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 کاهش 30 درصدی
  تولید قند، پولک 

و نبات اصفهان

 لیگ قهرمانان آسیا در ایستگاه
 نیمه نهایی قرار گرفت؛

 شاگردان »گل محمدی« 
در آستانه تاریخ سازی
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شهید »هراچ 
هاکوپیان« در 
زادگاهش آرام 

 7گرفت

 آغاز موج دوم 
بارش های پاییزی 

اصفهان از روز دوشنبه

تعطیلی تمامی مراکز 
 گردشگری اصفهان 

تا اطالع ثانوی

 نماینده چهارمحال و بختیاری 
در شورای عالی استان ها:

50 درصد از استان با 
 خشکسالی دست و پنجه 

نرم می کنند

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

پیوستن جهان شهر اصفهان در شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

مراقبت از سالمندان هنگام مواجهه با بیماری کرونا

 عالئم شایع 
اولین نشانه بیماری، تب است و در حدود نیمی از افراد تب با درجات 

باال دیده می شود؛ اما در یک چهارم از بیماران، تب گزارش نشده است.سرفه، 
تنگی نفس، خســتگی و گاهی درد عضالنی، از جمله عالمت های شایع دیگر 
هستند. بی اشتهایی، تهوع، استفراغ و دل درد و یا گیجی نیز می تواند دیده شود.

میانگین فاصله زمانی بین شروع عالئم تا بروز تنگی نفس و یا عالئم قابل توجه 
به طور متوسط حدود 7 روز )متغیر بین 1 تا 20 روز( گزارش شده است.موارد 

منجر به مرگ ناشــی از بیماری کرونا اغلب در افراد میانسال و سالمند و یا 
افراد با سابقه بیماری زمینه ای دیده شده است.در صورت بروز هر یک 

از این عالئم باید سالمند توسط پزشک معاینه و در صورت 
لزوم برای انتقال به بیمارستان اقدام شود.

 .نگهداری
 و مراقبت از سالمندان 

کارکنان مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان باید توجه داشته 
باشند در صورت بروز هر یک از موارد ذکر شده، فرد مشکوک را با رعایت 

نکات زیر در اتاقی جداگانه ایزوله کنند:
1- اقدامات احتیاطی استاندارد تماسی و قطره ای در مواجهه با بیمار رعایت 

شود
2- مراتب به پزشک مرکز اطالع رسانی شود

3- بیمار توسط پزشک معاینه و در صورت لزوم طبق دستورالعمل به مراکز 
درمانی منتقل شود

4- در صورت نیاز به هر گونه اقدام اورژانسی پزشکی، همه اقدامات 
در اتاق ایزوله و با رعایت احتیاط های هوابرد انجام شود

 شدت عالئم  
بیماری در سالمندان 
سالمندان در رویارویی با مشکالت 

سالمتی اغلب ضعیف تر هستند.
باید به یاد داشت که عالئم و نشانه 
هــای بیمــاری در ســالمندان 
می توانند با گروه های ســنی 
دیگر متفاوت و کامال غیر 

اختصاصی باشد.

 انتقال سالمندان به منزل
مجوز ترخیص از بیمارســتان باید حتما توســط 
پزشک معالج در بیمارســتان، صادر شود.بیماران 
با عالئم خفیف بــدون وجود عالئم هشــداردهنده 
می توانند در محیط خانه مورد مراقبت قرار گیرند. در این 
صورت همان اصول مراقبت کلی بیماران مبتال، از جمله 
لزوم اســتفاده دائمی از ماسک توسط بیمار، در مورد 
این بیماران نیز بایستی اعمال شود.پرسنل مراقبت 
های بهداشــتی باید وضعیت بهداشتی بیمار را از 
طریق تماس تلفنی و یا با مراجعه حضوری به 

صورت روزانه بررسی کنند.  طرح : زاینده رود 

شركت آب وفاضالب آگهی برگزاری مناقصه عمومی
استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

    نام روزنامه:زاینده رود

    تاريخ انتشار:1399/07/09

مبلغ تضمين)ريال (برآورد)ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-3-127
عملیات اجرایی اصالح و توسعه 
شبکه فاضالب در سطح منطقه 
سه اصفهان)با ارزیابی کیفی(

7.544.881.622317.000.000جاری

99-3-131
لوله گذاری خط انتقال فاضالب 
زیباشهر)بخش اول( منطقه 

مبارکه)با ارزیابی کیفی(
2.535.884.529127.000.000جاری

99-3-132
اجرای خط انتقال فاضالب 

سورچه سیاهبوم شهر کرکوند 
منطقه مبارکه)با ارزیابی کیفی(

7.317.989.071310.000.000جاری

99-3-133
لوله گذاری خط انتقال فاضالب 
زیباشهر)بخش دوم( منطقه 

مبارکه)با ارزیابی کیفی(
19.380.519.410672.000.000جاری

99-3-134
توسعه کلکتور فاضالب دکتر حسابی 
تا میدان 9 دی سه راه قائمیه منطقه 

دو اصفهان)با ارزیابی کیفی(
32.059.328.8581.052.000.000جاری

 مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:00 روز دوشنبه
 به تاریخ 1399/07/28

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 99/07/29
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395(

نوبت دومنوبت اول
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ترامپ و همسرش قرنطینه شدند
در پی مثبت شدن آزمایش کرونای دستیار رییس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ به همراه همسرش 
نیز از مثبت شدن آزمایش خود خبر دادند و وارد قرنطینه شده اند. رییس جمهوری آمریکا در گفت وگو 
با فاکس نیوز قبل از اعالم نتیجه آزمایش کرونای خود گفته بود: تست کرونای هوپ هیکز، دستیار ارشد 
من مثبت شد. او ماسک به صورت دارد؛ اما تستش مثبت شده است. من و همسرم نیز تست دادیم 
و منتظر جواب آزمایش هستیم.ترامپ بعدا توئیت کرد که وی و همسرش تا زمانی که نتایج آزمایش 
کرونا بیاید در قرنطینه می مانند.کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرد، رییس جمهوری برای خودش و 
تمامی کسانی که از وی و مردم آمریکا به صورت جدی حمایت می کنند، تدابیر امنیتی و بهداشتی در 
نظر گرفته اســت.با این حال ترامپ جمعه اعالم کرد نتیجه تست کرونای خودش و همسرش مثبت 
بوده است و آنها وارد قرنطینه شده اند.پزشک کاخ سفید اعالم کرده حال ترامپ و همسرش خوب است 
و بنا بر اعالم کاخ سفید، ترامپ در محل کارش قرنطینه می شود و به فعالیت هایش ادامه خواهد داد.

بیش از 300 شبه نظامی سوری از ترکیه وارد قره باغ شدند
رییس جمهوری فرانسه تایید کرد که بیش از ۳۰۰ شبه نظامی از سوریه و از طریق ترکیه وارد منطقه 
ناگورنو-قره باغ شده اند.امانوئل مکرون، گفت: می توانم این اطمینان را بدهم که بیش از ۳۰۰ شبه 
نظامی که پیش تر از منطقه حلب سوریه بیرون رانده شدند حاال از طریق منطقه غازی انتپ ترکیه وارد 
ناگورنو-قره باغ شده اند. این یک حقیقت تایید شده است. این افراد شناسایی و رهگیری شده و 
همگی آنها به گروه تروریستی داعش مرتبط هستند.وی افزود: من درباره این مسئله با والدیمیر 
پوتین، رییس جمهوری روســیه نیز گفت وگو کردم و او نیز تایید کرد که روسیه از این قضیه مطلع 
شده اســت. رفتار ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو ناشایست است. ما چنین اقدامی را غیرقابل 
قبول می دانیم و در این مورد، ترکیه از خط قرمز ما عبور کرده است.رئیس جمهوری فرانسه ادامه داد: 
روسیه، آمریکا و فرانسه که ریاست مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را برعهده 
دارند، یک سری ابتکارعمل هایی را برای متوقف کردن درگیری ها در منطقه مذکور در نزدیک ترین 

زمان ممکن ارائه خواهند داد. ما همچنان تماس های نزدیک خود را در این باره حفظ می کنیم.

لبنان، مذاکرات با رژیم صهیونیستی را آغاز می کند
رییس پارلمان لبنان اعالم کرد، توافق شد موضوع ترســیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی را 
ارتش تحت نظارت میشل عون و دولت هدایت کند.وی خاطرنشان کرد: مذاکرات مداومی در مقر 
سازمان ملل در ناقوره تحت نظارت این سازمان و هماهنگ کننده امور لبنان برگزار می شود.بری گفت: 
دو طرف از آمریکا خواستند به عنوان میانجی  و تسهیل کننده ترسیم مرزها وارد عمل شود و آمریکا 
هم گفته آماده آن است.رییس پارلمان لبنان تاکید کرد: زمانی که بر سر ترسیم مرزهای دریایی توافق 
صورت بگیرد در این خصوص توافقی بین لبنان، اسراییل و نیروهای سازمان ملل موسوم به یونیفل 
امضا خواهد شد. آمریکا قصد دارد با طرفین برای کمک به ایجاد فضایی مثبت جهت اداره مذاکرات 
پیرامون مرزها همکاری کند.وی خاطرنشــان کرد: اگر ترسیم مرزها موفقیت آمیز باشد و ارتش در 
این موضوع توفیق یابد، لبنان در این زمینه بسیار موفق خواهد شد به خصوص در اکتشافات گازی. 

آمریکا، عراق را تهدید به انتقام کرد
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه طی سخنانی به گرفتن »انتقام« از حمالت به منافع کشورش در 
عراق تهدید کرد. روزنامه القدس العربی نوشت، دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه 
طی سخنانی در واکنش به حمله راکتی به نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی در اطراف فرودگاه اربیل اظهار 
کرد که واشــنگتن حمله به منافع خود در عراق را تحمل نخواهد کرد.وی همچنین به گرفتن انتقام به دلیل 

حمله به منافع کشورش در عراق تهدید کرد.

ماجرای یک فراخوان در تبریز در فضای  علیرضا کریمیان
مجازی برای حمایــت از تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان که در این شــهر با دخالت پلیس و متفرق شدن 
مسالمت آمیز این تجمع پایان یافت، نشــان می دهد اگر چه ایران 
تالش دارد تا در بحران به وجود آمــده در منطقه قره باغ و در مرزهای 
شمالی کشور بی طرفی خود را حفظ کند؛ اما اگر این جنگ ادامه پیدا 

کند بی شک این رویه دشوار خواهد بود. 
ایران اشــتراکات فرهنگی و قومی زیادی با دو کشــور ارمنســتان و 
آذربایجان دارد هر چند در سه دهه اخیر همواره روابط سیاسی میان 
دولت جمهوری اسالمی و کشــور ارمنســتان صمیمانه تر و گرم تر از 
آذربایجان بوده ؛ اما در شــرایط کنونی دولتمردان کشــورمان ترجیح 
می دهند تا جانب هیچ کدام را نگیرند. در گذشته آذربایجان همیشه 
یک قدم دور تر در روابط دیپلماتیک و اقتصادی نســبت به ارمنستان 
با ایران قرار داشته است این مسئله بخشــی به دلیل استراتژی ملی 
و مذهبی ایران در مورد ارامنه  کشــور ارمنستان بوده و بخشی دیگر به 
دلیل نفوذ اســراییل و آمریکا و روابط گرم مقامات آذربایجانی با این 
دو بوده است؛ اتفاقی که اگر چه ایران تالش زیادی کرد تا آن را کنترل 

کند اما در عمل نتوانست جایی در آذربایجان برای خود بیابد و هر روز 
از این کشور دورتر شد. هر چند طی درگیری های اخیر مقامات دولت 
باکو به واسطه اینکه این کشور را پس از ایران )و احتماال عراق( دومین 
کشور بزرگ شــیعه جهان می دانند و از ســوی دیگر به واسطه اینکه 
قرابت قومی و تاریخی نزدیکی با ایران دارند )به واسطه حضور ده ها 
میلیون آذری زبان در ایران( انتظار این را دارند که ایران در بحران قره 
باغ از هم کیشــان و هم زبانان آذری خود در برابر ارمنستان پشتیبانی 
و حمایت کند و موضعی شبیه به ترکیه در حمایت دربست و بی چون 
و چرا از موضع باکو در قبال ایروان داشــته باشد، اما در عمل این گونه 
نشد. از سوی دیگر ارمنستان متحد استراتژیک روسیه هم محسوب 
می شود، همین امر با توجه به نزدیکی ایران به روسیه روابط صمیمانه 
تری میان دو کشور ایجاد کرده اســت. در واقعه اخیر اما ایران اگر چه 
متهم به حمایت از ارمنستان و حتی ارسال سالح از جانبه روسیه به این 
کشور هم شده است اما در ظاهر تالش می کند بی طرفی خود را برای 
حل و فصل زودتر این جنگ حفظ کند. شواهد در داخل و خارج از ایران 
نشــان می دهد که ایران باید ناچارا در روزهای آینده جانب یک طرف 
این دعوا را بگیرد به خصوص آنکه ترکیه عمال با حمایت از آذربایجان 

وارد این مناقشه شده است . ایران پیشــنهاد میانجی گری میان دو 
طرف را مطرح کرده؛ اما کارشناسان سیاسی می گویند کشورمان نمی 
تواند در این میان نقشی داشته باشد در واقع اگر بنا به میانجی گری 
بود باید به نفع هر دو انجام می شد تا بازی برد- بردی را رقم می زد. 
این در حالی اســت که ارمنســتان حاضر به عقب نشینی از سرزمین 
های اشغال شده نیست. حتی اگر بر اســاس قطعنامه های شورای 
امنیت کشوری مقصر شناخته شود ایران نمی تواند اعالم موضع کند.  
در ســوی دیگری از ماجرا طی روزهای اخیر دامنه این درگیری های 
نظامی به برخی از شهرها و روستاهای مرزی ایران هم کشیده است. 
این مسئله به خودی خود می تواند نقض حاکمیت ایران باشد و اگر 
ادامه پیدا کند مطمئنا با واکنش مقامات کشــور روبه رو خواهد شد. 
ضمن اینکه شیطنت های آمریکا و اسراییل در آذربایجان و منطقه قره 
باغ هم می تواند آتش تداوم این جنگ را شــعله ورتر کند. شاید یکی 
از دالیل عدم موضع گیری یک جانیه ایران در این مســئله هم همین 
جلوگیری از ورود سایر کشورها به این جنگ باشد؛ اتفاقی که اگر رخ 
دهد بی شــک ایران هم باید مانند ســوریه هزینه های این دخالت 

خارجی را بپردازد.

