکلیف شــد، گفت: این طرح با وجــودی که تمام 
نیازهای آن فراهم بود، حدود ۶ سال معطل مانده، 
قرار است شــورای برنامه ریزی و توسعه استان آن 

مصوب و اجرایی شود.

تعیین تکلیف ۶ طرح بزرگ سرمایه گذاری اصفهان

خبر روز

سقف وام مسکن جوانان درحالی ۶۰ درصد افزایش یافته 
که قیمت مسکن طی دو سال گذشته بیش از ۱۸۰ درصد 
رشد داشته است. با این وضعیت، این پرسش مطرح 
می شود که آیا افزایش سقف وام مسکن جوانان می تواند 

کمکی به خانه دار شدن آن ها کند؟

در سال جهش تولید محقق شد؛

افزایش 2۶ درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان
نیروگاه اصفهان با تولید بیش از دو میلیارد کیلووات انرژی الکتریکی، در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال ۲۶ درصد افزایش تولید داشته است.امیر نریمانی، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان گفت: نیروگاه اصفهان طی ۶ ماهه اول امسال، با انتقال دو میلیارد و ۴۲ میلیون و ۵۹۹ 
هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولیدی به شبکه سراسری برق کشور ۲۶ درصد نسبت به 
مدت مشابه پارسال، افزایش تولید داشته است.نیروگاه اصفهان دارای ۵ واحد بخاری مولد برق 
با ظرفیت های متنوع و مجموع توان نامی تولید ۸۳۵ مگاوات برق در جنوب غربی شهر اصفهان 
و در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است.این نیروگاه با بیش از ۵۰ سال قدمت، همچنان 

با ظرفیت نامی برق تولید می کند.

قیمت نان توسط کارگروه استانی تعیین می شود
مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان با بیان اینکه قیمت نان با افزودنی های مجازی مانند کنجد بر اســاس پیشــنهادهای 
استانی و تصویب کارگروه کارگروه استانی ساماندهی گندم، آرد و نان مالک عمل است، از برخورد 
تعزیری با متخلفان خبر داد.علیرضا رستمی درباره چگونگی تعیین قیمت نان با افزودنی، اظهار 
کرد: بر اساس مصوبات کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان کلیه موارد مربوط به حوزه گندم، 
آرد و نان توســط کارگروه مذکور تعیین می شــود.مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: بدیهی است نانوایان مکلف به 
رعایت قیمت های ابالغی کارگروه مذکور هستند و بر اســاس توضیحات مندرج در متن آخرین 
مصوبه، قیمت ها برای انواع نان ســاده با کیفیت است و قیمت نان با افزودنی های مجاز از جمله 
کنجد، بر اساس پیشنهادهای استانی و تصویب کارگروه استانی ساماندهی گندم، آرد و نان مالک 
عمل است.وی افزود: ضمن اینکه هر گونه شــکایت واصله از سوی شهروندان پیرامون قیمت و 

کیفیت نان مورد پیگیری قرار گرفته و با متخلفان برخورد تعزیری صورت می گیرد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

 فرصت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان 
تا نیمه مهرماه

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور خبرداد: ۱۵ مهرماه آخرین مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۱۳۹۹ است.»محمد مسیحی« گفت: مودیان 
مالیاتی جهت برخورداری از تســهیالت های قانونی و عدم جریمه مالیاتــی، تا تاریخ ۱۵ مهرماه 
نســبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افــزوده دوره تابســتان ۱۳۹۹ و پرداخت مالیات و 
عوارض متعلقه فرصت دارنــد.وی افزود: تعیین این تاریخ مطابق تکلیــف قانونی که به مودیان 
نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پــس از پایان هر فصل مهلت ارائه اظهارنامه را می 
دهد، تعیین شده است.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکیدکرد: مودیان 
 اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس

 evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند. همچنین جهت تســهیل امور مودیان، 
کلیه واحدهای خدمات مودیان، آماده پاسخگویی و ارائه خدمات هســتند.مهلت ارائه مالیات 
بر ارزش افزوده فصل بهار با توجه به شــرایط ایجاد شــده پس از بروز بحران کرونا و  براســاس 
 مصوبه شــورای عالی اقتصادی و با تصویب ســتاد ملی مدیریت کرونا، تا ۱۵ شهریورماه تمدید
  شــده بود کــه ایــن امهــال بــرای اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش افــزوده فصل تابســتان

 در نظر گرفته نشده است.

کافه اقتصاد

رییس اداره نگهداری راه های استان خبر داد:اخبار

فوگ سیل 170 کیلومتر از راه های اصلی و شریانی استان اصفهان 
رییس اداره نگهداری راه های استان اصفهان از فوگ سیل ۱۷۰ کیلومتر از راه های اســتان اصفهان خبر داد. آرمین حمیدی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده راه های اصلی و شریانی شهرستان های اردستان، نایین، فریدن و بویین میاندشت تحت پوشش این پروژه قرار می گیرند.وی با اشاره به نزدیک شدن 
به آغاز فصل سرد اضافه کرد: تالش داریم تا پروژه فوگ سیل محورهای غربی استان قبل از آغاز بارش باران و برف و سرد شدن هوا به اتمام برسد.حمیدی با بیان 
اینکه عملیات اجرایی فوگ سیل راه های استان اصفهان به صورت امانی در حال اجراست، اضافه کرد: برای انجام این عملیات تاکنون  ۲۰۰ تن قیر به ارزش ۹۰۰ 
میلیون تومان مصرف شده است. رییس اداره نگهداری راه های اســتان اصفهان به افزایش قیمت و هزینه تمام شده آسفالت اشاره کرد و گفت: آسیب شدید 
محورهای استان اصفهان از یکســو و کمبود اعتبارات از سوی دیگر باعث شده است تا برای رفع موقت مشــکالت به راه های زودبازده و کم هزینه تر روی آوریم.

حمیدی، همدلی بخش خصوصی و دولتی برای توسعه و آبادانی کشور و استان اصفهان را ضروری دانست و ادامه داد: قطعا با تشریک مساعی بخش خصوصی 
و دولتی مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت.

تالش کارگران 
شهرک صنعتی 

نجف آباد در سال 
جهش تولید

شهرک صنعتی نجف آباد یکی 
از شهرک های فعال صنعتی 
در اســتان اصفهان اســت که 
به رغم داشــتن مشکالت، با 
عزم جدی برای تحقق راهبرد 

جهش تولید تالش می کند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

کاهش تولید مرغ با عدم 
تخصیص ارز دولتی برای 

واردات نهاده ها
دبیر انجمــن مرغــداران اســتان اصفهان 
پیرامون کاهش تولید مرغ به دلیل نوسانات 
دالر، گرانی نهاده ها و رشــد هزینه های تولید 
گفت: عدم تخصیص ارز دولتــی الزم برای 
تامین نهاده ها ســبب کاهش تولید مرغ در 
اصفهان شده است.بهرام پاکزاد با بیان اینکه 
نرخ نهاده ها به قیمت های ارزی گره خورده 
است، اظهار داشــت: در حال حاضر کمبود و 
عدم تزریق کافی نهاده در بازار، تولید و عرضه 
مرغ را در استان اصفهان کاهش داده است.

وی افــزود: به دلیل نوســانات قیمتی مرغ 
افزایش بی حد و حصر نهاده ها، هزینه های 
باالی حمل  و نقل، عدم توزیع نهاد ه با قیمت 
مناسب، ســیر صعودی نرخ واکسن و سایر 
معضالت نیمــی از مرغداری های اســتان 
اصفهان ورشکسته و با خســارت های ۳۰ تا 
۵۰ درصدی روبــه رو شــده اند.دبیر انجمن 
مرغداران استان اصفهان با اشــاره به اینکه 
هم اکنون نرخ ســویا و ذرت نسبت به نرخ 
مصوب افزایش چندین برابری داشته است، 
افزود: تعیین قیمت مصوب تنظیم بازار برای 
هر کیلوگرم نهاده  ســویا ۲ هزار و ۴۰۰ تومان 
بوده؛ اما اکنون با بهای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
با وجود عرضه در بازار به دســت مرغداری ها 
می رسد.وی با بیان اینکه براساس مصارف 
مرغداری ها در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد از 
نهاده ها به دست تولیدکنندگان مرغ می رسد 
گفت: با این شــرایط مسئوالن مربوطه بیان 
کرده اند که مرغداری ها باید برای ۴۵ درصد 
مابقی تامین نهاده هــا را جایگزین پیدا کنند 
اما چگونگــی تهیه ایــن میــزان نهاده ها را 
معرفی نکردند.پاکــزاد درباره اینکه اکنون با 
افزایش چندین برابری نرخ نهاده ها، عرضه 
و تولید مرغ در مرغداری های استان اصفهان 
کاهش یافته است، اظهار داشت: با تداوم این 
شرایط و عدم تامین نهاده ها بدون شک تولید 
مرغداری ها در آینده ای نزدیک ســیر نزولی 
خواهد داشــت و فاتحه صنعت مرغداری را 

باید بخوانیم.
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در قطب دامپروری دیده می شود؛

مدرن ترین کارخانه پشم ریسی کشور چشم انتظار مواداولیه
پشم ریسی یکی از فعالیت های زنان روســتایی و عشایری از گذشته 
تاکنون محســوب می شــود و چهارمحال و بختیــاری از دیرباز یکی از 
قطب های دامپروری در کشــور بوده اســت، بنابراین زنان روستایی و 
عشایری پشم گوسفند را با استفاده از ابزار خاص تبدیل به نخ می کردند 
و این نخ کاربردهای مختلفی در بحث قالی بافی، گلیم، جاجیم، چوقا، 
خورجین و سیاه چادرهای عشایری داشــت، اما به مرور زمان موضوع 
پشم ریسی در بین زنان و دختران در حال فراموشی است.پشم حیوانات 
یک محصول گرانبها برای تولید صنایع دستی و پوشاک در سطح جهان 
محسوب می شود و هم اکنون نیز البسه تولید شده از پشم از قیمت بسیار 
باالیی در جهان برخوردار هستند، همچنین کارشناسان معتقدند استفاده 
از لباس تهیه شــده از پشــم می تواند خواص درمانی به خصوص برای 
افراد سالمند داشته باشــد.باتوجه به اینکه چهارمحال و بختیاری یکی 
از قطب های تولید دام در کشور است، استفاده از ظرفیت پشم می تواند 
اشتغال باالیی برای این اســتان با نرخ باالی بیکاری داشته باشد؛ اما 
متاسفانه مسئوالن امر توجه چندانی به استفاده از ظرفیت های موجود در 
استان برای تولید محصول و ایجاد اشتغال نداشته اند، قطعا اگر به مزایای 
استفاده از پشم توجه شود می توان ارزآوری و رونق را در استان شاهد بود.

در حال حاضر تولیدکننده تاپس پشمی کشور در چهارمحال و بختیاری با 
روش های مدرن) بدون شست وشو و به روش الکترواستاتیک( برای 
تامین مواد اولیه خود که همان پشم است با مشکالت جدی مواجه است.

مشکل تامین مواداولیه در تنها واحد تولیدکننده تاپس پشمی کشور
مجتبی زندی پور، رییس تنها واحد تولیدکننده تاپس پشمی کشور اظهار 
کرد: راندمان مفید هر کیلوگرم پشــم حدود ۵۰ درصد است، یعنی یک 
کیلوگرم پشم پس از شست وشــو تنها نیمی  از آن قابل استفاده است، 
همچنین برای شست وشوی سنتی هر کیلوگرم پشم حداقل ۱۰ لیتر آب 
مورد نیاز است.وی ادامه داد: عوامل متعددی از جمله علوفه دام، نژاد و ... 
در کیفیت پشم تاثیرگذار است، اما متاسفانه پشم های تولیدی در برخی 
از استان ها کیفیت چندانی ندارند و الیاف زبر و خشن در کنار پشم طبیعی 
رشــد کرده اند، این مســئله موجب پایین آمدن خلوص پشم می شود.

زندی پور با بیان اینکه کارخانه پشم ریسی با مشکل تامین مواداولیه روبه 
رو است، گفت: یکی از مهم ترین پتانسیل های چهارمحال و بختیاری پشم 
با الیاف مرغوب است، اگر بتوانیم امور عشایر، جهادکشاورزی، اتحادیه 
دامداران را مجاب به ایجاد فضایی برای پشــم چینی مکانیزه و تجمیع 
آن بکنیم، بسیاری از مشکالت این واحد حل می شود.رییس تنها واحد 
تولیدکننده تاپس پشمی کشور افزود: از سال ۸۲ بارها مکاتباتی با سازمان 

جهادکشاورزی و سایر ارگان های مرتبط انجام شده است، اما این مسئوالن 
تنها به توصیه اکتفا کردند و هیچ اقدام عملی برای تامین مواداولیه این 
واحد تولیدی انجام نشد، در حال حاضر نیاز اولیه این کارخانه ۲۰۰۰ تن پشم 
است، خرید پشم از دامداران می تواند کمک بزرگی به دامداران منطقه برای 
درآمدزایی کند.وی با بیان اینکه اگر پشم در اختیار واحد تولیدی قرار بگیرد، 
می توان مواد اولیه دهکده فرش استا را از این واحد تامین کرد، گفت: برای 
استقرار دستگاه چین مکانیزه حاضر بودیم یک سوله از جهادکشاورزی را 
در منطقه اصالح نژاد دره شویی تجهیز و چین مکانیزه را راه اندازی کنیم، اما 
این ارگان حتی حاضر نشد این سالن را به صورت اجاره ای در اختیار این 
واحد قرار دهد.زندی پور با بیان اینکه از ۱۸ سال گذشته این واحد تولیدی 
با مشکالت بسیاری برای تامین مواداولیه مواجه است، بیان کرد: طبق 
مکاتباتی که با ســازمان آموزش فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری 
انجام شد، اعالم کردیم می توانیم نیرو برای آموزش پشم چینی و چین 
مکانیزه را معرفی کنیم.رییس تنها واحد تولیدکننده تاپس پشمی کشور با 
تاکید بر اینکه کارها با شعار و توصیه حل نمی شود، عنوان کرد: این آمادگی 
وجود دارد که پشم موردنیاز این کارخانه از دامداران به هر میزان خریداری 
شود، اگر مواد اولیه تامین شــود این قابلیت برای ۱۰۰۰ نفر در خانه شغل 
ایجاد می کند.وی یادآور شد: در حال حاضر قیمت پشم کیلویی ۱۰ هزار 
تومان است، اما تاپس پشم که نوعی فرآوری پشم است در حال حاضر به 
قیمت پنج دالر در جهان خرید و فروش می شود، این محصول از مواداولیه 

کارخانجات نساجی است و بسیاری از کارخانجات نساجی پشم موردنیاز 
خود را از نیوزلند وارد می کنند، پشم نیوزلند را نمی توان برای بافت فرش 
معمولی مورد استفاده قرار داد و تنها برای تابلو فرش مورد استفاده است.

