
وقتی خشکی زاینده رود و برخی سوء مدیریت ها،  کشاورزان را به جان هم می اندازد؛

مناقشه تازه!
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 هشدار جدی: راهی مرزها نشوید 
  بر اساس اعالم مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان، ورود غیر قانونی 

به عراق 6ماه حبس خواهد داشت؛  
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 رییس کل دادگستری اصفهان 
مطرح کرد:

مرگ و میر بیماری 
»هاری« در اصفهان به 

صفر رسیده است

 جمعه بازارهای بعثت
  و خودروی اصفهان

 تعطیل شد

 شاهین شهر به منطقه
  ویژه اقتصادی
 تبدیل می شود
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معاون بهره برداری و توسعه فاضالب 
شرکت آبفای استان:

سامانه »همارا«  در استان 
اصفهان راه اندازی شد
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 مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت
 اصفهان خبرداد:

 افت رعایت پروتکل ها 
طی 10  روز گذشته

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

تکمیل سالن 
اجتماعات گلستان 
شهدا در آینده ای 

7نزدیک

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز مورخ 99/04/25 هیئت عالی سرمایه گذاری و مصوبه شماره 1159/ش مورخ 99/06/11 شورای محترم اسالمی 
شهر شاهین شهر در نظر دارد پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری را به روش BOLT به سرمایه گذار واجد شرایط 

واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق فراخوان می بایستی در ساعات اداری به دفتر طرح، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 99/07/27 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

                     آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار)نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار – سرپرست شهرداری شاهین شهر م الف:1006655

چاپ اول

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد



پنجشنبه 10 مهر   1399 / 13 صفر  1442/ 1 اکتبر 2020/ شماره 3083

امیر جدید کویت، ادای سوگند کرد
نواف االحمد الجابر الصباح، به عنوان امیر جدید کویت ادای سوگند کرد.به نقل از خبرگزاری رسمی 
کویت، نواف االحمد الجابر الصباح در مراسم ادای سوگند تصریح کرد: تمام تالش خود را برای حفظ 
کویت و حفاظت از امنیت آن به کار می گیرم.نواف در سخنرانی خود بعد از ادای سوگند عنوان داشت: 
ما با افتخار، فرمایشات امیر فقید و نصیحت های حکیمانه اش را به یاد می آوریم و  اعالم می کنیم 
که به قانون اساسی و به روش دموکراتیک در کشورمان افتخار می کنیم.وی، تعهد داد که برای امنیت 
و ثبات و شکوفایی کشورش تالش کند.بعد از فوت صباح االحمد الجابر الصباح، امیر فقید کویت، 

نواف االحمد الجابر الصباح با موافقت کابینه به عنوان امیر این کشور انتخاب شد.

ضرب االجل یک ماهه معترضان عراقی به »الکاظمی«
شهروندان معترض عراقی در آستانه نخستین سالروز تظاهرات مردمی این کشور به نخست وزیر کشورشان 
یک ماه مهلت دادند تا خواسته هایشان را برآورده کند.بغداد الیوم اعالم کرد که فعاالن و جوانان معترض 
عراق چند روزی است که برای نخستین سالروز تظاهرات مردمی در یکم اکتبر ۲۰۱۹ آماده می شوند.طبق 
این گزارش، فعاالن تظاهرات سالروز اعتراضات مردمی عراق را که قرار است )امروز( آغاز شود، »انقالب 
قصاص« نامیده اند.در همین راســتا،»ابو منتظر الالمی« فعال عراقی در این بــاره اظهار کرد که فعاالن 
معترض پیش از تظاهرات، درباره چند نکته توافق کردند.وی افــزود: از جمله مهم ترین توافقات میان 
فعاالن می توان به مجازات عامالن قتل معترضان، راه اندازی قانون احزاب، تکمیل قانون جدید انتخابات 
طبق خواسته معترضان نه فراکسیون های سیاسی و انحصار سالح در دست دولت اشاره کرد.الالمی در 
ادامه گفت که فعاالن معترض همچنین به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق تا ۲۵ اکتبر مهلت دادند 
که خواسته هایشان را برآورده کند و در غیر این صورت معترضان شعار »الکاظمی برو« را سر خواهند داد.

کانادا و انگلیس »لوکاشنکو« را تحریم کردند
انگلیس و کانادا علیه رییس جمهوری بالروس، پســر و ســایر مقام های ارشد این کشور تحریم هایی 
وضع کرده و دولت این کشور را به تقلب در انتخابات و ارتکاب خشــونت علیه معترضان متهم کرده اند.

این تحریم ها نخستین بار است که از سوی قدرت های اصلی غربی در واکنش به بحران بالروس علیه 
مقام های این کشور وضع می شود. هنوز اظهارنظری درباره این تحریم ها از سوی آمریکا مطرح نشده 
است.بیش از ۱۲ هزار تن در جریان اعتراضات و راهپیمایی ها به انتخاب مجدد لوکاشنکو به عنوان رییس 
جمهوری بالروس دستگیر شده اند.لوکاشنکو این تقلب در انتخابات را رد کرده و تمامی اشخاص برجسته 
اپوزیسیون یا در حبس هستند یا در تبعید.دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس گفت، لوکاشنکو باید هزینه 
اقدامات نقض کننده حقوق بشر را که ما شاهدش هستیم، بپردازد.اتحادیه اروپا گفته که تحریم هایی را 

علیه برخی از مقام های بالروس وضع می کند؛ اما هنوز فهرست آن را نهایی نکرده است.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان مذاکره را رد کردند
جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به تیراندازی مستقیم متهم کرده و فشارها برای گفت وگوهای 
مستقیم را رد کردند.دو کشور در مرز مشترک اقدام به تیراندازی مستقیم کرده و با وجود درگیری های 
بیشتر در منطقه مورد مناقشه ناگورنو- قره باغ که تهدیدی برای بروز یک جنگ تمام عیار به شمار می رود، 
گفت وگوهای مســتقیم را رد کرده اند.این رویدادها نشان دهنده افزایش بیشــتر درگیری ها با وجود 
درخواست های فوری از سوی آمریکا، روسیه و سایر کشورها برای متوقف کردن این درگیری هاست.این 
درگیری ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان نگرانی هایی را درباره حفظ ثبات در منطقه قفقاز جنوبی 
که کریدور خطوط لوله نفت و گاز به سوی بازارهای جهانی است،  به وجود آورده است.الهام علی اف، رییس 
جمهوری آذربایجان هرگونه احتمال گفت وگو را رد کرد و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز اعالم 

کرد، تا وقتی درگیری ها ادامه دارند گفت وگویی صورت نمی گیرد.

در اولین مناظره بایدن و ترامپ چه گذشت؟

آرامش»بایدن«، نمایش»ترامپ«
اولیــن مناظــره باالخــره برگزار شــد؛  سمیه پارسا
مناظره ای که دستاورد آن به جز لفاظی ها 
و به هم پریدن های دو کاندیدا چیز دیگری نداشت و نه »ترامپ« و نه 
»بایدن« هیچ کدام از برنامه های خود حرفی نزدند. »بایدن« اعتماد 
به نفس خوبی داشت و »ترامپ« هم همانی بود که همیشه بوده است 

و البته مثل همیشه از قدرت لفاظی خود استفاده نکرد. 
مناظره شامگاه سه شنبه به وقت محلی برگزارشد. به وقت ایران تقریبا 
ساعت 4:3۰ بامداد می شــد. دو نامزد، ۹۰ دقیقه فرصت داشتند تا 
دیدگاه های خود را در مورد ۶ موضوع ســوابق ترامپ و بایدن، دیوان 
عالی آمریکا، کووید- ۱۹، اقتصاد، مسائل نژادی و خشونت در شهرها 
و یکپارچگی انتخابات تشــریح کنند. مجری برنامه کریس واالس از 

فاکس نیوز بود و هیچ آگهی بازرگانی بین این مناظره پخش نشد.
مناظره حواشــی بامزه ای داشــت، مثال وقتی »واالس« درباره بیمه 
خدمات درمانی موسوم به اوباما کر از ترامپ سوال کرد و خطاب به او 
گفت: »در این چهار سال می خواستید که طرح جایگزین را ارائه دهید، 
اما تا کنون اقدام نکرده اید. در هفته پیش فرمــان اجرایی نمادین را 
درســت پنج روز پیش از این مناظره امضا کردید.« ترامپ به مجری 

برنامه گفت من فکر می کنم که با شما مناظره می کنم نه بایدن!
و اولین مناظره پر بود از دعواهای بچگانه و پینگ پنگی. بایدن گفت: 
همه می دانند که شما دروغگو هستید و ترامپ هم در پاسخ گفت شما 

دروغ می گویید.
ترامپ، بایدن را متهم کرد که ســندرز را نمایندگــی می کنند و با طرح 

سوسیالیسم او موافقت کردید.
بایدن تاکید کرد: ترامپ اصال برنامه ای برای مســئله بیمه ســالمتی 

ندارد و حتی نمی داند درباره چه چیزی صحبت می کند.
بایدن درباره این سوال که چرا مردم آمریکا باید به اظهارات شما درباره 
مقابله کووید-۱۹ اعتماد کنند، گفت: »رییس جمهوری هیچ برنامه ای 
ندارد و گفت که همین است که هست. این را گفت چون خودش همین 
است که هست. او می دانســت که چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد، 
گفت نمی خواهد مردم بترسند، این در حالی است که او می ترسید«.

نوبت به بحث کرونا که رســید، بایدن گفت که دولت هیچ کاری برای 
کنترل و مدیریت این ویروس نکرده و ترامپ همان گفته های پیشین 
خود را دوباره تکرار کرد: تقصیر چین است. من گفتم مرزها را ببندید، 

اگر بایدن رییس جمهور بود چنین دستوری نمی داد. 
وقتی درباره واکسن کرونا  سوال شد، ترامپ گفت: ما آماده توزیع آن 

هستیم و ارتش آماده این کار است.

بایدن گفت: »این همان آدمی اســت که گفت تاعید پاک از بین می 
رود، حتی گفته بود که وایتکس تزریق کنید. ما برای یک لحظه حرف 
او را باور نمی کنیم، آیا شــما با همه دروغ هایی که گفته اســت، باور 
می کنید؟اگر او با هوش تر شــود، ممکن اســت بتوانــد کاری انجام 
دهد.« و ترامپ از بایدن خواست درباره هوش با او حرفی نزند: » تو که 
حتی اسم دانشگاهی که در آن تحصیل کردی به یاد نمی آوری، چطور 
می خواهی کارهای بزرگ انجام دهی. دربــاره هوش با من صحبت 

نکنید، 4۷ سال زمام امور را داشتید و هیچ کاری نکردید.«
بایدن در پاسخ به سوالی درباره مخالفت با بازگشایی کارها گفت: این 

برای آن است که او برنامه ندارد، باید کمک مالی پرداخت می شد.
ترامپ گفت این را به »نانسی پلوسی« بگو.

حتی وقتی صحبت درباره رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط دو 
رییس جمهور بود، بازهم کنایــه و تیکه انداختن ها بارزترین وجه این 
قسمت از مناظره شــد. ترامپ از بایدن به خاطر اســتفاده از ماسک 
 حتی اگر صد متر با دیگران فاصله داشــته باشد، انتقاد کرد و گفت او

 بزرگ ترین ماسک را بر صورت خود می زند. من ماسک در جیبم دارم 
و هرگاه نیاز باشد از آن استفاده خواهم کرد.

بایدن هم درباره فاصله اجتماعی گفت: ترامپ بســیار غیرمسئوالنه 
عمل کرده است و در گردهمایی های انتخاباتی خود فاصله اجتماعی 
را رعایت نمی کند.بایدن پای مالیات را به میان کشــید و ادعای فرار 
مالیاتی رییس جمهور آمریکا که اخیرا مطرح شده را بیان کرد و ترامپ 
آن را رد کرد و گفــت میلیون ها دالر مالیــات داده و مدارک آن حی و 

حاضر است.
درعوض ترامپ به سراغ موضوع َسر و ِسر فرزند بایدن با شهردار مسکو 
رفت و از بایدن پرسید که  آیا فرزند او 3.۵ میلیون دالر از شهردار مسکو 

دریافت نکرده است؟
بایــدن پاســخ داد: ایــن حقیقــت نــدارد. ادعــا و اعتبــار او 
در رســانه ها و بانک جهانی رد شــده اســت. اگر بخواهیــم درباره 
 خانــواده صحبــت کنیم، تــا صبح مــی توانیــم درباره خانــواده او 

صحبت کنیم. 

شــارل ابی نادر در »العهد« نوشــت: در ظاهر، به نظر 
می رســد مقابله بین آذربایجان و ارمنستان نیست، 
بلکه درگیری اصلی ارمنســتان و ترکیه اســت، چرا 
که از صحبت های اردوغان مشــخص بــود که آنکارا 
تصمیم به حمایت از آذربایجان برای حمله نظامی به 
قره باغ را دارد؛ اما مقابله این بار با درگیری های قبلی 
متفاوت اســت. درگیری که با حمالت غافلگیر کننده 
نیرو های آذری از شمال و شــرق آغاز شد و در نتیجه 
آن، در همان ساعات اولیه، نیرو های مهاجم بر نواری از 
شهر های ارمنستان و به طور مشخص، شمال مرز های 
ارمنستان با ایران، مسلط شدند.در ادامه، پس از آنکه 
یگان های ارمنی این ضربات را دریافت کردند، برخی 
پایگاه ها در شرق و شمال را باز پس گرفته و توانستند 

تمام یگان های آذری را دور کنند.این تغییر در سیطره 
و همبستگی یگان های ارمنی، به دلیل استفاده آن ها از 
پهپاد های بسیار پیشرفته و دقت آن ها در هدف گیری 
بود، که همین مســئله حکایت از آن دارد که پهپاد ها 
ارمنی نبوده و به احتمال زیاد، ساخت روسیه هستند.

نقش ترکیه در این نبرد، تنها در جنبه های رســانه ای، 
سیاسی و دیپلماتیک و در قالب اظهارات داغ اردوغان 
نبود، بلکه کار به دخالت نظامــی ترکیه در جریان این 
درگیری بین ارمنســتان و آذربایجان نیز رسید.طبعا 
با وجود اظهارات آمریــکا در مورد ضرورت آتش بس، 
مذاکره و توقف عملیات نظامی، این ســوال با قوت 
مطرح می شود که آیا ترکیه تصمیم استراتژیک خود 
برای حمایت از آذربایجان و ســوق دادن آن به سمت 

بازپس گیری قره باغ از ارمنســتان را بدون موافقت 
واشنگتن اتخاذ کرده اســت؟ به ویژه آنکه این موضع 
گیری ترکیــه زمینه را برای یک مقابله گســترده بین 
ارمنســتان و آذربایجان فراهــم می کند.-قطع خط 
بمبئی -سن پترزبورگ در منطقه آذربایجان و به ویژه 
منطقه قره باغ، که این خط می تواند به آمریکا برای مهار 
استراتژیک روسیه، چین و ایران در ورودی های غرب از 
طریق دریای مدیترانه و دریای سرخ کمک کند، از این 

رو واشنگتن تالش می کند بر آن سیطره یابد.

 آیا جنگ آذربایجان - ارمنستان، جنگ غیرمستقیم
 آمریکا - روسیه است؟

سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه:

 روابط تهران و مسکو در بهترین شرایط قرار دارد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روسیه گفت: مناسبات و روابط میان تهران و مسکو در حال حاضر در بهترین شرایط قرار دارد و برای دو طرف از اهمیت 
خاصی برخوردار است.»کاظم جاللی« افزود: با توجه به اهمیت این روابط، رسانه های دو طرف باید در تحکیم و تقویت مناسبات به نحو احسن فعالیت کنند، 
به طوری که بیشتر از دیگر نهادها در انجام این رسالت کوشا باشند و با انعکاس و شناساندن فرهنگ های  دو کشور در نزدیک کردن بیش از پیش دو ملت تالش  
کنند.سفیر ایران، رسانه ها را از مسائلی که به روابط دو کشور لطمه می زند برحذر داشــت و گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که روز به روز روابط دو کشور تقویت 
شوند.سفیر تام االختیار و فوق العاده جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون روســیه همچنین به شانزدهمین اجالس مشترک اقتصادی دو کشور که قرار است 
در سال جاری برگزار شود، اشاره کرد و گفت: در این اجالس زمینه های جدیدی برای رونق اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. جاللی افزود: مراحل الحاق ایران 
به توافق نامه اقتصادی اوراسیا نیز در حال انجام اســت و انتظار می رود براســاس این موافقت نامه، ایران به مجموعه اقتصادی کشورهای روسیه، قزاقستان، 
قرقیزستان، ارمنســتان و بالروس بپیوندد تا بتوانیم از بازار بزرگ توســعه روابط اقتصادی عرضه کاال و محصوالت به ویژه در شــرایطی که ایران و روسیه تحت 

تحریم های غیرقانونی قرار دارند، بهره ببریم.

چهره روز

وز عکس ر

تظاهرات اعتراضی 
در پاریس

تظاهرات صاحبان رســتوران 
و بار در شــهر پاریــس علیه 
تصمیم دولت بــه بازگرداندن 
محدودیت هــای قرنطینــه 
سراســری به بهانه آغاز موج 
دوم شــیوع ویــروس کرونا 

ادامه دارد.