 اگرچه منتقدان، پیکان اتهام عــدم صادرات گاز به 
پاکســتان را به سمت بیژن زنگنه نشــانه می روند، 
اما مــرور تاریخی این قــرارداد نشــان می دهد که 
بهانه جویی های پاکســتان بر سر احداث خط لوله و 
بعد از آن قیمت گذاری، اجازه نداده تــا گاز ایران به 
همسایه شرقی برسد.سنگ بنای صادرات گاز ایران 
به پاکستان در سال ۱۹۹۰ میالدی گذاشته شد.طرح 
اولیه البته تنها به پاکستان محدود نمی شد و قرار بود 
در قالب پروژه ای به نام خط لوله صلح تا هند برسد. بر 
آن اساس خط لوله ای که قرار بود احداث شود،   روزانه 
۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز را صادر می کرد که سهم 
پاکستان از آن ۶۰ میلیون متر مکعب بود.با این حال 
اختالف بین پاکســتان و هند باعث شد تا آن پروژه 

ناتمام بماند و ایران به طور مستقیم با پاکستان برای 
صادرات گاز وارد مذاکره شد. قرارداد صادرات گاز ایران 
به پاکستان در دولت دهم به امضا رسید. با این حال 
طرف پاکستانی هر بار به بهانه ای از اجرای تعهدات 
خود برای برداشت گاز ایران سرباز زد.تا آنجا که رییس 
دولت دهم، در واپسین روزهای ریاست جمهوری اش 
راهی پاکستان شد تا شاید راه حلی برای آن پیدا کند؛ 
اما در عمل موفق نشد و همچنان پاکستانی ها با اما 
و اگر به قرار داد بسته شدن با کشورمان پایبند نبودند. 
همچنین موضوع صادرات گاز به کشــور پاکستان، 
مسئله ای سلیقه ای میان دو کشور نیست، این امر به 
یک قرارداد تعهدآور دوجانبه متکی است و بر همین 
اساس خط لوله سراسری هفتم با ظرفیت انتقال ۱۱۰ 

میلیون متر مکعب در روز احداث و در سرویس قرار 
دارد، اما در سوی دیگر تاکنون پاکستانی ها با وجود 
توافق ها حتی اقدام به ساخت یک متر خط لوله در 
کشور خود نکرده اند و آن گونه که از سخنان مقامات 
پاکســتانی بر می آید آنها وجود تحریم های ایاالت 
متحده آمریکا را مهم ترین مشکل پیش روی تکمیل 

پروژه در کشورشان عنوان می کنند. 

چرا گاز ایران به پاکستان نرسید؟

احتمال تاسیس یک دیوان محاسبات جدید در پارلمان
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: دیوان محاسبات فعلی نمی تواند، مســئولیت نظارت بر اعتبارات و هزینه های شهرداری ها را بپذیرد و باید با 
بررسی ظرفیت های قانونی، یک دیوان دیگر بر امر نظارت هزینه ها شهرداری ها تشکیل شود.اخیرا رییس، اعضای هیئت رییسه و همچین روسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس در نشست شــورای هماهنگی کمیسیون ها شــرکت کردند. »محمدباقر قالیباف«، رییس مجلس، در این نشست از لزوم نظارت بر »تفریغ 
بودجه شهرداری ها« سخن گفته است.حاجی دلیگانی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، هم خبر از تشکیل »دیوان محاسبات« جدید برای نظارت 
بر بودجه شهرداری ها داده است.»فریدون عباسی دوانی«، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، ضمن اظهار بی اطالعی نسبت به این گفت: احتماال 
زمان طرح موضوع در جلسه حضور نداشــتم.در حالی که عباسی نسبت به طرح موضوع درآمد پایدار شــهرداری ها در جلسه رییس مجلس با هیئت رییسه و 
روسای کمیسیون ها اظهار بی اطالعی می کند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه این موضوع در جلسه مطرح شد، 
گفت: »فعال طرح موضوع شده اما ابعاد آن مشخص نشده است.« محمدصالح جوکار در پاسخ به اینکه اعضای جلسه و قالیباف در مورد نحوه نظارت مجلس بر 
بودجه شهرداری ها چه پیشنهادی داشتند؟ تصریح کرد: فعال در حد طرح مسئله بوده و تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.در حالی جوکار منکر طرح موضوع 
دیوان محاسبات جدید در این جلسه شد، که حاجی دلیگانی تاکید کرد در خصوص شهرداری ها پیشنهاداتی بوده است که دیوان محاسبات فعلی بر اعتبارات و 

هزینه های شهرداری ها که منابع داخلی و دولتی دارند، نظارت کند.

خبر روز

به صورت تلفنی؛

ظریف با وزرای خارجه هلند و اتریش گفت و گو کرد
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با وزرای امور خارجه هلند و اتریش، آخرین تحوالت مرتبط 
با برجام و همچنین اوضــاع منطقه را مورد ارزیابی و تبادل نظر قــرار دادند.در گفت وگوی تلفنی 
گانه محمد جواد ظریف وزیر امور  جدا
خارجه کشــورمان با وزرای امور خارجه 
هلنــد و اتریش موضوعــات مربوط به 
روابط دوجانبه، به خصــوص در حوزه 
مسائل کنســولی، اقدامات کشورها در 
زمینه مقابله بــا کرونا، آخرین تحوالت 
مرتبــط با برجــام و همچنیــن اوضاع 
منطقه مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار 
گرفت.تحوالت قره باغ و ابراز نگرانی از 
اوضاع پیش آمده نیز از دیگر محورهای 

گفت وگوی تلفنی ظریف و همتای اتریشی وی بود.

جریمه شرکت هواپیمایی امارات به خاطر عبور از ایران
آمریکا، هواپیمایی امارات را به دلیل استفاده از بخش هایی از حریم هوایی ایران که آمریکا پرواز 
هواپیماهای مســافربری بر فراز آن را ممنوع اعالم کرده بود، ۴۰۰هزار دالر جریمه کرد.به گزارش 
رویترز، اداره هوانوردی فدرال وابســته به وزارت حمل ونقل آمریکا در گزارشی اعالم کرده است 
که تعدادی از هواپیماهای شــرکت هواپیمایی امارات در ماه ژوئیه ســال 2۰۱۹ در بخش هایی 
از حریــم هوایی ایران که آمریــکا به دلیل افزایــش فعالیت های نظامی و تشــدید تنش هایی 
سیاســی اســتفاده از آن را ممنوع اعالم کرده بود، پرواز کرده اند.شــرکت هواپیمایی امارات به 
وزارت حمل ونقل آمریکا اعالم کرده است که این مسئله ناشــی از »اشتباه سهوی و ناخواسته« 
 بوده ،  اما در عین حال جریمه اعالم شده از ســوی وزارت حمل ونقل آمریکا را می پذیرد تا پرونده

 بسته شود.

 مسکودر نشست شورای  امنیت درباره برجام
 گفت وگو می کند

سخنگوی وزارت خارجه روســیه اعالم کرد که در نشست آتی شــورای  امنیت در ماه اکتبر درباره 
برجــام و خلیج فارس گفت وگو خواهد شــد.»ماریا زاخــارووا« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه در کنفرانس خبری خود اعالم کرد: در نشست آتی شــورای امنیت سازمان ملل پیرامون 
وضعیت خلیج فارس بحث و بررســی می شود.ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه در این 
باره گفت: یکی از موضوعــات اصلی، بحث درباره وضعیت خلیج فــارس خواهد بود. صحبت در 
این موضوع به دلیل روند رو به رشــد بحران در منطقه اســت. همچنین، اعمال فشار حداکثری 
آمریکا بر ایران و تالش این کشــور برای تضعیف اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
در ارتباط با برنامه هســته ای ایران نیز از موضوعات بحث نشست آتی اســت.»ماریا زاخارووا« 
در این باره اضافه کرد: هدف از این نشســت بررســی دقیق راه های ایجاد روابــط منطقه ای بر 
اســاس اصول همکاری متقابل و ســودمند، با در نظر گرفتن منافع طرف های ذی نفع اســت. 
ما متقاعدیــم که مفهوم امنیــت جمعی روســیه در منطقه خلیــج فارس می تواند بــه مبنایی 
 قابل اعتماد برای شــکل گیــری جو اعتماد و یــک معماری امنیتــی واقعی فراگیــر در منطقه 

تبدیل شود.

کافه سیاست

خطیب زاده:

هضم »نه« شورای 
امنیت، برای آمریکا 

آسان نیست
و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رییس 
رسانه ای وزارت امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که آیا آمریکا بنا بر ادعایش 
درباره اسنپ بک می تواند اقدامی انجام 
دهد، عنوان کرد: تمامی اعضای شورای 
امنیت به جز یک کشور، »نه« بزرگی به 
آمریکا گفتند و هضم این »نه«، برای 
آمریکا به آسانی فراهم نیست. دبیرکل 
سازمان ملل هم به صورت رسمی اعالم 
کرد که هیچ اقدامی برای نظارت بر 
تحریم ها انجام نمی دهد چراکه آمریکا 
اهلیت این کار را ندارد.خطیب زاده با بیان 
اینکه تاکید و اصرار آمریکا برای اجرای 
تحریم های لغو شده علیه ایران ناشی از 
استیصال این کشور است، گفت: آمریکا 
»نه« بزرگی دریافت کرده و بیشتر از قبل 

منزوی شده است. 
ترامپ در انجام تعهداتش به کمپین 
ولی  خورده  شکست  نتخاباتی اش  ا
می خواهد خود را پیروز جلوه دهد. البته 
آمریکا حداقل طی ۷۰ سال اخیر مسیر 
مبتنی بر قلدری را طی کرده و با قلدری 
می خواهد دیگران را هم با خود همراه 
کند. این اعتیادی است که دیر یا زود 
واشنگتن می باید ترک کند. وی با تاکید 
بر اینکه ما فرصت نمایش به هیچ کسی 
را نمی دهیم، یادآور شد: چارچوب عمل 
ما روشن است. برجام تعهدات طرفین 
را مشخص کرده و نیازی به دادن پیغام 

یا مذاکره مجدد نیست. 
نباید وقت همدیگر را تلف کنیم. پیام 
است.  بوده  روشن  واشنگتن  به  ما 
پذیرفتن مسئولیت اقدامات مخربی که 
علیه ملت ایران صورت پذیرفته، توقف 
تروریسم اقتصادی، احترام به حقوق 
 ایران و جبران مسئوالنه خسارت های

 وارد شده.

بین الملل

آیا ایران ناچار به حمایت از یک طرف دعوای قره باغ خواهد شد؟

جایگاه ایران در مشاجره قره باغ

شواهد در داخل و خارج از ایران نشان می دهد که 
ایران باید ناچارا در روزهای آینده جانب یک طرف این 
دعوا را بگیرد به خصوص آنکه ترکیه عمال با حمایت از 

آذربایجان وارد این مناقشه شده است 

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری  شاهین شهر به استناد مصوبه ۱28۶/ش مورخ ۹۹/۰۶/2۴ شورای محترم اسالمی شاهین شهر در نظر دارد غرفه پایانه برون شهری 
)ترمینال شیشه ای( جهت ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر را با قیمت کارشناسی رسمی دادگســتری به مبلغ 22.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ماهیانه و از طریق مزایده 

عمومی و به صورت اجاره مستند به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها و طبق اســناد مندرج در آگهی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان میبایست 
جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر ،  بلوار جمهوری اسالمی ، مجموعه اداری انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری 
روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰8/۰۱ به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۹/۰8/۰۳ با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت 

سازمان باز و قرائت خواهدشد.
سایر شرایط:

۱.سپرده شرکت در مزایده ۵% مبلغ اجاره سالیانه کارشناسی شده و به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به شماره  حساب ۰۱۰۵۰۵2۹2۹۰۰۷ نزد بانک ملی به نام شهرداری شاهین 
شهر می باشد.

2.چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳.بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

۴.هزینه های چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
۵.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده  مندرج است. 

آگهی مزایده عمومی -نوبت اول

سعید اکرم خانی-رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهرم الف: 1007910 

چاپ  اول
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وعده هایی درباره مسکن روستایی
بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی در استان ساخته می شود.مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با 
بیان اینکه برای ساخت این واحد ها ۵۰ میلیون تومان تسهیالت داده می شود، گفت: این تسهیالت با نرخ 
۵ درصد است.غالمحسین خانی از اجرای طرح احداث چهار هزار و ۱۵۰ واحد برای اقشار کم درآمد خبر داد 
و گفت: در قالب این طرح، واحد هایی با ۸٠ متر مربع به خانوار های کم درآمد و آسیب پذیر ساکن مناطق 
روستایی، شهر های زیر ۲۵ هزار نفر، برای خانوار های دارای واحد های مسکونی غیرمقاوم و در معرض خطر 
و خانواده های محروم و فاقد مسکن ارائه می شود.وی گفت: برای این واحد ها، ۸۰ میلیون تومان تسهیالت 

پرداخت می شود که از این مقدار، ۵۰ میلیون تومان به صورت وام کم درصد و مابقی بالعوض است.

نرخ مصوب تخم مرغ 15۷00 تومان شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: قرار شد تخم مرغ با نرخ مصوب ۱۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسد و اتحادیه نیز این نرخ را پذیرفت.حسن قاضی عسگر در 
خصوص مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار استان ، اظهار کرد: یکی از موارد مطرح شده بحث تامین 
تخم مرغ به نرخ مصوب بود که این تصمیمات براساس نظر اتحادیه مرغداران گرفته شد.وی تاکید 
کرد: قرار شد تخم مرغ با نرخ مصوب ۱۵۷۰۰ تا ۱۵۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسد و اتحادیه 
نیز این نرخ را پذیرفت.معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان در خصوص توزیع 
الستیک نیز، گفت: با توجه به اینکه الستیک با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده قرار شد توسط نرم 
افزار توزیع الستیک، توزیع آن با دقت انجام شود تا با قیمت باال سر از بازار آزاد درنیاورد.به گفته قاضی 
عسگر، قیمت مصوب هر جفت الستیک در سامانه تایر مشخص شده و از طریق سازمان راهداری 

با پارامترهای مشخص و پیمایش های موجود الستیک مورد نیاز، تحویل رانندگان می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان:

خرید تضمینی گندم در اصفهان 53 درصد افزایش داشت
مدیر سازمان تعاون روســتایی اصفهان گفت: خرید تضمینی گندم با بیش  از ۱۲۱ هزار تن در این 
استان به پایان رسید که نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد رشد داشته است.محسن حاج عابدی 
اظهار داشت: ۱۱۲ هزار و ۳۰۰ تن معادل ۹۳ درصد توسط مراکز خرید شبکه تعاونی های روستایی، 
کشاورزی و تولید استان و بقیه توسط مراکز خرید شرکت غله و بازرگانی دولتی از زمان برداشت 
این محصول، خریداری شد.به گفته وی، سال گذشــته ۷۳ هزار تن گندم تضمینی از گندم کاران 
استان خریداری شد.مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان ادامه داد: ۴۳ مرکز خرید گندم 
در استان توانســتند این میزان گندم را به صورت تضمینی، خریداری و به سیلوهای استان حمل 
کنند.وی با اشاره به پرداخت وجه محصوالت خریداری شده،  اضافه کرد: سه هزار و پنجاه میلیارد 
ریال وجه تضمینی محصول گندم خریداری شد و به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده است.  

20 درصد ظرفیت مهمان پذیرها، مسافر دارد
رییس جامعه حرفه ای مهمان پذیران استان اصفهان گفت: پس از شیوع ویروس کرونا، روند 
نزولی پذیرش مسافر در مهمان خانه های استان اصفهان هم چنان ادامه دارد به طوری که کمتر 
از ۲۰ درصد ظرفیت این مجموعه ها پذیرای مسافر است.اسدا... عدالت پناه اظهار کرد: اکنون در 
تمام مهمان خانه های استان اصفهان برای سالمت مسافران تمام پروتکل های بهداشتی طبق 
دستورالعمل ستاد ملی کرونا در مهمان پذیرها رعایت می شود.وی با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد از ظرفیت 
کل مهمان پذیرهای موجود در اصفهان، پذیرش مسافر دارند، گفت: به گفته همکاران ما، مسافرانی 
که در ماه های اخیر به آنان مراجعه می کنند فقط کسانی هستند که برای دریافت خدمات پزشکی و یا 

خرید، به شهر اصفهان سفر کرده اند.