واردات پشم از عراق در قطب تولید پشم کشور
محمدکاظم منزوی، معاون صنایع ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت تنها واحد تولیدکننده تاپس 
پشــمی کشــور در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این واحد سال ها با 
مشکالت زیادی در بحث تامین مواداولیه)پشم( مواجه است و سال ها 
به علت بدهی در تملک بانک بود.وی ادامه داد: مشــکالت این کارخانه 
برای تامین مواداولیه در جلســه ســتاد تسهیل مطرح شــد و مدیر این 
کارخانه درصدد است مجددا این واحد را به چرخه تولید برگرداند.منزوی 
گفت: نیازمند یک سیستم جمع آوری پشم در ییالق و قشالق عشایر در 
چهارمحال و بختیاری هستیم، تا این پشم به صورت مکانیزه چین و برای 
فرآوری ارسال شود، اما این کار به صورت محدود انجام می شود، همچنین 
اگر بتوانیم در کشتارگاه ها سیستم پشــم چینی مکانیزه راه اندازی کنیم 
ارزش افزوده گوسفند باالتر می رود.معاون صنایع سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جهادکشاورزی و امورعشایر 
همکاری الزم را با واحد تولیدکننده تاپس پشــمی برای تامین مواداولیه 
نداشتند، تصریح کرد: این واحد مواداولیه خود را از کشور عراق وارد می کند.

راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک بسته بندی ذرت علوفه ای 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از راه اندازی کارخانه تمام اتوماتیک 
بسته بندی ذرت علوفه ای در استان خبر داد و گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع 
در ناحیه صنعتی جونقان در شهرستان فارسان راه اندازی شده است. طهمورث فتاحی اظهار کرد: این 
کارخانه به عنوان نخستین کارخانه بسته بندی علوفه در استان با هدف تامین علوفه مورد نیاز دامداران 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده است.وی افزود: این کارخانه ظرفیت بسته بندی ۵۰ 
هزار تن علوفه را در سال دارد و با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی هم اینک با ظرفیت کامل بسته بندی 
علوفه را انجام می دهد.مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، نگهداری 
مناسب علوفه، جلوگیری از کپک زدگی آن در زمان حمل و نقل و تامین غذای بهداشتی مورد نیاز دام را 
از مهم ترین مزایای این طرح دانست و بیان کرد: عالوه بر آن که این کارخانه نقش موثری در تامین مواد 

غذایی دام های منطقه دارد، زمینه اشتغال مستقیم ۱۰ نفر را نیز فراهم کرده است.

اخذ سند تک برگ برای ۶۵0 هزار هکتار از اراضی ملی 
چهارمحال و بختیاری

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از اخذ سند 
تک برگ برای ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی این اســتان خبر داد.برمک اسالمی افزود: پیش بینی 
شده تا پایان امسال، سند تک برگ برای ۳۵۰ هزار هکتار دیگر از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری با 
همکاری واحد های ثبتی اخذ  شود.اسالمی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری ۹ فقره آتش سوزی در 
سطحی معادل ۱۱۷ هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی با تالش مامورین یگان حفاظت و مشارکت 
جوامع محلی مهار شد.وی، میانگین حضور ماموران یگان حفاظت چهارمحال و بختیاری در محل 
وقوع حریق را ۱۰ تا ۱۵ دقیقه و در مناطق صعب العبور ۳۰ تا ۴۰ دقیقه اعالم کرد.اسالمی خاطرنشان 

کرد: همچنین عملیات مبارزه با آفات در سطح ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از جنگل های استان انجام شد.

 ارسال بیش از 300تن  محصول هلو 
از بزرگ ترین بازارچه هلو در شوراب صغیر

روزانه بیش از ۳۰۰تن محصول هلو در بزرگ ترین بازارچه عرضــه هلوی چهارمحال و بختیاری واقع در 
شوراب صغیر به استان های مختلف ارسال می شود.فرماندار شهرستان سامان گفت: بیش از دو هزارو 
۱۰۰هکتار از باغات شهرستان ســامان به محصول هلو اختصاص دارد.اکبریان پیش بینی کرد:  بیش 
از ۳۵۰هزار تن هلو از باغات این شهرســتان برداشت شود.شهرستان ســامان در فاصله ۳۰ کیلومتری 

شهرکرد قرار دارد.

اجرای 21 عنوان برنامه در هفته گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری، 
۲۱ عنوان برنامه در استان اجرا می شــود.مهرداد جوادی عنوان کرد: افتتاح پروژه های سرمایه گذاری و 
گردشگری شامل اقامتگاه بوم گردی و سفره خانه سنتی، کلنگ زنی مجتمع گردشگری به مساحت ۱۶ 
هزار متر مربع در شهر کیان، نواختن زنگ گردشــگری، برگزاری تور تاالب گردی مدیران دفاتر خدمات 
مسافرتی از جمله این برنامه هاست.وی، اعمال تخفیف در واحدهای اقامتی و گردشگری استان، تهیه 
تفاهم نامه همکاری در زمینه اجرای طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی شهرستان بروجن با تاکید 
بر اشتغال زایی، برگزاری جلسه هم اندیشی با رییس انجمن صنفی دفتر خدمات مسافرتی کشور و حضور 

در گلستان شهدا و تجدید میثاق با آرمان های شهدا را از دیگر برنامه های هفته گردشگری برشمرد.

بام ایرانخبر خوان

مفاد آراء
7/38 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 

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

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

. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
139960302018000831  کالســه پرونــده  بــر رای شــماره 1-برا
1391114402035002433  آقای فتــح اله بهرامی فرزند حاجتعلی بشــماره 
شناســنامه 21  صادره از فریدن  نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 232/19   متر مربــع احداثی بر روی قســمتی از پالک 
 28 اصلــی واقع در شــهرک ولیعصر  بخــش 16 ثبت اصفهــان در ازایمالکیت

 مشاعی اولیه 
بــر رای شــماره  139960302018000830 کالســه پرونــده  2-برا

1397114402026000922 خانــم زهره کــردن صراحی فرزنــد محمدعلی  
بشــماره شناســنامه  51438  صادره از اصفهان  نسبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 232/19  متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بی 

واسطه از اقای فتح اله بهرامی 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/24 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/8
م الف : 977087 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

حصر وراثت
7/39 آقا/خانــم فاطمه خدادوســت بــه شناســنامه شــماره 1262894611 
به شــرح دادخواســت به کالســه 1517/99 از این شورا درخواســت گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان عاطفه شــعبانی زاده 
فرد لتحــری به شــماره شناســنامه 1250011760 در تاریــخ 1398/11/18 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1(فاطمه خدادوســت فرزند رمضان بــه ش.م 1262894611 مادر 
 متوفی. 2(محمد رضا ابولی فرزند علی به ش.م 1250112702 همســر متوفی. 
3(محمد حسن ابولی فرزند محمد رضا به ش.م 1251585140 فرزند متوفی. 4(
احمد شعبان زاده فرد فرزند اکبر به ش.م 1262874459 پدر متوفی.والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 1001168 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/40 آقا/خانم آسیه داودی مقدم به شناسنامه شــماره 1261888911 به شرح 

دادخواست به کالسه 1524/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان احمد داوودی مقدم به شماره شناسنامه 62 در 
تاریخ 1399/6/21 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1(معصومه بمانی زاده فرزند رضا به ش.م 1261619803 
همسر متوفی. 2(زهرا داوودی مقدم به ش.م 1263445829. 3(راضیه داوودی 
 مقدم به ش.م 1261959991. 4(آســیه داوودی مقدم به ش.م 1261888911.

 5(مریــم داوودی مقــدم بــه ش.م 1250035661. همگــی فرزنــدان 
متوفــی والغیــر. اینک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت و یــک مرتبه آگهــی مــی نماید تــا هرکســی اعتراضی 
دارد و یــا وصیتنامــه ازمتوفی/متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهی 
 ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهد شــد. 

م الف: 1001200 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سما اندیشان اسپادانا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29105 

و شناسه ملی 10260497761 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمــود امامی گوهری 
به شــماره ملــی 1754741525 و مهرنــوش امامــی گوهری به 
شــماره ملی 1755035470 و رضــا امامی گوهری به شــماره ملی 
1271477815بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند محمد صادق نعمت اللهی به شــماره ملی 2411482329 به 
سمت بازرس اصلی وحسین یاوریان به شماره ملی1950826945 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1000893(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سما اندیشان اسپادانا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29105 

و شناسه ملی 10260497761 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/05/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمود امامی گوهری به شماره ملی 1754741525 
به ســمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهرنوش امامی گوهری 
به شماره ملی1755035470به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا 
امامی گوهری به شــماره ملی 1271477815 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 
با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1000894(

رییس شورای اسالمی شهرکرد گفت: الزم است 
بازنگری طرح جامع و تفصیلی پســماند شهری 
در مرکز چهارمحال و بختیاری تا سال آینده انجام 
و از فعالیت های جزیره ای در این خصوص پرهیز 
شود.فرهاد رییسی با گرامی داشت هفتم مهرماه 
روز آتش نشــانی و ایمنی تاکید کرد: شــهرداری 
شــهرکرد باید بودجه نویسی ســازمان مدیریت 
پسماند را جزو برنامه های سال جدید قرار دهد.

وی افزود: رویکردهای مرتبط با سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری شهرکرد باید علمی، تخصصی، 
اقتصادی و در راســتای حفظ سالمت شهروندان 

همراه با فرهنگ سازی باشد.
رییس ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
شهرکرد نیز گفت: ساالنه ۵۲ هزار تن زباله در مرکز 
چهارمحال و بختیاری تولید می شود.داوود مومنی 

تصریح کرد: از این میزان ۷۵ درصد زباله تر و ۲۵ 
درصد زباله خشک اســت.وی با اشاره به امکان 
استفاده دوباره )کمپوســت و بازیافت( زباله ها 
یادآور شد: از این میزان ۷۵.۶ درصد مواد آلی، ۷.۹ 

درصد کاغذ، روزنامه و مقوا، ۴ درصد شیشه، ۲.۴ 
درصد فلزات و ۴.۹ درصد پالستیک و پت است.

شهردار شهرکرد هم گفت: برنامه پنج ساله ای برای 
مدیریت پســماند در مرکز چهارمحال و بختیاری 
تهیه و فراخوان برگزاری آن آماده شــده اســت.
بهادر عبدالغنی تاکید کرد: مرحله دوم بازگشایی 
پاکت های مرتبط با فراخــوان و انتخاب پیمانکار 
خدمات شهری در شــهرکرد نیز انجام می شود.

وی اظهار داشــت: در صورت نبود گزینه مطلوب 
پس از بازگشــایی پاکات، شــهرداری شهرکرد 
آمادگی انجام خدمات شــهری تا زمان انتخاب 
پیمانکار قوی واجدشرایط را دارد.میانگین تولید 
روزانه زباله به ازای هر شخص در جهان ۳۰۰ گرم، 
 در ایران ۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم و در شــهرکرد ۷۵۰ گرم در

 شبانه روز است.