ترامپ، وسط حرف های بایدن!
 بســیاری از شــبکه های خبری مطرح آمریکا و جهان و نیز برخی شــبکه های فارسی زبان 
نخستین مناظره ترامپ و بایدن را به طور مستقیم پوشــش دادند. شبکه های خبری آمریکا از 
ساعتی قبل از شروع مناظره، اقدام به پخش مســتقیم صحنه های محل مناظره و ورود افرادی 

که قرار بود از نزدیک شاهد این مناظره باشند، کردند.
 مالنیا ترامپ همســر رییس جمهوری آمریکا دقایقی قبل از شــروع مناظره در حالی ماسک 

سفید به صورت داشت، وارد سالن محل مناظره شد و در ردیف اول در میان حاضران نشست.
 شــبکه های خبری مطــرح آمریکا 
از جمله ســی ان ان به عنوان شــبکه 
منتقــد دولت ترامپ و شــبکه فاکس 
نیوز به عنوان حامی او پیش از شــروع 
مناظره، مصاحبه هایی را با کارشناسان 
و تحلیل گران داشتند. در این مصاحبه، 
کارشناسان و تحلیل گران معتقد بودند 
کــه در این مناظــره ترامپ بــه خاطر 
مســائلی چون ســوء مدیریت در مهار 
کرونا و جو بایدن نیز به خاطر مســائل 

مربوط به خانواده اش از جانب رقیب خود مورد حمله قرار خواهند گرفت.
 مجری مناظره قبل از شروع جلسه اعالم کرد که دو نامزد به خاطر کرونا با هم دست نخواهند 
داد. هر دو نامزد بدون ماسک پشت تریبون های از پیش مشــخص شده قرار گرفتند؛ اما دیگر 
پروتکل های بهداشتی از جمله فاصله مناسب میان محل ایستادن دو نامزد و فاصله آنها با مجری 

مناظره رعایت شده بود.
 زمانی که بایدن توضیحاتش را درباره سوال اول ارائه داد، ترامپ بدون اینکه مجری به او اجازه 
بدهد، شــروع به حرف زدن کرد و دوباره حرف های بایدن را قطع کرد تا تمرکــز او را به هم بزند. 
بایدن هر بار در واکنش به این رفتار ترامپ لبخند می زد و می گفت »اجازه بده حرفم را تمام کنم.«

اخم های ترامپ و لبخندهای بایدن در مقابل، قابل توجه بود.
 مجــری مناظــره کار ســختی داشــت. ترامپ بــه طور مکــرر خــارج از زمان خود، وســط 
 حرف های رقیبش که به نظر آرام و بدون اســترس می رســید، می پرید و اجازه حرف زدن به او
  نمی داد. با وجود اینکه مجری بارها تذکر داد که هر کــدام از نامزدها فقط در وقت خود صحبت

 کنند، اما ترامپ که به زیرپا گذاشــتن قواعد و مقررات عادت دارد، این عــادت را در مناظره هم 
ترک نکرد.

 تقریبا در مورد تمام موضوع و سوال هایی که در طول ۹۰ دقیقه مناظره مطرح شد، هر وقت که 
نوبت صحبت بایدن می شــد، ترامپ حرف های او را قطع کرد و تذکرهای مجری عمال فایده ای 

نداشت.
 ســوال پایانی مناظره این بود: آیا از هواداران خود می خواهید که بــه نتیجه انتخابات احترام 
بگذارند، دست به خشــونت نزنند و خودتان هم نتیجه انتخابات را بپذیرید؟ ترامپ قولی در این 

باره نداد و احتمال تقلب در انتخابات را پیش کشید؛ اما بایدن به این سوال »بله« گفت.
 مجری ســی ان ان بالفاصله بعد از  پایان مناظره گفت: این پر هرج و مرج ترین مناظره تاریخ 
انتخابات آمریکا بود. مناظره سراسر قطع شــدن حرف های بایدن از سوی ترامپ بود و حمالت 

ترامپ به پسر جو بایدن.
 مجری سی ان ان درباه اینکه کدام نامزد عملکرد موفق تری در این مناظره داشت، گفت: من 
نمی خواهم قضاوت کنم که کدام نامزد پیروز این مناظره بود، امــا این مناظره یک بازنده بزرگ 

داشت؛ مردم آمریکا بازنده مناظره بودند چون واقعا یک فاجعه بود.
 مناطره بعدی، هفته آینده بین مایک پنس و کاماال هریس برگزار خواهد شد.

در حاشیه نخستین مناظره

رییس دفتر رییس جمهور:

رییس جمهور تا لحظه آخر 
خود را خدمتگزار مردم 

می داند
رییس دفتر رییس جمهــور گفت: نمی دانم 
چرا برخی در داخل کشور ناراحت هستند که 
آقای رییس جمهور گفته اســت که مردم آن 
کسی را نفرین کنند که این وضع را در تحریم 
به وجود آورده است.محمود واعظی  درباره 
اســتعفای رییس جمهور اظهــار کرد: آقای 
روحانی، رییس جمهوری نیست که فقط در 
زمان گل و بلبل و زمانی که همه چیز از جمله 
پول و امکانات وجــود دارد و کرونا و تحریم 
نیســت، رییس جمهور باشــد.وی افزود: 
رییس جمهــور تا روز آخر به مــردم بدهکار 
است وظیفه خود می داند که خدمتگزار مردم 
باشد، ما شــرمنده مردم هســتیم و از آنها 
عذرخواهی می کنیــم، می دانیم که گرانی به 
مردم به خصوص طبقه متوسط و متوسط رو 
به پایین جامعه فشار آورده است، اما در حال 
پیگیری هستیم و تالش می کنیم که  در  این 
۱۱ ماه مانده به پایان عمر دولت از تمام ابزارها 
استفاده کینم تا گشایشی برای مردم به وجود 
بیاوریم. واعظی بیان کــرد: کلیت مجلس و 
تعاملی که داریم برای حل مشــکالت مردم 
اســت. وقتی اقلیتی در مجلــس از تریبون 
رسمی مجلس استفاده می کنند برای اینکه 
حرف های نســنجیده و تفرقه انگیز بزنند و 
مردم را ناامید کنند و آدرس غلط به دشــمن 
بدهند، مایه تاسف است. نظر من این است 
که ساز و کاری تدوین شود که وقتی تریبون 
مقدسی باعث می شود حرف کذبی زده شود، 

مقابلش ایستادگی کرد.

بین الملل
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رییس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران خبر داد:

 ایجاد 280 هزار فرصت شغلی توسط صنعت
 نمایشگاهی کشور

رییس انجمن نمایشــگاه های بین المللــی ایران گفت: صنعت نمایشــگاهی حــدود ۲۸۰ هزار 
فرصت شغلی مســتقیم و غیرمستقیم در سراســر کشور ایجاد کرده اســت.علی یارمحمدیان به 

میزان اشتغال زایی صنعت نمایشگاهی 
در سراسر کشور اشــاره کرد و افزود: بر 
اساس بررســی ها و برآوردهای صورت 
گرفته، هم اکنــون یک هــزار و ۷۰۰ نفر 
اشتغال مســتقیم و بیش از ۲۸۰ هزار 
فرصت شغلی غیرمستقیم توسط صنعت 
نمایشــگاهی در کشــور ایجاد شده که 
حجم بسیاری از این فرصت های شغلی 
پس از شیوع کرونا از بین رفته و فعاالن 
این حوزه به مرز بیکاری و ورشکستگی 

رسیده اند.وی همچنین با تاکید بر اینکه کرونا صنعت نمایشگاهی را به شدت تحت تاثیر قرار داده 
و سبب تعطیلی رویدادهای نمایشگاهی شده است، افزود: شیوع کرونا در کنار ایجاد تحریم های 
بی سابقه شرایط بسیار نابســامانی را برای اقتصاد و متعاقب آن صنعت نمایشگاهی ایجاد کرده و 

موجب بروز زیان های بسیار سنگین برای فعاالن این صنعت شده است.

شاهین شهر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می شود
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: طرح تشکیل منطقه ویژه اقتصادی و متروی شاهین 
شهر به اصفهان پیشرفت های اساسی داشته است.اسفندیار تاجمیری اظهار داشت: مجلس شورای 
اسالمی و دولت، اقدامات مقدماتی و مهمی را برای تشکیل منطقه ویژه اقتصادی شاهین شهر انجام 
داده اند. طرح ایجاد این منطقه، براســاس روال قانون گذاری، بعد از تصویب در مجلس شــورای 
اسالمی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده و در حال بررسی است.وی گفت: با توجه 
به ظرفیت های بسیار خوب شهرستان شاهین شهر اعم از شهرک های صنعتی، برند های مختلف 
تولیدی، شهرک انرژی و پاالیشگاه با محوریت استفاده از هواپیماسازی هسا در شاهین شهر و نیز 
فرصت های جغرافیایی ارتباطی مثل نزدیکی شهرستان شاهین شهر به پایتخت، امکان تبدیل این 

شهرستان به منطقه ویژه تجارت و صادرات بین المللی وجود دارد.

 رفع تصرف حدود ۵3 هکتار از زمین های ملی
 استان اصفهان

فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:حدود ۵۳ هکتار از زمین های 
ملی اســتان اصفهان رفع تصرف فوری و به بیت المال بازگردانده شده است.سرهنگ امیرسعید 
باقری با بیان اینکه ارزش ریالی زمین های بازپس گیری شــده در نیمه امسال، حدود چهار هزار و 
۹۰۰ میلیارد ریال بوده است،  گفت: این مبلغ مربوط به ۸۲ مورد گزارش تخلف و رفع تصرف است.

سرهنگ امیرسعید باقری افزود: از ابتدای سال تا کنون ۳۴ مورد احکام قضایی دریافت  شده  که 
از این تعداد چهار مورد رفع تصرف و ۳۰ مورد تخریب انجام شده اســت.وی با بیان اینکه آشنایی 
کارکنان با جدیدترین شیوه های حفاظتی، مراقبتی و استاندارد های علمی ضروری است، اضافه 
کرد: در این زمینه عوامل یگان حفاظت از اراضی ۷۶۰ نفر ساعت آموزش دیدند و در ۲۷ دوره آموزشی 

شرکت کردند.

وقتی خشکی زاینده رود و برخی سوء مدیریت ها،  کشاورزان را به جان هم می اندازد؛

مناقشه تازه!

با بسته شدن رودخانه زاینده رود، دوباره  مرضیه محب رسول
موجــی از اعتراضــات و نارضایتی ها در 
میان کشاورزان اصفهانی به راه افتاده است. هر چند مسئولین از همان 
ابتدای بازگشــایی آب اعالم کرده بودند که در پاییز رودخانه خشــک 
خواهد شد؛ اما کشــاورزان همچنان نســبت به مدیریت و نوع نگاه 
مسئوالن استانی به مقوله آب شکایت دارند. اعتراضات امسال البته 
رنگ و بوی دیگری هم پیدا کرده اســت؛ اگر چه طی سال های قبل 
همواره برداشــت آب و یا انتقال آن به اســتان هــای همجوار محل 
اعتراض کشاورزان بود؛ اما حاال این افراد نسبت به مدیریت برخی از 
مسئوالن و نمایندگان اســتان در مسئله آب شــکایت دارند و آنها را 
مسئول وضعیت پیش آمده فعلی می دانند. این موضوع از آن جهت 
شــدت یافته اســت که با وجود وعده های پی در پــی نمایندگان و 
استانداری همچنان هیچ کدام از طرح های تصویب شده و در دست 
اجرای آب رســانی به اصفهان به فاز بهره برداری نرسیده و اغلب آنها 
نیمه کاره رها شــده است. بر اساس اعالم اســتانداری اصفهان برای 
تامین آب اســتان از حوزه آبریز زاینده رود ۴ طرح اساسی در دست 
اجراســت.معاون عمرانــی اســتانداری اصفهان، پایان تونل ســوم 

کوهرنگ را یکی از این طرح ها عنوان کرد و گفت: با تکمیل ســد سوم 
کوهرنگ هم تا پایان ســال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب 
انتقال پیدا می کند.حجت ا... غالمی با اشــاره به اجرای طرح ســد 
ســرداب افزود: با اجرای این طرح نیز ۷۰ میلیون مترمکعب از مسیر 
چشــمه لنگان به ســد زاینده رود منتقل می شــود.وی، ساماندهی 
آب های سرگردان در غرب استان را از دیگر طرح ها دانست و افزود: در 
این طرح بخشی از رودخانه های یالن و بوکان به سمت سرشاخه های 
دز سرازیر شده که مطالعات آن انجام و در مرحله تخصیص بودجه قرار 
دارد.غالمی با اشاره به اجرای طرح ســاماندهی رودخانه زاینده رود 
برای توزیع عادالنه آب بر اساس طومار شیخ بهایی گفت: این طرح با 
 ۵۰۰ میلیــارد ریال اعتبــار در حال اجراســت که برای انتقــال آب از 
باالدســت تا پایین دســت این رودخانه تا دو ســال آینــده اجرایی 

می شود.
معاون عمرانی استانداری اصفهان اختصاص آب مورد نیاز کشاورزان، 
ایجاد شــرایط کشــت و زرع و ایجاد درآمد برای این قشــر به جای 
تخصیص پول نقد را از اهداف مدیریت اســتان عنــوان کرد و افزود: 
امسال برای دومین سال پیاپی، آب بهاره و تابستانه عالوه بر آب پاییزه 

به کشــاورزان تعلق گرفت که به موجــب آن در دو مقطع محصوالت 
کشاورزی برداشت شد. 

با وجود این وعده هــا اما کشــاورزانی که حاال باید کشــت و زارعت 
طی دو فصل باقی مانده ســال را از دســت بدهند، به وعــده ها قانع 
نیســتند و خواهان اجــرای برنامه های وعده داده شــده هســتند. 
در این میان  کشــاورزان شــرق و غرب اســتان هر یک خود را محق 
گرفتــن ســهم آب از رودخانه و یا گرفتن حق نکشــت مــی دانند و 
طرف مقابــل را به سوءاســتفاده از جریــان های دولتــی متهم می 
کنند. کشاورزان در شــرق، نمایندگان غرب و شــمال استان از جمله 
موســوی الرگانی را متهم بــه البی گری بــا وزیر نیرو بــرای گرفتن 
حقابه و ســهم از زاینده رود می کنند و در مقابل کشــاورزان غرب هم 
معتقدند شــرق و زمین های کشــاورزی آن محدوده بیشتر از نیاز و 
میزان الزم آب دریافت کرده و حقابه ای از زاینده رود ندارد. مسئوالن 
اســتانداری و نمایندگان هر بخش هم تنها با وعــده و نمایش های 
تبلیغی ســعی در آرام کردن موقتی ماجرا دارند؛ اما به نظر می رســد 
 هر روز این نارضایتی ها در حال گســترش بیشــتر در شــرق و غرب

 استان است.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
با بیان اینکه قیمت گذاری این کاال توســط مافیای 
این حوزه انجام می شــود، گفت: برخی رسانه ها و 
ســایت ها با اعالم قیمت های کارشناسی نشده از 
مافیای خودرو حمایت می کنند.مهدی قندی اظهار 
کرد: قیمت گذاری خودرو در ایران توسط مافیای این 
حوزه، با اعالم قیمت در برخی سایت ها انجام و در 

نهایت این قیمت ها مبنای بازار می شود.وی با بیان 
اینکه خرید خودرو حتی برای کارمندان دشوار شده 
است، افزود: واقعیت این است که مافیای خودرو 
ماشین را گران و برخی شــرکت ها و ارگان ها آن را 
خریداری و دپو می کنند. در واقع زمانی که ورود ۲۵ 
هزار خودرو به بازار اعالم می شــود، این کار در عمل 
صورت نگرفته بلکه به بهانه های مختلف خودروها 
دپو می شود.قندی با بیان اینکه عرضه خودرو به بازار 
موجب کاهش قیمت آن می شود، خاطرنشان کرد: 
قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت، مانع از 
قیمت گذاری صحیح این کاال در بازار شــده است.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
گفت: قیمت انــواع خودرو هر روز صبح در شــبکه 
تلویزیونی ایران کاال اعالم می شود بدون آنکه مرجع 
رســمی این قیمت گذاری مشــخص باشد. اعالم 
قیمت ها توسط صدا و سیما تاثیر بسزایی در قیمت 
نهایی خودرو دارد.وی، دربــاره آینده قیمت خودرو 
در کشــور نیز اظهار کرد: هیچ چیز مشخص نیست 
زیرا پول های سرگردان با خرد شدن بورس به بازار 
وارد شد و مردم با آن طال، ســکه، زمین، ماشین و 
خانه خریدند بنابراین هیچ یک از قیمت ها واقعی و 
منطقی نبوده و آینده آن نیز قابل پیش بینی نیست.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:

برخی رسانه ها با اعالم قیمت از مافیای خودرو حمایت می کنند

خبر روز

با وجود وعده های پی در پی نمایندگان و استانداری 
همچنان هیچ کدام از طرح های تصویب شده و در دست 
اجرای آب رسانی به اصفهان به فاز بهره برداری نرسیده و 

اغلب آنها نیمه کاره رها شده است

ثبت نام حدود سه هزار اصفهانی در طرح مسکن محرومان
ثبت نام حدود سه هزار اصفهانی در طرح مســکن محرومان نهایی شده است.مدیر کل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی آغاز 
شده، گفت: بعد از امضای تفاهم نامه و شناسایی افراد نیازمند و واحد های ناکارآمد، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ 
نفر واجد شرایط این طرح شناسایی شدند.غالمحسین خانی افزود: از این تعداد، سه هزار نیازمند که 
در اولویت بودند، ثبت نام شدند و عملیات اجرایی ساخت واحد مسکونی برای این افراد آغاز شد.وی 
با بیان اینکه افراد متقاضی بســته به مقدار آورده خود، با استفاده از وام های ارزان قیمت و کمک های 
بالعوض اقدام به ساخت خانه های ۴۰ تا ۶۰ متری و یا بیشتر می کنند، از خیران خواست تا با کمک های 
نقدی و غیرنقدی خود )مصالح ساختمانی( برای تسریع در پیشرفت عملیات ساختمان سازی مثل 

همیشه آستین همت باال بزنند.