اداره پست اصفهان اعالم کرده در دوران کرونا تعداد فروشگاه های خرید اینترنتی در سطح استان ۴۰درصد افزایش داشته است؛

افق روشن تجارت الکترونیک

مرضیه محب رسول خانه نشینی مردم در دوران کرونا اگر چه 
بازار بسیاری از کسب و کارها را کساد کرد و 
ضررهای هنگفتی به اقتصاد وارد ساخت؛ اما بدون دستاورد هم نبود. 
یکی از عرصــه هایی کــه در دوران افول خرید های حضوری و رشــد 
اقتصادی رخ داد، گســترش کســب و کارهای الکترونیک و توســعه 
خدمات تجارت اینترنتی بوده است. هر چند سال هاست که در دنیا این 
مدل از کســب و کار توســعه زیادی پیدا کرده و مردم بیشتر به سمت 
خریدهای غیر حضوری گرایش دارند؛ امــا درایران هم این تجارت ها 
مشتریان خودشان را داشتند . کاهش سفرها و رفت و آمدهای درون 
شــهری در ماه های اخیر بســیاری از مردم را به ســمت خرید های 
الکترونیک سوق داد و این در شرایط کنونی می تواند منجی بخشی از 
اقتصاد کشور باشد. در واقع کووید ۱۹ کاری کرد که شاید سال ها مجموعه 
های مختلف درمورد آن تبلیع می کردند ولی نتوانستند به آنچه که شیوع 
یک بیماری انجام داد، یعنی استفاده از ظرفیت های مختلف فناوری 
اطالعات در حوزه های مختلف برسند. استفاده از فضای الکترونیک و 
فناوری اطالعات نه فقط در بحث تجارت الکترونیک بلکه در بسیاری از 
حوزه ها قوت گرفت. از آن جایی که موضوع اقتصادی همواره حرف اول 
را می زند، تجارت الکترونیک یکی از موضوعاتی بود که به سرعت رشد 

کرد.این رویه حتی در بستر کسب و کارهای سنتی هم دیده می شود. 
بر اساس آخرین آمار  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تعداد وبسایت های تجارت الکترونیکی در کشور ۳۰۰ 
هزار سایت است و تعداد کل واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای 
»ای نماد« حدود ۶۱ هزار واحد . بیشــترین زمینه فعالیت واحدهای 
کســب و کار الکترونیکی دارای »ای نماد« فروش کاالست و خدمات 
آموزشی و خدمات آژانس های مسافرتی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
اســتان تهران با ۲۸ هزار و ۱۲۵ واحد کســب و کار الکترونیکی دارای 
»ای نماد« و سهم ۴۶ درصدی باالترین رتبه را در کشور دارد و پس از آن 
استان های اصفهان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ۸ درصد و ۵ 
درصد سهم تعداد واحدهای کسب و کار الکترونیکی رتبه های بعدی را 
به خود اختصاص داده اند. اصفهان به رغم وسعت و تعداد جمعیت باال 
اما سهم بسیار اندکی از این تجارت دارد. این مسئله بخشی به بروکراسی 
اداری و دســت اندازهای حمایتی باز می گردد و بخشی دیگر به نبود 
امنیت و چشم انداز ثابت برای ورود افراد به حیطه تجارت الکترونیک با 
استفاده از ســایت ها و اپلیکیشن های موجود. در شــرایط کنونی اما 
بسیاری از کســب و کارها برای فرار از تعطیلی و بسته شدن همیشگی 
ناچار به سرمایه گذاری برای ورود به دنیای تجارت الکترونیک شده اند 

در نتیجه آن بر اســاس آمار، خدمات تجــارت الکترونیک و خرید و 
فروش اینترنتی در دوران کرونا بیش از ۱۴۰درصد افزایش داشته است 
. مدیر کل پست استان اصفهان، گفته است: تعداد فروشگاه های خرید 
اینترنتی در سطح استان اصفهان ۴۰درصد افزایش داشت.وی، درباره 
مزایای پست سیار گفت: با پست سیار، فرد متقاضی می تواند از طریق 
تماس با شماره تلفن ۴۱۴۰۰۰۰۰، درخواست خود را برای اعزام واحد سیار 
به محل مورد نظر اعالم کند و مراجعه حضوری شهروندان به واحدهای 
پستی منتفی شــود.باقری گفت: در نیمه اول امسال، حدود ۵میلیون 
مرسوله از استان خارج و حدود ۴میلیون مرسوله وارد استان اصفهان 
شده که نسبت به مدت مشابه حدود ۳۰درصد افزایش داشته است. هم 
اکنون بالغ بر ۴۷ میلیون کاربر شبکه های اجتماعی با ضریب نفوذ ۵۷ 
درصدی در کشور فعال هســتند و با نرخ رشــد ۷۱ درصدی، حدود ۷ 
میلیون کاربر جدید به شبکه های اجتماعی افزوده شده و این آمار هر 
روز در حال افزایش است. این سرعت رشد موجب شده تا دنیای شگفت 
انگیز از فرصت های رشد و توسعه تجاری پیش روی فضای مجازی و 
اینترنتی قرار بگیرد و بدون شــک اهمیت دادن به این بخش و برنامه 
ریزی برای توسعه و گسترش آن می تواند چالش های اقتصادی که هم 

اکنون با رکود مواجه است را بهبود ببخشد.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان با بیان 
اینکه به دنبال حل مشــکالت صادرکنندگان طال در 
سطح ملی هستیم، گفت: اگر این مشکل در سطح 
ملی برطرف شود، مشــکل اصفهان به عنوان بزرگ 
ترین تولیدکننــده و صادرکننده طال در کشــور حل 
خواهد شد.اســماعیل نادری در خصوص جلســه 
توسعه صادرات اســتان، اظهار کرد: در این جلسه 
قرار شد مطابق یک تقویم منظم تا پایان سال این 

کارگروه برگزار شود و انجمن صادرکنندگان استان، 
مشــکالت حوزه صادرات و صادرکنندگان را احصا 
کنند.وی تاکید کرد: قرار شــد تمام دســتگاه ها با 
همه توان خود در رفع مشکالت صادرکنندگان اقدام 
کنند و با رفع بخشی در سطح استانی و بخشی در 
ســطح ملی، موارد و چالش ها مرتفع شود.معاون 
امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان درباره مباحث 
مربوط به قرارداد صادرات در حوزه اوراســیا، گفت: 
قرار شد در جلسه آینده مشــکالت حوزه صادرات 
ایران و منطقه اوراســیا به صورت کارشناسی احصا 
شــود و همچنین میزان صادرات و خلل های این 
حوزه در نشست آینده مطرح شود.به گفته نادری، با 
آسیب شناسی حوزه صادرات و احصای نقاط ضعف 

و قوت آن، به دنبال توســعه صادرات هستیم.وی 
در خصوص مشــکالت صادرکنندگان طال و جواهر 
استان، اظهار کرد: استان اصفهان از گذشته تاکنون 
یکی از قطب هــای صادرات طــال و جواهر بوده که 
طی چند سال گذشته به واسطه یک سری قوانین 
دست و پاگیر صادرات آن به شدت تحت تاثیر قرار 

گرفته است.
معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان افزود: 
قرار اســت کمیتــه کارشناســی از صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان طال، در نشســت آینده مشــکالت و 
پیشنهاد خود را در این حوزه عنوان کنند و بعد از این 
کارگروه با حضور اســتاندار، در سطح ملی، موارد از 

طریق وزرا پیگیری شود.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان:

به دنبال حل مشکالت صادرکنندگان طال در سطح ملی هستیم

خبر روز

رییس اداره نگهداری راه های استان خبر داد:

فوگ سیل 1۷0 کیلومتر از راه های اصلی و شریانی اصفهان 
رییس اداره نگهداری راه های اســتان اصفهان از فوگ ســیل ۱۷۰ کیلومتر از راه های استان اصفهان 
خبر داد.آرمین حمیدی اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده راه های اصلی و شریانی 
شهرستان های اردستان، نایین، فریدن و بویین میاندشت تحت پوشش این پروژه قرار می گیرند.وی 
با اشاره به نزدیک شدن به آغاز فصل سرد اضافه کرد: تالش داریم تا پروژه فوگ سیل محورهای غربی 
استان قبل از آغاز بارش باران و برف و سرد شــدن هوا به اتمام برسد.حمیدی با بیان اینکه عملیات 
اجرایی فوگ سیل راه های استان اصفهان به صورت امانی در حال اجراست، اضافه کرد: برای انجام 
این عملیات تاکنون  ۲۰۰ تن قیر به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان مصرف شده است. رییس اداره نگهداری 
راه های استان اصفهان به افزایش قیمت و هزینه تمام شده آسفالت اشاره کرد و گفت: آسیب شدید 
محورهای استان اصفهان از یک سو و کمبود اعتبارات از سوی دیگر باعث شده است تا برای رفع موقت 
مشکالت به راه های زودبازده و کم هزینه تر روی آوریم.حمیدی، همدلی بخش خصوصی و دولتی 
برای توسعه و آبادانی کشور و استان اصفهان را ضروری دانست و ادامه داد: قطعا با تشریک مساعی 

بخش خصوصی و دولتی مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت.

خبرهاي خوب شركت پااليش نفت اصفهان براي سهامداران   
 پروژه تصفيه گازوئيل شركت پااليش نفت اصفهان بالغ بر ۴۴/۸۸ درصد پيشرفت داشته است و در 
ابتداي سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.عضو هیئت مدیره شركت پااليش نفت اصفهان ضمن اعالم 
اين خبر گفت: با پايان يافتن پروژه تصفيه گازوئيل، تمام ۲۰ ميليون ليتر گازوئيل توليدي شپنا، مطابق 
با استاندارد بین المللی يورو ۵ خواهد شد. مهدي صرامي بابیان اينكه اين طرح در حال نهایي شدن 
مراحل نصب و پيش راه اندازی است، هدف از اجراي آن را بهبود فرآيندهاي عملياتي و افزايش كيفيت 
سوخت های توليدي و حذف تركيبات سولفور از ديزل توليدي و تصفيه گازوئيل عنوان كرد و افزود: با 
بهره برداری رسمي از طرح، تركيبات گوگردي محصول، از ۱۰ هزار به ۱۰PPM، كاهش می یابد. معاون 
اقتصادي و بازرگاني شركت پااليش نفت اصفهان طرح تصفيه گازوئيل را كه با هزینه ای معادل ۴۹۵ 
ميليون يورو و ۳۱۹۱ ميليارد تومان احداث شده، بسيار سودآور دانســت و اظهار داشت: با اتمام اين 
طرح بالغ بر ۱۹۲ ميليون يورو مابه التفاوت ناشي از فروش گازوئيل كم گوگرد عايد اين شركت می شود.

عضو هیئت مدیره شركت پااليش نفت اصفهان در پايان سخنان خود سهامداران شپنا را که این روزها 
با فشار فروش مواجه هستند، توصيه به صبوري كرد و تاكيد كرد: با توجه به پروژه های مهم سرمایه ای 

اين شركت همچون تصفیه دیزل يا گازوئيل منافع آن عايد سهامداران بنیادی و صبور خواهد شد.

مبارزه با مگس مدیترانه ای در استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، مگس میوه مدیترانه ای یکی از 
بزرگ ترین معضالت و آفات میوه و سبزیجات به حســاب می آید که به خاطر مقاومت باالیی که 
نسبت به تغییرات آب و هوایی دارد در اکثر نقاط دنیا دیده می شود. در همین ارتباط تقی شیخ علی، 
کارشناس مسئول واحد گیاه پزشکی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اظهار کرد: مگس مدیترانه ای، میزبانان زیادی داشته و تنوع عظیمی از میوه ها از جمله هلو، شلیل، 
گیالس، ســیب، گالبی، انگور، انجیر، خرمالو، انار، نارنگی و پرتقال را دربر می گیرد.وی ادامه داد: 
این مگس در شهرستان های اصفهان، خمینی شهر، کاشان، برخوار و شهرضا وجود دارد و اقدامات 
گسترده ای جهت مبارزه با آن شکل گرفته است.کارشناس مســئول واحد گیاه پزشکی مدیریت 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: با توجه به تخم ریزی زیاد این موجود، 
فرمون گذاری و طعمه پاشی مناسبی برای برخورد با این آفت در سطح مناطق مورد نظر شکل گرفت. 
تمامی اقدامات در حال انجام است تا این آفت از بین برود زیرا اگر به میوه ای حمله کند آن محصول 

قابل استفاده نخواهد بود.

کافه اقتصاد

کاهش 30 درصدی تولید قند، پولک و نبات اصفهاناخبار
رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان قند و پولک و نبات اصفهان گفت: شــیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی موجود و کاهش تعداد مسافران موجب 
کاهش ۳۰ درصدی تولید قند، پولک و نبات در اصفهان شده است.علیرضا شیروانی اظهار کرد: مصرف قند، پولکی و نبات در بین مردم نیز با توجه به رکود اقتصادی 
موجود کاهش یافته است.وی افزود: شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی موجود و کاهش تعداد مسافران موجب کاهش ۳۰ درصدی تولید قند، پولک و نبات در 
اصفهان شده است. البته کاهش تعداد مسافران نیز تاثیر بسزایی در کاهش تولید داشته زیرا درصد زیادی از تولید قند و پولکی اصفهان توسط مسافران خریداری 
می شده است به همین دلیل با کاهش سفرها، رکود زیادی داشته ایم.رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان قند و پولک و نبات اصفهان ادامه داد: وجود 
ناخالصی در تولیدات شکر کارخانه های شهر اصفهان به خصوص کارخانه نقش جهان و تصفیه نشدن صحیح محصوالت آن از دیگر مشکالتی است که با آن مواجه 
هستیم.شیروانی افزود: این موضوع باعث شد بسیاری از کارگاه های تولید قند و پولک متضرر شوند البته گزارش این موضوع را به مسئوالن داده ایم؛ اما پیگیری 
خاصی برای آن انجام نشد.وی اضافه کرد: کارخانه غله هم فقط شکر کارخانه نقش جهان را در اختیار ما قرار می دهد بنابراین در شهریورماه برای کارگاه های تحت 

پوشش اتحادیه شکر سهمیه ای دریافت نکردیم. این شکر مشتری نداشته و برای تولید نبات و پولک مشکل ایجاد می کند.

افتتاح هتل 
»آرمنیا« در 

اصفهان 
با حضور معاون گردشگری وزیر 
میراث فرهنگی صنایع دســتی 
و گردشــگری هتــل آرمنیا در 

اصفهان به بهره برداری رسید.

وز عکس ر

مدیر امور زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی استان:

 قانونی مبنی بر اجبار 
کشاورز به رعایت الگوی 

کشت نداریم
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: برای کشــت هر 
محصول، بر اساس برنامه ای که معاونت 
زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی ابالغ 
می کند برنامه ریزی می کنیم، امســال 
ما ۵ هزار هکتار برنامه برای کشــت پیاز 
در استان داشتیم که ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار 
زمین زیر کشت پیاز رفت؛ انتظار می رود 
کشــاورزان بر اســاس برنامــه ابالغی 
معاونت زراعت اقدام به کشت پیاز کنند 

تا مازاد تولید نداشته باشیم. 
پیمان فیروز نیا افزود: ســال گذشــته 
سطح زیر کشــت پیاز ۶ هزار هکتار بود 
که امسال حدود ۱۰ درصد کاهش سطح 
زیر کشــت را در اســتان اصفهان داریم 
و تولیــد هم ۱۰ درصد نســبت به ســال 
گذشــته کاهش پیدا کرده اســت. وی 
با اشــاره به اینکه تامیــن امنیت غذایی 
کشــور بر عهده وزارت جهاد کشــاورزی 
است، افزود: ما مجموعه ای از استان ها 
هســتیم که باید امنیت غذایی کشــور را 
تامین کنیم، بــا توجه به نیاز هر محصول 
و ظرفیت استان ها برنامه کشت به آن ها 
ابالغ می شود و ما بر اساس ظرفیت هر 
شهرستان برنامه کشت را ابالغ می کنیم.