سرپرســت جمعیت هالل احمــر چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به رســالت و وظیفه امدادی 
این جمعیت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
داوطلبان جمعیت هالل اســتان به چهار هزار و 
۶۵۸ نفر حادثه دیده بر اثر بروز حوادث مختلف 

امدادرسانی کردند.
ایرج کیانی افزود: این امدادرسانی ها در قالب 
۳۹۶ ماموریت امدادی شامل ۱۷۷ مورد حوادث 
جاده ای، ۸۸ مورد حوادث شــهری، ۵۸ مورد 
حوادث کوهســتان، ۱۶ مورد غرق شــدگی، ۱۴ 
مورد حوادث آتش ســوزی مراتــع، ۲۴ مورد 
حوادث ســیل و آب گرفتگی، ۱۹ مورد حوادثی 
از قبیل طوفــان، خدمات حضــوری در برف و 
کوالک بوده که توســط امدادگران و نجاتگران 
استان خدمات ارائه شــده است.وی گفت: در 

این حــوادث امدادگران و نجاتگــران موفق به 
انتقال ۱۹۵ نفر به مراکز درمانی شدند و ۱۵ نفر 
هم به صورت سرپایی درمان شدند و همچنین 
۲۹ مورد عملیات رها سازی توسط این عزیزان 

انجام شد.
کیانی افزود : ۹ ســورتی پرواز توســط بالگرد 
جمعیت هالل احمر اســتان برای نجات جان 
افراد گرفتار در کوهســتان و مناطق کوهستانی 

انجام شد.
به گفتــه وی، در این مدت بیــش از ۳۸۷ نفر 
در پایگاه ها و شــعبه های جمعیت هالل احمر 

استان اسکان اضطراری داده شدند.
کیانی اظهار داشت: در این عملیات ها یک هزار 
و ۵۳۲ امدادگــر و نجاتگر در قالــب ۴۹۴ تیم 
عملیاتی با استفاده از ۳۳۸ دستگاه آمبوالنس 
و خودرو امداد و نجات به کار گرفته شد. استان 
چهارمحال وبختیاری دارای ۱۰ شهرستان است 
که برخی از مناطق این استان به خاطر وضعیت 

جغرافیایی سخت گذر است.

رییس شورای شهر :

طرح جامع و تفصیلی پسماند شهری در شهرکرد بازنگری شود
سرپرست جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری:

امسال داوطلبان هالل احمر به بیش از  4 هزار نفر  امدادرسانی کردند
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معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان:

خانه های اقامتی سالمندان در اصفهان ایجاد می شود
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی اصفهان از ایجاد خانه های اقامتی سالمندان به عنوان یکی 
از برنامه های مهم این نهاد برای ارائه خدمات بهتر به این قشــر در آینــده  نزدیک خبر داد.پژمان 
پورشبانان افزود: به این منظور فراخوان تعدادی خانه اقامتی سالمند در استان توسط بهزیستی 
تهیه شده و در دست انتشار است تا هرچه ســریع تر بتوانیم به این فضاهای مناسب و استاندارد 
برای نگهداری از سالمندان دست یابیم.وی با اشــاره به اینکه مراکز شبانه روزی بزرگ، مشکالت 
خاص خود را دارند، گفت: خانه های اقامتی ســالمندان با ظرفیت حداکثر ۱۰ نفر، شرایط بهتری 
برای زیســت و نگهداری این افراد فراهم می کند.معاون توانبخشــی اداره کل بهزیستی اصفهان 
افزود: به این منظور در انتظار ورود بخش خصوصی با حضور افراد حقیقی و حقوقی در قالب مراکز 
خیریه  استان هستیم که تجربه نشان داد این فعالیت های خیرخواهانه همواره با استقبال مردم 
مواجه شده است.وی، جمعیت سالمندان باالی ۶۰ سال استان را ۱۰ درصد جمعیت کل استان و در 

مجموع بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر اعالم کرد.

مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت استان:
مرحله اول توزیع واکسن آنفلوآنزا به مادران باردار  اختصاص دارد

مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر 
و آسیب پذیر در چند مرحله توزیع می شود و در مرحله اول مادران باردار گروه هدف تزریق واکسن 
آنفلوآنزا هستند.مهدی عســگری با بیان اینکه واکســن آنفلوآنزا به مرکز بهداشت استان رسیده 
است، اظهار کرد: واکسن آنفلوآنزا برای گروه های آسیب پذیر و پرخطر در چند مرحله توزیع می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول مادران باردار گروه هدف تزریق واکســن آنفلوآنزا هستند و واکسن 
برای مادران باردار به مراکز بهداشــت و پایگاه های جامع سالمت تحویل داده شده است.مسئول 
روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان خاطرنشان کرد: مسئوالن ذی ربط در مراکز بهداشت و 
پایگاه های جامع سالمت برای تزریق واکسن آنفلوآنزا با مادران باردار تماس می گیرند.وی تصریح 
کرد: مادران باردار از مراجعه بدون هماهنگی به مراکز خودداری کنند و تنها زمانی که با آن ها تماس 
گرفته شد، در مراکز بهداشــت برای تزریق واکسن  حضور  یابند.عســگری با توضیح اینکه تعداد 
واکسن های آنفلوآنزاکه به مادران باردار استان اصفهان اختصاص یافته است، تمام مادران باردار 

را پوشش می دهد، افزود: توزیع واکسن برای سایر گروه های پرخطر اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرکل زندان های استان خبر داد:
 آزادی 24 زندانی از زندان مرکزی اصفهان

 با کمک نیکوکار گمنام
مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفــت: ۲۴ زندانی محکوم زندان مرکــزی اصفهان با کمک 
خیرگمنام اصفهانی آزاد شــدند.محمود ضیایی فرد از آزادی ۲۴ زندانی رسوبی در زندان مرکزی 
اصفهان به علت بدهی خبر داد.وی گفت: یک خیر گمنام اصفهانی که نخواست نامش فاش شود 
با حضور در زندان، پس از بررسی و استماع گزارش مدیر زندان و مددکاران، زمینه آزادی این تعداد 
زندانی را مهیا کرد.ضیایی فرد افزود: این خیر گمنام اصفهانی با پرداخت ملبغ یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون ریال در وجه خیریه حضرت امام موسی کاظم )ع(، زمینه بازگشت ۲۴ زندانی را که مدت ها 
بدلیل رد مال و بدهی جرائم عمد در زندان تحمل کیفر می کردند، رقم زد.مدیرکل زندان های استان 
اصفهان با اشــاره به نزدیک شدن به ایام اربعین سرور و ساالرشــهیدان و شیوع بیماری کرونا در 
استان از خیرین و مردم خواست تا نذورات خود را به آزادی زندانیان و کمک به خانواده های آنان 

قرار دهند.

30 ویال در حاشیه زاینده رود در لیست تخریب قرار دارد؛

آزادی زاینده رود!

بی توجهی به حریم رودخانه ها ، ساخت  پریسا سعادت
و ســازهای غیــر اصولــی و پیشــروی 
خاموش زمین خواران در منابع طبیعی کشور پس از سیل در سال های 
اخیر خود را نشان داد. سیل ویران گری که دو سال قبل نیمی از کشور 
از جمله اســتان اصفهان را درگیر کــرد حاصل بی توجهــی به حریم 
رودخانه هــا، تغییر مســیر آن و غفلت از ســاماندهی آنها در ســایه 
خشکسالی های سال های اخیر بوده است. در اصفهان هم ممانعت از 
ساخت و ســازهای غیر قانونی در حریم رودخانه هر چند کند اما چند 
سالی است که در جریان است و هر از گاهی خبرهایی از تخریب چند 

ویال عمدتا در منطقه باغبهادران شنیده می شود.
 طی سال های اخیر رشد سرسام آور ویال سازی در این منطقه خوش 
آب و هوا موجب شده تا تخلفات ســاخت و ساز در حاشیه زاینده رود 
افزایش زیادی داشته باشد. سودجویان با استفاده از غفلت مسئوالن 
شهری و آب منطقه ای تقریبا تمام حریم رودخانه را غارت کرده و حاال 
با انبوهی از ساخت و ســازهایی روبه رو هستیم که برای خراب کردن 
آنها با دستور قضایی چندین سال وقت و هزینه صرف شده است این 
در حالی است که متولیان استانداری و آب منطقه ای می توانستند با 

نظارت و ابالغ قوانین به شــهرداری باغ بهادران و سایر مناطق از ابتدا 
مانع این ویال سازی ها شوند؛ اما به هر حال شکل گیری همین حرکت 
کند و الک پشــت وار برای آزاد ســازی حریم زاینده رود را هم باید به 

فال نیک گرفت.
 بر اســاس اعالم مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان، 
آزادسازی ۶۸۰ هکتار از حریم و بســتر رودخانه های استان در چهار 
سال گذشته،اجرا شده و ۳۰ ویالی دیگر در چهارمین مرحله آزادسازی 
زاینده رود در باغ بهادران تخریب خواهد شد.منصور شیشه فروش با 
بیان اینکه مطالعات پهنه بندی سیالب با دوره بازگشت دو تا ۲۰۰ ساله 
در مناطق اولویت دار جهت اجرای عملیات آزادسازی انجام می شود، 
به مطالعات تعیین حریم و بســتر رودخانه های استان نیز اشاره کرد 
و افزود: نزدیک به چهار هزار کیلومتر از رودخانه های اســتان قابلیت 
مطالعه دارند که تاکنون حریم یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر رودخانه تعیین 

شده است و تا پایان امسال به ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه حریم و بستر ۲۰۰ کیلومتر از رودخانه های استان 
تاکنون ســاماندهی شــده و مطالعات ۶۰۰ کیلومتر دیگر در دســت 
اجراست، خاطرنشان کرد: ۴۵۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه زاینده 

رود از ســال ۱۳۹۵ تاکنون آزادسازی شــده که این عملیات در سایر 
رودخانه های استان حدود ۲۳۰ هکتار بوده است.وی با تاکید بر اینکه 
برداشــت مصالح از رودخانه های اصلی ممنوع است، گفت: تاکنون 
۲۵۰ کیلومتر عملیات ســاماندهی، ۱۳ کیلومتر الیروبی، ۱۵۰ کیلومتر 
رپرگذاری )نشانه گذاری(، ۷۰ کیلومتر جاده ساحلی و هشت کیلومتر 

دیوار سازی در رودخانه های استان انجام شده است.
شیشه فروش به شناسایی ۱۲۰ مورد ســازه های هیدرولیکی پرخطر 
و متقاطع اشاره کرد و ادامه داد: ۶۰ اکیپ وظیفه حفاظت از رودخانه 
را برعهده دارند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره 
به اینکه شــرکت آب منطقه ای تاکنون حریم رودخانــه زاینده رود را 
از بند ۷۰ ویال در باغ بهادران آزاد کرده اســت، اظهار کرد: در چهارمین 
مرحله عملیات آزاد ســازی زاینــده رود در باغ بهــاداران ۳۰ ویالی 
دیگر نیز تخریب خواهد شــد.وی با بیان اینکه عملیات ســاماندهی 
رودخانه های گلپایگان، کاشان، دهاقان و آران و بیدگل نیز در دستور 
کار آب منطقه ای است، یادآور شد: همه دستگاه ها مکلف به استعالم 

حد حریم و بستر رودخانه ها هستند.

سرپرســت معاونت پایــش و نظــارت اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: ۴۱ میلیون 
مترمکعب آب در سال آبی گذشته به تاالب گاوخونی 
رســید که این حجم آب که از ســد رودشــتین در 
چهار مرحله کوتاه و موقت رهاســازی شد، نزدیک 
به ۲۰ درصد تــاالب را مرطوب کــرد و لکه هایی به 
مســاحت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار در عمق کم تاالب نیز 
آبگیری شد.حسین اکبری با بیان اینکه ۴۱ میلیون 
مترمکعب آب در سال آبی گذشته به تاالب گاوخونی 

رسید، اظهار کرد: این حجم آب که از سد رودشتین 
در چهار مرحله کوتاه و موقت رهاسازی شد، نزدیک 
به ۲۰ درصد تــاالب را مرطوب کــرد و لکه هایی به 
مســاحت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار در عمق کم تاالب نیز 
آبگیری شد. سرپرســت معاونت پایش و نظارت 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت اصفهان افزود: 
بهار امســال با آبگیری بخش هایی از تاالب انواع 
پرنــدگان مهاجر از جمله حواصیل، کشــیم، چوب 
پا و فالمینگو مهمان گاوخونی شــدند.وی با اشاره 
به اینکــه فالمینگوها امســال در گاوخونی جوجه 
آوری داشتند، گفت: برآوردهای اولیه ما حدود ۱۰۰ 
فالمینگو بود که پیش تر نیز به رسانه ها اعالم کرده 
بودیم اما احســاس می کردیم شــمار فالمینگوها 

بیشتر باشد چون در عمق گاوخونی بودند و شرایط 
برای پایش صعــب العبور بود با وجــود این برای 
پایش های تکمیلی پیاده وارد عمق تاالب شدیم و 
در مجموع حدود ۴۰۰ فالمینگو مشاهده شد.اکبری 
همچنین به پروژه ســاماندهی و الیروبی رودخانه 
زاینده رود در شرق اصفهان اشاره کرد و خاطرنشان 
کرد: ایــن یک پــروژه و اقــدام عملیاتی ضروری 
است که باید در رودخانه زاینده رود حد فاصل سد 
رودشــتین تا تاالب گاوخونی که ۸۵ کیلومتر است 
اجرا شــود زیرا در طول ســال ها آب در این مسیر 
جاری نبــوده و درختچه های بســیاری در بســتر 
رودخانه سبز شــده که به نوعی مانع حرکت آب و 

پساب است.

 آب گیری 41 میلیون متر مکعبی گاوخونی
 در سال آبی گذشته

 بر اساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان، آزادسازی ۶۸0 هکتار از حریم و بستر رودخانه 
های استان در چهار سال گذشته،اجرا شده و 30 ویالی 
دیگر در چهارمین مرحله آزادسازی زاینده رود در باغ 

بهادران تخریب خواهد شد

حال و هوای 
سازمان آتش 

نشانی اصفهان در 
روز آتش نشان

پرســنل اداری و عملیاتــی 
ســازمان آتــش نشــانی و 
خدمــات ایمنی شــهرداری 
اصفهــان به مناســبت هفتم 
مهر روز آتش نشان با شرایط 
بحرانی کرونا مشغول خدمت 

رسانی به مردم بودند.