در سال جاری؛

آبیاری و بارندگی سبب مرغوب تر شدن سیب سمیرم شد
کارشــناس مســئول باغبانی و زراعت مدیریت جهاد کشاورزی ســمیرم گفت: کیفیت امسال 
سیب های درختی این شهرســتان به دلیل آبیاری و بارندگی در مقایسه با ســال گذشته بهتر و 

مرغوب تر است.
کیارش ســامی اظهار داشــت: وضعیت بهتــر آب و بارندگــی در کنار کمتر شــدن روزهای گرم 
تابستان باعث بهتر شــدن کیفیت سیب امسال شده اســت.به گفته وی، سال گذشته ۴۰ درصد 
از محصول ســیب درختی این شهرســتان درجه یک بــود در حالی که در ســال جهش تولید، 
پیش بینی ما ۶۰ درصد ســیب درجه یک است.کارشــناس مســئول باغبانــی مدیریت جهاد 
کشاورزی ســمیرم با بیان اینکه ســرجمع پیش بینی برداشت ســیب این شهرستان ۲۰۰ هزار 
تن اســت، ادامه داد: از این حجم ســیب حــدود ۳۰ درصد درجــه ۲ و ۱۰ درصــد از محصوالت 
درجه ســه یا صنعتی هستند.ســامی، به زمان برداشت ســیب که از نیمه شــهریورماه آغاز شد 
اشــاره کرد و گفت: ســیب های منطقه پادنای بزرگ در جنوب ســمیرم زودتر می رسند و زودتر 
 برچیدن آنها آغاز می شود؛ اما برداشت سیب های بخش های شــمالی و مرکزی تا اوخر مهرماه

 ادامه دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

109 هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفت: با ارســال ۱.۵ میلیون پیامک برای 
مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناســایی شده اســت.محمود محمودزاده 
اظهار کرد: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی امالک و اســکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک 
برای مالکین در مرحله اول  ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناســایی شــده اســت.  محمودزاده 
گفت: در ســامانه امالک و اســکان تاکنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شناســنامه ایجاد 
کرده ایم که حدود ۵۰ درصد امالک کشور اســت.وی با بیان این که خأل قانون نداریم درخصوص 
روش شناســایی خانه  های خالی بیــان کرد: از تضــارب اطالعاتی که از دســتگاه های مختلف 
جمع آوری می شــود، واحد های خالی شناســایی می شــوند.  معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی گفت: اکنون تــا تصویب و اجــرای قانون جدید، بر اســاس قانون قبل 
از خانه های خالــی مالیات اخذ می شــود.محمودزاده ادامــه داد: هدف از اجــرای این قانون 
فقط تشــویق و ترغیب مالکین بــرای عرضه واحد های خالی به بازار اســت و هیــچ اجباری در 
کار نیســت، مالکان می توانند خانه هایشــان را اجــاره ندهند؛ امــا باید مالیــات آن را بدهند. 
 واحد های بســیاری داریم که اســتفاده نمی شــود و این آســیب های اقتصــادی و اجتماعی

 در پی دارد.  

کافه اقتصاد

اخبار

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رســیدگی به پرونده های اقتصادی و شورای حل اختالف در این خصوص، با حضور 
ریش سفیدانی از صنف صنعتگران در دستور کار قرار دارد.محمدرضا حبیبی افزود: در شــرایط کنونی، بخش صنعت بیش از پیش نیازمند حمایت و پشتیبانی 
است از این رو قوه قضاییه با سیاست ها و برنامه هایی از جمله تشکیل ســتاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت همه جانبه و رفع موانع تولید را در 
دستور کار داشته و دستگاه قضایی با توجه به آن که تنها راه نجات و پیروزی در جنگ اقتصادی، نگاه به داخل است با درک جمعی قضات و مسئوالن قضایی، پا 
به میدان عمل گذاشته و حامی و پشتیبان جبهه صنعت و تولید کشور است.وی با اشاره به برخی موارد و مشکالت در مسیر تولید و صنعت گفت: ضعف در برخی 
مدیریت ها، اعمال تحریم های ناجوانمردانه، منفعت طلبی و فساد برخی در داخل کشور، بخشی از علل و عوامل بروز مشکل در این مسیر است که می توان با اعتقاد 
واقعی به رشد و پیشرفت، ظرفیت های کالن کشور و اســتعدادهای جوانان با  همدلی همگانی در رونق و جهش تولید گام برداشت.حبیبی، اصالح قراردادهای 
بدون تعدیل را نیازمند مداخله جدی دولت دانست و یادآور شــد: توزیع عادالنه مواد اولیه واحدهای صنعتی و کوتاه کردن دست دالالن و فرصت طلبان در این 
مسیر، ضروری بوده و دستگاه قضایی با انجام تحقیقات و بررسی های الزم در ستادهای مرتبط و شناسایی این آفت ها با این گونه افراد با جدیت برخورد خواهد 
کرد.رییس کل دادگستری استان اصفهان در پایان، راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی و شورای حل اختالف در این خصوص را با 

حضور ریش سفیدانی از صنف صنعتگران، در دستور کار قرار داد.

مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به پرونده های اقتصادی ایجاد می شود

»پورشه باکستر« 
با رنگ خاص در 

ایران 
طی ســال های اخیر پورشــه 
باکســتر از معدود خودروها 
از این مدل اســت که توانسته 
اســتانداردها و شــرایط الزم 
برای ورود به کشور را به دست 

آورد.

وز عکس ر

رییس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات 
راه ومسکن وشهرسازی:

نگاه ملی به فرونشست 
زمین در اصفهان مانع 

بحران می شود
رییــس دفتر منطقــه ای مرکــز تحقیقات 
راه ومسکن وشهرسازی با اشــاره به اینکه 
براســاس آخرین مطالعات صــورت گرفته 
در دشت اصفهان و برخوار، میانگین ساالنه 
و نرخ فرونشســت زمین در این دشــت ۱۶ 
سانتی متر است، گفت: نگاه ملی به زاینده رود 
و فرونشست زمین در استان اصفهان باعث 
جلوگیــری از بحــران هیدروپلیتیکی آینده 
خواهد شد.حســین حجتــی در خصوص 
آخرین وضعیت پدیده فرونشســت زمین 
در اصفهان، اظهار کرد: بررسی های دو ساله 
اخیر نشان داده که استان اصفهان باالترین 
نرخ فرونشست در میان استان  های کشور 
را داشته اســت.وی با تاکید بر اینکه اگرچه 
انتقال آب بین حوضه ای، سیاستی ترمیمی 
است که همچنان راهکاری ضروری قلمداد 
می شود، تصریح کرد: البته با وجود انجام آن، 
همچنان نیاز آبی در این حوضه زیاد است و 
تاکنون نه تنها نتوانسته مشکل کم آبی زاینده 
رود را حل کند که خود به عنوان عاملی تهدیدزا 
بر زندگی ساکنان حوضه تاثیرگذار بوده است 
و طی این سال ها تالش برای دستیابی به آب 
در حوضه زاینده رود از یک خواسته مدنی به 
یک نیاز حیاتی و بقایی تبدیل شده و به شکل 
تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشــوب 
های اجتماعــی وارد عرضه جدیدی شــده 
است. رییس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات 
راه و مسکن و شهرسازی گفت: پیش بینی 
می شود با تشــدید بحران آب در زاینده رود 
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیســت 
 محیطی را به  وجود آورده که عوامل سازنده 
بحران هیدروپلیتیک آن را فراهم کرده است 
و به  عنوان بحرانی ژئوپلیتیک، نه  تنها امنیت 
عمومــی و اجتماعی این حوضــه آبریز را به 
مخاطره انداخته که می تواند بر امنیت ملی 

نیز تاثیر بگذارد.
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معاون صنایع سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

۱۴واحدتولیدی،اقالممرتبطبابیماریکروناراتولیدمیکنند

رییس ســازمان بســیج کارگری کشــوردر جمع کارگران و کارفرمایان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پس از پشت سر گذاشتن جنگ 
نظامی و فرهنگی هم اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان 
جمهوری اســامی قرار داریم، اظهار کرد: دشــمن از تمام ظرفیت های 
خود از جمله تحریم برای ضربه به اقتصاد کشــور استفاده می کند؛ اما 
مســئوالن نباید با اعمال برخی سیاست ها مشکات تحریم را مضاعف 
کنند.علی حسین رعیتی فرد تاکید کرد: در جنگ اقتصادی باید اقتصاد 
پویا و چاالک باشد و از ظرفیت های موجود در کشور که در برخی موارد 
بی نظیر است به درستی استفاده نکردیم.وی با بیان اینکه اگر بسیج در 
برخی از حوزه ها نمی تواند تاثیرگذر باشد باید رویکرد خود را تغییر دهد، 
گفت: در دوران جنگ تحمیلی فرماندهان جلوتر از بقیه حرکت می کردند، 
اما اکنون برخی مدیران اقتصادی در وســط میدان نیســتند و از پشت 
میز می خواهند مســائل را مدیریت کنند.رعیتی فرد در خصوص کمبود 
الستیک در کشور، یادآور شد: ۹ کارخانه تولید الستیک موجود در کشور 
ساالنه ۲۵۰ هزارتن  الســتیک تولید می کنند و نیاز کشور در این زمینه 
حدود ۳۵۰ هزار تن است.رییس بسیج کارگری کشور بیان کرد: حدود 
۸۰ درصد الستیک مورد نیاز سیســتم حمل و نقل بار و مسافر از خارج 
از کشور وارد می شــود، این در حالیست که سیستم حمل و نقل یکی از 
شریان های اصلی در کشور است. سال گذشته ۱۶۰ هزار تن الستیک وار 

د کشور شد، اما توزیع به درستی انجام نشد و الستیک احتکار شد.وی 
با اشاره به اینکه بســیج آمادگی دارد در حل مشــکات تولیدکنندگان 
وارد عمل شود، افزود: مشــکل ۱۵۰ واحد تولیدی در کشور با استفاده 
از ظرفیت بسیج و ستاد تسهیل حل شــد.رعیتی فرد تاکید کرد: برخی 
از مدیران قدرت ریســک پذیری ندارند، برای انجام برخی امور مدیران 
باید ریسک پذیر باشــند، همچنین برخی امور نیز نیازمند تصمیم گیری 
سریع اســت و اگر زمان آن بگذرد تصمیم کارساز نیست.معاون صنایع 
سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز  با بیان اینکه 
بسیج در تمامی بحران ها برای کنترل اوضاع وارد عمل شد، اظهار کرد: 
در زمان شیوع کرونا استان های کشور تجهیزات مورد نیاز کرونا از جمله 
ماسک و الکل را در اختیار استان قرار ندادند.محمدکاظم منزوی،  افزود: 
با همت جهادی هم اکنون ۱۴ واحد تولیدی اقام مرتبط با بیماری کرونا 
را تولید می کنند، در برخــی از صحنه های نیازمنداســتفاده از ظرفیت 
بسیج هستیم.وی با اشاره به مشکات بخش صنعت در چهارمحال و 
بختیاری، گفت: مشکاتی نظیر تحریم، وضعیت اقتصادی و ... موجب 
شد تعداد ۱۸۰۰ واحد صنعتی فعال استان، به ۹۵۰ واحد برسد.منزوی 
با بیان اینکه مجموعه قرارگاه خاتم االنبیا)ص( جدا از مجموعه سپاه و 
بسیج نیست، عنوان کرد: ســرمایه گذاری این قرارگاه در چهارمحال و 

بختیاری برای توسعه و کاهش بیکاری موثر است.

بیشترین معوقات کارگران در بخش دولتی است
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیــاری با بیان 
اینکــه ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت اســتان تحت پوشــش ایــن اداره کل 
هســتند، اظهار کرد: همچنین ۱۳ هزار بنگاه اقتصادی در استان فعال 
اســت که از این تعداد ۵۶۰ بنگاه اقتصــادی باالی ۵۰ نفــر نیرو دارد.

حفیــظ ا... فاضلی با بیان اینکــه تنظیم روابط کارگــر و کارفرما موجب 
می شــود فعاالن این حوزه در فضای ســالم کار کننــد، افزود: حمایت 
از کارگران و کارفرمایان بنــا بر موارد قانونی انجام می شــود.فاضلی با 
بیان اینکه بیشــترین معوقات کارگران در بخش دولتی اســت، گفت: 
 معموال حــق و حقوق کارگــران در بخش خصوصــی منظم تر پرداخت 

می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند 
سرمایه گذاری در استان، یادآور شد: برخی از مدیران دیدگاه خوبی نسبت 
به سرمایه گذاری ندارند، بنابراین به بهانه های واهی از صدور مجوز برای 
سرمایه گذران در این استان جلوگیری می کنند.وی عنوان کرد: طی دو 
سال گذشته حدود ۲۰ هزار شغل در چهارمحال  و بختیاری ایجاد شد و 
رتبه بیکاری کاهش پیدا کرد، اگر تا پایان ســال حدود ۱۳ هزار شغل در 
 این استان ایجاد شود، قطعا رتبه بیکاری در اســتان تا رتبه ۱۳ کاهش

 پیدا می کند.

 طرح های افزایش بهره وری دام، زمینه ساز رشد
 اقتصادی عشایر

مسئول بسیج عشایری کشور در جمع عشایر غیور اســتان چهارمحال و بختیاری در مجمع عالی 
بسیج عشایری اســتان که با حضور نماینده محترم ولی فقیه در اســتان و فرمانده سپاه حضرت 
قمربنی هاشم علیه السام و عشایر غیور استان برگزار شد، گفت: پشتیبانی عشایر از نظام، انقاب 
و اسام مانند همان ســال ۵۷ و دوران پیروزی انقاب و حمایت از امام خمینی )ره( است.احمد 
سعیدی با بیان اینکه محور معیشت عشایر بر پایه دام بوده، تاکید کرد: متاسفانه هزینه های باال و 
سرسام آور نگهداری و پرورش دام باعث شده این امرار معاش برای عشایر مقرون به صرفه نباشد.

سعیدی از ارائه طرحی با عنوان افزایش بهره وری تولید دام سبک عشایر خبر داد و گفت: شروع این 
طرح با محور آموزش به عشایر خواهد بود و به زودی در کل کشور برای اجرای این طرح به میدان 
خواهیم آمد.رییس سازمان بسیج عشایر کشور با اشاره به مشــکات افزایش تولید دام عشایر 
گفت: یکی از این مشکات کمبود و گرانی نهاده های دامی است که انتظار می رود مسئوالن استانی 
و کشوری پیگیر حل این معضل باشند.وی با اشــاره به نقش بی بدیل زنان عشایر از اجرای طرح 
توانمندی و اشتغال زنان عشایر در حوزه پشم و کرک دام عشایر که ظرفیت خوبی دارد و متاسفانه 
مغفول مانده است، خبر داد و گفت: مطالعات این طرح در حال انجام است و بعد از تحقیقات الزم 
در کلیه مناطق عشایری کشور اجرا می شود.وی با اشــاره به فرمان صریح مقام معظم رهبری در 
خصوص صدور جواز خاص برای عشــایر تصریح کرد: با توجه به اینکه ساح جزو الینفک زندگی 
عشایر است در تعامل با نیروهای مسلح مشکل ساح عشایر حل و شاهد کاهش قیمت فشنگ و 
مهمات عشایر هستیم.سعیدی با اشاره به کنگره ملی ده هزار شهید جامعه عشایری کشور گفت: 
برای اولین بار این کنگره با سه رویکرد فرهنگی، محرومیت زدایی و خدمات رسانی و وحدت اقوام 

برگزار می شود.
 

در شش ماه نخست سال صورت گرفت؛

 جمع آوری بیش از 10 میلیارد تومان زکات
 در چهارمحال وبختیاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان تصریح کرد: با تجمیع مبالغ انواع زکات جمع آوری 
شده از ابتدای ســال تا کنون، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان جمع آوری شده است که در 
مقایسه با سال گذشته، رشــد ۱۲۷ درصدی را شاهد هســتیم.علی ملک پور در نشست مشترک 
شــورای نماز و زکات اســتان، اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی)ره( در مبحث فرهنگ سازی، 
تقویت شبکه تبلیغی زکات با همکاری اداره کل تبیلغات اسامی و معاونت تبیلغ حوزه علمیه استان 
در دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: رســیدگی به درخواست ها و صدور مجوز جمع آوری 
زکات توسط دبیرخانه زکات استان در اسرع وقت، ترویج زکات فطره در برنامه شاد، برخورد نیروی 
انتظامی با پایگاه های فطریه فاقد مجوز و کنترل مجوز تمامی پایگاه ها، تبلیغ و ترویج زکات فطره 
در صدا و ســیما، ارســال گزارش آمار جمع آوری زکات به دبیرخانه از اهم اقدامات ستاد زکات در 

شش ماهه نخست سال است.
ملک پور بیان کرد: بانک اطاعاتی مؤدیان و فعاالن عرصه زکات در اســتان جمع آوری شده است 
که بر این اســاس، ۶۰۸ مؤدی، ۱۸۰ عامــل و ۱۶۸ مبلغ و روحانی در امر ترویــج فرهنگ زکات با 
کمیته امداد اســتان همکاری دارند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان تعداد جلسات 
شورای زکات در شهرها و روستاهای استان از ابتدای ســال تا کنون را ۷۰۲ جلسه اعام و تصریح 
کرد: در این جلســات، در مجموع ۸۹۸ مصوبه مورد بحث و تصویب قرار گرفته اســت.ملک پور با 
اشاره به آمار فطریه عام و سادات در استان طی شش ماه نخست سال، گفت: طی این مدت، ۱۱۴ 
میلیون تومان زکات فطریه سادات و یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان زکات فطریه عام در استان 

جمع آوری شده است.