فیروزنیا ادامه داد: قانونی مبنی بر اجبار 
کشــاورز به رعایت الگوی کشت نداریم 
و راهکار ما ترویجی و آموزشــی است و 
انتظارمان این است کشاورزان همکاری 
بیشــتری با جهاد کشــاورزی داشــته 
باشند تا شاهد نوسان قیمت محصوالت 
کشــاورزی نباشــیم. وی تصریح کرد: 
اگر یک اســتان الگوی کشــت را رعایت 
کند، اما سایر اســتان ها الگوی کشت را 
رعایت نکنند و محصول خــود را به بازار 
عرضه کنند نوســان قیمت در بازار ایجاد 

می شود.

در نیمه اول امسال، حدود ۵میلیون مرسوله از استان 
خارج و حدود ۴میلیون مرسوله وارد استان اصفهان 
شده که نسبت به مدت مشابه حدود ۳۰درصد افزایش 

داشته است



شنبه 12 مهر      1399 / 15  صفر 1442/ 3  اکتبر 2020/ شماره 3084

نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها:

50درصدازاستانباخشکسالیدستوپنجهنرممیکنند

نماینده چهارمحال و بختیاری در شــورای عالی اســتان ها با اشاره به 
اصل 50 قانون اساســی گفت: حفاظت  از محیط   زیست  که  نسل  امروز 
و نسل های  بعد باید در آن  حیات  اجتماعی  رو به  رشدی  داشته  باشند، 
وظیفه  عمومی  تلقی  می  شــود و فعالیت های  اقتصادی  و غیر آن  که  با 
آلودگی  محیط زیســت  یا تخریب  غیرقابل  جبران  آن  مالزمه  پیدا کند، 

ممنوع  است. 
مهدی محمودی در شــورای عالی اســتان ها با بیان اینکه با توجه به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری تخریب محیط زیست و نابرابری های 
اجتماعی و غلبه بر طبیعت از عوامل از بین بردن حقوق انسان هاست، 
ادامه داد: متاسفانه امروزه اقلیتی از تمام امکانات بهره برداری می کنند 
و اما اکثریتــی محکوم به زندگــی در محیطی آلوده و غیربهداشــتی 
می شوند.وی با اشاره به اینکه انتقال منابع آب چهارمحال و بختیاری 
مصداق واقعی این موضوع است، افزود: باید کمیته ای در رابطه با آب 
تشکیل شود و از تمام شهرستان های اســتان بازدید داشته باشند که 
آیا واقعا سرانه آب مصرفی مردم ما با ســایر استان ها همخوانی دارد.

محمودی اضافه کرد: 50 درصد استان ما با کم آبی و بی آبی دست و پنجه 
نرم می کند و اگر عدالت و قانونی وجود دارد ابتدا باید حقوق اولیه حوزه 
مبدأ آب تامین شود و بعد انتقال آب صورت بگیرد. وی با اشاره به اینکه 
بحران آب یک مشکل جهانی اســت و باید راهکاری غیر از انتقال آب 

اندیشده شود، عنوان کرد: اینکه بخواهند تمام مشکالت آب استان های 
خشک کشور را از طریق انتقال آب چهارمحال و بختیاری حل کنند یک 
نگاه اشتباه و غلط است. نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای عالی 
استان ها توضیح داد: آب ما جوابگوی مردم استان خودمان نیست از 
این رو باید به سمت و سویی حرکت شود که این نیاز آبی کشور از طریق 
روش های دیگری تامین شود.محمودی با بیان اینکه باید قوه قضاییه 
به این موضوع ورود پیدا کند تا این بی قانونی خاتمه پیدا کند، گفت: از 
وکالی حقوقی تقاضا می شــود به دلیل از بین بردن منابع آب استان و 
آلودگی محیط زیستی در مراجع قضایی شکایت کنند.وی افزود: باید 
یک و نیم درصد مالیات، عوارض و ارزش افزوده آب منتقل شده گرفته 
شود و همچنین حقوق 500 ساله اســتفاده آب چهارمحال و بختیاری 
از استان های هم جوار گرفته شــود.نماینده چهارمحال و بختیاری در 
شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه ما نمی گوییم آب منتقل نشود؛ 
اما نباید در این بین حقوق کسی تضییع شود، اضافه کرد: وقتی50 درصد 
استان ما از بی  آبی و کم آبی رنج می برد چگونه باید این آب به استان های 
دیگر منتقل شود آن هم برای مصارف غیرضروری مانند آبیاری چمن 
یا کاشت برنج.وی اظهار داشت: آب اســتان ما باید برای صنایع آب بر 
و کشت های غیرضرور در استان همجوار اســتفاده شود در صورتی که 

باغات و زراعت خودمان از تشنگی در حال تخریب هستند.

 اراضی کشاورزی لردگان به سیستم نوین آبیاری
 تجهیز می شود

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تجهیز ۱۳0 هکتار 
از اراضی کشاورزی شهرستان لردگان به سیســتم نوین آبیاری تا پایان امسال خبر داد.غالمرضا 
ذاکری افزود: تاکنون ســطح یک هزار و ۴۴0 هکتار از اراضی کشــاورزی شهرســتان لردگان به 
سیستم نوین آبیاری تجهیز شده است.ذاکری اضافه کرد: در راستای مصرف بهینه آب در بخش 
کشاورزی استان با کمک های مالی بالعوض از ســوی دولت، سرمایه گذاری گسترده ای صورت 
گرفته به طوری که حدود 5۶ درصد از زمین های زراعی و باغی این اســتان به آبیاری نوین مجهز 
و باعث شده در سال های اخیر به عنوان یکی از سه استان پیشــروی کشور در این زمینه معرفی 
شود.وی به تداوم خشکسالی در استان اشــاره کرد و ادامه داد: اجرای طرح های سیستم های 
نوین آبیاری در صرفه جویی منابع آب ســطحی و زیرزمینی بســیار قابل توجه است و در تعادل 
سفره آب زیرزمینی شهرســتان لردگان نقش مهمی را ایفا می کند.ذاکری گفت: در اجرای این 
طرح باید فرمانداران، بخشــداران و دهیاران و مسئولین شورا های روســتایی، همیار و پشتیبان 

جهادکشاورزی باشند.

کشف 154 کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱5۴ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال وبختیاری 
کشف شد.سردار منوچهر امان الهی اظهارداشــت: یکی از اولویت هایی که در دستور کار قرار دارد 
شناســایی و برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر ،پاکســازی نقاط آلــوده و برخورد جدی با 
خرده فروشان مواد مخدر است.وی گفت: همکاران در پلیس مواد مخدر بروجن و لردگان اقدامات 
خوبی انجام دادند که منجر به دســتگیری تعداد قابل توجهی از خرده فروشــان شــد.فرمانده 
انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: عالوه بر آن یک باند چهار نفره شناســایی و دســتگیر 
شد که ۱5۴ کیلوگرم تریاک از آنان کشف شد.وی تاکید کرد: همچنین سه دستگاه خودرو از این 
باند توقیف شده است و شناسایی هم دستان و مرتبطان آن، به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از مردم تقاضا داریم کمک کنند و اطالعاتی که 
از قاچاقچیان دارند ارائه دهند تا در دستور کار قرار گیرد که منشأ بسیاری از فعالیت ها و کشفیات 
همکاری مردم است.وی گفت: قاچاقچیان بدانند در این حوزه تشدید فعالیت خواهیم داشت و 

برخورد جدی و قاطع با هماهنگی دستگاه قضا صورت خواهد گرفت.

 بیش از21 هزار سند كاداستر در چهارمحال و بختياری 
صادر شد

مديركل ثبت اســناد و امالك چهارمحال وبختياري از صدور 2۱ هزار و ۴00 ســند كاداســتر)تك 
برگی( در استان از ابتدای سال جاری تاكنون خبر داد.محمود بهرسی افزود: سهميه استان برای 
صدور سند مالكيت تك برگی در سال جاری 25 هزار سند مالكيت بوده كه تاكنون 85 درصد آن 
محقق شده است.وی ادامه داد: صدور سند تك برگی از سال 9۱ در كشور شروع شده كه تاكنون 
بيش از ۱۴0هزار سند صادر شده است.وی با تاكيد بر تبديل اســناد مالكيت دفترچه ای به سند 
كاداستری در راستای اجرای ماده 9 طرح جامع كاداســتر )حد نگار( و اجرای قوانين و مقررات 
مربوطه افزود: در استان ۱80 هزار ســند مالكيت دفترچه ای صادر شده كه از اين تعداد ۴0 هزار 
سند دفترچه ای به سند تك برگی تبديل نشده است.بهرسی اظهار كرد: حداكثر زمان صدور سند 
تك برگی به جای سندهای مالكيت دفترچه ای در استان 72 ساعت است.وی گفت: صدور سند 
تك برگی از جعل سند، سرعت بخشــی در ارائه خدمات به صورت الكترونيك از تداخل و تعارض 

در اراضي جلوگيری می كند. 

بام ایرانبا مسئولان
پنجشنبه 28 فروردین 1399 / 22 شعبان 1441/ 16 آپریل  2020/ شماره 2950
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مفاد آراء
7/51 آگهی هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
 ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد سندرسمی شهرســتان گلپایگان به منظور
 اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي 
 كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند
 مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیــم نمایند.بدیهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد.
1- رای شماره  1358-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدحسین 
اكرمي فرزند اسداله بشماره شناســنامه 65 صادره از گلپایگان درششدانگ یك 
ساختمان به مســاحت 825.16 مترمربع مجزی شــده از پالك 881 فرعي از 5 

اصلي   واقع در بخش4 محرز گردیده است.
 2- رای شــماره 1230- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي خانــم
  زلیخا اســالم پنــاه فرزنــد نیازعلي بشــماره شناســنامه 1571 صــادره از 
ري در ششــدانگ یــك ســاختمان  بــه مســاحت 143.15 مترمربــع 
 مجزی شــده از پــالك 7فرعــي از520 اصلــي  واقــع در بخــش1  محرز 

گردیده است.
نــه بالمعــارض متقاضــي  لکا  3- رای شــماره 1229-  تصرفــات ما
آقاي  نعمــت اله عراقي فرزند محمد حســین بشــماره شناســنامه 20 صادره 
 ازگلپایــگان در ششــدانگ یك ســاختمان بــه مســاحت 921.09 مترمربع
  مجزي شــده از  پــالك4 فرعــي از 4255 اصلــي واقع دربخــش 1 محرز

 گردیده است.
4- رای شــماره  1355-  تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي مجید 
محمدشــریفي فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 4631 صادره ازگلپایگان 
درششدانگ یك ساختمان  به مساحت 128 مترمربع مجزي شده از  پالك4412 

اصلي واقع در بخش1  محرز گردیده است.
5- رای شماره 1226-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر سهرابي 
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 14673 صادره ازگلپایگان در ششدانگ یك 
ساختمان به مساحت 427.61 مترمربع مجزی شده از  پالك18 فرعي از4 اصلي   

واقع در بخش2 محرز گردیده است.
6- رای شماره 1227-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم توسلي 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 157 صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان  
به مساحت 307.04 مترمربع مجزی شده از پالك2555 اصلي واقع در بخش1 

محرزگردیده است.
7- رای شماره 1362-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اكرم سهرابي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 61 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان  
به مساحت 269.32 مترمربع مجزی شده از پالك196 فرعي از4 اصلي  واقع در 

بخش2 محرز گردیده است.
8- رای شماره1357-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  قدرت حبیبي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 956 صادره از بشــارت الیگودرز در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 278.45 مترمربع مجزی شده از پالك8 فرعي از 10 اصلي 

واقع در بخش2 محرز گردیده است.
9- راي شــماره  1228 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي خانم فاطمه 
روزبهاني فرزند نصراله بشــماره شناســنامه 393 صادره از بوئین و میاندشــت 
درششدانگ ساختمان  به مساحت 165 مترمربع مجزی شده از پالك384 فرعي 

از 1870 اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.

10- رای شــماره 1366 و 1367 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  
ســید علیرضا میرمهدي فرزند ســید محمود بشماره شناســنامه 83 صادره از 
گلپایگان درپنج دانگ مشاع و خانم راضیه خوب بخت فرزند محمد كاظم بشماره 
شناسنامه 692 صادره ازخوانساردر یك دانگ مشاع از ششدانگ یك ساختمان 
 به مساحت 414.46 مترمربع پالك 1005فرعي از5 اصلي  واقع در بخش4محرز 

گردیده است.
11- رای شــماره1363-  تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي صمد 
ابوالقاسمي فرزند حسین بشماره شناســنامه 7 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان   به مساحت 243.36 مترمربع مجزی شده از  پالك 2490 اصلي واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
 12- رای شــماره 941- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاي 
قربان ربیعي فرزند محمد بشماره شناســنامه 1 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
زمین مزروعی  به مســاحت 3070.15مترمربع مجزی شده از پالك 149 فرعي 
 از 7 اصلي  واقــع در بخش2 خریداري از مالك رســمي حاج بابــا ربیعی محرز 

گردیده است.
13- رای شماره 1361-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسن بیاتي 
فرزند حیدر بشماره شناسنامه 434 صادره ازخوانســاردر ششدانگ ساختمان به 
مساحت 352.74 مترمربع مجزی شده از  پالك  571  فرعي از1870  اصلي واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
14- رای شــماره1364 و 1365-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمدكاظم صدرایي فرزند محمد جواد بشــماره شناســنامه 18014 صادره از 
گلپایگان درسه دانگ مشــاع و آقای مهدي صدرائي فرزند محمدجواد بشماره 
شناسنامه 16398 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یك قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 2392.55 مترمربع مجزی شده از پالك 280 فرعي از 

3 اصلي واقع در بخش2  محرز گردیده است.
15- شماره1218- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم صدیقه سیاوشي 
شــاه عنایتي فرزند احمد بشــماره شناســنامه 552 صادره از بوئین و میاندشت 
درششدانگ ساختمان به مساحت 151.62 مترمربع مجزی شده از پالك4413 

اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.  
16- رای شــماره1359- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اكبر 
احمدي فرزند حسین بشماره شناسنامه 18947 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
مغازه  به مساحت 126.26 مترمربع مجزی شده از پالك 2 فرعي از 3037 اصلي  

واقع در بخش1 محرز گردیده است.
17- راي شــماره1379- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حمیدرضا 
یاوري فرزند محمود بشماره شناســنامه 4069 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 243.80 مترمربع مجزی شده از پالك 1735 اصلي  واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
 18- رای شــماره   1224-  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي
 آقاي علي نوروزي فرد فرزند محمد بشماره شناســنامه 67 صادره از گلپایگان 
 در ششــدانگ عمارت مخروبــه  به مســاحت 871.79 مترمربع مجزی شــده

 از  پالك 213 فرعي از 5 اصلي   واقع در بخش4محرز گردیده است.
19- رای شــماره 2994 و 2995- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
فاطمه ناطقي فرزند حسن بشماره شناســنامه 41 صادره ازخوانسار در یك و نیم 
دانگ مشــاع و آقاي مرتضي ناطقي فرزند علیجان بشماره شناسنامه 35 صادره 
 از خوانســار در چهار و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ خانه به مساحت 284.37