 دستگیری فروشنده مواد مخدر ماشروم 
در فضای مجازی

فردی که دریکی از شــبکه های اجتماعی اقدام بــه تبلیغ فروش مواد مخدر ماشــروم می کرد، 
در عملیات رصــد و پایش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان کاشــان شناســایی 
و دســتگیر شــد.فرمانده انتظامــی 
کاشــان با اعالم این خبر بیان داشت: 
مامــوران پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
این شهرســتان با همکاری کارآگاهان  
پلیس فتا در پی رصــد و پایش فضای 
مجازی صفحه ای را در شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام مشــاهده کردند که در آن 
فردی اقدام به تبلیغ فروش مواد مخدر 
بنام ماشروم می کند.سرهنگ حسین 
بساطی افزود: کارشناســان بالفاصله 
موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیقات علمی و تخصصی خود موفق شدند فرد مذکور 
را به نام »مهدی « ۲۰ ســاله شناسایی و طی هماهنگی با دادســتان عمومی و انقالب کاشان در 
 یک عملیات غافلگیرانه داخل مخفیگاهش دســتگیر کنند.این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: 
  طی بازدیــد از مخفیگاه متهم مقــدار بیش از ۶۸ کیلوگرم مواد اولیه ســاخت مخدر ماشــروم

 کشف و ضبط شد. 

 تعویض پالک روزانه ۶00 خودرو در دو مرکز 
شماره گذاری اصفهان

روزانه ۶۰۰ خودرو در دو مرکز شــماره گــذاری اصفهان تعویض پالک می شــوند.رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: برای تعویض پالک الزم است ابتدا مشخصات خودرو در 
سامانه اینترنتی www.nobatdehi.epolice.ir ثبت شود و ساعتی که به مراجعه کننده  اعالم 
می شود به مرکز تعویض پالک مراجعه کنند.ســرهنگ محمدرضا محمدی افزود: با نوبت دهی 
روند شماره گذاری سرعت بیشــتری گرفته و روزانه ۶۰۰ پالک در دو مرکز شماره گذاری اصفهان 
تعویض پالک می شوند.وی گفت: موتور سیکلت ها، وانت های باربری و تاکسی ها برای تعویض 
پالک به مرکز شماره دو اصفهان مراجعه کنند.ســرهنگ محمدی افزود: به دلیل صفوف طوالنی 
خودرو در کالن شهر های کشور، پلیس راهور سامانه نوبت دهی اینترنتی برای تعویض پالک راه 

اندازی کرد تا این صف ها به حداقل برسند.

بیش از 110 کیلوگرم تریاک در نایین کشف شد
فرمانــده انتظامی ناییــن از کشــف ۱۱۰ کیلــو و ۶۰۰ گــرم تریاک بــا تالش مامــوران پلیس 
مبارزه بــا موادمخــدر و یگان تــکاوری در ایــن خظه کویــری خبرداد.ســرگرد هــادی کیان 
مهر اظهارداشــت: ایــن مقدار مواد مخدر در ایســتگاه بازرســی شــهید شــرافت نایین از یک 
دســتگاه خودروی سواری ســمند کشــف و ضبط شــد.وی افزود: راننده و سرنشــین خودرو 
دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجــع قضایی تحویــل داده شــدند.فرمانده انتظامی 
شهرســتان نایین خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی با ســوداگران مــرگ و قاچاقچیان مواد 
افیونی برخــورد قاطــع و قانونی می کنــد و اجازه جــوالن به آنــان نمی دهد.به طور متوســط 
 روزانــه بیــش از ۲۵ هــزار دســتگاه خــودرو از ایســتگاه انتظامــی شــهید شــرافت نایین

 تردد می کند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: موج

خبر روزناجا

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
استان مطرح کرد:

واکسیناسیون رایگان علیه 
بیماری هاری  در اصفهان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان گفت: به مناسبت روز جهانی هاری 
واکسیناســیون ایــن بیماری بــه صورت 
رایگان در بخــش دولتــی و خصوصی در 
اصفهان انجام می شــود.محمد کشــتکار  
اظهار داشــت: ۲۸ ســپتامبر مصادف با ۷ 
مهرمــاه روز جهانی »هاری« اســت که به 
ثبت سازمان جهانی بهداشت رسیده است.

وی افزود: »هــاری« بیماری ویروســی 
مشترک بین انسان و دام است که دستگاه 
عصبی مرکزی را مورد هدف قرار می دهد و 
با مرگ همراه است؛ این در حالی است که 
تمام موارد بروز این بیماری قابل پیشگیری 
است.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه هاری نوعی 
بیماری ویروسی اســت که ویروس آن از 
طریق بزاق حیوان هــار و محل گازگرفتگی 
وارد بدن شده و به ســمت اعصاب انتهایی 
در ماهیچه ها می رود و شــروع بــه تکثیر 
می کنــد، تصریح کــرد: این ویــروس در 
انسان و سایر پستانداران خونگرم قابلیت 
رشــد و تکثیر دارد و بیمار محکوم به مرگ 
اســت.وی با تاکید بر اینکه عمده ترین راه 
پیشگیری از بیماری هاری تزریق واکسن 
است، بیان داشــت: به دامداران و افرادی 
که در تماس با دام هستند توصیه می شود 
 نسبت به واکسیناســیون حیوانات خانگی 
اقدام کنند. کشــتکار با تاکیــد بر یادآوری 
واکسیناســیون هاری گفت: الزم است از 
کشــتار دام به صورت غیرمجــاز و مصرف 
الشــه حیواناتی که دچار گزش هاری شده 
اســت اجتناب شــود. وی با اعــالم اینکه 
ضروری است گزیدگی های هاری گزارش 
شود، بیان داشــت: موارد مشــکوک دام 
به هاری به آزمایشــگاه های دامپزشــکی 
استان اصفهان ارجاع داده می شود و پس 
از بررسی های پزشــکی الزم نسبت به این 

امر اقدام می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با یادآوری اینکه از خردادماه امســال تاکنون هیچ روند کاهشی معناداری در آمار استان مشاهده نشده، ادامه داد: حتی یک 
روز هم کادر درمان در خط مقدم مقابله با کرونا خود را در وضعیت پیروز بر این بیماری تصور نکرده اند.آرش نجیمی با تاکید بر ضرورت تصمیم گیری سریع تر و قوانینی 
جدی تر برای رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه در شرایط بحرانی کنونی، اظهار داشت:طی چند روز گذشته با تالش مسئوالن در ستاد مقابله با کرونا امیدهایی برای اخذ 
تصمیمات موثر ایجاد شده که امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شوند. نجیمی با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته برای رعایت پروتکل های بهداشتی تنها به 
حساس سازی افراد جامعه اکتفا شده است، گفت: در شرایطی که با انفجار روند بیماری در جامعه مواجه نبودیم شاید این اقدام می توانست یکی از مه مترین راهکارهای 
پیشگیری باشد، هر چند که به اذعان بسیار از فعاالن و صاحب نظران رسانه، اثربخشی یک پیام به مرور با تکرار آن کاهش می یابد.وی در خاتمه با بیان اینکه طی چند روز 
گذشته با تالش مسئوالن در ستاد کرونا امیدهایی برای اخذ تصمیمات موثر ایجاد شده است، اظهار امیدواری کرد که با در نظر گرفتن شرایط، تصمیمات در جهت رعایت 

پروتکل های بهداشتی در کوتاه ترین زمان عملیاتی شوند، زیرا هر روز تعلل به معنای از دست دادن جان ده ها تن از هم استانی عزیز است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
از خردادماه روند کاهش  کرونا مشاهده نشده است



وشیهیده سوگا، نخست وزیر جدید ژاپن از آمادگی همه جانبه و تالش در مسیر برگزاری قطعی توکیو۲۰۲۰ خبرداد. سوگا طی برنامه پیش از سخنرانی در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، ژاپن را در امر برگزاری بازی های توکیو و۲۰۲۰ با ایمنی و سالمت کامل مصمم دانست و خاطرنشان کرد که وی و اعضای دولتش از هیچ 
تالشی برای ارائه بهترین رویداد المپیکی فروگذار نخواهند کرد.سخنان نخست وزیر ژاپن در خصوص بازی های المپیک مقارن با ۳۰۰ روز مانده تا توکیو و۲۰۲۰ 
انتشار یافت تا عزم جدی ژاپنی ها برای برگزاری این رویداد بیش از پیش نمایان شــود. گفتنی است طی نشست اخیر کمیسیون هماهنگی کمیته بین المللی 
المپیک با مسئولین ارشد ژاپن و کمیته برگزاری توکیو و۲۰۲۰ بیش از ۵۰ اقدام در ساده ســازی و کاهش هزینه ها در برگزاری المپیک مورد بررسی و تایید قرار 
گرفت که بر اساس آن در نخستین گام کاهش حضور ۱۰ تا ۱۵ درصدی میهمانان در مراسمات المپیکی مصوب شد.بررسی شرایط پذیرش تماشاگر، ارائه خدمات 
حمل و نقل به ورزشکاران و تیم های شرکت کننده و برگزاری نشســت های هماهنگی پیش از برگزاری رویداد در دستور کار قرار دارد. نخست وزیر ژاپن از سوی 

دیگر قول همکاری و تعامل کامل با IOC را در راستای برگزاری بازی ها داده است.

نخست وزیر جدید ژاپن و عزم راسخ برای برگزاری توکیو۲۰۲۰
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وعده »بشار رسن« به هواداران ایرانی و عراقی
هافبک عراقی تیم فوتبال پرســپولیس به هواداران ایرانی و عراقی وعده داد که او و تیمش را در 
فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ خواهند دید. بشار رسن که در ترکیب پرسپولیس فیکس بازی کرد و 
سهم بسزایی در برتری سرخ پوشان برابر السد داشت، بعد از صعود پرسپولیس در مصاحبه ای 
گفت: احساس خوشحالی بســیار زیادی دارم. امیدوارم السد هم در آینده موفق باشد. این تیم 
کاندیدای قهرمانی بود و ما توانستیم شکســتش دهیم. السد مثل دور گروهی خیلی با احتیاط 
بازی کرد، اما بر عکس ما یک بازی جسورانه و حماسی داشتیم.وی افزود: بازیکنان پرسپولیس 
دقیقا توانستند خواسته های کادر فنی را در زمین پیاده کنند. ما می توانستیم دو، سه گل در ابتدای 
نیمه دوم بزنیم.هافبک عراقی پرسپولیس در پایان به هواداران ایرانی و عراقی وعده داد که بتواند 
با پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ برسد و گفت: از تمامی کسانی که در تهران، دوحه 

و بغداد از ما حمایت کردند تا بتوانیم السد را شکست دهیم، تشکر می کنم.

آخرین وعده استقالل به »شفر« هم عملی نشد
وینفرد شفر، سرمربی آلمانی سابق اســتقالل که بابت مطالبات 6۰۰ هزار دالری اش از این تیم 
به فیفا شکایت کرده و توانســت با دریافت حکم پنجره نقل و انتقال این باشگاه را ببندد، هنوز به 
پولش نرسیده است.در این باره مسئوالن استقالل چندین بار به شفر و دستیارانش وعده دادند 
که طلب آنها را به زودی پرداخت می کنند. در آخرین وعده ای که مدیران اســتقالل به این مربی 
دادند، قرار بود روز شنبه پول شفر به حسابش واریز شود اما این وعده نیز عملی نشد و مشخص 
نیست چه سرنوشتی در انتظار آبی هاست.از طرف دیگر پنجره نقل و انتقال استقالل بسته است 
و تا زمانی که پول شفر پرداخت نشود، فیفا اجازه جذب بازیکن جدید را به آبی ها نمی دهد. از این 
رو سعادتمند و همکارانش بارها اعالم کردند که مشکلی در راستای پرداخت پول شفر وجود ندارد 
و به زودی این اتفاق می افتد؛ اما در شرایطی که اکثر تیم های لیگ برتری کارشان را برای فصل 
جدید فوتبال آغاز کردند، مدیران استقالل هنوز نتوانســته اند حتی قرارداد بازیکنانی که جدیدا 
جذب کردند را به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقال به ثبت برسانند.باید منتظر ماند و دید طی 

روزهای آینده چه اتفاقاتی در این خصوص رخ می دهد. 

اولین خرید» منصوریان« برای تراکتور لیگ بیستم 
تراکتور که تا فینال رقابت های جام حذفی صعود کرد و در یک بازی جنجالی و البته پرگل موفق به 
شکست استقالل تهران شد، مدتی را به همین  دلیل در بازار نقل و انتقاالت شرکت نکرد.مدیران 
این باشگاه آذربایجانی سپس علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کردند 
و رفته رفته کارشان را در بازار تابستانی شروع کرده اند.محمد قنبری، بازیکن خوشه طالیی ساوه 
که فصل گذشــته یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر تا هفته پایانی مسابقات بود، اولین بازیکن 
مورد نظر منصوریان برای تقویت قرمزپوشان اســت و باید دیدار مربی جوان تراکتور در آینده چه 

بازیکنانی را برای حضور در تبریز جذب خواهد کرد.