با مسئولان

برخی از مدیران دیدگاه خوبی نسبت به سرمایه گذاری 
ندارند، بنابراین به بهانه های واهی از صدور مجوز برای 

سرمایه گذران در این استان جلوگیری می کنند

بام ایران

مفاد آراء
7/44 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان  تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
 داشته باشــند. می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 139960302023000245 مورخ 99/04/31 آقای اسمعیل 
منتظر القائم به شماره شناســنامه 10 کدملی 1284360695 صادره از اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/63 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 3534 اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.
 ردیــف 2- برابــر رای شــماره 139960302023000247 مــورخ 99/04/31 
خانم فاطمه منتظرالقائم به شــماره شناســنامه 26 کدملی 1284466140 صادره از 
اصفهان فرزند عبدالحســین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 170/63 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3534 اصلی واقع در بخش 1 ثبت 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/10

م الف: 985176 ابوالفضل ریحانــی رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک مرکزی 
اصفهان

مفاد آراء
7/45 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
 و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد

 برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باســتاد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی و اسناد عادی 
 تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است

 لذا طبق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 
15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور اســناد مالکیت 
متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
 به مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
 مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . 
پرونــده   کالســه     139960302018000549 شــماره  رای  بــر  برا
1393114402018000419 آقای حســن زارچون خرزوقی فرزند رمضان  بشــماره 
شناسنامه  80  صادره از خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/05  
متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 176 فرعی از 114 اصلی واقع در خورزوق  

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/06/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/10

م الف : 983245  ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

7/46  هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باســتاد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   139960302018000700 شــماره  رای  بــر  1-برا
1391114402026012258  آقای رســتگاربیگی  هرچگانی فرزند شکرعلی بشماره 
شناســنامه 34   صادره از شهرکرد  نســبت به ششدانگ یک باب  ســوله   به مساحت 
817/05  متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 347 فرعــی از 397 اصلی واقع 
در جاده حبیب آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری مع الواســطه و بی واسطه از خانم 

مهین تاج سخی طبع  
پرونــده  کالســه    139960302018000696 شــماره  رای  بــر  2-برا
1391114402026011670  آقای مهدی بیگی  هرچگانی فرزند رســتگار بشــماره 
شناسنامه3131 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب مغازه   به مساحت 50متر 
مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 347 فرعی از 397 اصلــی واقع در جاده حبیب 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از خانم مهین تاج سخی طبع  
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/06/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/10

م الف : 980223  ابراهیم غفاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

7/47 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باســتاد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . 
پرونــده  139960302018000562کالســه  شــماره  رای  بــر  1-برا
1397114402018000104  آقای محسن مهنام   فرزند حســین  بشماره شناسنامه  
36393  صادره از اصفهان  نسبت به ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 151/55  
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
پرونــده  کالســه   139960302018000558 شــماره   رای  بــر  2-برا
1397114402018000102  آقای محسن مهنام   فرزند حســین  بشماره شناسنامه  
36393  صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 94/65  متر 
مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقــه صنعتی دولت آباد  

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
پرونــده  کالســه   139960302018000560 شــماره   رای  بــر  3-برا
1397114402018000103  آقای محسن مهنام   فرزند حســین  بشماره شناسنامه  
36393  صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 93/60 متر 
مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقــه صنعتی دولت آباد  

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/06/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/10

م الف : 980459  ابراهیم غفاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی  

7/48 تحدیدحدود ششــدانگ تجــاری اداری پــالک شــماره 2885 / 15 واقع در 
فالورجان بخــش نه ثبت اصفهــان که طبق ســوابق وپرونده ثبتی بنــام آقای جواد 
کیانــی فالورجانی فرزنــد مصطفــی درجریان ثبت اســت وعملیــات تحدید حدود 
قانونــی آن بعمل نیامده اســت . اینک بنا به دســتور قســمت اخیر مــاده 15 قانون 
ثبت وطبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پــالک مرقوم روز پنج شــنبه 1 / 8 / 99 
ســاعت 9 صبح درمحل شــروع وبعمل خواهد آمدلذابــه موجب این آگهــی به کلیه 
مجاورین اخطــار میگردد که در روز وســاعت مقــرر دراین آگهــی در محل حضور 
یابند واعتراضات مالکیــن یامجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجلس تحدیدی تــا30 روز پذیرفته خواهد شــد . تاریخ انتشــار : 10 / 7 / 99  
م  الف: 1002028 حسین زمانی علویجه مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه (
7/49 تمامت یک سهم مشاع از 395 سهم ششــدانگ پالک ثبتی 210 فرعی مجزی 
 شــده از پالک 12 اصلی واقع در زازران بخش 9 ثبت اصفهان بمســاحت ششــدانگ
 115 . 359 متر مربع که ســند مالکیت آن در صفحه 247 دفتر156 امالک بشــماره 
ثبت 16190 به نام آقای پیمان امینی فرزند بهرام ســابقه ثبت داشــته ودر قبال طلب 
خانم فاطمه لطیفی وصندوق دولت بازداشت گردیده است وحدود ومشخصات وحقوق 
ارتفاقی ششــدانگ پالک مذکور طبق صورت مجلس تحدیدی ودفتر امالک مربوطه 
می باشــد . لذا حدود اربعه آن طبق اعالم کارشناسان شماال" به باغ آقای سیدنا شرقا" 
به دامداری آقای بهرام امینی وباغ آقای شــاه نظری جنوبا" به باغ آقای مرتضی نصر 
اصفهانی وغربا" به گذر 6 متری . که برابر گزارش کارشناسان رسمی دادکستری ملک 
 مورد بازدشــت درحال حاضر بصورت یک واحد دامداری سنتی گاو شــیری با پروانه 
بهره برداری شــماره 1721 مورخ 14 / 12 / 97 جهاد کشــاورزی فالورجان که فعال 
فاقد دام می باشــد وهمچنین یک باب منزل مســکونی درآمده که قســمت دامداری 
اصطبل بسته وباز سنتی ، بهاربند ، انبار ســنتی واتاق باال وجود دارد ودرقسمت شمال 
شــرقی غربی یک باب منزل مســکونی دوطبقــه بدون مجوز درعرصــه حدود 106 
مترمربع واعیان حــدود 212 مترمربع که طبقه همکف انبــاری وپارکینگ به ارتفاع 3 
متر وطبقه اول مســکونی کف سرامیک ، بدنه گچ سفید ، آشــپزخانه کاشی وسرامیک 
 باکابینــت فلــزی درب ام دی اف ونمای ســرامیک ودارای انشــعابات آب وبرق نیز 
 می باشد ومســاحت عرصه شــامل دامداری ومنزل مســکونی جمعا" 650 متر مربع 
می باشد . وطبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری ارزش کل عرصه واعیان جمعا" به 

مبلغ 000 / 000 / 870 / 4 ریال معادل چهارصد وهشتاد وهفت میلیون تومان ارزیابی 
وبرآورد گردیده اســت ، ملکی آقای پیمان امینی فرزند بهرام که باســتناد سند ازدواج 
شماره 92747 مورخ24 / 6 / 1389 تنظیمی در دفتر خانه ازدواج 153 شهر فالورجان 
درقبال طلب خانم فاطمه لطیفی وصندوق دولت بازداشت گردیده است در روز یکشنبه 
مــورخ 27 / 7 / 1399 درمحل اداره ثبت اســناد وامالک فالورجــان واقع درخیابان 
 فردوسی جنب بانک کشــاورزی از طریق مزایده به فروش می رســد ومزایده از مبلغ
 000 / 000 / 870 / 4 ریــال ) چهارصدو هشــتاد وهفت میلیون تومان ( شــروع وبه 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا" فروخته می شود وشــرکت درجلسه مزایده وفق ماده 
136 اصالحی آئین نامه اجرا منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت بوده وبرنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرغیراین صورت مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه دولت واریز خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب ویا حق اشتراک ومصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری 
وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شــد ونیم عشر وحق مزایده نقدا" وصول می گردد 
ضمنا" بستانکار اعالم نموده از وضعیت بیمه ملک مورد مزایده اطالعی ندارد . لذا این 
آگهی در یک نوبت در رونامه زاینده رود در تاریخ 10 / 7 / 1399 درج ومنتشر می گردد 
ودر صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد . الزم به ذکر اســت با توجه 
به اعتراض واصل شده از طرف مدیون نســبت به عملیات اجرائی ، رای ماده 169 آئین 
نامه اجرا صادر شده ومتعاقبا" توسط هیئت نظارت استان اصفهان مورد تائید قرار گرفته 
وبدلیل اعتراض مجدد مدیون به رای صادره مراتب جهت طرح ویا عدم طرح در شورای 
عالی ثبت به اداره کل نظارت براجرای اسناد رسمی سازمان ثبت ارسال گردیده است . 
تاریخ انتشار : 10 / 7 / 1399 – تاریخ مزایده : 27 / 7 / 1399 –  م  الف: 997184 

محسن اسماعیل زاده مدیر واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان
مزایده اموال غیرمنقول                                     

7/50 اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد درپرونده شماره اجرائی  9900604 
موضوع علیه خانم بتول امان الهی درچه  فرزند صادق وله خانم فاطمه امان الهی فرزند 
مصطفی درتاریخ 6 / 8 / 1399 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 84 
متر مربع عرصه اعیان )مترمربع ( حدود 50 ، یک طبقه به انضمام زیرزمین به مساحت 
15 مترمربع باکف وبدنه سرامیک وقدمت حدود 20 ســال ودارای انشعابات می باشد 
شــماال" : دیوار بطول 7 متر به خانه علی صمیمی ، شرقا" : دیوار بطول 20 متر به خانه 
بتول امان الهی ، جنوبا" : درب ودیوار بطول 7 متر به کوچه غربا" : دیوار بطول 20 متر 
به خانه علی صیفوری ملکــی خانم بتول امان الهی درچه فرزنــد صادق وخانم فاطمه 
امان الهی فرزند مصطفی واقع در فالورجان ، شهر یزد آباد ، کوچه 49 ، بن بست 20 که 
 دارای سابقه ثبتی نمی باشد وملک مذکور مفروز می باشــد ومتعلق حق غیر می باشد 
) متصرف محمد علی امان الهی فرزندقاســمعلی ( از ســاعت 10 الی 11 صبح جلسه 
مزایده دردفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطــاق 318 برگزار نماید ملک موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000 / 000 / 750 / 2 ریال ارزیابی 
شده اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده باحضور درمحل این اجرا 
از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که 
باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنا" کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده خواهد 
بود وکسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی 
شده را حداقل دوروز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 
IR 110100004061012907670593 وبا شناسه پرداخت شماره 99610810010
0119709983656500827   واریز فیش تایید شده ازسوی حسابداری این دادگستری 
را ارائه نمایند . وباانصراف برنده یا عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت پیشنهادی درمهلت 
مقرر ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد .م الف: 1004347 مدیر اجرای 

احکام مدنی دادگستری فالورجان 



پنجشنبه 10 مهر   1399 / 13 صفر  1442/ 1 اکتبر 2020/ شماره 3083
معاون پیشگیری بهزیستی استان:

معتادان متجاهر ساماندهی می شوند
معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان گفت: با اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاهر 
بر اســاس اســکن عنبیه چشــم، هویت معتادان متجاهر محرز شــده، دفعات بستری شدن 
این افراد مشــخص و روند درمانی آنان برای ســازمان قابــل پیگیری و ســرانجام درمان هر 
شــخص معین خواهد بود.ســمیه کریمی در خصوص ســامانه ســاماندهی معتادان متجاهر 
بر اســاس عنبیه چشــم، اظهار کرد: سال های گذشــته قرار بر این بود که ســاماندهی معتادان 
متجاهر اتفاق بیفتد، که این مهم با پیگیری های ســازمان بهزیســتی کشــور و هماهنگی های 
شــورای مبارزه با مواد مخدر انجام شــده و ســازمان فناوری ســازمان بهزیســتی کشور نرم 
افزاری تحت عنوان اســکن عنبیه چشــم معتادان متجاهر را تهیه و در سراســر کشــور اجرایی 
کرد.وی با اشاره به شــروع این طرح در اســتان اصفهان، افزود: با تالش مســئوالن بهزیستی 
اســتان اصفهان، توانســتیم جزو اســتان های پیشرو باشــیم و این دســتگاه برای مرکز ماده 
 ۱۶ بهزیستی اســتان تهیه شده اســت تا امکان تشخیص اســکن عنبیه برای معتادان متجاهر 

فراهم شود. 

ارائه خدمات رایگان به بیماران تاالسمی
رییس اداره بیماری های معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان از ارائه بسته 
حمایتی ویژه خدمات دهی رایگان به ۷۰۰ بیمار تاالسمی استان اصفهان در سال جاری خبرداد.

شهربانو مظاهری اظهارداشت: با گسترش شیوع ویروس کرونا و خطر آن برای بیماران زمینه ای 
، خوشبختانه از سوی وزارت بهداشت کشور بســته حمایتی ویژه ای برای خدمات دهی رایگان و 
توجه به مسئله بهداشت و درمان بیماران تاالسمی استان اصفهان ارائه شده است.وی افزود: این 
خدمات در زمینه هایی همچون دارو، ویزیت های تخصصی، خدمات تصویر برداری و رادیولوژی، 
فیزیوتراپی، بینایی سنجی، شنوایی ســنجی، لوازم فیلتر خون، لوازم آزمایشگاهی و توانبخشی 
مشروط به بخش های دولتی به ۷۰۰ بیمار تاالسمی اســتان اصفهان ارائه می شود.رییس اداره 
 بیماری های معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان اصفهان تاکید کرد: احداث مرکز

  دندان پزشــکی بیماران تاالســمی اســتان اصفهان که از ســال گذشــته کلید خورد هم اکنون 
در حال اجراست.

مدیر کل دامپزشکی استان:

مرگ و میر بیماری »هاری« در اصفهان به صفر رسیده است
 مدیر کل دامپزشکی اســتان اصفهان در مورد بیماری هاری در اســتان گفت: اقدامات و تالش 
ما باعث شــده  آمار و تلفات هاری در ســال 98 و در شــش ماهه 99 صفر باشــد و این نشان 
دهنده خدمات عمده دامپزشکی اســت که از چشــم مردم معموال پنهان است.شهرام موحدی 
اظهار کرد: در ســال 98 با وجود همه این مشکالت ۱۷ هزار قالده ســگ واکسن هاری دریافت 
کردند و تعدادی از همکاران ما هم در پی گزش سگ در بیمارســتان ها بستر شدند؛ در سال 99 
نیز تا پایان شــهریور ماه به 9 هزار قالده ســگ واکسن تزریق شــد.مدیرکل دامپزشکی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: هزینه واکســن و عملیات واکسیناســیون کامال رایگان است و دولت 
هزینه بســیاری ســنگینی در این زمینه انجــام می دهد؛ اگر تمــام این  اقدامــات نبود، حوزه 
انســانی با خطرات بســیازی زیادی شــدید رو به رو بود، چرا که بیماری هاری در کل دنیا قابل 
درمان نبوده و فرد مبتال شــده به این بیماری فوت می کند.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان 
اذعان کرد: اقدامات و تالش ما باعث شــده  آمار و تلفات هاری در ســال 98 و در شــش ماهه 
 99 صفر باشــد و این نشــان دهنده خدمات عمده دامپزشکی است که از چشــم مردم معموال

 پنهان است.

بر اساس اعالم مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان، ورود غیر قانونی به عراق 6ماه حبس خواهد داشت؛

هشدار جدی: راهی مرزها نشوید

مســئوالن اجرایی و انتظامی کشــور طی  پریسا سعادت
روزهــای اخیر مرتبا در مورد بســته بودن 
مرزها و نســبت به عدم حرکت به سمت اســتان های مرزی هشدار 
می دهند. کار به جایی رســیده که دولت عراق هفته گذشــته اعالم کرد 
ارتش این کشور برای مقابله با شورش های احتمالی در مرز این کشور 
با ایران آرایش نظامی به خود گرفته است. شیوع باالی کرونا در دو کشور 
عراق و ایران امسال راهپیمایی اربعین را لغو کرد. هر چند در عراق این 
مراسم با حضور شــیعیان عراقی برگزار می شــود؛ اما در ایران هر نوع 
تجمع نمادین و راهپیمایی به ســمت مرزها به دلیل شرایط فوق حاد 

کرونا ممنوع اعالم شده است.
 اغلب موکب ها و برگزار کنندگان این مراســم از هفته ها قبل در مورد 
کنسل شدن آن و مراســماتی مانند کمک های دوستانه و برنامه های 
فرهنگی دیگر تاکید کردند؛ اما هنوز هستند کسانی که با به خطر انداختن 
جان خود و سایر هموطنان برای شرکت در این مراسم اصرار دارند. در 
همین خصوص مدیر کل امــور اتباع و مهاجران خارجی اســتانداری 
اصفهان اعالم کرد: امســال با توجه به اینکه دولت عراق و ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا از پیش مشخص کرده اند که امکان عزیمت به عراق فراهم 
نیســت، امکان خروج از مرز ایران وجود ندارد و حداقل مجازات برای 

افراد خاطی مدت شــش ماه حبس است.مهدی سلیمانی اظهار کرد: 
امسال با توجه به اینکه دولت عراق و ستاد ملی مبارزه با کرونا از پیش 
مشــخص کرده اند که امکان عزیمت به عراق فراهم نیست، با توجه به 
اینکه زیارت امام حسین )ع( امری مستحب است اما به دلیل شرایط 
ایجاد شده و برای حفظ سالمتی هموطنان همه زوار که قصد عزیمت به 
کربالی معلی را دارند به دلیل آنکه پیاده روی اربعین به گونه ای است 
که ناگزیر ارتباطــات اجتماعی ایجاد می شــود و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی فراهم نیســت، توقع این اســت که همه به ایــن تصمیم 
 احترام بگذارند و برای ســالمتی خودشــان و زائران دیگر راهی مرزها 

نشوند.
وی افزود: با توجه به هماهنگی هایی که صورت گرفته امکان خروج از 
مرز ایران وجود ندارد و همین طور مرز عراق زائــری را نمی پذیرد، این 
مورد حتی برای اتباع خارجی که در ایران هستند و هرساله این فرصت 
برای بازگشت به وطن شــان فراهم می شــود صدق می کند، در واقع 
توصیه می شود امســال از ظرفیت هایی که وجود دارد برای حمایت از 
اقشار آسیب پذیر استفاده شود، در واقع برنامه ها با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی در کشور خودمان برگزار می شود.

مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان در خصوص 

بازگشایی احتمالی مرزها، افزود: مرزهای ایران و کشور عراق به هیچ 
وجه باز نمی شــود و اگر برخی تصور می کنند که می توانند از مرز ایران 
و عراق بگذرند سخت در اشــتباه هســتند، بلکه ممکن است عده ای 
به صورت غیرمجاز به خاک عراق وارد شــوند که در قانون تا شش ماه 
حبس برای افراد خاطی در نظر گرفته شده است. این موضوع قانونی 
 باید مورد توجه قــرار گیرد و قطعا حق نداریم ضوابط کشــور دیگری را 

زیر پا بگذاریم.
وی در خصوص شناسایی آســان اتباع خارجی از سوی پلیس عراق، 
تصریح کرد: اگر کســی بتواند وارد کشور عراق شــود با توجه به اینکه 
امســال در این کشــور تبعه خارجی وجود ندارد حضور زائران از دیگر 
کشورها نمود روشنی داشته و بالفاصله مورد توجه قرار می گیرد، این در 
حالی است که سال های گذشته تعداد زوار خارجی بیش از حد تصور بود 
و امکان جداسازی وجود نداشت اما امسال بر اساس ضوابط کشور عراق 
تاکید شده است پذیرشی صورت نگیرد.سلیمانی اظهار کرد: همانطور 
که اشاره شد حداقل مجازات برای افراد خاطی به مدت شش ماه است 
و قطعا تبعاتی را برای دیپلماســی کشــور ما دارد چرا که مسئوالن باید 
پیگیر امور متخلفان باشند و هزینه هایی را برای دولت ایران و خاطیان 

ایجاد می کند.