 مترمربع مجزی شده از  پالك 1فرعي از4430 اصلي واقع در بخش 1 خریداري 
از مالك رسمي خانم عالیه جاللی محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/27

 م الف: 1005136 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان

ابالغ وقت رسیدگی
7/52 نظر به اینکه خواهان اداره كل راه و شهرسازی استان اصفهان و سازمان ملی زمین و 
مسکن دادخواستی به خواسته اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 99 روزنامه 
موضوع درخواست ثبت خوانده ردیف اول در خصوص شماره پالك 3149 فرعی از 49 اصلی 
بخش یك قمصر و تحدید حدود پالك ثبتی مذكور مقوم بــه پنج میلیون ریال به انضمام 
جبران خسارات دادرسی و هزینه های قانونی به طرفیت خانم فاطمه جنوبی كاشانی و اداره 
ثبت اسناد و امالك كاشان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری كاشان به دادگستری كاشان 
تقدیم كه پس از ارجاع به شعبه سوم دادگاه حقوقی به كالسه 9900854 ثبت و برای تاریخ 
1399/08/14 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا كه خوانده خانم فاطمه 
جنوبی كاشانی مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد كه در وقت مقرر در جلسه 
دادرسی حاضر شوند. ضمناً نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمایند . انتشــار ایــن آگهی به منزله 
 ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 1005383 علی باغ شیخی مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی كاشان
اخطار تبادل لوایح

7/53 تجدید نظرخواه: اداره كل راه و شهرسازی استان اصفهان با نمایندگی علی باقری حسین 
آبادی، تجدیدنظر خواندگان: افسانه عربشاهی فرزند رضا و اداره ثبت اسناد و امالك كاشان، 
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 9909973657400798 
مبنی بر حکم صادره نسبت به قرار اســتماع دعوا در خصوص تجدید نظر خواهی اداره كل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان با نمایندگی علی باقری حســین آبادی از دادنامه شماره 
9909973657400798 مورخ 99/6/16 شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی كاشان و با 
توجه به مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده افســانه عربشاهی فرزند رضا به نامبرده 
ابالغ می گردد تا چنانچه الیحه دفاعیــه ای دارند ظرف ده روز پس از انتشــار این آگهی 
كتباً به این شــعبه ارائه نماید. ضمناً نامبرده می تواند در مهلت فوق جهت تحویل نســخه 
 ثانی و ضمائم دادخواست تجدید نظر به دفتر شــعبه مراجعه نماید. م الف: 1005386 

كریمی مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی كاشان
 ابالغ وقت رسیدگی

7/54 نظر به اینکه خواهان ســعید كامویی  دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه بابت 
مبلغ 35/000/000 ریال بدهی مشــروحه بانضمام كلیه خســارات دادرسی و تأخیر تأدیه 
35/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به طرفیت احمد خاكشور 
باجگیران  به مجتمع شوراهای حل اختالف كاشــان تقدیم كه پس از ارجاع به شعبه اول 
حقوقی شورای حل اختالف به كالسه 9900376 ثبت و برای تاریخ  99/8/20 ساعت 9/15 
وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمناً نامبرده میتواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند 
. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1005352 مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف كاشان

ابالغ رای
7/55 پرونده كالسه 9809983657401352 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
كاشان تصمیم نهایی شماره، خواهان : اداره كل راه و شهر سازی استان اصفهان به نشانی 
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - شهر اصفهان - هزار جریب - ابتدای خیابان آزادی 
- اداره كل راه و شهر سازی استان اصفهان با نمایندگی آقای علی باقری حسین آبادی فرزند 
پرویز و آقای علی اكبر مقربی زاده فرزند صادق، خواندگان: 1(خانم افسانه عربشاهی فرزند 
رضا به نشانی مجهول المکان. 2( اداره ثبت اسناد و امالك كاشان به نشانی استان اصفهان - 
 شهرستان كاشان - شهر كاشان - بلوار شهید باهنر نبش ك استقالل - روبروی سازمان آب، 
خواســته ها: 1( اعتراض به ثبت . 2( اعتراض به تحدید حدود، دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه : در 
خصوص دعوی اداره كل راه و شهر سازی استان اصفهان به طرفیت خانم افسانه عربشاهی و 

اداره ثبت اسناد و امالك كاشان  به خواسته اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 
1398 روزنامه نسل فردا در صفحه 7 شماره 354 مورخ 1398/08/01 موضوع درخواست 
ثبت خوانده ردیف اول در خصوص شماره پالك 11812 فرعی از 33 اصلی بخش 2 كاشان 
و اعتراض به تحدید حدود پالك ثبتی مذكور مقوم به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام 
جبران مطلق خسارات دادرسی و هزینه های قانونی به انضمام جبران مطلق خسارات دادرسی 
و هزینه های قانونی نظر به اینکه حسب پاسخ استعالمات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد 
و امالك اواًل اعتراض نســبت به ثبت ملك در مهلت مقرر قانونی از سوی خواهان صورت 
نگرفته اســت. ثانیاً اداره خواهان از مجاورین پالك ثبتی موضوع دعوی نمی باشد تا بتواند 
نسبت به تحدید حدود اعتراض نماید، لذا دادگاه طرح دعوی كیفیت مطروحه را قابل استماع 
ندانسته و و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 و مواد 16 و 20 و 24 قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. رأی صادره ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاكم محترم تجدید نظر استان 
اصفهان است. م الف: 1005381 حمید رضا مهره چی كاشانی رئیس شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان كاشان
تحدید حدود اختصاصی

7/56 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 932/04 مترمربع 
به شماره پالك ثبتی 2236 فرعی از 1174 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش یك حوزه ثبتی 
قمصر كه طبق پرونده ثبتی بنام آقای مهدی مفیدی فرزند آقا شهاب در جریان ثبت است 
بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه 99/08/20 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود 
به روز بعد موكول خواهد شد. لذا بموجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار میگردد كه در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این ادراه تسلیم نماید. م الف: 1005387 رضا طویلی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك قمصر 
مزایده اتومبیل

7/57 شماره آگهی: 139903902129000029 شماره پرونده: 139904002129000226 
آگهی مزایده منقول پرونده: 9900302 به موجب پرونده اجرائی 139904002129000226 
یك دستگاه خودروی سواری ســایپا SE 131 به شــماره انتظامی 546  ه  46- ایران 43 
مدل 1393 سفید رنگ روغنی متعلق به آقای مجتبی سلیمی بابا شیخعلی كه در پاركینگ 
شهرداری چمگردان متوقف می باشد و طبق نظر كارشناس رسمی به مبلغ 430/000/000 
)چهارصد و سی میلیون( ریال ارزیابی شده است، از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1399/07/23 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر، خیابان كارگر 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 430/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. وضعیت بیمه نامشخص می باشد. در ضمن بدهی 
های مالیاتی و عوارض و خالفی های احتمالی تا تاریخ مزایده اعم از قطعی و غیر قطعی و 
سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه پاركینگ و غیره به عهده برنده مزایده می باشد. كسانی 
كه مایل به خرید و شركت در جلسه مزایده می باشــند می توانند از مورد مزایده به آدرس 
پاركینگ شهرداری چمگردان دیدن نمایند. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شركت 
در مزایده الزاما حضوری )خریدار یا نماینده قانونی وی( و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه مزایده به حساب سپرده ثبت تا قبل از حضور در جلســه مزایده  و ارائه تقاضای كتبی و 
كارت شناسائی معتبر می باشد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت استنکاف از 
واریز ما به التفاوت ظرف مهلت مقرر، مبلغ مذكور )ده درصد مبلغ پایه( قابل استرداد نبوده و به 
 حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. 
م الف: 1001935 محمدرضا ابراهیمی مدیر واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان لنجان

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

جذب به موقع اعتبارات نیازمند 
نظارت بیشتری است

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مواردی مبنی 
بر جذب دیرهنگام اعتبار برخی دستگاه های اجرایی 
استان گزارش شــده که این موضوع نظارت بیشتر 
و ســختگیرانه  بر نحوه جذب اعتبــارات تخصیص 
یافته به استان را می طلبد.اقبال عباسی در نشست 
پیگیری جذب اعتبارات و تشــریح طرح های سفر 
محمدباقر نوبخت رییس ســازمان برنامه و بودجه 
به این اســتان افزود: با وجود تنگناهای اقتصادی 
موجود در کشــور، اعتبارات قابل توجهی به استان 
اختصاص یافته اســت؛  اما برخی مدیران نسبت 
به جذب به موقع این اعتبارات اهتمام الزم را به کار 
نگرفته که این موضوع ناشی از نظارت های ضعیف 

نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: تخصیص اعتبار در شرایط کنونی کار 
بسیار سخت و پیچیده ای است از همین رو جذب 
نامناسب آن به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید با 
مدیرانی که در این خصوص کوتاهی می کنند برخورد 
الزم انجام گیرد.عباســی در خصوص روند اجرایی 
طرح های مصوب ســفر معــاون رییس جمهوری 
و رییس ســازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: 
اعتبارات خوبی در ســال گذشــته و امسال به این 
طرح ها تخصیص یافتــه و مدیــران مربوطه باید 
تالش خود را به کار گرفتــه تا طرح ها در موعد مقرر 
به بهره برداری برسد.استاندار چهارمحال و بختیاری 
افزود: برخــی طرح ها از برنامه زمــان بندی عقب 
هستند در حالی که برای استان از طرح های حیاتی 
و اولویت دار به شــمار می رونــد از همین رو نظارت 
بر حســن اجرای این طرح ها باید تشدید شود. با 
سفر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشــور در این استان، 
اجرای ۱۴ طــرح اقتصاد مقاومتی بــا اختصاص 
اعتباری افزون بر هفت هــزار و 9۶ میلیارد ریال به 

تصویب رسید.
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موکب ها و ایستگاه های صلواتی شهر اصفهان مجوز ندارند
مدیـرکل تبلیغـات اسـامی اسـتان اصفهـان گفـت: چایخانه هـا و ایسـتگاه های صلواتـی کـه 
در ماه هـای محـرم و صفـر بـا برپایی موکـب در سـطح شـهر اصفهـان فعالیـت و توزیع نـذری و 
نوشـیدنی دارند، مجوز ندارند.حجت االسـام رحمت ا... اروجـی افزود: برپاکننـدگان موکب ها و 
ایسـتگاه های صلواتی هیئت های مذهبی و مجموعه های فرهنگی شـاخص و شـناس نیسـتند 
که بتـوان اعضـای آن هـا را بـرای پاسـخگویی در ایـن زمینـه فراخوانـد.وی تاکید کرد: سـازمان 
تبلیغات اسـامی مرجـع و متصدی برخـورد با برپاکننـدگان موکب هـا و توزیع کننـدگان نذورات 
در ایسـتگاه های صلواتی نیست و سـتاد استانی پیشـگیری از شـیوع کرونا در آسـتانه اربعین و 
۲۸ صفر باید در ایـن زمینه چاره اندیشـی کند.مدیـرکل تبلیغات اسـامی اسـتان اصفهان، عدم 
برپایی پیاده روی اربعین در اسـتان و لغـو برنامه های اربعین در امامزادگان اسـتان را خواسـتار 
شـد.اروجی تصریح کـرد: هرسـاله بیـش از ۱۰۰ هزار نفـر در مراسـم اربعیـن امامزاده شـاهکرم 

در کنـار فـرودگاه اصفهان شـرکت می کننـد که این میـزان جمعیـت قابـل کنترل نخواهـد بود.

رییس اداره متوسطه اول و دوم نظری اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

شیب گرایش به رشته تجربی کنترل شده است
رییـس اداره متوسـطه اول و دوم نظـری اداره کل آمـوزش و پـرورش اصفهـان گفت: براسـاس 
آخرین آمـار دریافـت شـده از مجمـوع ۶۱ هـزار و ۲۰۵ دانش آمـوز رشـته نظری، اکنـون ۳۷.۷ 
درصـد دانش آمـوزان اسـتان در رشـته علـوم تجربـی تحصیـل می کنند که نسـبت به سـال های 
قبـل شـیب گرایش بـه این رشـته کنتـرل شـده است.حسـین نادیـان افـزود: همچنیـن ۴۱.۳ 
درصد در رشـته علـوم انسـانی، ۲۰ درصـد در رشـته ریاضی فیزیـک و یـک درصد در رشـته علوم 
و معارف اسـامی در ۶۵۰ واحد آموزشـی در اسـتان به تحصیل مشـغول هسـتند.وی ادامه داد: 
در راسـتای سیاسـت های کلی نظـام تعلیـم و تربیت بـر مبنای کاهـش تمایل دانـش آموزان در 
رشـته علوم تجربی، با تـاش معلمـان، مدیـران و هماهنگی خانواده و مدرسـه امسـال گرایش 
دانش آموزان در اسـتان به رشـته تجربی نسـبت به سـال های قبـل کاهش یافته اسـت.رییس 
اداره متوسـطه اول و دوم نظـری اداره کل آموزش و پرورش اصفهـان تاکید کـرد: ورود ناآگاهانه 
دانش آمـوزان از پایـه نهـم بـه رشـته تجربـی، افـت تحصیلـی آنهـا را در متوسـطه دوم موجـب 
می شـود.نادیان،افزود: تمرکز ایـن دانش آموزان صرف قبولـی در کنکور و پذیرش در رشـته های 
پزشـکی اسـت کـه بسـیاری از آنها بـه نمرات سـال آخـر تحصیـل بـی توجهـی می کننـد و تمام 

تمرکـز را بـرای آزمـون سراسـری می گذارند.

آغاز موج دوم بارش های پاییزی اصفهان از روز دوشنبه
کارشـناس اداره پیـش بینـی هواشناسـی از تـداوم ناپایـداری هـای جـوی در سـطح اسـتان 
اصفهـان تـا سـه شـنبه هفتـه پیـش رو خبـرداد و گفـت: روز دوشـنبه، ۱۴ مهـر بـا تقویـت 
امـواج ناپایـدار، احتمـال بارندگـی بـه ویـژه در مناطـق غربـی اسـتان وجـود دارد.حجـت ا... 
علـی عسـگریان اظهـار کـرد: نقشـه های هواشناسـی بیانگـر تـداوم ناپایداری هـای جـوی در 
سـطح اسـتان اصفهان تـا چنـد روز آینده اسـت از ایـن رو افزایـش ابـر، وزش بـاد و بارش های 
پراکنـده پدیـده غالـب بسـیاری از مناطـق بـه ویـژه جنوب غـرب و شـمال اسـتان خواهـد بود.

وی با اشـاره بـه بارندگی هـای اخیر، افـزود: بیشـترین بـارش بـه ترتیب از کاشـان بـا میانگین 
۲ میلـی متـر، گلپایـگان بـا میانگیـن هشـت دهـم و چـادگان بـا میانگیـن ۶ دهـم میلـی متـر 
گـزارش شـده اسـت.علی عسـگریان بـا بیـان اینکـه ناپایداری هـای جـوی تا سـه شـنبه هفته 
پیـش رو در سـطح اسـتان اصفهـان ادامـه خواهـد داشـت، خاطرنشـان کـرد: روز دوشـنبه 
 چهاردهـم مهرماه بـا تقویـت امـواج ناپایـدار احتمـال بارندگی بـه ویـژه در مناطق غربی اسـتان

 وجود دارد.