کری خوانی سرمربی پاختاکور برای پرسپولیسی ها
پاختاکور در مرحله قبلی لیگ قهرمانان آسیا موفق شد استقالل را از پیش رو بردارد. حاال قرمزها 
می خواهند با شکســت این تیم هم به مرحله بعــد بروند و هم انتقام اســتقالل را بگیرند. پیتر 
هویسترا، سرمربی تیم ازبکســتانی اما به برد تیمش امید زیادی دارد. او بعد از قرعه کشی می 
گوید: »هر تیمی که به این مرحله می رسد، قدرتمند است و به همین خاطر برای ما فرقی نمی کند 
با چه تیمی بازی می کنیم. ما در سال گذشته دو بار مقابل پرسپولیس بازی کردیم و سبک بازی 

این تیم را می شناسیم و آماده پیروزی و صعود هستیم.«

وقتی تبریک سرمربی سپاهان، تحسین برانگیز می شود؛

محرِم با شخصیت

محجوب بودن و با اخــالق بودن یکی از   سمیه مصور
ویژگی های خاص محرم نوید کیاســت، 
چه آن زمانی که او، کاپیتانی طالیی پوشــان نصف جهــان را بر عهده 
داشت و با این تیم به رکورد های فوق العاده ای در فوتبال ایران دست 
یافت و چه حاال که سکان هدایت تیم سپاهان را در دست گرفته است. 
محرم که یکشنبه شب میهمان برنامه »ضربه آزاد« شبکه اصفهان بود 

به تمجید عملکرد تیم پرسپولیس تهران پرداخت.  
سرمربی سپاهان به پیروزی پرســپولیس برابر السد اشاره کرد و به 
تمام پرسپولیسی ها و همینطور هواداران فوتبال در ایران این پیروزی 
مقابل الســد را تبریک گفت و به نکته مهمی اشاره کرد و  ادامه داد:» 
بازی پرسپولیس را دیدم،آنها  الســد را بردند و به مرحله بعد رفتند. 
دوســت دارم این پیروزی را به همه پرسپولیســی ها تبریک بگویم. 
وقتی یک کار خوب است، باید همه از آن تقدیر کنند. نیمه دوم بازی 
پرسپولیس را دیدم و بازی خیلی خوبی انجام دادند. دلم می خواهد 
به خودشان، به هواداران شان و حتی همه مردم ایران تبریک بگویم. 
امیدوارم بهتر و بهتــر رو به جلو حرکت کنند و حتی تا قهرمانی آســیا 

پیش بروند. هیچ وقت دیدگاهم این نیســت که چون خودم شرایط 
خوبی نداشته ام، سایر تیم ها هم شرایط خوبی نداشته باشند. نه، من 
باید خودم را تغییر بدهم و باید تیم بهتری برای بازی ها درست کنم. 
باید دیدگاه ها و ایده های بهتری ارائه دهم. اگر کســی بهتر از من آن 

کار را انجام می دهد، باید به او تبریک گفت.«. 
شــاید نویدکیا راه درازی تا پختگی در سمت ســرمربی گری داشته 
باشد ولی نشــان داد که از لحاظ اخالقی و شــخصیتی کامال پخته و 
کامل است. او حرفی را به زبان آورد که دیگران هم در خلوت تکرارش 
می کنند؛ امــا در فضای اجتماعی برای خوشــامد هــوادار تغییرش 
می دهند درحالی که  مطمئنا رســیدن به پیــروزی و قهرمانی اتفاقی 
نیســت به خصوص اینکه اگر این موفقیت ها تکرار شوند و ادامه دار 

باشند.
 تمجید عملکرد ســرخ پوشــان تهرانی در حالی از ســوی سرمربی 
سپاهان صورت گرفت که مدت هاست هواداران این دو تیم به چشم 
دشمن به هم نگاه می کنند و برخی از مدیران، مربیان و بازیکنان ایران 
در طول سال های گذشــته جرقه دعوا و  کینه ورزی را روشن کرده و 

هیزم در آتش انداخته اند، کری ها و دعواهایی که صحنه های نازیبایی 
در دیدارهای این تیم به وجود آورده و از سمت سکوهای استادیوم به 
فضای مجازی کشیده شده است؛  اما محرم نشان داد که همچنان بر 
اصول اخالقی خود با پرجاست و از هواداران تیمش هم می خواهد که 
اخالق و احترام به تیم حریف را سرلوحه رفتار خود قرار دهند. تحسین 
تحسین برانگیز سرمربی ســپاهان واکنش های متعددی را به دنبال 

داشته است. 
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس با گذاشتن پستی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت:» مرسی محرم با شخصیت«. علیرضا فغانی، 
داور پرافتخــار ایرانی نیز به تمجید عملکرد محــرم نوید کیا پرداخت. 
او در صفحه اینستاگرامش نوشت:» کســی که آقاباشه، در هرسمتی 

محترم و آقاست، چه بازیکن، چه مربی و...«.
محرم در این برنامه به هواداران تیم سپاهان قول داد که تمام تالشش 
را  برای برگرداندن تیم محبوبش به جایــگاه واقعی انجام دهد و هر 
زمانی کــه ببیند نمی توانــد کاری برای طالیی پوشــان انجام دهد از 

سپاهان جدا می شود. 

پیشکســوت والیبال درباره روند انتخاب سرمربی 
تیم ملــی والیبال گفــت: اگر فدراســیون والیبال 
با صــرف میلیون ها دالر حتی بتوانــد به جای یک 
نفر، هر پنج گزینه مــورد نظر خود یعنی »والدیمیر 
آلکنو«، »دجورجی«، »کاســتالنی«، »جیانی«  و 
»لورزنتی« را به خدمت گیــرد، بدین صورت که با 
یکی از آنان به عنوان ســرمربی و ســایر نفرات به 
عنوان اعضای کادر فنی قرارداد امضا کند و همگی 
آنان هم مســئولیت هدایت تیم ملی را در المپیک 
ژاپن به عهده بگیرند، باز هم تیــم ملی والیبال به 
جمع چهار تیم برتر المپیک صعود نخواهد کرد.اکبر 
نائینی تاکید کرد: به دو دلیل بسیار مهم تیم ملی در 
المپیک توکیو نتیجه نخواهد گرفت. نخست اینکه  
برای نتیجه گرفتن و صعــود یک تیم به جمع چهار 

تیم برتر والیبال المپیک، یک کشور عالوه بر داشتن 
بازیکنان حرفه ای و سرمربی و کادر فنی با تجربه و 
برتر دنیا، باید از سوی یک فدراسیون کامال حرفه ای 
والیبالی که از بزرگان و متخصصان و پیشکسوتان 
برتر والیبال کشور تشکیل شده باشند مدیریت شود 
که البته در فدراسیون داورزنی چنین افرادی اصال 
وجود ندارند و از رییس فدراســیون گرفته تا دبیر و 
کارمندان آن ها همگی در سیزده بدرها والیبال بازی 

کرده و با آن آشنا شده اند.
وی ادامه داد: دلیل دوم نیز این اســت با آشی که 
معمار والیبال برای مســابقات المپیک ژاپن پخته 
است تیم ملی هرگز به موفقیت دست نخواهد یافت 
چرا که به گفته  فدراسیون سرمربی از فروردین ماه 
سال آینده وارد ایران می شود تا بازیکنان را زیر نظر 

داشــته و تمرینات را برای آماده سازی در المپیک 
آغاز کند. این مدت تا شــروع مســابقات المپیک 
برای یک سرمربی خارجی حتی اگر باهوش ترین 
و بهترین مربی جهان هم باشد، بسیار اندک است 
و ماه ها طول می کشد تا سرمربی بتواند با فرهنگ، 
خصوصیات فنــی، روحی و روانی بازیکنان آشــنا 
شــود. پیشکســوت والیبال اظهار کــرد: انتخاب 
ســرمربی تیم ملی والیبال برای المپیک توســط 
فدراسیون بیشتر شبیه یک سریال شده که از قبل 

توسط داورزنی طراحی شده است.

پیشکسوت والیبال:

با هر گزینه ای در المپیک نتیجه نمی گیریم

سوال روز

درخواست وزیر ورزش انگلیس از لیگ جزیره
وزیر فناوری، فرهنگ، رســانه و ورزش انگلیس از لیگ برتر جزیره خواست تا برای باشگاه های 
لیگ های پایین تر که درآمدهایشــان از پاندمی ویروس کرونا آســیب دیده ، کمک مالی فراهم 
کند.باشــگاه های لیگ فوتبــال انگلیس در ۳ دســته پایین تر از لیگ برتر جزیره به شــدت به 
درآمدهای مسابقات هفتگی خود وابسته هســتند، به طوری که پیش بینی می شود در صورت 
برگزاری بازی ها پشــت درهای بســته، با ضرر ۲۰۰ میلیون پوندی روبه رو خواهند شد. با توجه 
به این که دولت انگلیــس پس از موج دوم همه گیری، برنامه های خــود را برای صدور مجوز به 
منظور حضور تعداد محدودی تماشاگر در ورزشگاه ها به تعویق انداخته ، بسیاری از باشگاه های 
انگلیســی اعالم کردند که در صورت عدم دریافت کمک، ورشکسته خواهند شد.اولیور داودن  در 
این باره گفت: »همگی اتفاق نظر داریم که لیــگ برتر باید برابر این بحران اقدام کرده و آن ها نیز 
همین حاال هم مذاکرات خود را با لیگ فوتبال انگلیس در خصوص چگونگی کمک رسانی به این 
باشــگاه ها آغاز کرده اند. آن ها آماده اند تا نقش خود را ایفا کنند؛ نخست وزیر و من آنان را برای 

این کار ترغیب می کنیم.«

واکنش »دیگو سیمئونه« به درخشش »سوارز«
اتلتیکو مادرید با درخشــش لوئیس ســوارز، گرانادا را در هم کوبید. دیگو ســیمئونه از عملکرد 
شاگردانش راضی بوده و از درخشش لوئیس سوارز خوشحال است. دیگو سیمئونه بعد از بازی 
درمورد لوئیس ســوارز گفت:»دو گل او برای من نکته  برجسته نبود ، اما پاس های گل ، دویدن 
و حرکات او خوب بود. این تغییرات با قدرت مارکــوس ، کیفیت ویتولو ، عملکرد خوب توماس 
پارتی اتفاق افتاده است و سوارز می داند که چه کاری باید انجام دهد، ما برای تیم بازی می کنیم. 
این به کار ما، صمیمیت تیم ما و امنیت بازیکنان بســتگی خواهد داشت. ورود یک بازیکن مهم 
تیم را بهبود می بخشد ؛ اما تیم قبال هم بســیار خوب کار می کرد. اکنون ما مثل همیشه بازی به 
بازی ادامه خواهیم داد«.ال چولو در ادامه افزود:» ورود ســوارز یک رقابت داخلی بسیار خوب 
ایجاد می کند و اگر ۲۳ بازیکــن دقایقی را که می خواهند بازی کنند، قبــول کنند ، من مطمئن 
هســتم به خوبی رقابت خواهیم کرد. از نظر من ، وقتی صحبت از ساخت یک تیم می شود ، به 
دنبال مردانی می گردم که می دانند چگونه عمل کنند، چه وقتی که بازی می کنند و چه وقتی که 
بازی نمی کنند. تیم های عالی به همین شــکل تشکیل می شوند. این همان چیزی است که به 
شما امکان می دهد گزینه های بیشتری داشته باشــید. این چیزی است که ما فصل به فصل 

به دنبال آن هستیم.«

منچسترسیتی بازیکن جدید خرید
فصل گذشــته منچسترســیتی لطمات فراوانی از ضعف عملکــرد مدافعان خود دیــد و به نظر 
می رســد این روند در فصل جــاری نیز ادامه دارد. ســیتیزن هــا در دیداری عجیــب با نتیجه 
۲-۵ در خانه مغلوب لسترســیتی شــدند و حاال این باشــگاه خیلی ســریع به این شکســت 
واکنش نشــان داده است.باشــگاه منچسترســیتی اعالم کرد روبــن دیاس، مدافــع میانی 
بنفیکا را بــا مبلغ 68 میلیون یورو بــه خدمت گرفته و البتــه نیکالس اوتامندی نیــز در معامله 
ای جداگانه به ارزش ۱۵ میلیون یورو راهی بنفیکا شــده اســت.روبن دیــاس، ملی پوش ۲۳ 
ساله و پرتغالی در گذشــته مورد توجه منچســتریونایتد نیز قرار گرفته بود، اما حاال در نهایت به 
پیشــنهاد ســیتی پاســخ مثبت داد و در فصل جدید لباس این تیم را بر تن می کند. ناتان آکه، 
مدافع جوان هلندی نیــز دیگر بازیکنی بود که پــپ گواردیوال در این تابســتان برای تقویت خط 
دفاعی تیمش جذب کرده بود. ســیتیزن ها امیدوارنــد با ورود این دو بازیکن جدید، شــرایط 
 خط دفاعی ایــن تیم بهبــود یافته و دیگر نتایجــی مانند بــازی این هفته مقابل لسترســیتی

 تکرار نشود.

فوتبال جهان

چه کسی درباره تکواندوکار 
المپیکی اطالعات غلط داد؟!