 مســئول نوجوانان، جوانــان و مــدارس معاونت 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
نظارت اولیه از مدارس توسط تیم بازرسان بهداشت، 
شناسایی به موقع موارد مشکوک به کرونا ویروس 
در مدارس انجام می شود و تســت کرونا در مراکز 
۱۶ ســاعته برای معلمــان و دانش آمــوزان انجام 
می شود.راضیه امیدی خاطرنشــان کرد: معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد 
پس از پایــان پایش اولیه، اســامی مدارس نمونه 
را در رســانه های جمعی و نتایج کلی را در ســایت 
معاونت به منظور آگاهی عموم اعالم کند و این روند 

به طور مســتمر ادامه دارد.وی با بیان اینکه میزان 
آگاهی جامعه از پروتکل ها و مشارکت آنان در اجرای 
موازین بهداشتی در مدارس بسیار تاثیر گذار است، 
تصریح کرد: شناســایی به موقع موارد مشکوک به 
کرونا در گروه هدف مدارس و تمهیدات الزم جهت 
عدم حضور آنان در مدرسه نیز یکی دیگر از اقدامات 
الزم در این دوران اســت که در مقابله با شیوع کرونا 
بسیار موثر خواهد بود.امیدی با بیان اینکه شناسایی 
به موقع موارد مشکوک به کرونا با همکاری اداره کل 
آموزش و پرورش و امکانات سامانه های اطالعاتی 
معاونت بهداشتی انجام می شود، افزود: در ابتدای 
بازگشایی مدارس کارکنان و دانش آموزان و اعضای 
خانواده آن ها که به کرونا مبتال بودند، شناسایی و همه 

مراحل و اقدامات الزم جهت عدم حضور این افراد به 
مدرسه انجام شد، البته به طور روزانه نیز افراد جدید 
مبتال به همین ترتیب شناسایی می شوند و این اقدام 
نیز به طور مستمر ادامه دارد.وی اظهار کرد: دانشگاه 
علوم پزشــکی با بازگشــایی مدارس امکانات الزم 
جهت ارجاع، معاینه و انجام تست برای دانش آموزان 
و معلمان دارای عالئم مشکوک به بیماری کرونا را در 
مراکز منتخب ۱۶ ساعته فراهم کرده است و توصیه 
می شود همه دانش آموزان و خانواده آن ها و کارکنان 
مدارس با احســاس هر یــک از عالئــم کرونا وارد 
سامانه salamat.gov شوند و عالئم خود را ثبت و 
تا مشخص نشدن وضعیت بیماری خود از حضور در 

مدرسه و سایر اجتماعات خودداری کنند.

 مسئول نوجوانان، جوانان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تست کرونا در مراکز 1۶ ساعته برای معلمان و 
دانش آموزان انجام می شود

 مرزهای ایران و کشور عراق به هیچ وجه باز نمی شود و 
اگر برخی تصور می کنند که می توانند از مرز ایران و عراق 
بگذرند سخت در اشتباه هستند، بلکه ممکن است عده ای 
به صورت غیرمجاز به خاک عراق وارد شوند که در قانون تا 

شش ماه حبس برای افراد خاطی در نظر گرفته شده است

 آتش در کمین
 نقش جهان!

میدان نقش جهان اصفهــان یکی از مهم 
ترین و زیباترین میراث کهن ایران زمین و 
شهر اصفهان است؛ اما مدت هاست که این 
میراث جهانی در معرض خطر آتش سوزی 
قرار دارد. سیم کشی های غیر استاندارد و 
بسیار قدیمی که در سرتاسر این محدوده 
تاریخی دیده می شــوند تنهــا منتظر یک 
جرقه کوچک هســتند تا نفس راحت این 

میدان را به آتش بکشانند.

کشف یک هزار و 400 میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان، از کشــف یک هزار و 4۰۰ میلیارد ریال انواع کاالی قاچــاق با عملیات 
هوشمندانه ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در نیمه نخست امسال خبر داد.سردار 
محمدرضا میرحیدری در ادامه از افزایش 52 درصدی ارزش کاالهای قاچاق کشــف شده توسط 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد و گفت: برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه، ارزش کاالهای قاچاق مکشوفه در ۶ ماهه اول 
سال جاری بالغ بر یک هزار و 4۰۰ میلیارد ریال اســت.وی تصریح کرد: در این رابطه 2 هزار و ۷4۷ 
قاچاقچی کاال دستگیر، ۶29 خودروی سبک و ســنگین حامل کاالی قاچاق توقیف و 2 باند دانه 
درشتی که در زمینه تهیه و توزیع کاالهای خارجی قاچاق فعال بودند، منهدم شدند.به گفته سردار 
میرحیدری، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم یدکی موتورسیکلت، خودرو، ماشین آالت کشاورزی، 
صنعتی و ماشین آالت راه سازی، ابزار آالت، لوازم آشپزخانه، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای، مواد 

خوراکی، تجهیزات پزشکی و لوازم الکترونیکی بیشترین کاالهای مکشوفه در این مدت بودند.

انتقام گیری اینترنتی به خاطر  به اجرا گذاشتن مهریه
زنی ۳۰ ساله چند روز پیش به پلیس فتای اســتان اصفهان مراجعه و شکایتی را مطرح کرد مبنی بر 
اینکه فردی ناشناس در شبکه اجتماعی اینســتاگرام اقدام به انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی او 
کرده است.بعد از طرح این شکایت بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. با انجام اقدامات 
فنی و تخصصی در فضای مجازی متهم به نام نادر که همسر سابق شاکی است، شناسایی و دستگیر 
شد.نادر در بازجویی ها به جرمش اقرار و انگیزه خود را اختالف شدید و انتقام جویی بابت به اجراگذاشتن 
مهریه و دیگر مطالبات قانونی همسر سابق خود عنوان کرد. متهم در ابتدا منکر جرمش شد؛ ولی پس از 
مواجهه با مدارک و مستندات به دست آمده توسط کارشناسان این پلیس به ناچار لب به اعتراف گشود. 

دستگیری خریدار گوشی های تلفن همراه سرقتی
خریدار گوشــی های تلفن همراه ســرقتی در خمینی شهر اســتان اصفهان شناسایی و دستگیر 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: ماموران کالنتری ۱2 این فرماندهی موفق شدند 
فردی سابقه دار در زمینه خرید و فروش گوشــی تلفن همراه مسروقه را دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی بدهند.سرهنگ غالمرضا براتی افزود: در بازرسی از مخفیگاه این مالخر 8۰ دستگاه گوشی 

تلفن همراه مسروقه به ارزش 5۰۰ میلیون ریال کشف و جمع آوری شد.

 برگزاری مرحله سوم کمک مومنانه در اصفهان
 طی  دهه آخر ماه صفر

مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان از برگزاری مرحله سوم کمک مومنانه طی دهه آخر ماه صفر 
در اصفهان خبر داد.سرهنگ حسن عجمی در خصوص اجرای مرحله سوم کمک مومنانه در اصفهان 
اظهار کرد: مرحله سوم کمک مومنانه طی دهه آخر ماه صفر در اصفهان برگزار می شود.مسئول بسیج 
سازندگی استان اصفهان گفت: گروه های جهادی و بسیجیان اصفهان حدود چهار میلیون ماسک سه 
الیه بیمارستانی تولید کردند که این ماسک ها به تایید سازمان غذا و دارو رسیده است.وی افزود: با 
شیوع ویروس کرونا 55۰ کارگاه تولید ماسک توسط بسیج سازندگی در سطح استان راه اندازی شد؛ 
ماسک های تولیدی در سراسر استان از طریق نواحی مقاومت بسیج، بسیج سازندگی، حوزه های 
بسیج محلی و پایگاه های بسیج زیر نرخ مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار می  گیرد.سرهنگ 
عجمی اضافه کرد: بسته های معیشتی به همراه ماسک به جامعه هدف و افرادی که در سایت طرح 
مهرکریمانه ثبت نام کردند، اهدا می شود.وی بیان کرد: پیش بینی می کنیم ۳۰ هزار بسته معیشتی 

در کنار چهار میلیون ماسک تهیه و توزیع شود.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

خبر روزاخبار

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
اصفهان خبرداد:

 افت رعایت پروتکل ها 
طی 10  روز گذشته

مدیر بهداشــت محیــط مرکز بهداشــت 
اصفهان در خصوص وضعیت موجود کرونا 
در اصفهان گفت: نه تنهــا اصفهان بلکه در 
سطح کشور تا اواخر شــهریورماه پروتکل 
های بهداشتی و مســائل بهداشتی فردی 
به طور نســبی رعایت می شــد؛ اما در این 
۱۰ روز اخیر افت رعایت ها را داشتیم.سید 
مهدی میرجهانیان اظهار کــرد: با توجه به 
شــرایط این روزهای کالن شــهر و استان 
اصفهان  و شرایطی هم که بر این استان از 
لحاظ معیشــتی و اجتماعی حاکم است، 
باید تصمیمات خاصی در ســتاد اســتانی 
کرونا گرفته شــود.مدیر بهداشــت محیط 
مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: رعایت 
پروتکل ها و دســتورالعمل ها فوق العاده 
حیاتی است و باید جلوی تجمع های غیر 
ضرور و رعایت شــرایط بهداشتی و مسائل 
حفاظ فردی گرفته شود و برای همین اکیپ 
های مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت 
شهرستان ها فعال شدند.وی افزود: اکیپ 
های مراکز بهداشت با همکاری دیگر ارگان 
ها با موارد تخلف که هــر گونه عدم رعایت 
پروتکل ها و دستور العمل های بهداشتی 
است و باعث افزایش بیماری و حتی مرگ 
افراد می شــود، محکم و جــدی برخورد 
و پلمب صــورت مــی گیرد.میرجهانیان با 
توضیح اینکــه افراد مختلــف را به مراجع 
قضایی معرفی می کنیم، بیــان کرد: نمی 
توانیم آمار از پلمب اصناف متخلف بدهیم 
به دلیــل اینکه عدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و پلمب های کرونا یک طرف و 
بازرسی های روتین مراکز بهداشت از مراکز 
تهیه و توزیع مــواد غدایی و اماکن عمومی 
انجام می شــود هم طرف دیگر است.وی 
اضافه کرد: گزارش ها بــه صورت روزانه به 
وزارت بهداشت و استانداری اعالم می شود؛ 
اما اگر بخواهیم آمار نسبی بدهیم کابردی 

نیست.

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 2۶9 مورخ 99/۶/۱۱ شورای اسالمی شهر در نظر دارد محل محور دوچرخه سواری و کیوسک مربوط 
به آن واقع در پارک ساحلی زرین شــهر را به صورت اجاره برای مدت دو ســال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط 

دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 99/۷/۱5 به شهرداری زرین شهر 

مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

میثم محمدی- شهردار زرین شهر م الف:996388

نوبت دوم



رییس فدراسیون بسکتبال: 

رزومه »شاهین طبع« قوی تر از سایرین است
رییس فدراسیون بسکتبال با اشاره به نشست روز سه شنبه کمیته فنی فدراسیون بسکتبال که به ابقای مهران شاهین طبع در رأس تیم ملی تا زمان برگزاری بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو ختم شد، توضیحاتی داد.رامین طباطبایی گفت: با توجه به تعویق یک ساله بازی های المپیک و  عدم قرارداد سرمربی تیم ملی با فدراسیون الزم بود 
که توسط کمیته فنی در این زمینه بررسی های الزم انجام و تصمیم نهایی اتخاذ شود.  رییس فدراسیون بسکتبال با یادآوری اینکه در نشست کمیته فنی توسط مدیر تیم 
های ملی گزارشی از عملکرد سرمربی تیم ملی ارائه شد، خاطرنشان کرد: از عملکرد مهران شاهین طبع از زمان آغاز همکاری با فدراسیون رضایت کامل وجود داشت. به 
هر حال وی عالوه بر نتایج قابل قبول، در بسیاری از دیدارها سهمیه المپیک را هم برای تیم ملی کسب کرده است. از حیث مدیریت و به خصوص دانش فنی هم مهران 
شاهین طبع در سطح باالیی قرار دارد و هیچ نقدی متوجه او نمی شود. اینگونه شد که اعضای کمیته فنی در مورد این مربی و ادامه حضورش در رأس کادر فنی به جمع 

بندی رسیدند.طباطبایی ادامه داد:  بسکتبال ایران به غیر از مهران شاهین مربیان مطرح دیگری دارد که خود را در حد تیم ملی و هدایت آن می دانند. 

پنجشنبه 10 مهر   1399 / 13 صفر  1442/ 1 اکتبر 2020/ شماره 3083

دروازه بان ذوب آهن به ماشین سازی پیوست
محمدباقر صادقی، دروازه بان سابق ذوب آهن اصفهان با عقد قراردادی به ماشین سازی تبریز پیوست.

صادقی با تایید وحید بیاتلو در باشــگاه ماشین ســازی حضور یافته و بعد از مذاکرات نهایی با حسن 
آذرنیا، مدیرعامل این باشگاه قرارداد خود را نهایی کرد تا در فصل آینده با پیراهن این تیم به میدان برود.

اولتیماتوم باشگاه ذوب آهن به جدایی طلب ها
تیم فوتبال ذوب آهن چند روزی اســت که دور جدید تمریناتش را زیر نظر رحمان رضایی شروع 
کرده ولی 3 بازیکن این تیم که درخواست رضایت نامه داده بودند و به دنبال جدایی بودند با وجود 
حضور در محل تمرینات، تمرین نمی کنند و از باشگاه خواسته اند تا به آنها اجازه جدایی دهد.حمید 
بوحمدان، هادی محمدی و محمدرضا عباسی سه بازیکنی هستند که به دنبال جدایی و پیوستن 
به تیم های دیگر هستند و از همین رو طی روزهای اخیر در تالش برای گرفتن رضایت نامه بودند.در 
همین راستا جلسه ای میان مدیریت باشگاه و این سه بازیکن انجام شده و به آنها اعالم کردند که 
سرمربی تیم به آنها نیاز دارد و باید طبق قراردادشان در تیم بمانند ولی اگر اصرار به جدایی دارند باید 
مبلغ دریافت رضایت نامه شان را بپردازند.ذوب آهن پیش از این هم معراج اسماعیلی، احمد خلیل، 

دانیال اسماعیلی فر، احسان پهلوان، محمد نژادمهدی و مهدی  مهدی پور را از دست داده است.

بازگشت »محمد پاپی« به سپاهان
بازیکن جوان سپاهان بعد از یک فصل جدایی به این تیم برگشت.محمد پاپی که فصل گذشته به 
صورت قرضی در گل ریحان البرز بازی می کرد با درخواست محرم نویدکیا به این تیم بازگشته و با 
آغاز دور جدید تمرینات سپاهان به تمرینات اضافه شــده است.نام محمد پاپی در لیست زیر ۲3 
ساله های  سپاهان قرار خواهد گرفت.پیش از این رضا دهقانی و حامد بحیرایی که به صورت قرضی 

از سپاهان جدا شده بودند هم دوباره به فهرست تیم اضافه شدند.

»قائدی« در راه حضور در لیگ ستارگان
مهدی قائدی، جدیدترین بازیکن استقالل اســت که احتمال جدایی اش از این تیم به گوش می 
رسد.مذاکرات جدی برای فروش قائدی به یک تیم از کشــورهای حاشیه  خلیج فارس آغاز شده 
است و قرار است پس از بررسی پیشنهادات رســیده در این خصوص تصمیم گیری شود.گفتنی 
است بحث فروش قائدی در حالی مطرح شده است که پیش از این مدیرعامل استقالل اعالم کرده 
بود این بازیکن فروشی نیست و در صورتی که پیشنهاد فوق العاده و غیر قابل چشم پوشی برسد 

درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

»رحمتی« دستیار صادقی در سایپا شد
کیانوش رحمتی، بازیکن پیشــین تیم فوتبال ســایپا به عنوان دســتیار ســرمربی این تیم انتخاب 
شد.کیانوش رحمتی با نظر ابراهیم صادقی و توافق با مدیران باشگاه سایپا به جمع کادرفنی نارنجی پوشان 
در بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران پیوست.رحمتی پیش از این سابقه بازی در تیم سایپا را در کارنامه 
خود داشت و در فصل ۹۴ نیز دستیار مجید جاللی در این باشگاه بود. استقالل تهران، پاس تهران و مس 
کرمان دیگر تیم های بازیگری هافبک خوش فکر اســبق فوتبال ایران هستند و او سابقه مربیگری در 
نساجی مازندران و گل ریحان البرز را نیز در کارنامه خود دارد.با انتخاب کیانوش رحمتی، نفرات تیم فنی 
ابراهیم صادقی تکمیل شد و او با دستیاران سایپایی خود هم چون پیروز قربانی، کیانوش رحمتی و کاظم 
برجلو در جام بیستم لیگ برتر ایران حاضر خواهد شد. بهمن افشاری، محمد عشقی، حمید عبدالله وند 

و حسن الیاسی نیز صادقی را در کادر فنی همراهی می کنند.