پیوستن جهان شهر اصفهان در شبکه جهانی شهرهای دوستدار سالمند

حدیث زاهدی  معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان در جلسه ای که 
با هدف  برنامه ریزی پیوستن اصفهان به مجمع جهانی شهرهای دوستدار 
سالمندان برگزار شد با بیان اینکه شعار جهانی روز سالمند امسال »کرونا، 
فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان« انتخاب شده است ، اظهار کرد: به 
مناسبت هفته ملی سالمند )هفتم تا سیزدهم مهرماه( شهرداری اصفهان 
برنامه های مختلفی را به منظور تکریم و تقدیر از سالمندان شهر برنامه ریزی 
کرده که در حال اجراست و در برنامه های تعریف شده تاش کردیم با 
نگاهی ویژه به وضعیت شیوع بیماری کرونا، مباحث مربوط به سالمندان را 

مورد توجه قرار دهیم.
مرتضی رشیدی، با اشاره به اهمیت فعالیت های صورت گرفته به مناسبت 
هفته ملی سالمند گفت: ارسال درخواست ثبت اصفهان در شبکه جهانی 
شهرهای دوستدار سالمند یکی از مهم ترین اتفاقات به شمار می رود؛ سال 
گذشته با کمک بهزیستی، اصفهان به صورت پایلوت به شهرهای دوستدار 
سالمند پیوست و در این یک سال تاش شده برنامه های مدون با همکاری 
بهزیستی اجرا شود که نتیجه آن ثبت درخواست اصفهان در شبکه جهانی 

شهرهای دوستدار سالمند بود.
وی انجام تبلیغات شهری با عنوان »سالمندی موفق« و رونمایی از مجموعه 
تولیدات با موضوع »شهر دوستدار سالمند« از مجموعه تولیدات سامت 
اجتماعی فیروزه را از دیگر اقدامات شهرداری برشمرد و خاطرنشان کرد: 

مجموعه بروشورهای سالمندی شامل هفت عدد بروشور با موضوع 
سالمندی و عناوینی همچون سالمندی دوره خوشه چینی، سالمندی 
در فرهنگ اسامی، بیماری های شایع در سالمندی، سالمندی )یک 
و دو(، اعتیاد در سالمندان، تغذیه در دوران سالمندی، سبک زندگی در 
دوران سالمندی و ازدواج در سالمندی است. در ادامه کوروش محمدی 
،رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسامی شهر اصفهان 
یکی از سیاست های مدیریت شهری اصفهان را توجه جدی به ایجاد 
زیرساخت های زیست پذیری شهر اصفهان برشمرد و اظهار کرد : یکی از 
این شاخص ها حرکت در مسیر توسعه پایدار و ایجاد شهری مناسب برای 
زیست سالمندان است و اگر نتوانیم باورهایمان را نسبت به توانایی های 
سالمندان تغییر دهیم نمی توانیم مدعی توسعه باشیم و  معتقدیم شهر 
زیست پذیر باید برای سالمندان و کودکان باورپذیر باشد چرا که جامعه ای 

که به تغییر باورها تن ندهد، به زیست پذیری نیز دست نخواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد : گرچه از استاندارد زیرساخت های شهر دوستدار 
سالمند در حوزه فکری و کالبدی فاصله داریم؛ اما گام امروز بدان معناست 
که اصفهان در حوزه مدیریت امور سالمندی از بسیاری شهرها پیشروتر 

است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در ادامه جلسه  با بیان اینکه در اصفهان 
۹،۶ درصد از جمعیت را سالمندان تشکیل می دهند و در کشور ۱۰،۲ درصد از 
جمعیت کشور را سالمندان به خود اختصاص داده اند، اظهار داشت : در ایران 

آمار جمعیت سالمندی رو به رشد است و در اصفهان این آمار از میانگین 
کشوری فراتر رفته است که امیدواریم این موضوع ناشی از مراقبت خوب 
مردم از سالمندان، فضای خوب شهری و بهبود امید به زندگی باشد چرا که 
وجود این پارامترها کمک می کند سالمندان نگرانی نداشته باشند و محیط 
مناسب مشارکت مدنی، خدمات سامت و حمل و نقل مناسب باید برای 

سالمندان مورد توجه قرار گیرد. 
مرضیه فرشاد، با تصریح اینکه اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند 
الگوی مناسبی برای دیگر شهرها باشد گفت : از سال ۸۵ که بهزیستی به 
موضوع مدیریت امور سالمندی در کشور ورود پیدا کرده، تاکنون ۲۲ جلسه 
در استان اصفهان برگزار شده و در حال حاضر ۵۰۰ تخت سالمندی در اصفهان 
خالی است که اگر شرایط کرونا نبود تخت های خالی سالمندی اصفهان به 
عدد ۸۰۰ می رسید و در حال حاضر حدود سه هزار نفر از سالمندان اصفهان 
در خانه سالمندان به سر می برند که نشان می دهد هرچه تغییر ساختار 
فرهنگی اتفاق می افتد و گرفتاری های اجتماعی نسل جوان افزایش 

می یابد این افراد در مکان هایی غیر از منزل نگهداری می شوند.
لیا  جودان، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران در ادامه 
این نشست با اظهار خرسندی از اینکه در آغاز فاز دوم پروژه ایجاد محیط 
دوستدار سالمند در شهر زیبای اصفهان جلسه ای تشکیل شده است، 
خاطرنشان کرد: همکاری طوالنی مدت بین مدیریت شهری اصفهان و 
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران نتایج خوبی داشته و به اطاع 
بسیاری از کشورها رسیده که آنها مسیر پیشرفت های اصفهان را دنبال کرده 

و درصدد استفاده از تجربیات این کان شهر هستند.
همچنین حسام الدین عامه ، مسئول دبیرخانه شورای سالمندان کشور با 
ذکر اینکه نگاه ما در سند ملی سالمندان برای جمعیت روز افزون سالمند این 
است که محیطی شاد و مناسب را فراهم کنیم و شرایط خاص کرونا ما را به 
دو دهه آینده برده است، گفت : بحران همه گیری به وجود آمده و سالمندان 
مجبور هستند یک انزوای تحمیلی را در منزل تحمل کنند که شهرها باید این 
مشکل را با سیستم های هوشمند مرتفع کنند و هم اکنون کمتر از ۳ دهم  

جمعیت سالمندان در مراکز سالمندان نگهداری می شوند. 
عامه افزود: از دفتر ملل متحد برای پژوهش در مورد سالمندان کمک گرفته 
شد که احتیاج به یک برنامه عملیاتی برای سالمندان داریم و مداخات 
هدفمند باید طراحی شود. از تجربه اصفهان می خواهیم برای کل کشور 
استفاده کنیم و یک نقشه راه شهر دوستدار سالمند داشته باشیم و کتابی 
در این خصوص الزم است نوشته شود زیرا کمتر از سه دهم درصد جمعیت 

سالمندان کشور در مراکز اقامتی شبانه روزی به سر می برند.
در پایان این نشست از الگوی شهر دوستدار کتاب و دو کتاب در مورد 

سالمندان و طرح قصه گویان سپید رونمایی شد.

با مسئولان جامعه

جانشــین معاونت اطاعــات و امنیت ســتاد کل 
نیروهای مسلح به دســتور رییس قوه قضاییه به 
قضات برای رســیدگی ســریع و خارج از نوبت به 
پرونده اراذل و اوباش اشــاره کرد و گفت: در مدت 
زمانی که این قرارگاه تشکیل شــده اقدامات موثر 
و خوبــی صورت گرفته است.ســردار ســید مجید 
میراحمــدی در دیــدار با آیت ا... ســید یوســف 
طباطبایی نژاد بــا بیان اینکــه اراذل و اوباش برای 
مردم مشــکاتی به وجــود آورده و باعــث نگرانی 

خاطر آنان شــدند، گفت: در بررســی های صورت 
گرفته، سررشته هایی از حمایت گروه های معاند و 
ضدانقاب خارج نشین از این افراد به دست آمده 
است.جانشین معاونت اطاعات و امنیت ستاد کل 
نیروهای مســلح، تجاوز و تعرض به حقوق مردم 
را خط قرمز نظام دانســت و افزود: این مسئله در 
شورای امنیت ملی کشــور مطرح و از ۲۰ مرداد ماه 
سال جاری به نیروی انتظامی اباغ شد که در سطح 
استان ها و شهرستان ها قرارگاهی را برای مبارزه با 
اراذل و اوباش تشــکیل دهند.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد نیز در ایــن دیدار، جدیت و قاطعیت 
در برابر قانون شــکنان را از الزامات حکومت کردن 
برشمرد و اظهار داشــت: باید با متجاوزان به حقوق 
مردم برابر با حکــم خداوند برخورد کــرد و جلوی 

کســانی که ابایی از قانون شــکنی ندارند را گرفت.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان مطالبه اصلی 
مردم از نیروی انتظامی را امنیت بیشــتر در جامعه 
عنوان کرد و گفت: بایــد در این خصوص اختیارات 
بیشــتری به نیروی انتظامی برای برخورد با قانون 

شکنان اعطا شود.
عضو مجلس خبرگان رهبــری در ادامه به دخالت 
دولت های غربی در اجرای قوانین کشور اشاره کرد 
و با تاکید بر اینکه بیگانــگان حق دخالت در اجرای 
قوانین ما را ندارند، اظهار داشت: همان طور که آن ها 
قانون خودشــان را دارند ما هم قانــون خودمان را 
داریم و بنابراین نباید ترس داشته باشیم از اینکه اگر 
با هنجارشکنان برخورد کردیم ممکن است علیه ما 

اقدام خصمانه ای انجام دهند.

دستور رسیدگی خارج از نوبت به پرونده اراذل و اوباش

 بازگشت پیکر شهید 
 »هراچ هاکوپیان«

 به اصفهان
پیکر شــهید هراچ هاکوپیان، از شهدای 
ارامنه هشت سال دفاع مقدس پس از 
گذشت ۳۳ سال از شهادتش به اصفهان 
بازگشــت. هــراچ هاکوپیان، بیســتم 
فروردین مــاه ســال ۱۳۶۶ در عملیات 
کربای ۹ در منطقــه عملیاتی باباهادی 
در شمال قصر شیرین به شهادت رسید.

طرح زوج و فرد در اصفهان لغو می شود
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: در صورت تصویب ســتاد کرونای اســتان اصفهان تا 
پایان آبان طرح زوج و فرد لغو می شــود.محمدرضا محمدی با اشــاره به لغو طرح زوج و فرد در 
اصفهان اظهار داشت: جلســه کمیته حمل و نقل ترافیک کرونا را برگزار کردیم و بحث زوج و فرد 
در آن مطرح شــد و مصوب کردیم که زوج و فرد تا پایان آبان ماه لغو شــود، اما این مصوبه اجرا 
و قانونی شدن آن منوط بر مصوبه ستاد کرونا استان اصفهان اســت و باید در ستاد کرونا استان 
مصوب شود.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه در صورت تصویب ستاد کرونای 
اســتان اصفهان تا پایان آبان طرح زوج و فرد لغو می شــود، گفت: در حال حاضر با اجرای طرح 
زوج و فرد باز هم مشــکل ترافیک در در حاشیه زاینده رود و هســته مرکزی داریم، در صورتی که 
این طرح لغو شد شــهروندان رعایت کنند.وی با تاکید بر اینکه لغو زوج و فرد به معنای برداشتن 
محدودیت های تردد نیست و شهروندان به خاطر ســامت خود و آلودگی هوا کمتر در شهر تردد 
کنند، بیان کرد: مصوبات ستاد کرونای اســتان اصفهان برابر قانون در حکم مصوبات ستاد ملی 
 کروناست، اما مصوبات کمیته کارگروه حمل و نقل ترافیک باید در کارگروه ستاد کرونای استان

 مصوب شود.

 دستگیری سارق اموال باغ و ویالهای خصوصی 
در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری یک سارق اموال باغ ها و ویاهای خصوصی 
شــهروندان حین ارتکاب سرقت و کشــف ۳۰۰ میلیون ریال اموال مســروقه خبر داد.سرهنگ 
غامرضا براتی، اظهار کرد: ماموران واحد گشت کانتری ۱۵ کوشک فرماندهی انتظامی شهرستان 
خمینی شهر حین گشــت زنی در حوزه ماموریتی خود با شــهروندی روبه رو شدند که اعام کرد 
سارقی در باغ خصوصی وی مشغول ارتکاب سرقت است.وی افزود: ماموران با راهنمایی صاحب 
باغ به محل رفته و طی یک اقدام ضربتی فرد سارق را دســتگیر قبل از اینکه فرصت فرار داشته 

باشد، دستگیر کردند.
سرهنگ براتی در تشــریح این ارتکاب به جرم، تصریح کرد: متهم اموال باغ مذکور را جمع آوری 
و قصد ســرقت آنها را داشــت که ماموران ۱۰ کیلو کابل برق، یک دســتگاه بخاری، درب و پنجره 
آهنی، ۵ عدد والف گاز، ۴ عدد والف آب، ۴ عدد بشــکه را از خودروی متعلق به ســارق کشــف 
کردند.این مقام انتظامی ارزش اموال مســروقه کشف شده از ســارق را برابر اعام کارشناسان 
مربوطه ۳۰۰ میلیــون ریال عنوان کرد و گفــت: با انتقال متهــم به کانتری و انجــام تحقیقات 
 اولیه وی ضمن اعتــراف به بزه انتســابی به ۴ فقره ســرقت از باغ های خصوصی شــهروندان

 اعتراف کرد.

دستگیری زوج قاچاقچی تریاک در کاشان
فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان از دســتگیری زوج قاچاقچی در عملیات ماموران پلیس 
مبارزه بــا مواد مخــدر ایــن فرماندهی و کشــف ۵۴ کیلو تریاک خبر داد.ســرهنگ حســین 
بســاطی با اعام این خبر اظهار کــرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان کاشــان 
در راســتای اجرای طرح ارتقــای امنیت اجتماعــی، حین کنتــرل محورهــای ورودی به یک 
دســتگاه خودروی ســواری پژو پارس مشــکوک و دســتور ایســت می دهند ؛اما راننده بدون 
توجه به دســتور ایســت ماموران از محل متواری می شــود کــه در ادامه طی اقــدام به موقع و 
ضربتی، خــودرو متوقف شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان از دســتگیری یک زوج 
جوان در این عملیات خبر داد و خاطرنشــان کــرد: ماموران پس از متوقف کــردن خودرو، طی 
 بازرســی دقیق از آن ۵۴ کیلو تریــاک که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاســازی شــده بود

 را کشف کردند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

سخنگوی ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونای استان اصفهان:

 مصوبه اجرا نشده ای
  در ستاد مقابله با

 کرونا نداریم
ســخنگوی ستاد پیشــگیری و مقابله با 
کرونای اســتان اصفهان با تاکید براینکه 
مصوبه اجرا نشده ای از ســتاد مقابله با 
کرونا استان نداریم، گفت: شاید رعایت 
نکردن شــیوه نامه های بهداشتی توسط 
مردم بــوده، ولــی آنچه اباغ شــده به 
خصوص توسط دســتگاه های اجرایی 
و نهادهای عمومی رعایت شــده است.