با اینکه چنــد هفته ای اســت اردوی تیم ملی 
تکواندو با حضور دو ورزشکار المپیکی این رشته 
یعنی میرهاشم حســینی و آرمین هادی پور به 
صورت قرنطینه در مرکز جهانی تکواندو استارت 
خورده؛ انتشار برخی اخبار مبنی بر مصدومیت 
هادی پور باعث نگرانی بین اهالی تکواندو شد. 
با اینکه فدراسیون تکواندو از زبان سرمربی تیم 
ملی اعالم کــرده بود هادی پور هیچ مشــکلی 
برای ادامه تمرینات ندارد، فدراســیون پزشکی 
ورزشی در بیانیه ای از 6 هفته فیزیوتراپی برای 
این تکواندوکار و معاینه مجدد و حتی احتمال 
جراحی خبرداده بود. این موضوع باعث ناراحتی 
شــدید فریبرز عسکری، ســرمربی تیم ملی و 
خود هادی پور شــد. بعد از اینکــه ملی پوش 
تکواندو اعالم کرد این بیانیه بدون هماهنگی او 
منتشر شده و برخی از اطالعات آن هم درست 
نیست، عسکری هم در مصاحبه خود با مهر به 
فدراسیون پزشکی ورزشی انتقاد کرده است: در 
زمان تعطیلی اردوهای تیم ملی به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و تمرین ملی پوشان در شهرهای 
خود، هادی پــور در یکی از تمرینات مشــکلی 
در پای خود احســاس می کند. با آغــاز اردوها 
احساس »ســوزش« در پای خود را اعالم کرد. 
بر همین اســاس دکتر رهبری کارهای درمانی 
را آغاز و برای اطمینان بیشــتر MRI گرفته شد. 
حفظ سالمتی هادی پور و حسینی به عنوان دو 
تکواندوکار المپیکی برای ما در اولویت اســت. 
برهمین اساس هماهنگ کردیم مدارک مربوط 
به این ورزشکار توسط چند پزشک صاحب نام از 
جمله دکتر کیهانی، دکتر رازی و سایر پزشکانی 
که فدراســیون پزشــکی صالح می دانند مورد 
بررسی قرار گیرد. خدا را شکر هیچ مشکلی نبود 
و اعالم شد که می تواند تمرینات خود را پیگیری 
کند.سرمربی تیم ملی با ابراز ناراحتی از عملکرد 
فدراسیون پزشــکی گفت: گالیه خود را به خانم 
دکتر حاکمی از جایگاه نایب رییس فدراسیون 
پزشکی اعالم داشتم که چرا باید این اتفاق بیفتد، 
متاسفانه دوســتان روابط عمومی فدراسیون 
پزشــکی از روی ذوق زدگی و بــرای اعالم خبر 
خوب به جامعه ورزشی فوری بیانیه و خبر زدند. 

یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس با گذاشتن 
گرام خود نوشت:» مرسی  پستی در صفحه اینستا
محرم با شخصیت«. علیرضا فغانی، داور پرافتخار 

ایرانی نیز به تمجید عملکرد محرم نوید کیا پرداخت

مستطیل سبز

وز عکس ر

دورهمی دیاباته، 
 میلیچ و کریمی

 در دوحه
سه بازیکن استقالل از اردوی این 
تیم جدا شدند و همراه با آبی ها به 
ایران بازنگشتند. هرویه میلیچ، 
شــیخ دیاباته و علی کریمی این 
ســه بازیکن بودند. آنها پیش از 
جدایی دورهمی ســه نفره ای با 

همدیگر در دوحه داشتند.
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امام جمعه اصفهان: 

در حد امکان برگزاری مراسم عزاداری را کم کنید
امام جمعه اصفهان اظهار داشت: من خدمت آقایان منبری و افرادی که در داخل روضه های منازل 
شرکت می کنند عرض می کنم تا حد امکان منبر رفتن را کم کنند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 
افزود: عالوه بر مســائل نماز و روزه در این مورد هم صحبت کنند و دستورات بهداشتی را رعایت 
کنند که خدایی نکرده سبب مرگ انسانی نشــوند.امام جمعه اصفهان با بیان اینکه تا حد امکان 
برگزاری این مراسم را کم کنند، گفت: کاری نکنید که بگویند ایام عاشورا و عزای امام حسین)ع( 
سبب افزایش مرگ و میرها شده است.وی تصریح کرد: من بارها گفته ام که افتخاره روضه خوانی 
امام حسین)ع( را دارم. البته این موضوع برای هر منبری افتخار است اما در زمانی خاص ممکن 
است نتیجه برعکس داشته باشد.طباطبایی نژاد ادامه داد: از دولت و مسئوالن مملکتی و رییس 
جمهور می خواهم که کارهایی که خیلی ضروری نیســتند تعطیل شــوند. امکان دارد که برخی از 
مردم مدتی بیکار شوند ولی به مردم کمک کنند.وی خاطرنشان کرد: حتی اگر بچه ها نمی توانند 
رعایت مسائل بهداشتی را داشته باشــند همه مدارس به صورت مجازی برگزار شود.امام جمعه 
اصفهان گفت: از برادران و خواهرانی که توانایی مالی دارنــد می خواهم که به افراد بی بضاعت و 
 به بیمارســتان ها کمک کنند چون  برخی از بیمارستان ها نیاز به وســایل و دستگاه هایی در این 

زمینه دارند.

عضو شورای شهر:

اصفهان نیازمند بانوان آتش نشان است
رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اســالمی شهر اصفهان با اشاره به 
تاکید شورای شهر اصفهان بر تکمیل و نوسازی امکانات و تجهیزات آتش نشانی با وجود افزایش 
چشمگیر قیمت ها، اظهار کرد: طی سه ســال گذشــته به تجهیز خودروهای آتش نشانی توجه 
ویژه ای شده و سعی شد با اضافه شــدن خودروهای جدید، ناوگان جوان تری برای امدادرسانی 
شهروندان به کار گرفته شود.عباســعلی جوادی با بیان اینکه بودجه اختصاص یافته به سازمان 
آتش نشانی صرف تخصیص زمین برای ساخت ایستگاه های جدید و خرید تجهیزات می شود، 
افزود: اصفهان با ۲۵ پایگاه آتش نشــانی وضعیت مطلوبی در کشــور دارد؛ اما برای رســیدن به 
استانداردهای جهانی باید این تعداد به ۴۲ پایگاه برسد که تعدادی از پایگاه های موردنیاز درحال 
آماده شدن اســت.رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شــهری شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: تعدادی از نیروهای آتش نشان اصفهان در سال های اخیر بازنشسته شده 
بودند و افتتاح ایســتگاه های جدید نیاز به آتش نشانان را بیشــتر می کند بنابراین سال گذشته 
تعدادی نیروی جدید استخدام شدند و امسال نیز مجوز استخدام تعداد دیگری آتش نشان از 

وزارت کشور گرفته شده است.
وی با بیان اینکه آتش نشــانان باید عــالوه بر صالحیت علمــی، توانایی جســمانی ویژه برای 
امدادرسانی را نیز داشته باشــند، اظهار کرد: اخیرا ۲۲۴ نفر آتش نشــان مرد جذب شده اند و با 
توجه به اینکه بخشــی از افراد حادثه دیده بانوان هســتند، برای امدادرسانی به آن ها در حوادث 
شهر نیازمند آتش نشان بانو در کنار آقایان هســتیم و الزم است شرایط جذب بانوان نیز در آتش 
نشانی اصفهان فراهم شود.رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر اصفهان ادامه داد: با وجود ضعف در برخی امکانات و محدودیت های نیروی انسانی، آتش 
نشانان اصفهان حتی در قالب شیفت های بیشتر به امدادرســانی پرداخته اند تا زمان استاندارد 
رســیدن به حادثه حفظ شــود.جوادی ابراز امیدواری کــرد که بتوان با افزوده شــدن نیروهای 
جدید، خألهای موجود ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان از لحاظ نیروی انسانی نیز 
 جبران شود تا با وجود سنگین تر شدن ترافیک و توسعه طولی شهر، امدادرسانی به نحو مطلوب 

باقی بماند.

با افتتاح رسمی بازار روز کوثر شماره 15 در سیزدهمین برنامه هر یکشنبه، یک افتتاح ؛

مجهزترین بازار کوثر در شهرک زاینده رود در اختیار شهروندان قرار گرفت

با حضور شــهردار اصفهان و جمعی از مدیران شــهری در سیزدهمین 
برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« پانزدهمین بازار روز کوثر با ۱۲۰ میلیارد 
ریال اعتبار در شهرک زاینده رود )پینارت( و منطقه چهار شهر اصفهان 
افتتاح شد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت 
ا...نوروزی شــهردار اصفهان در ادامه سلسله برنامه های»هر یکشنبه 
یک افتتاح« و در آیین بهره برداری از بازار کوثر شماره ۱۵ واقع در منطقه 
۴ شهرداری اصفهان، اظهار کرد: طی ســه ماه گذشته این سومین بار 
است که در حوزه مربوط به سازمان میادین و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان برنامه های خود را اعم از کلنگ زنی و افتتاح ادامه 
می دهیم؛ در این مدت پس از بازار کوثر منطقه ۱3، بازار کوثر شــماره 
۱۵ در منطقه ۴ دومین بازاری اســت که به بهره برداری می رسد.وی با 
بیان اینکه در آینده ای نزدیک بازار کوثر شــهید کشوری نیز راه اندازی 
می شــود، تصریح کرد: کلنگ یک بازار کوثر دیگر نیز در سپاهان شهر 
زده شــد، ایجاد فضایی برای دسترسی مردم به مرکزی که همه کاالها 
و مواد مورد نیاز خود را یکجا تامین کنند امری است که زندگی را برای 
مردم منطقه ۴ آسان تر می کند؛ زیرا با افتتاح این بازار کوثر خرید، امور 
زندگی آنها آسان تر می شود.شــهردار اصفهان ادامه داد: این خدماتی 
است که طی چند سال گذشته با سرعت در حال رشد است و این رشد 

سیر افزایشی خوبی را طی کرده است. چیزی که در همه این تالش ها 
مد نظر مدیران شهرداری اســت رضایت همه شهروندان مبتنی بر رفع 
نیازهای آنان است تا دسترسی مردم به امکانات راحت تر و قیمت ها در 

این بازارهای کوثر ارزان تر باشد.
وی اضافه کرد: شهرداری بازارهای کوثر را می سازد، آماده می کند و به 
بهره بردار تحویل می دهد و به لحاظ اینکه به صورت ارزان در اختیار بهره 
بردار قرار می گیرد بهره بردار نیز قیمت ها را باید ارزان تر از بازار ارائه دهد 
و این اتفاق در حال رخ دادن است.نوروزی گفت: هر چند قیمت اقالم 
باز هم برای بسیاری از مردم گران است اما قیمت انواع کاال در بازارهای 
کوثر ارزان تر است و این ماموریتی است که شهرداری برای خود تعریف 
کرده است.وی با بیان اینکه این پانزدهمین بازار کوثر است که افتتاح 
می شود، افزود: بازار کوثر شماره ۱۵ در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۵6 
مترمربع و یک هزار و ۵۴۰ متر ســاخت، در اختیار شهروندان شهرک 
زاینده رود بر اساس نیازهای مردم این منطقه قرار گرفت، در آینده نیز 
فاز دوم این بازار در کنار بازار فعلی آغاز می شود که به لحاظ توسعه منطقه 
و جمعیت آن نیاز به توســعه این فروشگاه احساس می شود.شهردار 
اصفهان سیاست شهرداری را توسعه بازارهای کوثر با رعایت حقوق مغازه 
داران کوچک ذکر کرد و افزود: این سیاست باید به گونه ای پیش برود که 

مغازه داران کوچک نیز یا در این فروشگاه ها سهیم شده یا اینکه مکان 
این فروشگاه ها در نقاطی انتخاب شود که آنها نیز بتوانند بدون مشکل 
به کسب و کار خود ادامه دهند. وی با بیان اینکه هزینه ساخت بازار کوثر 
شــماره ۱۵،  ۱۲ میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: چیزی که مدنظر 
مدیران شهری است، ایجاد رفاه بیشــتر برای مردم و ایجاد تسهیالت 
بیشتر برای زندگی بهتر شهروندان است.نوروزی گفت: توسعه بازارهای 
کوثر الزم است توسط بخش خصوصی انجام شود، شهرداری در حال 
حاضر زیرســاخت این بازارها را آماده و آنها را با قیمت ارزان در اختیار 
شهروندان قرار می دهد.وی با بیان اینکه موظف هستیم مصوبات ستاد 
ملی کرونا را رعایت کنیم، افزود: به همین دلیل سعی می کنیم برنامه 
های افتتاحیه خود را به صورت محدود برگــزار کنیم زیرا رعایت موارد 
بهداشتی به معنای احترام به سالمت مردم است و همه شهروندان الزم 

است مسائل بهداشتی را برای پیشگیری از کرونا رعایت کنند.

افتتاح بازار روز کوثر 15 با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان با اشاره به افتتاح بازار روز کوثر ۱۵ گفت: پانزدهمین و 
مجهزترین بازار روز کوثر اصفهان در منطقه پینارت )شهرک زاینده رود( 
در اختیار شهروندان قرار گرفت.محمد مجیری اظهار کرد: برنامه ریزی 
برای افتتاح بازار روز کوثر ۱۵ شهر اصفهان در ابتدای سال جاری شده بود 
اما به دلیل شیوع کرونا، تکمیل و افتتاح آن به تاخیر افتاد که اکنون با 
تالش بهره بردار، این بازار اکنون آماده بهره برداری شده است.وی افزود: 
با توجه به نیازسنجی که در منطقه چهار و شهرک زاینده رود انجام شده 
این شهرک تجمع و تراکم جمعیت داشت؛ اما فروشگاهی برای تامین 
نیازهای اساسی مردم نداشت که تصمیم گرفته شد، بازار روز کوثر ۱۵ در 

این منطقه احداث شود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شــهرداری اصفهان، تصریح کرد: بازار روز کوثر ۱۵ با اعتباری بالغ بر ۱۲ 
میلیارد تومان و در زمینی به مساحت کل پروژه دو هزار و ۲۵6 مترمربع 
احداث شــده که هزار و ۵۴۰ متر مربع آن زیرساخت بناست.وی ادامه 
داد: این مجموعه مجهزترین و جدیدترین بازار کوثر اصفهان اســت که 
شامل هایپری به متراژ ۵6۰ متر و 7 غرفه مرغ و گوشت، نانوایی، ماهی، 
بخش خشکبار، لبنیات، عطاری، سبزی و صیفی جات است.مجیری 
اظهار کرد: امیدواریم ســاکنان منطقه ۴ اصفهان به خصوص شهرک 
زاینده رود و پینارت بتوانند از خدمات این مجموعه در راســتای تامین 

مایحتاج زندگی خود بهره ببرند.