احوال پرسی از قهرمان دیروز و پیشکوست امروز؛

ورزش، تاریخ انقضا ندارد

با صدای گرفته ای تلفن را جواب می دهد،   سمیه مصور
دل پــر دردی دارد از بــی توجهــی 
شاگردانش، شاگردانی که سال های زیادی را صرف تربیت آنها کرده 
ولی حاال سراغی از او نمی گیرند. نام سید مرتضی سیف زاده، قهرمان 
و پیشکسوت وزنه برداری برای ورزش اصفهان و ایران آشناست؛ کسی 
که برای ورزش این دیار مو ســپید کرده و افتخارات زیادی به ارمغان 
آورده است. پیشکسوت وزنه برداری اصفهان که 81 سالگی را پشت 
سر گذاشته در گفت و گو با »زاینده رود« از تنهایی این روزهای کرونایی 
می گوید و توصیه هایی هــم برای دیگر ســالمندهای اصفهان دارد. 
ســیف زاده که هنوز ورزش، اولویت اصلی زندگی اش است و معتقد 
اســت»ورزش تاریخ انقضا ندارد« در خانه ورزش می کند تا سالمتی 

قرین جریان زندگی اش باشد.
استاد سیف زاده متولد 1318 اصفهان است، ورزش را از سال 1335 
آغاز کرده و بیش از نیم قرن است که زندگی و شب و روزش با ورزش 
مأنوس شده است . او پس از کسب عناوین متعدد از جمله چند دوره 
قهرمانی ایران و نایب قهرمانی مســابقات بین المللی شوروی و البته 
بدشانسی هایی که دســتش را از عناوین مهم تر کوتاه کرد و در ادامه 
قبول مسئولیت هایی که ریاست هیئت وزنه برداری استان اصفهان و 

سرپرستی تیم های ملی در سال های گذشــته بخشی از آنهاست، در 
حال حاضر در سمت مشاور عالی پیشکسوتان فدراسیون تجارب خود 

را در اختیار وزنه برداری ایران قرار می دهد.
در تماس با این پیشکســوت ورزش اصفهان از او درباره فرا رســیدن 
روز جهانی سالمند می پرســیم. ســیف زاده می گوید: »از زمانی که 
این ویروس منحوس شــیوع پیدا کرد به ناچار خانه نشین شده ایم. 
امیدوارم کرونا هرچه زودتر از تمام دنیا برود و دوباره به شرایط عادی 
برگردیم. اگر شــهدا قهرمانان واقعی این مرز و بوم هستند، امروز هم 
پرستاران و پزشکان  قهرمانان ســالمتی هستند و در این مدت خیلی 
زحمت می   کشند و باید برای سالمتی خودمان و عزیزان مان به هرچه 
آنها و مسئوالن بهداشت می گویند عمل کنیم. از مردم خواهش می کنم 
در منزل بمانند تا خدا هم کمک کند و کرونا تمام شود چون اگر این کار 
را نکنیم و در کوچه و خیابان راه بیفتیم و ترافیک و تجمع درست کنیم 
شاید خدای نکرده بیماری دوباره زیاد شود و معلوم نیست چه زمانی 

به شرایط عادی برگردیم.«
پیشکسوت وزنه برداری اصفهان ادامه می دهد: » سال های بسیاری 
از عمرم را صرف تربیت ورزشــکاران زیادی در اصفهان کرده ام بدون 
هیچ گونه حمایــت و امکاناتی ولی حاال هیچ کدام از این کســانی که 

روزی شاگرد من بوده اند از من سراغ نمی گیرند، پیری روند عمومی 
زندگی است، همه به این سن می رســند و پیری را تجربه می کنند. 
جوان ها بدانند اگر حاال سالمند ها را تکریم کنند در پیری شان تکریم 

می شوند«.
ســیف زاده با بیان اینکه  این دوران هم می گذرد و هر که خوبی کند 
به خودش کرده اســت، می گوید:» من از ســالمندان می خواهم که 
خودشان به خودشان توجه داشته باشند و ورزش را فراموش نکنند. 

در همین خانه هم می توان ورزش کرد، اگر بخواهیم«.
از این پیشکســوت وزنه برداری اصفهان و ایران می خواهم خاطره ای 
از هم دوره ای هــای خــود بگوید. به ســراغ محمد نصیــری قهرمان 
وزنه برداری المپیک، آســیا و جهان می رود و می افزاید: »زمانی که 
محمد نصیری در تهران تمرین می کرد یک روز به شــخصی گفته بود 
خیلی دوست دارم این مرتضی سیف زاده را از نزدیک ببینم. از وقتی 
که به اردوی تیم ملی دعوت شــدم و برای اولین بار یکدیگر را دیدیم 
به دوستان صمیمی و نزدیک تبدیل شــدیم و از آن روز تا به حال که 
این همه سال گذشته همیشه از حال هم باخبر می شویم و هر فرصتی 
پیش بیاید به دیدن یکدیگر می رویم. ورزش همیشه باید همراه ارزش 

باشد و همین باعث شده رفاقت  مان ادامه پیدا کند.«

رییس هیئت ناشنوایان استان اصفهان در خصوص 
ورزشکاران ناشنوا و کم شنوای استان اصفهان، اظهار 
کرد: در استان اصفهان حدود 5۰۰ ورزشکار کم شنوا 
و ناشنوا داریم که 15۰ نفر از آنان به صورت حرفه ای 
ورزش را دنبال می کنند. هیئت های شهرســتانی 
استان در پنج شهرستان کاشان، نجف آباد، خمینی 
شهر، شهرضا، شاهین شهر و میمه در حال فعالیت 
هستند.سعید صادقی افزود: ورزشکاران بیشتر در 
رشته های کشتی، جودو، تکواندو، فوتبال، فوتسال 
و والیبال حضور دارند. در بخش آقایان 13 رشــته 
ورزشــی و در بخش بانوان 1۰ رشــته ورزشی فعال 
داریم.صادقی با اشاره به فعالیت های هیئت در زمان 
شیوع کرونا، گفت: در این مدت به دلیل تعطیلی اکثر 
مسابقات ورزشی و مناسب نبودن شرایط تمرینی، 
فعالیت های هیئت بیشتر در بخش فرهنگی بوده 

است. تا قبل از شیوع کرونا به مناسبت های مختلف 
مسابقاتی در سطح استان برگزار می شد.وی ادامه 
داد: هیئت همکاری خوبی با کانون ناشنوایان استان 
و انجمن های مختلف داشت و ناشنوایان را در قالب 

ورزش های همگانی دور هم جمع می کردیم.
صادقی با اشاره به مشــکالت ورزشکاران کم شنوا 
و ناشنوا، تصریح کرد: بیشــتر ورزشکاران کم شنوا 
و ناشــنوا به خاطر شرایط خاص شــان، مشکالت 
معیشتی زیادی دارند و از طبقه کم برخوردار جامعه 
هستند. بعضی از ورزشکاران مشکل شغل دارند و 

هیئت باید برای آنان شغل پیدا کند.
وی ادامه داد: هیئت ورزشــی ناشــنوایان در کنار 
خدمات ورزشی و آماده کردن ورزشکاران کم شنوا 
و ناشــنوا برای حضور در مسابقات قهرمانی باید در 
موضوع معیشــت نیز به آنان مدد رســانی کند. در 

مسابقات تمام هزینه های اسکان، لباس، امکانات و 
درمان بر دوش هیئت است.رییس هیئت ناشنوایان 
 با اشــاره به همکاری با هیئت پزشــکی ورزشــی، 
گفت: با همــکاری هیئــت پزشــکی کالس های 
 آموزشــی آســیب شناســی ورزشــی بــا حضور

 مترجم ناشنوایان برای ورزشکاران ناشنوا و کم شنوا 
برگزار شد. هیئت پزشــکی ورزشی در بخش های 
 دیگر از جملــه کارت هــای بیمه و اعزام پزشــک

 همراه تیم ناشنوایان به مســابقات، با ما همکاری 
داشته است.

رییس هیئت ناشنوایان استان اصفهان:

هیئت باید برای ورزشکاران کم شنوا و ناشنوا شغل پیدا کند

خبر روز

عذرخواهی »لیونل مسی« از هواداران بارسلونا
باشگاه بارسلونا در این چند ماه اخیر و به خصوص پس از دیدار مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان 
اروپا که باعث تحقیر آنها شــد، حواشی زیادی داشــته اســت.یکی از این حواشی ها درخواست 
جدایی لیونل مسی بود. این فوق ستاره 
آرژانتینی باشگاه بارسلونا که با بارتومئو به 
شدت به مشکل خورده است، با ارسال 
فکسی رســما درخواســت خروج داد. 
هواداران بارسا در سراسر جهان نگران و 
آشفته بودند.پس از چندین روز پر فشار 
لئو در یک مصاحبه طوفانی علیه مدیران 
بارسا اعالم کرد، می ماند. پس از مدتی که 
کومان آمد، سوارز دوست صمیمی مسی 
جدا شد. مسی همچنان گله مند است اما 
چاره ای ندارد.حاال او در گفت وگویی با روزنامه اسپورت کاتاالن در خصوص حواشی اخیر خودش 
و سوارز صبحت هایی انجام داده ، مسی گفته است: بعد از اختالفات زیاد، می خواهم به همه آنها 
پایان بدهم. همه هواداران بارسا باید متحد شوند و بدانند بهترین ها در راه هستند اگر اشتباه داشتم 
مسئولیتش را گردن می گیرم، فقط می خواستم بارســلونا را قوی تر و بهتر کنم. اضافه کردن شور و 
اشتیاق تنها راه رسیدن به اهداف است. باید همیشــه متحد باشیم و در یک مسیر پارو بزنیم.فوق 
ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا تصریح کرد: می خواهم به همه  هوادارا و بارسایی هایی که ما را دنبال 
می کنند پیامی بدهم. اگر هر زمانی هر کدام از آن ها از حرفی یا رفتاری که من انجام دادم ناراحت 
شدند، بدون شک من فقط داشتم به بهترین چیز برای باشگاه فکر می کردم. امروز، به این لباس 

تعهد کامل دارم، این تعهد مثل قبل تغییری نکرده است.

خرید جدید »مورینیو« نمره قبولی گرفت
سرخی رگیلون، مدافع جدید تاتنهام نمایشی پرفراز و نشیب در اولین بازی خود در این تیم داشت.

در کنار گرت بیل، تاتنهام موفق به انتقال قرضی ســرخی رگیلون از رئال مادرید نیز شد و این مدافع 
اسپانیایی در شرایطی که در آستانه انتقال به منچستریونایتد بود، در نهایت به پیشنهاد اسپرز پاسخ 
مثبت داد.در دقایق ابتدایی دیدار مقابل چلسی بود که ســزار آسپلیکوئتا به زیبایی و با یک سر توپ 
استادانه سرخی رگیلون را از جریان بازی خارج کرد و در نهایت ارسال او با ضربه تیمو ورنر همراه شد 
و گل اول چلسی به ثمر رسید.اما در نیمه دوم شرایط سرخی رگیلون تغییر کرد و او به یکی از بهترین 
بازیکنان میدان تبدیل شد. این بازیکن با حضور در محوطه جریمه در همان دقایق ابتدایی تا آستانه 
زدن گل تساوی تاتنهام پیش رفت، اما ضربه محکم او با عکس العمل درخشان »مندی« همراه شد. 
همچنین دقایقی بعد سرخی رگیلون باز هم در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما ضربه سر چکشی او با 
اختالف کمی از کنار دروازه چلسی به بیرون رفت. در نهایت با وجود اشتباه روی گل اول، سرخی رگیلون 

در این دیدار نمره قبولی گرفت و احتماال در دیدارهای آتی نیز شاهد حضور او در میدان خواهیم بود.

مدافع بنفیکا، شاگرد »گواردیوال« شد
باشگاه منچسترسیتی انگلیس رسما اعالم کرد که روبن دیاز مدافع ۲3 ساله تیم فوتبال بنفیکای 
پرتغال با قراردادی شــش ساله به جمع شــاگردان پپ گواردیوال اضافه شــده است. دیاز پس از 
فران تورس و ناتان آکه، ســومین مدافع جدید سیتزن ها در این فصل به شــمار می رود.باشگاه 
منچسترســیتی همچنین رســما از پیوســتن نیکوالس اوتامندی به بنفیکا خبر داد. این مدافع 
آرژانتینی که پنج ســال در منچسترســیتی بازی کرد، ۲1۰ بار با پیراهن این تیم به میدان رفت و با 
سیتی به دو قهرمانی لیگ برتر، چهار قهرمانی جام اتحادیه و یک قهرمانی جام حذفی دست یافت.

فوتبال جهان

بازیکن سابق طالیی پوشان:

 سپاهان با »نویدکیا«
  جزو مدعیان جدی لیگ

 خواهد شد
بازیکن سابق تیم فوتبال ســپاهان  با اشاره 
به بازی هــای ســپاهان در لیــگ قهرمانان 
آسیا، اظهار داشت: همان طور که همه دیدند، 
تغییرات ســپاهان محســوس بود و شیوه 
و سبک بازی سپاهان نســبت به زمان امیر 
قلعه نویی دست خوش تغییر شده است. فکر 
می کنم این تغییرات مثبت و مثمرثمر بوده و 
رو به جلو است.فرشاد بهادرانی افزود: نویدکیا 
کادر فنی خوبی نیز انتخاب کرده اســت که از 
دانش و توان فنی باالیی برخوردار هستند و از 
نظر اخالقی نیز جزو بهترین ها به شمار می آیند 
و در کل، شرایط سپاهان را خوب می بینم.وی 
گفت: از نحوه قرارداد بستن محمدرضا ساکت 
با نویدکیا مســائل زیادی مشخص می شود؛ 
زمانی که مدیران باشــگاه با محرم قرارداد 3 
ساله بسته اند، قطعا به دنبال اهداف بلندمدت 
بوده و از همــه مهم تر مســئوالن و هواداران 
سپاهان به نویدکیا اعتماد دارند که با او قرارداد 
بلندمدت منعقد کرده اند. فکر می کنم نویدکیا 
با گذر زمان بتواند تفکراتش را به تیم دیکته کند 
و تغییرات خوشــایندی در سپاهان رخ دهد.

وی افزود: نویدکیا زمانی هم که بازیکن بود، 
شخصیت آرامی داشت و فکر می کنم بازیکنان 
سپاهان از این به بعد آرامش بیشتری خواهند 
داشت. اگر به بازی سپاهان در لیگ قهرمانان 
دقت کنید، متوجه آرامــش ذهنی بازیکنان 
خواهید شد و این آرامش تحت تاثیر نویدکیا 
به وجود آمده است. البته یکی دیگر از دالیل 
آن می تواند این باشد که بازیکنان سپاهان در 
این چند بازی با دغدغه کمتری بازی کردند و 
طبیعتا آرامش بیشتری نیز داشتند. واقعیت 
آن است که در فوتبال حرفه ای دیگر جایی برای 
جنجال و هیاهو باقی نمانده اســت و هرچه 
تیم ها آرامش بیشتری داشته باشند، موفق تر 
خواهند بود.بهادرانی گفت: ســپاهان فصل 
آینده همراه با نویدکیا می تواند جزو تیم های 
مدعی لیگ باشد و روند این تیم را رو به جلو 

و مثبت می بینم. 

سیف زاده با بیان اینکه  این دوران هم می گذرد و هر 
که خوبی کند به خودش کرده است، می گوید:» من از 
سالمندان می خواهم که خودشان به خودشان توجه 
داشته باشند و ورزش را فراموش نکنند. در همین خانه 

هم می توان ورزش کرد، اگر بخواهیم«

مستطیل سبز

وز عکس ر

جشن تولد به سبک 
اتلتیکو مادرید در گل گهر 
یوسف وکیا، مدافع سابق فوالد خوزستان 
و نفت مسجدسلیمان که برای فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر به گل گهر پیوســته، 
روز سه شــنبه ۲7 ساله شــد و از سوی 
باشگاه گل گهر سیرجان، جشن تولدی به 
سبک مراسم استقبال و خوش آمدگویی 
بازیکنان اتلتیکو مادریــد برایش تدارک 

دیده شد.
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 آغاز طرح مرمت و نوسازی تابلوهای تمثال شهدا 
در منطقه سه

مدیر منطقه ۳ شــهرداری اصفهان گفت: تمثال هشــت شــهید دفاع مقدس در چهارراه هشت 
بهشت نوسازی می شود.حسین کارگر  اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن 
سیره و راه شــهیدان در انقاب اســامی جزو اصلی ترین وظایف و تکالیف شهرداری است.وی 
تصریح کرد: تصاویر شــهدایی که بر دیوارنگاره های هشت بهشت حک شده بود، نیاز به بازسازی 
و مرمت داشت تا درخور شأن شهر اصفهان باشد از این رو شــهرداری در صدد مرمت و بازسازی 
تصاویر شــهدا برآمده و این اقدام را عملیاتی کرد.مدیر منطقه ۳ شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
نمونه تصاویر شــهدا آماده شــده و به خانواده ها اهدا می شــود؛ همچنین مقرر شــد تا ۴۵ روز 
آینده تصاویر بر دیوارنگاره چهارراه هشت بهشــت حک شود.وی با اشــاره به احداث مسیرهای 
دوچرخه در منطقه سه، گفت: از ابتدای سال جاری مســیرهای دوچرخه سواری خیابان حافظ 
و خیابان آمادگاه احداث شده اســت.کارگر تاکید کرد: در راستای ترغیب شهروندان به دوچرخه 
سواری به منظور افزایش ســامت خود و کاهش آالیندگی های زیســت محیطی وسایل نقلیه، 
عملیات ساماندهی و تکمیل شــبکه دوچرخه ســوای در معابر بافت مرکزی شهر اصفهان سیر 
صعودی به خود گرفته است.وی با اشاره به روند احداث مســیرهای دوچرخه سواری در منطقه 
سه افزود: در ابتدای سال جاری پس از احداث مســیر دوچرخه سواری به طول ۴۵۰ متر خیابان 
حافظ، مسیر دوچرخه خیابان آمادگاه نیز راه اندازی شــد.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با 
اشــاره به هزینه ۷۰۰ میلیون ریالی احداث مســیر دوچرخه خیابان آمادگاه تصریح کرد: در این 
مسیر دوچرخه ســواری که ۴۵۰ متر طول مســیر دارد، عملیات جدول گذاری به منظور تفکیک 
 ترافیک مســیر ماشــین رو به همراه نصب تابلوها، عائم راهنمایی و خط کشی ترافیکی انجام 

شده است.

 جمعه بازارهای بعثت و خودروی اصفهان
 تعطیل شد

معاون ساماندهی ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشــاورزی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اعام وضعیت قرمز شــهر اصفهان و لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
اظهار کرد: به دلیل حجم تــردد و تجمع در جمعه بازار بعثت و نیز بــازار خودروی اصفهان این دو 
بازار به اضافه پنجشنبه بازار بعثت به دلیل شــرایط فعلی شهر تعطیل اعام شد.مهدی ترکاشوند 
افزود: هر چند هشدارهای الزم به مردم اعام شده و استفاده از ماسک الزامی است؛ اما امکان 
کنترل پروتکل های بهداشــتی و فاصله اجتماعــی در این بازارها مقدور نیســت و امکان انتقال 
ویروس در این شــرایط بحرانی وجود دارد.معاون ســاماندهی ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: به همین دلیل بهترین تصمیم 
برای پیشــگیری از انتقال ویروس کرونا تعطیلی موقت این بازار در تاریخ ۱۱ مهرماه است که در 
صورت ادامه وضعیت قرمز تعطیلی مجددا تمدید و اطاع رســانی می شود.وی ادامه داد: البته 
بازار گل و گیاه همدانیان تعطیل نیست و شــهروندان می توانند از این بازار با رعایت پروتکل های 
بهداشتی استفاده کنند.ترکاشوند از فعال شــدن و ارائه خدمات غیر حضوری و تلفنی )۳۵۵۳( 
ویژه بازارهای روز کوثر در سراســر شــهر خبر داد و گفت: در حال حاضر بازارهای روز کوثر تمامی 
مایحتاج شهروندان را تامین می کنند.وی تاکید کرد: به شهروندان توصیه می شود در مدت اعام 
شــده وضعیت قرمز اصفهان به جای تردد در بازارهای مختلف جهت خرید مایحتاج خانواده از 
این بازارها خرید کنند.معاون ســاماندهی سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان افزود: ضدعفونی بازارهای روز کوثر مرتب انجام می شود و نیز عرضه 
و توزیع محصوالت در میدان مرکزی میوه و تره بار تحت نظارت ناظران و بازرسان به شهروندان و 

فروشندگان سطح شهر ارائه می شود.