حجــت ا... غامی اظهار کــرد: مصوبات 
جلســه اخیر این ســتاد در چند بخش 
تقســیم شــد که اولین بخش مربوط به 
تعطیلی آموزش حضــوری در مدارس، 
ای،  حرفــه  فنــی  آموزشــگاه های 
آموزشــگاه های خصوصی، زبان سراها 
و کتابخانه ها بود.وی افزود: مقرر شــد 
از ۱۲ مهر به مدت یــک هفته، آموزش به 
صورت غیرحضوری برگزار شود که البته به 
معنای تعطیلی آموزش  و پرورش نیست 
و صرفا آموزش ها به صورت غیرحضوری 

خواهد بود.
معــاون اســتاندار اصفهــان، پیرامــون 
دورکاری کارمندان نیز توضیح داد: اولویت 
دورکاری بــا افراد مبتا بــه بیماری های 
زمینه ای و مادران باردار اســت و در مورد 
ســایر کارمندان،  مدیر هر دستگاه تعداد 
ارباب رجوع هر کارمند و امکان دورکاری 
را بررسی کرده و متناسب با آن دورکاری 
را تایید می کنــد.وی با یــادآوری اینکه 
بخشی از انتقال ویروس کرونا در ناوگان 
حمل و نقل عمومی اســت، تصریح کرد: 
برای کاهش حجم مسافران حمل و نقل 
عمومی طرح زوج و فرد تا پایان آبان ماه 
در اصفهان متوقف شــد، اما امیدواریم 
شــهروندان حداقل اســتفاده از وسایل 
نقلیه خود را داشته باشند و لغو این طرح 

باعث ترافیک در شهر نشود.

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

500  رقبه در استان اصفهان احیا شده است
معاون حقوقی، ثبتی و اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰۰ رقبه موقوفه در سطح استان اصفهان 
احیا شده که  طرح های مختلفی در راستای شناسایی رقبات وقفی در تصرف اشخاص حقیقی وحقوقی اقدام شده است.حجت االسام محمود نصراصفهانی با 
بیان اینکه شناسایی و احیای موقوفات در استان اصفهان همه ساله  در دستور این اداره کل است، اظهار کرد: بر این اساس در سال جاری نیز پیگیری های الزم در 
این راستا انجام شده و موقوفات تثبیت نشده در استان احیا و اقدامات ثبت آن در دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: بر این اساس از ابتدای سال جاری 
تاکنون حدود ۵۰۰ رقبه موقوفه در سطح استان اصفهان احیا شده که  طرح های مختلفی در راستای شناسایی رقبات وقفی در تصرف اشخاص حقیقی وحقوقی 
اقدام شده است.معاون حقوقی، ثبتی و اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه شناسایی اماک مجهول در دفاتر ثبتی استان و از طریق 
ادارات ثبت پیگیری شد، اضافه کرد: بر اساس اطاعات مندرج  در دفتر اماک و دفتر ثبت اظهارنامه و حدود تعریف شده اماک مختلف در محیط موقوفات و 

دیگر تدابیر ثبتی امر احیا و شناسایی اقدام شده که در این راستا باید از اداره کل ثبت جهت اجرای موفق این طرح قدردانی به عمل آید.
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2 بازیکن جدید به ذوب آهن پیوستند
حسین شــنانی، بازیکن تیم فوتبال مس رفسنجان با عقد قراردادی ۲ ســاله به تیم ذوب آهن 
اصفهان پیوست.شنانی، سابقه بازی در تیم های سپیدرود، ملوان و مس کرمان را در کارنامه دارد 
و در پست مهاجم بازی می کند.همچنین آرش شهامتی نژاد، بازیکن اسبق استقالل و نفت تهران 

با قراردادی ۲ ساله به جمع سبزپوشان ذوب آهن اضافه شد.

درخواست وزارت از »نوری«؛ 

مدارک مذاکره!
الکس نوری همچنان گزینه هدایت استقالل است و ســرمربی گری او در این تیم منتفی نشده 
است  . پس از برکناری احمد ســعادتمند از سمت مدیر عاملی باشــگاه استقالل، وزارت ورزش 
و هیئت مدیره اســتقالل از نوری و مدیر برنامه های او خواســته اند تا مدارک آخرین مذاکرات 
سعادتمند با وی را ارسال کنند.در صورتی که این مذاکرات طی روزهای اخیر روند خوبی را داشته، 
مدیریت جدید استقالل هم مذاکرات خود را با نوری ادامه می دهد تا شاید وی هدایت استقالل را 
بر عهده بگیرد.به هر حال باشگاه استقالل با نظر وزارت ورزش در نظر دارند زودتر سرمربی این تیم 
مشخص شود و در صورتی که مذاکرات با نوری نتیجه بخش باشد، وی شانس سرمربی گری در 
این تیم را دارد در غیر این صورت گزینه دیگری به عنوان سرمربی استقالل مشخص می شود.به 
هر حال در حال حاضر تکلیف آمدن نوری به استقالل در روند مذاکرات او در روزهای اخیر بوده که 
اگر این مذاکرات رو به توافق نهایی بوده باشد، احتمال سرمربی گری وی در استقالل وجود دارد.

وقتی »سعادتمند« مدیریت معکوس کرد!
شرایط استقالل در ســال های اخیر بســیار عجیب بوده و این شــرایط موجب عذاب هواداران 
میلیونی این تیم شده است. مدیرانی که در این سال ها ســکان اداره باشگاه را در اختیار داشته 
اند، آنچنان تاثیر گذار نبوده و اکثرا خیلی زود به آخر خط رسیده اند.مدیرعاملی احمد سعادتمند 
در باشگاه استقالل از فروردین 99 اســتارت خورد و در مهر ماه به پایان رســید و او هم همچون 
مدیران و سرپرســت های قبلی نتوانســت مدیریت قابــل دفاعی در دوران حضــورش در این 
باشگاه داشته باشد. اســتقالل در ماه های آخر دوران مدیریت او کم حاشــیه نداشت و جدال 
او با فرهاد مجیدی، ســرمربی سابق آبی ها شــرایط ســختی را برای تیم در جام حذفی و لیگ 
قهرمانان آســیا ایجاد کرد.مجیدی بعد از یک اســتعفای چند روزه در آســتانه فینال نتوانست 
تیمش را آنطور که باید آماده بازی فینال برابر تراکتور کند و شکســت خــورد. بعد از بازی فینال 
هم از سمتش کناره گیری کرد تا سکان هدایت اســتقالل در لیگ قهرمانان آسیا در اختیار مجید 
نامجو مطلق قرار بگیرد که نتیجه آن حذف در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود. 
سر انجام ســعادتمند هم با تصمیم اعضای هیئت مدیره باشگاه برکنار شــد و بعد از برکناری او 
از مدیرعاملی اســتقالل اعضای هیئت مدیره باشــگاه در بیانیه ای 8 بندی حسابی از مدیریت 
او انتقاد کردند. در بند 7 این بیانیه نســبت به مدیریت ســعادتمند در مــورد موضوعی محرمانه 
آمده است:» طرح مسائل داخلی و محرمانه باشگاه در ســایت رسمی باشگاه به جای مدیریت 
بازیکنان و حل و فصل مشــکالت که باعث خدشــه دار شــدن حیثیت و اعتبار باشگاه استقالل 
شــد.« به نظر می رســد یکی از اصلی ترین انتقادات اعضای هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل 
همین بند بوده و آنها توقع داشــته اند سعادتمند مدیریت درســتی در مواجه با آن داشته باشد؛ 
اما او این ماجرا را معکوس مدیریت کرده و باعث خدشــه دار شــدن آبروی باشــگاه استقالل 
شده است. هیئت مدیره از رســانه ای شدن هزینه های باشــگاه در فصل گذشته و اعالم هزینه 
های ارزی سال گذشــته با قیمت کنونی ارز به شــدت عصبانی هســتند چرا که عقیده داشتند 
 ســعادتمند باید به قیمت آن زمان ارز ریز هزینه ها را برآورد می کرد. چه برسد به اعالم کردنش 

در رسانه ها!

لیگ قهرمانان آسیا در ایستگاه نیمه نهایی قرار گرفت؛

شاگردان »گل محمدی« در آستانه تاریخ سازی

سمیه مصور  تیم های پرســپولیس ایــران و النصر 
عربستان در شرایطی امشب و از ساعت 
18:30 در چهارچوب مرحلــه نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند که دو تیم برتر غرب آســیا برای رسیدن به این 
مرحله راه دشواری را پشت سر گذاشته اند. شاگردان گل محمدی بعد 
از شکست مقابل الدحیل به کلی دگرگون شــده و به تیمی هماهنگ 
تبدیل شده اند.سرخ پوشان در  بازی های گذشته نمایش فوق العاده 
ای را ارائه کرده اندو تنها یک بار دروازه خودشــان را روی پنالتی معز 
علی مقابل الدحیل باز شــده دیده اند . آنها 9 بار برای رسیدن به نیمه 
نهایی گلزنی کرده اند. در ســوی مقابل هم النصر شرایط بسیار خوبی 
دارد و با 11 امتیاز به عنوان تیم اول باالتر از السد و سپاهان که به ترتیب 
7 و 9 امتیازی بودند از گروه چهارم مسابقات صعود کرد و با شکست 

الشباب و االهلی عربستان به نیمه نهایی رسید.
سرخ پوشان تهرانی که با شکست تیم پاختاکور خود را به نیمه نهایی 
رسانده اند از آمادگی باالیی برای برگزاری این دیدار برخوردارند. تیم 
پرسپولیس درهمه خطوط آمادگی ایده آل دارد؛ از حامد لک با روحیه 

درون دروازه گرفته تا شجاع خلیل زاده و حســین کنعانی زادگان در 
قلب دفاع و میالد ســرلک، کمال کامیابی نیا و احمد نورالهی در میانه 
میدان. در خط حمله هم عیسی آل کثیر منتظر تک فرصت هاست تا 
گلزنی کند. آل کثیر، مهاجمی ششدانگ و خطرناک در محوطه جریمه 
حریفان نشان داده که می تواند از ســد هر مدافعی در زمین و آسمان 
عبور کند. عیسی هم خوب سر می زند و هم قدرت ضربات پایش بسیار 
دقیق و ویرانگر است. تیم فوتبال پرســپولیس در آستانه یک تاریخ 
سازی بزرگ در فوتبال باشگاهی ایران است؛ تیمی که در 4 دوره اخیر 
ســه مرتبه به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا رســیده و این مرتبه به 

دنبال اولین قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیاست.
در مقابل تیم النصر عربستان نیز در این دوره از رقابت ها عملکرد خوبی 
را از خود بر جای گذاشته اســت.النصر تیم قدرتمندی است که برای 
رســیدن به این مرحله تیم هموطنش االهی را شکست داد. النصر در 
سرعت انتقال توپ بسیار عالی عمل می کند و در خط حمله هم زهردار 
و خطرناک است. این تیم مهره های کلیدی  نظیر حمدا...عبدالرزاق 
را به عنوان بهترین گلزن مســابقات در اختیــار دارد و مارتینز ملقب 

به »پیتی« را بــا 18 میلیون یورو از فوتبال ایتالیا به عربســتان آورده 
است. یکی دیگر از نقاط قوت زردپوشان این روزهای فوتبال آسیا که 
در سودای اولین قهرمانی قاره به ســر می برند، حضور روی ویتوریا، 
مربی 51 ساله پرتغالی است که بی شک یکی از امیدهای اصلی النصر 
برای رسیدن به فینال به شــمار می رود و کار ســختی را برای یحیی 

گل محمدی با اندیشه های خود رقم خواهد زد.
اما تمام بازیکنان و مربیان پرســپولیس همگی بــرای موفقیت این 
تیم یکدل و متحد شــده اند، آنها در انتظار شــب طالیی فوتبال ایران 
هستند شبی که سرخ پوشان ایرانی در قطر می توانند در تاریخ فوتبال 
کشورمان رقم بزنند و با شکست النصر عربســتان به آرزوی چندین 
ساله خود دست یابند. پرسپولیس که دو فصل پیش تا فینال پیش 
رفته بود با برانکو ایوانکوویچ مربــی جنتلمن کروات مقابل تیم ژاپنی 
شکست خورد و نایب قهرمان شــد؛ اما این مرتبه همه چیز فرق کرده 
است.ویروس کرونا شرایط ویژه ای را در لیگ قهرمانان به وجود آورده 
و مسابقات به صورت متمرکز در قطر و بدون حضور تماشاگران برگزار 

می شود. 

 چهره  روز

واکنش ستاره یونایتد به رویارویی دوباره رونالدو _ مسی
بعد از اینکه در قرعه کشــی مرحله گروهی لیگ قهرمانان مشخص شد لیونل مسی و کریستیانو 
رونالدو امســال در مرحله گروهی این تورنمنت با تیم هــای خود بارســلونا و یوونتوس مقابل 
هم قــرار می گیرند، برونــو فرناندس 
لــی منچســتریونایتد  ســتاره پرتغا
از این مصاف اســتقبال کــرده و گفت 
همیشه هوادار کریســتیانو بوده است.

فرناندس پرتغالی کســی است که در 
کشورش او را بیش از هر کس دیگری 
به کریستیانو تشبیه می کنند. او درست 
مثل کریستیانوی جوان درخشش خود 
را در پرتغال و در باشــگاه اســپورتینگ 
این کشــور آغاز کــرده و مثــل الگوی 
بزرگش راهی اولدترافورد شده و در بدو ورودش موفق شــده خود را به عنوان یکی از ستاره های 
اصلی شــیاطین ســرخ مطرح کند.برونو فرناندس به بهانه رویارویی جدید رونالدو و مسی در 
چمپیونزلیگ امســال گفت: » من و برادرم مثل همه بچه های فوتبالی آن زمان دائم بر سر اینکه 
مسی بهتر اســت یا رونالدو بحث می کردیم. من همیشــه طرفدار رونالدو بودم و برادرم هوادار 
مسی«. ستاره پرتغالی یونایتد در ادامه گفت: » یک بار که من و برادرم برای دیدن پدرم که برای 
کار در سوئیس بود به آنجا رفته بودیم با او برای خرید لباس به فروشگاه رفتیم. آن روزها اینترنت 
نبود که بشود لباس تیم ها را در همه جای دنیا راحت خرید. به خصوص لباس تیم های لیگ برتر 
در پرتغال کم پیدا می شد. یادم هســت که بالفاصله به سراغ لباس منچستریونایتد رفتم، فقط و 

فقط به خاطر رونالدو. تیم رویایی من در انگلیس همیشه یونایتد بوده و هست«.

»نویر« برترین دروازه بان سال یوفا شد
مراسم انتخاب برترین های یوفا آغاز شده است و بر این اساس مانوئل نویر به عنوان برترین دروازه بان 
سال اروپا انتخاب شــد.نویر به همراه بایرن مونیخ موفق به کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا شد و به 3 گانه با باوارایی ها دست یافت.سنگربان آلمانی در 11 بازی، 6 کلین شیت داشت و 8 بار 
دروازه اش باز شد.نویر، 376 امتیاز را به دست آورد و پس از او یان اوبالک، دروازه بان اتلتیکو مادرید 
با 9۲ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. جایگاه سوم هم به کیلور ناواس با 89 امتیاز اختصاص داده شد.