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان با 
اشــاره به افزایش بودجه شهر دوســتدار کودک، 
گفــت: بودجه ۱.۵ میلیارد تومانی ســال گذشــته 
بخش عمرانــی و برنامه های ترویجی دوســتدار 
کودک با 67 درصد افزایش به ســه میلیارد تومان 
در سال  جاری رسیده است.سید احمد حسینی نیا 
اظهار کرد: بودجه سال ۹۹ شامل یک و نیم میلیارد 
تومان عمرانی و یک و نیم میلیارد تومان برنامه های 
ترویجی است که در بودجه جاری شهرداری مرکزی 
دیده شده اســت.وی با بیان اینکه شهر اصفهان در 

سال ۹7 به صورت پایلوت به عنوان نخستین شهر 
دوستدار کودک کشــور انتخاب شــد، گفت: سال 
۹7 اصفهان میزبان همایش ســه روزه در اصفهان 
با حضور 3۱ استان کشــور و اساتیدی از یونیسف و 
کشورهای ســوئد و آلمان بود تا ابعاد مختلف شهر 
دوستدار کودک برای شرکت کنندگان تبیین شود. 
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با ابراز 
خرســندی از اینکه در حال حاضر این کالن شهر در 
دومین مرحله یعنی دریافت نشــان کاندیداتوری 
شــهر دوســتدار کودک قرار دارد، ادامه داد: شــهر 
اصفهان به عنوان نخســتین شهر کشــور با تدوین 
گزارش وضعیت سنجی و با ایجاد ساختار حقوقی 
مناسب، زمینه هم افزایی و یکپارچگی میان دولت 
و ســایر ذی نفعان از جمله نهادهای مدنی، بخش 

خصوصی، دانشــگاه ها، رســانه ها و سازمان های 
مرتبط با حوزه کودکان و نوجوانــان را فراهم کرده و 
با تقویت مشارکت کودکان، شــفاف سازی فرآیند 
ایجاد شهر دوستدار کودک در تمامی مراحل ارزیابی 
یکپارچه، تدوین اهــداف، اجرا و نظــارت، تعیین 
شــاخص های شــهر دوســتدار کودک مورد تایید 
یونیســف، برنامه اقدامات اجرایی شهر دوستدار 
کودک و ابزارهای پایش آن را با مشــارکت کودکان 
و تمامی ذی نفعان حوزه کودک تدوین و به تصویب 
مراجع ذی صالح رسانده اســت. وی تصریح کرد: 
ابتدای سال جاری حدود ۱۲ استان برای پیوستن به 
شبکه شهر دوستدار کودک ورود پیدا کرده که به سه 
بخش کالن شهری، میان شهری و شهرهای کوچک 

تقسیم بندی شدند.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش ۶۷ درصدی بودجه شهر دوستدار کودک
در طرح جمع آوری ماهیان بستر رودخانه صورت گرفت؛

نجات ماهیان گرفتار در رودخانه زاینده رود 
چند روزی از بسته شــدن آب زاینده رود گذشته است، بســتر رودخانه در برخی قسمت ها به طور 
کامل خشک شده و در برخی قســمت ها هنوز اندک آبی دارد؛ در این میان متاسفانه هزاران قطعه 
ماهی  در حال از دست دادن زیستگاه خود هســتند و نفس های آخر را می کشند. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حســین امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
با اشاره به بسته شــدن جریان آب در رودخانه زاینده رود گفت: متاســفانه خشک شدن رودخانه 
زاینده رود مشکالت جبران ناپذیری را برای اکوسیستم استان اصفهان به ویژه شهر اصفهان در بر 
خواهد داشت.وی گفت: همه ساله با بسته شدن رودخانه زاینده رود شاهد تلف شدن چندین هزار 
ماهی و بچه ماهی هستیم که در این رود به عنوان زیســتگاه خود زندگی می کند.امیری گفت: به 
دنبال خشک شدن زاینده رود در چند روز گذشــته، طرح جمع آوری ماهیان بستر رودخانه توسط 
شهرداری اصفهان در حال انجام است. معاون شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به عدم جریان آب 
در رودخانه زاینده رود و خشک شدن بستر رودخانه متاسفانه تعداد بسیار از ماهی های رودخانه در 
گودال های باقی مانده آب محبوس شدند. در همین راستا معاونت خدمات شهری، توسط عوامل 
اجرایی خود در سازمان خدمات موتوری اقدام به جمع آوری و رها سازی این ماهی ها کرده است. 
وی ادامه داد: چند اکیپ از عوامل سازمان خدمات موتوری و مدیریت انهار معاونت خدمات شهری 
ماموریت یافته اند تا نسبت به جمع آوری ماهیان گرفتار اقدام کنند که تاکنون در حدود ۵۰۰۰ ماهی 
جمع آوری و در محل برکه مجموعه بزرگ باغ فدک رها سازی شده اند.  امیری گفت: برکه باغ فدک 
۱۰ هزار مترمربع مساحت و ۱.۵ متر عمق دارد و سیستم هوادهی جهت اکسیژن ماهی ها در برکه 
ایجاد شده اســت.  وی تاکید کرد: جمع آوری ماهی ها تا زمانی که ماهی در رودخانه وجود دارد، 

ادامه خواهد داشت.

طی شش ماه گذشته انجام شد؛

جمع آوری 934 دست فروش و متکدی از سطح شهر اصفهان
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماه 
نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر ۱۹ هزار و ۱۴۰ 
تذکر ارائه، هفت هــزار و ۴۸۵ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۱۸ هــزار و 33۲ متصدی صنوف انجام 
شده است.حسن محمدحسینی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد 
پنج هزار و ۹۸ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف دو هزار و ۵6۲ تابلوی غیرمجاز انجام شد.مدیر کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در خصوص جمع آوری خودروهای 
فرسوده رها شده در معابر شهر در شش ماه نخست امسال 6۴۱ اخطاریه صادر شده و 3۲3 خودرو 
جمع آوری شده اســت، گفت: در این مدت همچنین 6۱۹ نفر دست فروش و 3۱۵ نفر متکدی در 
سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند.وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری در بخش کنترل 
ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی متخلف یا فاقد 
مجوز و پروانه و جلوگیری از افزایش طبقات 7۴۱ ساختمان، جلوگیری از تعمیرات داخلی پنج هزار 
و ۱۴۹ ساختمان، جلوگیری از تبدیل 7۸3 ســاختمان و تعطیلی ۱۰ هزار و ۲۸۹ کارگاه ساختمانی 
متخلف اقدام شده است.محمدحسینی با اشاره به اقدامات شده در بخش کنترل ضایعات سطح 
شهر )پیشگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده با مصالح و نخاله(، اظهار کرد: در این راستا ۹ 
هزار و ۸۰3 مورد اخطاریه صادر شده و یک هزار و 6۴7 کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شد.وی 
ادامه داد: در راســتای اجرای بند ۲۰ قانون شــهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی 
مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، 33۹ رای اجرا و 3۰۰ رای نیز بر اســاس بند ۱۴ قانون 
شــهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی 

اجرا شد.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

ساخت سردیس سردار 
 شهید رضا حبیب اللهی 

در اصفهان
 مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهرداری 
اصفهان گفت: این ســازمان در ســال جاری 
عالوه بر نقاشی تصاویر شهدا، ساخت سردیس 
شــهدا را در دســت اقدام دارد.حسن مؤذنی  
اظهار کرد: ساخت سردیس های شهدا یکی از 
موضوع های مهم در سازمان زیباسازی است 
و اکنون ســاخت سردیس ســردار شهید رضا 
حبیب اللهی در دســتور کار قرار گرفته اســت. 
وی با بیان اینکه در سال جاری چهار سردیس 
از شخصیت های برجسته توســط هنرمندان 
ساخته شــده و در مکان های مختلفی نصب 
شده است، افزود: ســردیس میرزا غالمرضا 
اصفهانی، از استادان خوشنویسی ایرانی و یکی 
از برجسته ترین خوش نویسان خط نستعلیق 
و شکسته نســتعلیق یکی از ســردیس های 
نصب شــده بوده که توســط هنرمند بشــیر 
ناصری ساخته شده است.مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: جنس 
این سردیس، فایبرگالس و دارای دو متر ارتفاع 
اســت که در خیابان باغ گلدسته، درب ورودی 
بازار هنر اصفهان نصب شده است.وی با بیان 
اینکه سردیس دیگر از سردار شهید قربانعلی 
عرب است، تصریح کرد: این سردیس توسط 
هنرمند هادی جواهر ســاخته شــده و در پل 
شهید قربانعلی عرب واقع در خیابان کاوه نصب 

شده است.
مؤذنی خاطرنشان کرد: جنس سردیس سردار 
شهید قربانعلی عرب از سنگ است و ۲.۵ متر 
ارتفاع دارد.وی با بیان اینکه ســردیس دیگر 
متعلق به ابوعلی سیناســت که توسط هنرمند 
مجتبی آقا باباگلی ساخته شده است، گفت: 
این اثر که از جنس فایبــرگالس و دارای ۱.7۰ 
متر ارتفاع بوده، در میدان شهدا، ورودی خیابان 
ابن سینا نصب شده است.مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: تندیس 
کارگر نیز که اثر دیگر هنرمند مجتبی آقا باباگلی 
است که در خیابان دانشگاه، ورودی بلوار کارگر 
نصب و به مناسبت روز کارگر از آن رونمایی شد.

اینجا مسیر دوچرخه 
است!

اصفهــان را بــه شــهردوچرخه ها 
می شناسند؛ اما از نظر ایمنی و ترافیکی 
برای دوچرخه سواران مناسب نبوده و 
دوچرخه سواری در معابر و خیابان های 
شهر با مخاطره مواجه است. شهرداری 
اصفهــان در این ســال ها کوشــیده 
تا مســیرهای زیــادی را بــرای عبور 
دوچرخه ها ایجاد کند ولی یا توســط 
خودروها مسدود می شــوند یا محل 
عبور موتورسیکلت سواران شده است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شهرداری قهجاورستان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۹/۱۱۹/ق/ش 
مورخ ۱3۹۹/6/۴ شورای اسالمی شهر قهجاورستان عملیات اجرای فاز 
اول پارک کوهستان شهر قهجاورستان با اعتبار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
پیشنهاد دهندگان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز 
ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایــان وقت اداری مورخ ۹۹/7/۲۴ به 

شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
تلفن تماس شهرداری قهجاورستان: 3۵7766۱۱

زمان تحویل پیشنهادات تا ۱3۹۹/7/۲7
زمان بازگشایی پیشنهادات: ۱3۹۹/7/۲۹

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه
شهرداری 

قهجاورستان

مصطفی حسینی- شهردار قهجاورستانم الف:1004076

نوبت اول
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مقبره ای ســنگی بر بلندای کوه »اله تره« دیده می شــود 
که بــه بقعه ســلطان ویس مشــهور اســت. ایــن بنا که 
از دوره ســلجوقیان برجــای مانده اســت یکــی از جاذبه 
های گردشــگری در قزوین محســوب می شــود.به گفته 
تاریخ نویس مشــهور، حمدلله مســتوفی، نام های دیگر 
اویس قرنی، سلطان قیس یا سلطان ویس است. اویس 
قرنی، یکی از تابعین پیامبر اســام بود که در زمان حضرت 
محمد رسول ا... در یمن زندگی می کرده است. با این حال 
اویس قرنی به علت سرپرستی و خدمت به مادرش، هرگز 
نتوانست در زمان حیات پیامبر)ص( ایشان را ماقت کند.