وقتی هنوز با تعریف های جهانی از شهر دوستدار سالمند فاصله داریم؛

شهروندان سپیدموی را دریابیم

در حالی اصفهان به عنوان شهر دوستدار        نرگس طلوعی
سالمند شــناخته می شــود که هنوز زیر 
ســاخت های الزم برای رفاه این قشر از شــهروندان در دیار گنبدهای 
فیروزه ای فراهم نشده است. شهروندان ســپیدموی را کمتر در معابر 
شــهری می توان دید، معابــری که پســتی و بلندی زیــادی دارند، 
خیابان هایی که برای عبور از آن ها باید ده هــا پله را باال  و پایین بروند، 
ایســتگاه های مترویی که پله های برقی اش با عصــا و تن لرزان آنها 

همخوانی ندارد.
سالمندی بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت عبور از مرز 6۰ سالگی 
است و برای تمام افرادی که از حوادث و اتفاقات زندگی جان سالم به در 
برده اند و جوانی و میانسالی را پشت سر گذاشته اند، این دوران تحقق 
پیدا می کند. در واقع سالمندی بخشــی از روند طبیعی زندگی انسان 
محسوب می شــود و گذشــت زمان، بیماری های جسمی، مشکات 
روحی و شرایط محیطی عواملی هستند که در این روند موثر  هستند.

براساس آمار کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسامی، هم اکنون 
نزدیک ۱۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشــکیل می دهند که به 
تاکید کارشناســان امور اجتماعی در آینده نه چنــدان دور، ۳۰ درصد 
جمعیت یعنی از هر ســه نفر، یک نفر سالمند خواهد شــد. از این رو 

اهمیت فراهم ساختن زیر ساخت های الزم برای این گروه از شهروندان 
مشخص می شود. 

سال گذشــته با امضای تفاهم نامه بین نماینده ســازمان ملل متحد 
در ایران و شــهرداراصفهان، این کان شــهر به عنوان یکی از شهرهای 
دوستدار سالمند در جهان شناخته شــد؛ اما بررسی ها نشان می دهد 
که زیرساخت های موجود در  کان شهر اصفهان به لحاظ ارائه خدمات 
شــهری، بهره مندی از امکانات علمی و فرهنگــی، تامین اجتماعی و 

بهداشت عمومی، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز سالمندان نیست.
بر اســاس رویکرد ســازمان بهداشــت جهانی، شــهرهای دوستدار 
سالمند شامل آن دســته از فضاهای شهری هستند که توزیع خدمات 
عمومی در آن ها به گونه ای اســت که دارای حداکثر تناسب با نیازها و 
محدودیت های افراد سالمند اســت. طبق این تعریف، خدمات حمل 
و نقل، امور اداری، شبکه های مخابراتی و ارتباطات رسانه ای، ساخت 
و ساز اماکن و طراحی معماری شــهری، خدمات فرهنگی و بهداشتی 
به شکلی ارائه می شود که افراد ســالمند بدون وابستگی یا با دریافت 
حداقل کمک از سوی دیگران بتوانند از آن ها بهره مند شوند. همچنین 
در چنین شــهرهایی توجه به نیازهای تعریف شــده فرد سالخورده به 
عنوان یک ضرورت در شــاخصه های فرهنگــی و تعامات بین فردی 

لحاظ می شود. اصفهان را که با تعریف های جهانی مقایسه کنیم متوجه 
فاصله معنی دار این شهر با استانداردهای شهرهای دوست دار سالمند 
می شویم؛ اما با این وجود اصفهان نسبت به سایر شهرهای ایران بیشتر 
سالمندانش را دوست داشته است. با این وجود هنوز مشکات بسیاری 
در این زمینه وجود دارد. شرایط نامناســب معابر و مکان های عمومی 
در شهر برای تردد شهروندان از جمله این مشکات است که بسیاری از 
سالمندان اصفهانی نسبت به آن گایه داشته و خواستار برطرف کردن 
این مشکات هستند. وجود این مشکات در شهر موجب شد تا رییس 
شورای شهر در جلسه علنی این هفته شورا خواستار اقدامات الزم برای 
تحقق رفاه سالمندان در اصفهان شــود. علیرضا نصر اصفهانی با اشاره 
به دهم مهرماه، روز جهانی سالمندان گفت:» تکریم سالمندان با پرهیز 
از اهانت و با برخورد و گفتار بزرگوارانه مــورد تاکید تعالیم دینی بوده و 
پیامبر اســام )ص( احترام به پیران امت را احتــرام به خود می دانند 
بنابراین با چنین پشتوانه ای باید سالمندان در خانواده ها تکریم شده 
و مناسب سازی و نشاط اجتماعی این قشر در شهر مورد توجه باشد.در 
این زمینه اقدامات خوبی انجام شده اما آنگونه که شایسته سالمندان و 
معلوالن است هنوز شرایط فراهم نشده و شهر هنوز مناسب برای خروج 

مستقل آن ها نیست.«

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: تاش 
شهرداری تکمیل سالن اجتماعات گلستان شهدا و 
تاسیسات آن در کوتاه ترین زمان ممکن است.ایرج 
مظفر اظهار کرد: ســالن اجتماعات گلســتان شهدا 
به عنوان مکانی در شــأن خانواده های شهدا، توسط 
شهرداری اصفهان احداث شده اســت.وی افزود: 
قرار بود سال ۹۵ پروژه ســالن اجتماعات گلستان 
با همکاری شهرداری اصفهان، اســتانداری و بنیاد 
شــهید احداث شــود از این رو شــهرداری فعالیت 
عمرانی پروژه را آغاز و در مرحله نخســت پارکینگ 
پروژه را احداث کرد.معاون عمران شــهری شهردار 
اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه استانداری به 
تعهدات خود عمل نکرد و بنیاد شــهید نیز تنها برای 

اســکلت فضایی پروژه ورود کرد از این رو شهرداری 
در این دوره مدیریت شهری تصمیم گرفت به لحاظ 
اهمیت پروژه برای اجــرا و تکمیل آن اقدام کند.وی 
با تاکید بر اینکه پروژه ســالن اجتماعات گلســتان 
شهدا با کاربری سالن اجتماعات مذهبی و اجتماعی 
در شأن مردم شــهیدپرور اصفهان و با هدف تکریم 
خانواده شهدا با ســازه ای خاص و طراحی متفاوت 
در حال احداث است، گفت: گلســتان شهدا یکی از 
مکان های مهم برای اجــرای برنامه های فرهنگی و 
مذهبی به شــمار می رود.مظفر با بیان اینکه سالن 
اجتماعات گلستان شــهدا حدود پنج هزار متر مربع 
فضا دارد، ادامه داد: در این پروژه رواق ها به مساحت 
دو هزار مترمربع و پارکینگ ضلع شــرقی به وسعت 
۱۲ هزار و ۴۰۰ متر وجود دارد که تاکنون شش هزار متر 
پارکینگ آزادسازی و عملیات عمرانی آن انجام شده 
است.وی خاطرنشان کرد: مراحل ساختمانی پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شــهدا رو به اتمام است 

و در آینده نزدیک مراسم رســمی افتتاح آن برگزار 
می شود.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه اقدامات تکمیلی این پروژه تجهیز امکانات 
صوت، نور، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی است 
تا برای برگزاری همایش ها با استانداردهای خاص 
بهره برداری شــود، گفت: تاش شــهرداری تکمیل 
ســالن اجتماعات گلســتان شــهدا تا دو ماه آینده 
است.وی اظهار کرد: در رواق غربی سالن اجتماعات 
)مشرف به گلستان شهدا( ســاختمان هایی وجود 
داشت که پس از بازدید امام جمعه اصفهان و پیشنهاد 
وی، شــهرداری حدود یک هزار مترمربع ساختمان 
تجاری و فرهنگسرا را تخریب و برای پروژه آزادسازی 
کرد که با توجه به طوالنی شــدن عملیات تخریب، 
امکان تکمیل رواق غربی همزمان با سالن اجتماعات 
وجود ندارد و نماکاری رواق تا ســه ماه آینده انجام 
می شود تا سالن اجتماعات با تمام امکانات در اختیار 

خانواده شهدا و شهروندان قرار گیرد.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

تکمیل سالن اجتماعات گلستان شهدا در آینده ای نزدیک

 شرایط نامناسب معابر و مکان های عمومی در شهر 
برای تردد شهروندان از جمله این مشکالت است که 
بسیاری از سالمندان اصفهانی نسبت به آن گالیه داشته 

و خواستار برطرف کردن این مشکالت هستند

ارسال دست بندهای چوبی باشعار»حب الحسین یجمعنا« 
برای کاروان اروپا 

مدیر گروه پویش مردمی »ندای ظهور« با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا در سال جاری همایش 
بزرگ پیاده روی اربعین برگزار نمی شود، اظهار داشت: بر این اســاس سازمان های مردم نهاد در 
سطح بین المللی عزم خود را جزم کرده تا با اجرای برنامه های فرهنگی مردم جهان را با سیره امام 
حسین )ع( آشنا کنند.هاجر استکی با بیان اینکه بر این اســاس کاروانی در سطح اروپا راه اندازی 
شده که با برگزاری نمایشگاه، نشان دادن عکس و پخش کلیپ در راستای توسعه فرهنگ عاشورایی 
در جهان گام بردارد، افزود: هدف از آغاز به کار این کاروان دوباره زنده کردن شــعار »حب الحسین 
یجمعنا« است.مدیر گروه پویش مردمی ندای ظهور با بیان اینکه هزینه این کاروان از محل هزینه 
سفر بازماندگان اربعین امسال تامین خواهد شد، اضافه کرد: در این زمینه در شهر اصفهان نیز توسط 
پویش مردمی ندای ظهور طراحی و ساخت دست بندهای چوبی منقش به شعار »حب الحسین 
یجمعنا« به دو زبان انگلیسی و عربی در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه این دست بندها تهیه 
و برای این کاروان ارسال شده است، تصریح کرد: این اقدام نمادین می تواند در ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت و زنده نگه داشتن راهپیمایی عظیم و جهانی اربعین تاثیر بسزایی داشته باشد.

آغازی دوباره برای حمایت از تولید فیلم
مدیر دفتر تخصصی سینما از انتشار فراخوان »حمایت از تولید فیلم« خبر داد و گفت: زاینده رود، 
هویت  فرهنگی، تاریخی، مذهبی شهر اصفهان، کودک و نوجوان، گفتمان خانواده، اخاق اجتماعی، 
شهر و فرهنگ شــهروندی، موضوعاتی اســت که برای این فراخوان در نظر گرفته ایم تا به بخش 
وسیعی از دغدغه های موجود در شهر در قالب فیلم پرداخته شــود.مصطفی حیدری اظهار کرد: 
سال ۱۳۹6 شورای شــهر اصفهان مصوب کرد که شــهرداری اصفهان امر تولید و تهیه کنندگی را 
به  صورت مســتقیم دنبال نکند. با گذشــت زمان که نقاط قوت و ضعف این رویکرد در سال های 
گذشته بررسی شــد و بعد از رایزنی کمیسیون فرهنگی شورای شــهر اصفهان و مشخصا مهدی 
مزروعی، بودجه ای برای حمایت از تولیدات سینمایی و نمایشی تصویب شد تا بحث تولید فیلم در 
شهرداری این بار به شکلی کنترل  شده تر ادامه پیدا کند.وی ادامه داد: در جلسه ای که برای تعیین 
آیین نامه مقدماتی با حضور شورای سیاست گذاری که شامل رییس کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر، معاون فرهنگی شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و رییس 
اداره هنری این ســازمان به اضافه  رییس اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
می شد، به این نتیجه رسیدیم که در دوره های قبلی در حوزه پخش و عرضه فیلم ضعیف عمل شده 
و اگر اتفاق خوبی هم برای فیلمی افتاده صرفا به خاطر تاش خود فیلم ساز بوده است.مدیر دفتر 
تخصصی سینما، وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: نهایتا به این نتیجه رســیدیم که فراخوانی را با موضوع »حمایت از تولید فیلم« منتشر کنیم 
و قالب های کوتاه داستانی، پویانمایی و تجربی، مســتند کوتاه و بلند و فیلم بلند ویدئویی را نیز 
در آن بگنجانیم.حیدری با اشــاره به اینکه پیش تر فقط از تولید آثاری با موضوع کودک و نوجوان 
در شهرداری اصفهان حمایت می شــد، از تنوع موضوعات فراخوانی که به  تازگی منتشر شده خبر 
داد و گفت: هویت های فرهنگی، تاریخی، مذهبی شــهر اصفهان، زاینــده رود، کودک و نوجوان، 
گفتمان خانواده، اخاق اجتماعی، شــهر و فرهنگ شهروندی موضوعاتی است که برای فراخوان 
 »حمایت از تولید فیلــم« در نظر گرفته ایم تا به بخش وســیعی از دغدغه های موجود در شــهر

 پرداخته شود.
وی تاکید کرد: تمام تاش ما بر دوری از انجام کار سفارشی و اولویت دادن به کیفیت است. ضمن 
اینکه این بار به ظرفیت موجود در دفاتــر تولید اصفهان نیز نگاه جدی تری داشــته ایم و اولویت 

حمایت را به فیلم سازانی داده ایم که ساکن شهر اصفهان هستند و کارنامه پرباری دارند.

با مسئولان
س: ایسنا

عک

خبر روزاخبار

آغاز فاز دوم توزیع 
جعبه های ایمن در سالن  

آرایشگاه های اصفهان
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: بــا توجه به 
اینکه آرایشــگاه های مردانه و زنانه از جمله 
تولیدکننــدگان پســماندهای خطرناک، به 
ویژه اقام تیــز و برنده مانند تیغ هســتند و 
جداســازی دقیق این نوع پســماندها برای 
بهینه سازی فرآیند مدیریت پسماند، امری 
مهم و ضروری است، فاز دوم تجهیز تمامی 
سالن های آرایشگاه های زنانه و مردانه آغاز 
شده و جعبه های ایمن به منظور جداسازی 
پســماند حاصل از اقام تیز و برنده ای که در 
این اماکن تولید می شود، توزیع شده است.

رحیم محمدی با بیــان اینکه ایــن طرح با 
مشارکت اتحادیه آرایشــگران زنانه و مردانه 
شــهر اصفهان کلید خــورده اســت، افزود: 
در فاز پیشــین طرح آرایشــگران همزمان با 
دریافت جعبه هــای ایمن با ماهیــت آنها و 
لزوم جداسازی بخش خطرناک، تیز و برنده 
پسماندها آشنا شــدند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: در فاز دوم به منظور تداوم این همکاری 
و جلوگیری از مخلوط شــدن پســماندهای 
خطرناک با پســماندهای عــادی، اقدام به 
توزیع جعبه های ایمن در سالن های آرایش 
شــده اســت.وی خاطرنشــان کرد: در این 
فاز از توزیع جعبه های ایمــن، به هر کدام از 
آرایشگران سه جعبه اختصاص یافته تا نیاز 
آنها در ماه های آینده را نیز پوشش دهیم، اما 
در این فاصله هر زمــان ظرفیت جعبه ایمن 
تکمیل شد، شــهروندان باید جعبه پر شده 
را به ایســتگاه بازیافت منطقــه خود تحویل 
دهند.محمدی با اشــاره به لــزوم همکاری 
همه شهروندان و اقشار مختلف با این طرح، 
تصریح کرد: وجود پسماندهای خطرناک در 
پسماندهای تر یا خشک خطرات و مشکات 
فراوانی را به بار می آورد که از این بین می توان 
به افت کیفیت کود کمپوست، امکان آسیب 
دیدن عوامل جمــع آوری و پردازش و خطر 

انتشار عوامل بیماری زا اشاره کرد .

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از ثبت اطاعات اموال گنجینه های وابسته به این اداره کل و خصوصی استان اصفهان در 
نرم افزار کشوری جام خبر داد.فریدون الهیاری افزود: این برنامه در راستای جمع آوری اطاعات جامع اموال گنجینه های کشور به منظور کم کردن استفاده 
از کاغذ و سهولت در تمدید مجوز موزه هاست.وی اضافه کرد: گنجینه های استان اصفهان به سه بخش دولتی وابسته، دولتی غیر وابسته و خصوصی تقسیم 
می شوند که استان ۱۵ گنجینه خصوصی دارد.مدیر موزه های اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز گفت: حدود ۲۴ هزار 
شیء تاریخی در ۳۴ گنجینه استان اصفهان نگهداری می شود.ســاغر حمیدی افزود: همچنین ۱۱ مجموعه دار خصوصی نیز با حدود هفت هزار و ۵۰۰ شیء 

تاریخی در استان اصفهان وجود دارد.

آغاز ثبت اطالعات اموال گنجینه های استان اصفهان در نرم افزار کشوری جام

جشنواره »سکوت 
شاد«

روز جهانــی  مناســبت  بــه 
ناشنوایان جشــنواره »سکوت 
شــاد« بــه همــت ســازمان 
فرهنگی،اجتماعی و ورزشــی 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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خیلی از افراد، همیشه به دنبال راه هایی برای دست یابی به 
احساس خوشحالی و لذت بردن از زندگی هستند. اکنون 
قصد داریم برخی از راه حل های ســاده را برای لذت بردن 
از زندگی معرفی کنیم. برای لذت بردن از زندگی، زمان را از 

دست ندهید و از همین امروز شروع کنید.
 روی خودتــان تمرکز کنید:  همــه ما در هر شــرایطی با 
توصیه ها و نظرات دیگران رو به رو می شویم. حقیقت این 
است، دیگران همیشه به دنبال انتقال تجربیات و نظرات 
خود و تاکید بر درست بودن آنها هســتند. البته در نهایت، 
تصمیمات و عواقب انتخاب هایمان برعهده خودمان است. 
پس باید روی خودمان متمرکز شــویم و بهترین مسیر را 

برای دست یابی به اهداف مان در پیش بگیریم.
زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید: در روزهای پرچالش 
زندگی، چه بهتر اســت زمانــی را به اســتراحت خودتان 
اختصاص دهید. اســتراحت، بهترین و موثرترین روش 

برای بازیابی انرژی های از دست رفته و تجدید قواست.
اخبار  را پیگیــری نکنید: به راحتی می توانیــد در تله اخبار 
گرفتار شــوید و تحت تاثیر درام های عمومی قرار بگیرید. 
اما باید بدانید حتی اگــر اخبار را دنبال نکنیــد، باز هم از 
رویدادهای مهم بی خبر نخواهید ماند. بهتر اســت با وقت 

گذاشتن روی اخبار مختلف، زمان و انرژی ارزشمند خود را 
هدر ندهید و برای کارهای مهم تر وقت بگذارید.

 ارتباطات مثبت بیشــتری برقرار کنید: برای شــاد بودن و 
لذت بردن از زندگی، زمانی را به برقــراری روابط مثبت با 
همســر، خانواده و دوســتان خود اختصاص دهید. باید 
ارتباط خود را با افرادی که باعث بهبود زندگی تان می شود، 
گسترش دهید و انرژی خود را روی برقراری ارتباط با این 

افراد متمرکز کنید.
 با افراد جدید آشــنا شــوید: وقتی می خواهید خوشحال 
باشــید و از زندگی بیشــتر لذت ببرید، در قدم اول باید به 
دنبال ساده ترین و در دسترس ترین راه ها برای لذت بردن 
از زندگی باشید. زندگی و ارتباط با جمع، از نیازهای اساسی 
انسان به حساب می آید. پس آشنایی با افراد جدید، باعث 
بهبود روحیه انسان می شود. وقتی با افراد جدید آشنا می 
شــویم، نیاز ما برای حضور در جامعه برطرف می  شود و با 

ایده ها و نظرات جدید آشنا می شویم.
 مکان های جدید را کشف کنید: برای آشنایی با فرهنگ های 
مختلف و کسب تجربیات ارزشــمند، به مکان های جدید 
سفر کنید و درباره فرهنگ سرزمین های مختلف اطالعات 

به دست آورید.

 آرزوهای خود را روی کاغــذ بیاورید: وقتی در ذهن خود، 
رسیدن به هدفی را تصویرســازی می کنیم، قصد سفر به 
مکانــی را داریم، خریــد کاالیی را متصور می شــویم یا به 
دنبال این هســتیم که شــرایط خاصی را برای آینده خود 
بسازیم، بهتر اســت تمام این موارد را روی کاغذ بیاوریم و 
لیستی از آرزوهایمان تهیه کنیم. داشتن لیستی از رویاها 
و آرزوها به ما کمک می کند هیچ وقــت آنها را از یاد نبریم 
و همواره برای رســیدن به آنها تــالش کنیم. همین تالش 
 برای رســیدن به رویاهــا و  آرزوها، باعث لــذت بردن از 

زندگی می شود.
 به دنبال تحقق رویاهایتان باشــید: باید به خودتان قول 
بدهید که هر ســال تعــدادی از رویاهایتــان را به تحقق 
برسانید. با این کار احســاس خواهید کرد که رویاهایتان 
به نتیجه رسیده اند و آرزویی بیش نیستند. بدین ترتیب، 
خوشحال تر خواهید بود و از زندگی لذت بیشتری می برید.

 برای کســب تجربیات جدید هزینه کنید:کسب تجربیات 
جدیــد، خاطــرات دلنشــینی برای مــا می ســازند و به 
زندگی مان معنــا می دهند. با خرج نکــردن پول هایمان، 
 تنها فرصت کســب تجربیات و لذت هــای جدید را از خود

 دریغ می کنیم.

آشپزی

خورشت »به« آلو با مرغ 
مواد الزم : میوه به یک عدد متوسط، سینه مرغ به 

مقدار الزم،آلو10 عدد،پیاز یک عدد متوسط،رب گوجه فرنگی 
یک قاشق غذاخوری،نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار کافی

دستور تهیه:  میوه به را به خوبی شسته و آن را به صورت مکعبی یا با قالب، برش بزنید. برای 
آنکه به های برش خورده سیاه نشوند می توانید آن ها را در یک ظرف آب بریزید. پیاز را نیز خرد یا 

خالل کنید و آن را با مقدار مورد نظرتان با نمک تفت دهید؛ در ادامه تفت دادن به آن روغن و زردچوبه 
بزنید تا پیازها طالیی رنگ شوند. در انتها روغن پیاز ها را بگیرید. به های خود را از آب خارج کرده و آب 
آن را بگیرید؛ سپس آن ها را در همان روغنی که پیازها را با آن سرخ کردید، برای مدت 3 الی 4 دقیقه 
تفت دهید. این کار باعث می شود که به ها توی خورشت له نشوند. مرغ ها را آبپز کنید و سپس آن ها 

را با زعفران یا زردچوبه و نمک سرخ کنید. پیازها و رب را با هم مخلوط و در قابلمه مورد نظرتان 
برای پخت خورشت به آلو با مرغ بریزید. تا زمانی که که رب کامال سرخ شود به تفت دادن 
ادامه دهید و پس از آن فلفل را به آن اضافه کنید. سپس مرغ و بعد از یک دقیقه به را به 

ظرف اضافه کنید. دو دقیقه بعد نیز آلوهای شسته شده را به ظرف اضافه کنید.
نکته: دقت داشته باشید که اگر از مقدار بیشتری مرغ استفاده می کنید و 

مرغ ها به خوبی پخته نشده، باید اجازه دهید که ابتدا مرغ به خوبی 
پخته شود و بعد از آن »به« را به قابلمه اضافه کنید. 

چگونه از زندگی لذت ببریم؟

 »مجبوریم« درمیشیان
 در فستیوال توکیو 2020

 جدیدترین فیلم برادران روسو
 با حضور »مرد عنکبوتی«

فستیوال بین المللی فیلم توکیو یکی از  معتبرترین جشنواره های 
فیلم آسیاست که هرساله در توکیو برگزار می شود که در این دوره 
میزبان »مجبوریم« پنجمین فیلم سینمایی رضا درمیشیان است. 
»مجبوریم« پربازیگرترین و پر لوکیشن ترین فیلم درمیشیان است که 
فیلمبرداری آن طی سه ماه در صد لوکیشن در تهران انجام شده که از این 
میان بخش عمده ای از آن در جنوب شهر تهران فیلمبرداری شده است.

»تام هالند« بازیگر مطرح مجموعه فیلم های مــرد عنکبوتی در فیلم 
ســینمایی »ِچری« به کارگردانی برادران روسو به ایفای نقش خواهد 
پرداخت. فیلم چری داســتان واقعی یک پزشک سابق ارتش آمریکا 
به ناک نیکو واکر با بازی تام هالند را روایت می کنــد که درواقع او کتاب 
زندگی نامه خود را نوشته اســت.واکر پس از بازگشت از عراق و خدمت به 
ارتش آمریکا در این کشور، دچار بیماری و اعتیاد به مواد مخدر می شود .

در شــرایط تحریم، تولید انواع محصوالت فوالدی که زمانی از محل واردات 
تامین می شد بسیار مهم اســت؛ اما اهمیت تامین و تعمیر تجهیزات خطوط 
 تولید این محصــوالت نیز کمتــر از تولید محصول نیســت. احمد محمدی

 گفت: از ابتدای راه اندازی شرکت فوالد مبارکه، دو دستگاه فرز نیمه سنگین 
 در آزمایشــگاه باومن در مجموعه آزمایشــگاه فوالدســازی نصب شــد که 
 طــی این ســال ها به دلیــل اســتفاده زیــاد از ایــن تجهیزات، دســتگاه

 فرز نیمه ســنگین شــماره 2 از مدار خارج شــد و نیاز به تعمیرات اساسی و 
راه اندازی مجدد داشت. رییس آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
در گفت وگویی ضمن اشــاره به تعمیر و بازسازی فرز نیمه سنگین آزمایشگاه 
باومن در مجموعه آزمایشــگاه فوالدســازی کــه به دلیــل تحریم ها و عدم 
 سرویس دهی از سوی شرکت سازنده از رده خارج شده بود، توضیحاتی داد که

 در ادامه می خوانیم.

نقش این تجهیزات در روند تولید
در آزمایشگاه فوالدسازی به منظور بررسی عیـــوب داخلی تخــــتال از نظر 
جـــدایش، ترک، آخال و... از روش های سولفور پریـنت )تست باومن( و 
ماکرو اچ استفاده می شــود.به این منظور پس از برش نمونه ها در واحد 28 
فوالدسازی، قطعاتی در ابعاد حدود 20 در 30 سانتی متر از کل عرض تختال 
تهیه و به آزمایشگاه ارسال می شود. در آزمایشگاه ابتدا الزم است سطح این 
نمونه ها با استفاده از دستگاه فرز نیمه سنگین موجود پرداخت و آماده سازی 
شود و در نهایت در فرآیندهای جداگانه مورد تست باومن و یا ماکرو اچ قرار 
گیرد که انتخاب نوع تست بستگی به گرید تختال، میزان سولفور موجود در آن 

و همچنین درخواست مشتری دارد.

نقش تست باومن در این فرآیند 
 در فرآیند تســت باومن، پس از آماده ســازی نمونه ها با استفاده از دستگاه

 فرز نیمه سنگین آزمایشگاه، صفحاتی از جنس کاغذ عکاسی سیاه وسفید، 
 پــس از فعــال شــدن در اسیدســولفوریک، به مــدت چنــد دقیقه روی

 ســطح پرداخت شــده قرار می گیــرد و در نهایت بــر اثر فعــل و انفعاالت 
 شــیمیایی ناشــی از محل تجمع برخی ترکیبات موجود در نمونه با ترکیبات

 حساس موجود در کاغذ عکس های فعال شده، تصویر عیوب داخلی تختال 
روی این صفحات مشخص می شــود.در فرآیند تســت ماکرو اچ، پس از 
آماده سازی و پرداخت نمونه ها، با استفاده از دســتگاه فرز نیمه سنگین، بر 
سطح این نمونه ها اسیدکلریدریک داغ با دمای بین 70 تا 80 درجه سانتی گراد 
به نســبت یک به یک با آب، به مدت چند دقیقه پاشیده می شود و در نهایت 
عیوب داخلی تختال مشخص شده و توسط دوربین عکاسی تصویربرداری 

و گزارش می شود.

اهمیت انجام این تست ها در تولید محصوالت ویژه 
بسیاری از محصوالت مهم و استراتژیک ناحیه فوالدسازی مانند تختال های 

گازترش و شیرین، اغلب تختال های صادراتی و گریدهای حساس الزم است 
پیش از ترخیص و ارسال به بیرون از شرکت، مورد فرآیند تست باومن یا ماکرو 
اچ قرار گیرند و فقط در صورت اطمینان از کیفیت داخلی تختال ها با استفاده 
از این دو تست، امکان ارســال تختال برای مشتری وجود دارد. بنابراین این 
تســت ها یکی از ابزارهای بســیار مهم در فرآیند تعیین کیفیت تختال های 

تولیدشده است.

تست باومن در مجموعه تست های استراتژیک قرار  دارد
 از ابتــدای راه اندازی شــرکت فوالد مبارکه، دو دســتگاه فرز نیمه ســنگین

  در آزمایشــگاه باومن در مجموعه آزمایشــگاه فوالدســازی نصب شــد که 
 طــی این ســال ها به دلیــل اســتفاده زیــاد از ایــن تجهیزات، دســتگاه 
 فرز نیمه ســنگین شــماره 2 از مدار خارج شــد و نیاز به تعمیرات اساســی 
 و راه اندازی مجــدد داشــت.با توجه به رویکرد شــرکت مبنــی بر فروش

  تختــال و همچنین افزایــش تولیــدات کیفــی در ناحیه فوالدســازی و 
موضوع صادرات تختال، عمال تست باومن در مجموعه تست های استراتژیک 
قرار گرفت و تعداد نمونه های ارســالی در طول یک ســال تقریبــا  10 برابر 
افزایش یافت.به همین دلیــل و به منظور اطمینــان از آماده به کاری مداوم 
آزمایشگاه فوالدسازی در پاسخ گویی به نیاز تولید ناحیه فوالدسازی در زمینه 
تولید تختال های ویژه و همچنین روند کیفی ســازی محصوالت، از سال 97 
 فرآیند بازسازی و راه اندازی دستگاه فرز نیمه ســنگین شماره 2 آزمایشگاه

 آغاز شد.

چگونگی فرایند تعمیر و بازسازی و نتایج آن
پس از آغاز مطالعات اولیه با کمک واحد مهندسی کارخانه و طی شدن روال 
اداری و اســتعالم از شــرکت های مختلف، در نهایت با همکاری واحد امور 
قراردادهای خرید، قرارداد بازســازی این تجهیز  با  یک شــرکت در اصفهان 
منعقد شد و با توجه به حساســیت این تجهیز  و  عدم امکان تامین بسیاری 
قطعات از خارج در شرایط بسیار ســخت تحریم و همچنین در شرایط شیوع 
کرونا، از ابتدای امسال فرآیند بازسازی توسط شرکت آغاز شد و خوشبختانه 
با همت و تالش همه همکاران درگیر در فرآیند و همچنین شــرکت پیمانکار، 
دستگاه راه اندازی، بازسازی و به روزرسانی شــد و پس از تست های الزم در 

نهایت با موفقیت در مدار قرار گرفت.
دشواری تامین تجهیز در شرایط تحریم، نبود قطعات یدکی خاص، عدم امکان 
اخذ سرویس های تجهیزات از طریق سازنده های خارجی و درنهایت اجرای 

پروژه در زمان شیوع بیماری و وضع موجود، اهمیت این کار را دوچندان کرد.
رییس آزمایشگاه فوالدســازی و ریخته گری مداوم  در پایان اظهار کرد: در 
اجرای این پــروژه از مدیران و همــکاران واحدهای آزمایشــگاه ها و به ویژه 
آزمایشگاه فوالدســازی، مهندســی کارخانه، امور  قراردادهای خرید، ناحیه 
فوالدسازی، واحد 28 و شــرکت پیمانکار که در این زمینه زحمات زیادی را 

متقبل شدند، تشکر و قدردانی می کنیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت، 
از بهره برداری گازرســانی به فاز دوم شهرک شهید کشــوری خبر داد.سید 
مصطفی علوی، گفت: عملیات اجرای لوله گذاری تغذیه وشــبکه به صورت 
فوالدی و پلی اتیلن نزدیک به 3هزار متر در ســایزهای متفاوت و همچنین 
ساخت و نصب یک مورد ایســتگاه تقلیل فشــار TBS و 8 مورد ایستگاه 
MS  وMRS صورت پذیرفت.وی، افزود: با تالش و همت همکاران اجرای 
طرح ها با وجود شــرایط خاص منطقه و زمین های صد در صد سنگالخی، 
عملیات اجرایی لوله گذاری برای ساکنین 8 بلوک 196 واحدی در 14 طبقه 
در شهرک آماده بهره برداری اســت.مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان گفت: 
6 طرح گازرسانی نیز امســال با هزینه بیش از 525 میلیارد و 780میلیون 
ریال در استان به بهره برداری می رسد که مهم ترین آنها بهره برداری از طرح 
های گازرســانی به شــهر انارک، روســتاهای چوپانان و چاه ملک از توابع 
شهرســتان خور و بیابانک و نایین، روستاهای سهیل، سپرو، فرح آباد و 50 

واحد مرغداری از توابع شهرســتان نایین، گازرسانی به روستای قادر آباد از 
توابع شهرستان خور و بیابانک و گازرسانی به روستای زایین اردستان است.

اولين سامانه مكانمند صدور كد، آرشيو مدارك و مستندات دفتر فنی، 
موسوم به »سامانه همارا« در استان اصفهان راه اندازی شد.معاون بهره 
برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای استان اصفهان گفت: با توجه به 
عدم وجود ساختار مناسبی برای آرشيو ديجيتال نقشه ها، اسناد، مدارك 
و مستندات، زیرساخت ها برای راه اندازی این سامانه در دستور کار قرار 
گرفت.امیرحسین حکمتیان بیان کرد: طی سال های اخیر ايجاد ساختار 
سخت افزاری و نرم افزاری همانند خريد سرور و فضای ذخيره مناسب برای 
آن عملیاتی شد و پس از طی دوره آزمايشی، این سامانه به صورت رسمی 
راه اندازی و بارگذاری اسناد فنی در انواع فرمت ها روی آن آغاز شده و اکنون 
كار بارگذاری نقشه ها و مستندات فنی روی آن در حال انجام است.وی به 
دیگر قابلیت های این سامانه پرداخت و اظهار داشت: اين سامانه  قابليت 
تبديل به مركز ديجيتال بايگانی اسناد و مدارك و مستندات شركت در 
همه بخش ها را  داراست  كه اولين نمونه  استفاده فرابخشی اين سامانه، 
بارگذاری مستندات مربوط به امالك و مستغالت شركت در طرح صدور 
اسناد مالكيت امالك  است.معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت 
آبفای استان اصفهان افزود: از ديگر قابليت های ايجاد شده در اين سامانه 
می توان به تهيه وب سرويس ارتباط بين نرم افزاری با سامانه های نجما به 
عنوان زيرساخت GIS شركت  و سامانه اطلس به عنوان سامانه اتوماسيون 

گردش فنی پروفيل های دفتر فنی اشاره كرد. 
بدين ترتيب با ايجاد اين ارتباط، شرايط مركزيت بارگذاری اسناد از جزاير 
نرم افزاری مختلف فراهم شده كه نقش مهمی در حفاظت و صيانت از 

اطالعات و ايجاد دسترسی مناسب دارد. وی، صدور كد شناسه واحد برای 
هر مستند با قابليت صدور برچسب معرف كد در سه فرمت كاراكتری، 
باركد نواری و QR به صورت همزمان برای الصاق فيزيكی يا ديجيتالی 
به مستند را از دیگر مزیت های این طرح برشمرد. حکمتیان خاطر نشان 
ساخت: آرشيو مستندات با همه فرمت های ديجيتالی مانند عكس، متن، 
نقشه و ... امکان پذیر است و از دیگر قابلیت های این سامانه، تفكيك 
بخش های توصيفی تعريف شده برای هر مستند به سه بخش آب، 
بنيه با امكان توسعه اتصال هر مستند به مكان جغرافيایی   فاضالب و ا

مربوطه است. 

رییس آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد:

 راه اندازی دستگاه فرز نیمه سنگین تست باومن 
در آزمایشگاه فوالدسازی

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از گازرسانی به فاز دوم شهرک شهید کشوری 

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفای استان:

سامانه »همارا«  در استان اصفهان راه اندازی شد
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