اویس قرنی نهایتــا در جنگ صفین در حالی که در ســپاه 
علی بن ابی طالب)ع( در برابر ســپاه دشــمن می جنگید، 
به شــهادت رســید. البته در برخــی منابع گفته شــده که 
اویس قرنی در نبرد با دیلمیان مســتقر در کوه های شمال 
قزوین به شهادت رسیده است.اویس قرنی و ارادات او به 
پیامبر)ص( و مادرش باعث شــد که در ادبیات و عرفان به 

آن بسیار پرداخته شود. 
آرامگاه ســلطان ویس کجاســت؟ در مورد آرامگاه اویس 
قرنی یا ســلطان ویس ابهامات بســیاری وجود دارد. در 
برخی منابع ماننــد کتاب های حمدلله مســتوفی، مقبره 

اویس قرنی در روســتای نزدیــک قزوین اســت؛ اما در 
برخی منابع دیگر »نازار« در کرمانشــاه را متعلق به اویس 
قرنی می داننــد. مقبره ای دیگر در ســیرت ترکیه قرار دارد 
 که برخی منابــع آن را بــه اویس قرنی یا ســلطان ویس 

نسبت می دهند.
مقبره ســلطان ویس در قزوین : در ارتفاعات شمالی شهر 
قزوین در روستایی به نام الولک، بنای سنگی وجود دارد که 
به سلطان ویس نسبت می دهند. این بنا که در دامنه کوهی 
به نام اله تره قرار دارد، دارای دو بخش مقبره و ساختمان 
جانبی است. مقبره سنگی ســلطان ویس از آثار ارزشمند 
سده ششم هجری قمری در سال 1384  به عنوان یکی از 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
معماری مقبره ســلطان ویس: بناهــای آرامگاهی بعد از 
مسجد بیشترین حجم بناهای بازمانده در معماری اسامی 
را به خود اختصاص داده اســت. آرامگاه ها )به اســتثنای 
مسجدها( بیشتر از هر نوع معماری در ایران دوره اسامی 
مورد توجه عام بوده است و به نام های مختلفی مانند برج، 
گنبد، بقعه و مزار نیز معروف هســتند. سلجوقیان یکی از 
سلسله های بعد اسام بود که در ایران ساکن شدند.در این 
زمان ســلجوقیان در تاش بودند که با توسعه و پیشرفت 

معماری مســاجد بزرگ تری بســازند و ســپس به سراغ 
بناهای مذهبی دیگری، کاروانســراها و مدرســه ها بروند. 
بناهای آرامگاهی سلجوقیان یکی از مهم ترین بخش های 
معماری این دوره بوده اســت. مقبره سلطان ویس که در 
دامنه کوه قرار دارد، جزو بناهای آرامگاهی است که از دوره 
سلجوقیان به جای مانده ، در این زمان برای ساخت هر بنا 
از مصالح بومی منطقه اســتفاده می شده است. به همین 
منظور مصالح کلی بنا، سنگ الشه، ماس ماسه و گچ است  

که سنگ های الشه از همان کوه تراش داده شده است.
بنای مقبره ســلطان ویــس از بیرون هشــت ضلعی و به 
ارتفاع 6 متر اســت. طول هر ضلع این بنا در داخل 2متر و 
در خارج 3 متر است. ورودی مقبره دارای قوسی در باال آن 
اســت و پنجره ای نورگیر در باالتر قوس  قرار دارد. ورودی 
از سمت شرق باز می شــود. در دیوار جنوبی مقبره محرابی 
دیده می شود که در قســمت باالی آن مقرنس های ساده 
کار شده ، گفته می شود بنا دارای محراب دیگری در جنوب 

تاالر شرقی بوده است.
مقبره دو تاالر داشــته که عرض هر کدام 3 متر و طول شان 
8متر بوده و به مــوازت یکدیگر در قســمت جنوب مقبره 

ساخته شده بودند و به هم راه داشتند.

آشپزی

سوپ سبزیجات
مواد الزم : سینه مرغ  یک تکه،جو پرک 5 قاشق غذا خوری،هویج 

فرنگی5 عدد،فلفل دلمه ای  یک عدد، پیازچه 3 عدد متوسط،ساقه کرفس خرد 
شده یک  لیوان،اسفناج 200 گرم،قارچ خرد شده یک لیوان،عصاره مرغ  یک بسته،عصاره 
سبزیجات  یک بسته،روغن زیتون 3 قاشق غذا خوری،نمک،فلفل و آب لیمو به مقدار الزم
 طرز تهیه : عصاره مرغ و عصاره سبزیجات را با 5 لیوان آب داخل قابلمه ای بریزید و روی 

حرارت قرار دهید تا به جوش آید .روغن زیتون را در یک تابه کمی گرم کنید و تمام سبزیجات را 
که ریز خرد شده اند در روغن با حرارت مایم تفت دهید تا کمی نرم شوند و بوی خامی آنها گرفته 
شود.جو پرک را با آب گرم بشویید. سینه مرغ پخته را نیز ریز خرد کنید و به همراه سبزیجات تفت 
داده شده داخل آب در حال جوشیدن بریزید و نمک و فلفل اضافه کنید.شعله گاز را مایم کنید 
و اجازه دهید مواد به آرامی پخته شوند و آب غذا به یک سوم برسد.سبزیجات را به اندازه ای 
بپزید که تنها نرم شوند ولی بافت خودشان را از دست ندهند.اسفناج را شسته، درشت خرد 

کنید و به طور جداگانه اجازه دهید بخار پز شود.پس از پخت مرغ و سبزیجات، سوپ 
را درون کاسه ای بریزید و با اسفناج بخارپز شده تزیین و با آب لیمو سرو کنید.

نکته:از آنجا که عصاره های سبزیجات و مرغ معموال کمی شور 
هستند، باید به مقدار نمکی که به سوپ می زنید دقت 

کنید تا مبادا سوپ شما شور شود.

بقعه سلطان ویس، مقبره ای عجیب در قزوین!

»مجید انتظامی« نشان رسول را دریافت کرد رونمایى از پوستر رسمى سریال »قورباغه«
مراسم اختتامیه مرحله نخست شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت برگزار شد.اهدای نشان رسول، بخشی از این مراسم بود؛ 
این جایزه، به یاد رسول ماقلی پور، کارگردان فقید سینمای دفاع 
مقدس، به هنرمندان خاقی اهدا می شود که در عرصه هنر مقاومت 
صاحب اثر باشند. امسال، مجید انتظامی، آهنگ ساز آثاری چون 
»عقاب ها«، »کانی مانگا«، »از کرخه تا راین«، »دوئل«، »بوی پیراهن 
یوسف«، »حمله با اچ 3« و ... این نشان را دریافت کرد.

نخستین پوستر رسمی ســریال »قورباغه« بعد از فیلمبرداری کامل 
ســریال رونمایى شــد.قورباغه، به کارگردانی هومن سیدى و تهیه 
کنندگی علی اسدزاده پس از دریافت پروانه نمایش، براى انتشار در 
آبان ماه آماده مى شود.سیدی در این اثر از نوید محمد زاده، صابر ابر، 
فرشته حسینى، سحر دولتشاهی،آناهیتا افشار و مهران غفوریان در 
کنار چهره های جدید استفاده کرده است.فیلمبرداری »قورباغه« در 16 
قسمت انجام شده است.

میزان تولید برق نیروگاه اصفهان در نیمه نخســت امســال بــا افزایش 26 
درصدی به بیش از دو میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.نیروگاه اصفهان 
طی 6 ماهه نخســت ســال جهش تولید با انتقال دو میلیارد و 42 میلیون 
کیلووات ســاعت انرژی الکتریکی تولیدی به شــبکه سراسری برق کشور 

حدود 26 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشــته افزایش تولید داشته 
است.نیروگاه اصفهان دارای پنج واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع 
و مجموع توان نامی تولید 835 مگاوات برق در جنوب غربی شــهر اصفهان 

واقع شده است.

حمل محصوالت در فوالد مبارکه اصفهان ، قطب تولید فوالد کشور به بازار، 
چهاردرصد افزایش یافت.معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با توجه به 
اهمیت تولید و درآمد های فروش محصوالت غیرنفتی گفت: میزان حمل بار 
شرکت در نیمه امسال، چهار میلیون و 70 هزار تن بوده که چهاردرصد نسبت 

به مدت مشابه پارسال افزایش داشت .
مختار بخشیان، تحقق 108 درصدی برنامه تولید در ناحیه نورد گرم با تولید 
دو میلیون و 846 هزار تن کاف گرم، 102 درصدی در ناحیه نورد سرد با 
تولید 826 هزار تن محصول ، 101 درصدی در خط ورق گالوانیزه با تولید ۹8 
هزار تن همچنین ۹4 درصدی در خط ورق قلع اندود و تولید 55 هزار تن 

محصول را از دستاورد های قابل توجه شرکت در نیمه امسال بیان کرد.وی 
اظهار امیدواری کرد: با توجه به اهمیت تولید در چرخه اقتصاد کشور، به ویژه 
در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، در صورت تامین به موقع مواد اولیه 
و کنسانتره مورد نیاز، اهداف برنامه ریزی شده فوالد مبارکه تا پایان سال 

جهش تولید محقق شود.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق تخت فوالدی در 
خاورمیانه و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی با تولید ساالنه 
بیش از هفت میلیون تن فوالد خام، دارای سهم 51 درصدی در تولید کشور و 

اشتغال حدود 351 هزار نفر، مستقیم و غیرمستقیم است.

در نخستین همایش سراسری فرماندهان رده های مقاومت بسیج در صنعت 
آب و برق از مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان به عنوان فرمانده منتخب 
پایگاه بسیج در سال ۹8 تقدیر و تشکر به عمل آمد.  مدیرعامل شرکت آبفای 
استان اصفهان با حضوردر این همایش که به صورت ویدئو کنفراس برگزار شد 
به راهکارهای ارتقای کارکرد پایگاه مقاومت بسیج پرداخت و گفت: پایگاه 
مقاومت بسیج شرکت آبفای استان درصدد است با  برنامه ریزی و ارتباط 
منسجم با قرارگاه بسیج سازندگی در حوزه ملی، استانی و استفاده از ظرفیت 
پایگاه های بسیج صنعت آبفا در راستای محرومیت زدایی، راهکارهایی را 
مدنظر قرار دهد و در این راستا مقرر شد مانور مشترک تخصصی استانی 
 و ملی پایگاه های بسیج به منظور حفظ و انسجام بخشی بین نیروها 

برگزار شود.
هاشم امینی با تاکید بر نقش بسیج سازندگی در مهار حوادث غیر مترقبه در 
کشور خاطرنشان ساخت: می توان با  تشکیل گروه های جهادی تخصصی ویژه 
مقابله با بحران در صنعت آبفا از تبعات وقوع حوادث غیر مترقبه جلوگیری به 
عمل آورد همچنین از ظرفیت نیروی انسانی بسیج به منظور مدیریت مصرف 
آب بهره مند شد.وی با اشاره به تدوین و پیاده سازی اهداف اباغی بیانیه گام 
دوم انقاب اعام کرد: تبیین و ترویج فرهنگ سبک زندگی ایرانی اسامی در 

بین خانواده های بسیجیان  و تقویت بنیه فرهنگی، سیاسی و دینی بسیجیان 
در قالب جلسات حلقه های صالحین از جمله تدابیری است که در زمینه تحقق 
اهداف اباغی بیانه گام دوم انقاب در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل شرکت 
آبفای استان اصفهان با درخواست اختصاص ردیف بودجه برای به ثمر رساندن 
لیت های بسیج اظهار داشت: مجهز کردن  پایگاه بسیج به تجهیزات  فعا
اداری و وسایل مرتبط با حوزه کارکرد دفاعی در راستای ماموریت های محوله 
و برگزاری دوره های آموزشی به منظور تقویت بنیه علمی، تخصصی و دفاعی 
نیروهای فعال بسیج نیاز به تامین منابع مالی دارد.   هاشم امینی با پیشنهاد 
فعال کردن کانون بسیج مهندسین صنعت آب و فاضاب کشور تصریح کرد: 
می توان با  سازماندهی مناسب در حوزه ملی برای فعال کردن کانون بسیج 
مهندسین صنعت آب و فاضاب، بسیاری از فعالیت های تخصصی در این 
صنعت را از طریق این کانون در کشور  عملیاتی کرد.وی، نشر ارزش های انقاب 
اسامی، بسیج و دفاع مقدس از طریق تولید محتوا و اپلیکیشن در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی را حائز اهمیت برشمرد و بیان کرد: استفاده 
بهینه از توانمندی های بسیجیان درفضای مجازی و هدایت آن در راستای 
اهداف انقاب اسامی  و بهره مندی  از ابزارهای فناوری اطاعات به منظور 
مقابله با جنگ نرم می تواند منجر به غلبه ما بر دشمنان در فضای مجازی شود.

تولید برق نیروگاه اصفهان 26 درصد افزایش یافت افزایش حمل بار در قطب تولید فوالد کشور

 کسب رتبه برتر پایگاه مقاومت بسیج شرکت آبفا ی استان اصفهان
 در صنعت آب و برق کشور

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:996379

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پر وژه عمرانی به شرح زیر 
را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت 
های دارای گواهینامه صاحیت معتبر پیمانــکاری واگذار نماید. لذا با توجه به 
اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 13۹۹/07/05 می باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه تسلیم و بارگذاری پاکتهای )ب و ج( در سامانه 
ستاد به آدرس بهارســتان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 368610۹0 
داخلی 228- امور قراردادها- تماس حاصل نمایند. )مناقصه گران می بایست 

به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند(
الزم به ذکر اســت که کارفرما می تواند نســبت به پرداخت بخشی از مطالبات 
پیمانکار از محل این پروژه را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا 
مسکونی )در صورت امکان و انجام مراحل قانونی( اقدام نماید )طبق شرایط 

مندرج در اسناد مناقصه(
اطاعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس 41۹34-021 دفتر ثبت نام 88۹6۹737 و 851۹3768 

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

مدت 
پیمان

120۹۹001352000007

اجرای عملیات 
خاکی محور 45 
متری باغ اداری 

به همراه بخشی از 
عملیات جدول کاری 
شهر جدید بهارستان 

حداقل رتبه 5 
رشته راه و باند

23/047/322/3011/152/367/000
تا ساعت 
14 مورخ 
۹۹/07/12

تا ساعت 
14 مورخ 
۹۹/07/28 

ساعت 
10 مورخ 
۹۹/08/03

4 ماه
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