واکنش »کلوپ« به قرعه لیورپول در لیگ قهرمانان
در مراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان در فصل ۲0۲0-۲0۲1 لیورپول قهرمان دو دوره 
قبل این رقابت ها در گروه D با تیم های آژاکس، آتاالنتا و میتلند دانمارک هم گروه شــد.یورگن 
کلوپ در اولین واکنش به قرعه لیورپول از گروهش به عنوان گروهی شامل رقبای قوی یاد کرده 
و آن را یک گروه فوتبالی درست و حســابی خواند.یورگن کلوپ بعد از انجام مراسم قرعه کشی 
درباره قرعه تیمش لیورپول گفت: »من راستش خیلی راجع به مسافت سفرهایی که تیم می رود 
فکر نمی کنم ولی در عین حال خوشحالم که قرار است به ایتالیا، هلند و دانمارک برویم که به ما 
نزدیک هستند. با این وجود ما وقتی در لیگ قهرمانان هستیم دیگر به این فکر نمی کنیم که چند 
مایل باید سفر کنیم«. سرمربی لیورپول در ادامه گفت: » ما در چمپیونزلیگ تنها به فکر پیروزی 
هستیم و به نظر من در گروه واقعا قوی  قرار گرفته ایم. همه می دانند آژاکس دو سال پیش چقدر 
خوب بود. آنها همیشه تیم شــان را نو می کنند و تیم های قدری به رقابت ها می فرستند. میتلند 
هم به دالیلی حریف خیلی جذابی است. آتاالنتا نیز از چند ســال پیش یک پروژه بسیار جذاب 

بوده و ما باید منتظر فوتبالی درست و حسابی در این گروه باشیم«.

 فوتبال جهان

کرونا، ستاره فوتبال زنان را 
به ایران بر می گرداند؟

فصل گذشته سوپرلیگ فوتبال زنان ترکیه نیز 
به دلیل شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال 
گذشته نیمه تمام ماند و حال اوج گیری دوباره 
این بیماری باعث شده است تا شروع فصل 
جدید هم به تعویق افتد و با تصمیم فدراسیون 
فوتبال ترکیه نیز این مسابقات تا ابتدای سال 
جدید میالدی )دی ماه 1399( تعطیل ماند؛ در 
بیانیه ای که فدراسیون فوتبال ترکیه منتشر کرد 
اعالم شده است به جز فوتبال زنان، لیگ های 
رده های سنی پایه و مســابقات فوتسال نیز 
در این کشــور تا ابتدای ســال ۲0۲1 تعطیل 
خواهد ماند.این تعطیلی ســوپرلیگ فوتبال 
زنان اما در آینده ســتاره ایرانــی تیم کوناک 
بلدی اســپور تاثیرگذار بود؛ چرا که وی از ماه 
گذشته برای حضور در فصل جدید مسابقات 
ایران را به مقصد ترکیه تــرک کرد و تمرینات 
فشرده ای را پشت سر گذاشت؛ اما با تصمیم 
جدید فدراســیون فوتبال ترکیــه، تمرینات 
کوناک بلدی اسپور نیز تعطیل شده و قرارداد 
بازیکنان و کادرفنی تیم ها نیز به حالت تعلیق 
درآمده است!تصمیمی که باعث شد تا گلنوش 
خسروی در راه بازگشت دوباره به فوتبال ایران 
قرار گیرد. وی که با پیشنهادات خوبی از چند 
باشگاه ایرانی مواجه شده بود، تصمیم گرفت 
فوتبالش را در ترکیه ادامه دهد تا با رفع مشکل 
تحصیلی خود بتواند در بــازار نقل و انتقاالت 
زمستانه راهی فوتبال اروپا شود؛ اما تعطیلی 
فوتبال ترکیه باعث شــد تا احتماال خسروی 
برای مدت کوتاهی به فوتبال ایران بازگردد و با 
یکی از تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال زنان 
ایران قرارداد ببندد و سپس راهی فوتبال اروپا 
شود.گلنوش خسروی ۲0 ساله که پنجشنبه 
شب آخرین جلســه تمرینی خود با کوناک 
بلدی اسپور را پشت سر گذاشت، احتماال طی 
هفته آینده به ایران باز می گردد تا شرایط خود 
برای امضای قرارداد با باشگاه ایرانی را بررسی 
کند؛ خسروی که جوان ترین لژیونر فوتبال زنان 
ایران به شمار می رود، پیش از حضور در فوتبال 
ترکیه در تیم ذوب آهــن اصفهان توپ می زد 
اما مشخص نیست در بازگشت دوباره اش در 
کدام تیم قرار است به فوتبال خود ادامه دهد.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

هدیه ویژه علی 
کریمی برای تولد 

عادل فردوسی پور 
در حاشیه تمرین تیم رسانه ورزش 
که عادل فردوسی پور و علی کریمی 
در آن حضــور دارنــد، تولدی برای 
مجری برنامــه نود گرفته شــد و 
علی کریمی هم کادوی ویژه ای به 

فردوسی پور هدیه داد.

اولین پیست اساللوم استان اصفهان در نجف آباد احداث می شود
سیدسلمان قاضی عسگر، رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان به همراه دبیر و نایب رییس خود و رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان، بازدیدی از امکانات 
قایقرانی نجف آباد داشتند.در این بازدید رییس هیئت قایقرانی از تمرینات و آموزش قایقرانان در هیئت نجف آباد بازدید کرد و از نزدیک با برنامه ها و مشکالت 
ایشان آشنا شــد.پس از این بازدید با توجه به ظرفیت موجود در نجف آباد و با حمایت اداره ورزش وجوانان شهرستان، ساخت اولین پیست استاندارد اسالوم 
استان اصفهان در دریاچه شهربازی نجف آباد در دستور کار قرار گرفت.رییس هیئت قایقرانی شهرستان نجف آباد در این باره گفت: ورزشکاران نجف آباد بسیار 
با انگیزه تمرینات خود را انجام می دهند و جا دارد که حمایت بیشتری از ایشان صورت گیرد.توکلی با اشاره به ساخت اولین پیست استاندارد اساللوم در نجف 
آباد اظهار کرد: در جریان بازدید رییس هیئت قایقرانی استان و رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد از فعالیت های قایقرانی، با توجه به وجود جوانان، مربیان 
و قهرمانان پرشمار و باانگیزه شهرستان، ساخت اولین پیست اساللوم اســتان اصفهان با تامین هزینه اداره ورزش و جوانان نجف آباد در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین بیان کرد: این پیست در دریاچه شهربازی نجف آباد ساخته شده و تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

مســئول کمیته قهرمانــان هیئت کاراته اســتان 
اصفهان در خصوص وضعیت ورزش کاراته اصفهان 
گفت: متاسفانه طی چند سال گذشــته در کاراته 
اصفهان با رکود مواجه بودیــم و کاراته اصفهان در 
حال پس رفت بود. محمد سلطانی ادامه داد:اما از 
زمانی که آقای حبیب ا...ناظریان که بیش از ســه 
دوره سکان دار فدراســیون کاراته بودند به سمت 
ریاســت هیئت کاراتــه اصفهان منصوب شــدند، 
وضعیت کاراته اصفهان نســبت به گذشــته بسیار 
تغییر کرده و رو به بهبود رفته اســت.نایب قهرمان 
کاراته آزاد آسیا بیان کرد: این موضوع حائز اهمیت 
است که با وضعیت شیوع ویروس کرونا که اغلب 
رشته های ورزشی در کما به سر می برند برنامه های 
متعدد و جدیدی توسط هیئت کاراته استان، آقای 
ناظریان و اســتاد کاظمی انجام می شود.سلطانی 

عنوان کرد: تیمی که قبال در هیئت کاراته مشغول به 
فعالیت بود به اندازه تیم فعلی فعال نبود، می توان 
گفت در حال حاضر بهترین ها و حرفه ای ترین افراد 
در کمیته های مختلف چیدمان شده اند و با توجه 
به این موضوع که اصفهان همیشه غنی از ورزشکار، 
قهرمــان، مربــی و مدیر های الیق بوده و هســت 
برنامه ریزی مناسب و حرفه ای می تواند به کاراته 
استان و کشور کمک شایانی کند.وی اظهار کرد: در 
سال های گذشته از همه ظرفیت های کاراته استان 
استفاده نمی شد، ولی در حال حاضر از این ظرفیت 
به خوبی و درستی استفاده می شود، کسانی که از 
کاراته قهر کرده بودند یا کنار گذشــته شــده بودند 
دوباره به ایــن خانواده اضافه شــدند.ملی پوش 
کاراته آزاد  کشــورمان در خصوص جایــگاه کاراته 
اصفهان در کشور گفت: نمی توان گفت جایگاه کاراته 

اصفهان در کشور خیلی بد است و در سال گذشته 
جز هیئت های برتر در کشــور شــدیم، امــا کاراته 
اصفهان در دو شاخه آزاد و کنترلی همیشه یکی از 
قطب های کاراته ایران بوده است.سلطانی افزود: 
درست است که در لیگ تیم نداریم و در سال های 
گذشــته با کمبود های زیادی مواجــه بودیم، اما 
به جرأت می تــوان گفت بــا برنامه ریزی صحیح، 
کاراته اصفهان تا ۲ الی 3 ســال آینده مدعی تمام 
ســکو های تیم ملی در کاراته آزاد و کاراته کنترلی 

خواهد بود.

روزهای خوب در انتظار کاراته اصفهان

تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه یک تاریخ سازی 
بزرگ در فوتبال باشگاهی ایران است؛ تیمی که در 4 
دوره اخیر سه مرتبه به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
رسیده و این مرتبه به دنبال اولین قهرمانی در لیگ 

قهرمانان آسیاست
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بیشترین تخلفات ساخت و ساز در شهر اصفهان چه بود؟
مدیر کمیســیون های ماده صد شــهرداری اصفهان گفت: در شــش ماهه نخســت سال جاری 
کمیسیون های ماده صد شــهرداری، چهار هزار و ۵۰۰ پرونده را رسیدگی کرده که به طور میانگین 
هر ماه حدود ۹۰۰ پرونده بوده اســت.غالمعلی فیض اللهی اظهار کــرد: از چهار هزار و ۵۰۰ پرونده 
رسیدگی شده در کمیسیون های ماده صد ۸۴.۶۶ درصد رای جریمه، ۷.۲۷ درصد رای تخریب، 
هشــت درصد ســایر آرا همچون برائت و برای دو هزار و ۴۹۵ پرونده قرار صادر شده است.وی با 
بیان اینکه بیشترین تخلفات ساخت و ساز در شهر اصفهان در شش ماهه نخست امسال »اضافه 
ساخت مازاد بر پروانه ســاختمانی« بوده اســت، افزود: احداث بالکن به صورت غیرقانونی نیز 
در جایگاه دوم تخلفات ساخت و ســاز شهر قرار دارد.مدیر کمیســیون های ماده صد شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: احداث بالکن در گذرها با توجه به طرح تفصیلی اســت و هنگام ســاخت و 
ســاز ضوابط آن باید رعایت شــود.وی با بیان اینکه در گذرهای ۱۰ تا ۱۲ متر از طبقه دوم می توان 
۵۰ ســانتی متر بالکن با مجوز شــهرداری احداث کرد، گفت: در گذرهای ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی 
متر بالکن از طبقه دوم و در گذرهای ۲۰ متر به باال احداث ۱۲۰ ســانتی متــر بالکن از طبقه دوم 
بالمانع اســت و در غیر این صورت احداث بالکن در کمیســیون ماده صد رای تخریب می گیرد.

فیض اللهی تصریح کرد: اینکه برخی از شــهروندان در گذرهای شــش یا هشــت متری بالکن 
احداث می کنند، یقین داشته باشند که در کمیســیون ماده صد رای تخریب برای بالکن ساخته 
شده صادر می شود.وی با بیان اینکه ماده صد شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و 
ساخت و سازهای شهری فعالیت می کند، گفت: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی 
به انواع تخلفات ســاختمانی صالحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رســیدگی 
 به این تخلفات را ندارد، حتی دادگســتری نیز به اســتناد صالحیت عام خود از چنین صالحیتی 

بهره مند نیست.

 عمليات نقشه برداری گسترده در پروژه های
 عمرانی شهر

مدیرکل اجرا و نظارت معاونت عمران شهری اصفهان اظهار داشت: حوزه معاونت عمران شهری 
با عمليات گسترده نقشه برداری در پروژه های عمرانی شــهرداری اصفهان در ماه اخير مجموعا 
3۹ هزار مترمربع و ۲۵ هزار متر مكعب عمليات نقشــه برداری نقش قابل مالحظه ای در كنترل 
و راهبری عمليات اجرايی پروژه های عمرانی شهر داشــته است. احمدعیدی، احداث نقاط مبنا 
به روش تعیین موقعیت ماهواره ای در ۷۰ نقطه جی پی اس و برداشت حدود و ارتفاعات زمین 
طبیعی به وسیله دستگاه های توتال استیشن به مساحت ۱۵ هزار مترمربع و کنترل جانمایی و 
تراز ارتفاعی پروژه ها به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و تصحیح حجم عملیات خاکی و سنگی ارائه 
دهنده توسط پیمانکار به مساحت ۲۵ هزار مترمکعب و همچنین کنترل نقشه های چون ساخت 
به مساحت ۱۲ هزار مترمربع در پروژه های میدان امام حسین و چهارباغ، خیابان های ستاری، 
مقداد، اردیبهشت، نمایشــگاه بین المللی و کندرو حبیب الهی و همچنین کلکتور پساب خیابان 
بابــوکان را از مهم ترين فعاليت های اداره نقشــه برداری حوزه اداره كل اجــرا و نظارت معاونت 

عمران شهری برشمرد.
وی، توسعه زيرساخت های شــهریي اعم از احداث معابر،افزايش سرانه فضای شهری ،ايجاد 
پارك ها،تســهيل در عبور و مرور شــهر،ايجاد تقاطع های هم ســطح و غير هم ســطح و ايجاد 
مسيرهای ايمن برای شهروندان با اســتفاده از علوم فنی و مهندسی روز جهت طراحی و اجرای 
پروژه ها را از وظايف معاونت عمران شهری عنوان كرد و افزود: دراين راستا پروژه های فوق جهت 
تسهیل درعبور و مرور جهت کاهش آلودگی ها و ارتقای فرهنگ سالمت، مرمت و بازسازی بافت 
های فرسوده و همچنین افزایش دسترســی به امکانات فرهنگی و رفاهی و توسعه فضای سبز 

شهری است.

پایان 33 سال چشم انتظاری؛

شهید »هراچ هاکوپیان« در زادگاهش آرام گرفت

آن زمان که دشمن تا بن دندان مسلح، خاک   نرگس طلوعی
وطــن را به خاک و خون کشــید و شــمار 
بســیاری از مردم بی دفاع را آماج گلوله های مرگبار خود قرار داد، جوانان 
ایران زمین برای صیانت از تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای میهن، عاشقانه 
به جبهه های جنگ شــتافتند. جوانانی که عشق به وطن آن ها را به جبهه 
کشانید تا حماسه بیافرینند. بسیاری از این عاشقان  از جان خود در راه این 
آرمان مقدس گذشتند و به افتخار شــهادت نائل آمدند. در میان شهیدان 
جنگ تحمیلی، جوانانی از اقلیت های قومی- مذهبی کشــور نیز شانه به 
شانه برادران مسلمان خود در خطوط مقدم جبهه های نبرد جنگیدند و به 
خیل عظیم شهیدان پیوستند. هراچ هاکوپیان، یکی از همین جوانان غیور 
از اقلیت های مذهبی کشــور بود که هم پای برادران مسلمانش، عشق به 
وطن را معنا بخشــید.  شــهید هراچ هاکوپیان در عملیات کربالی ۹ که با 
هدف آزاد سازی منطقه بابا هادی در شمال شرقی قصر شیرین انجام شد، 
شرکت کرده و در ۲۰ فروردین سال ۶۶ به شهادت رسید. این شهید در سال 
۱3۹۱ در ارتفاعــات بابا هادی مــورد تفحص قرار گرفت کــه به علت عدم 
شناسایی پیکر ایشان در سال ۱3۹۲ در دانشگاه آزاد زاهدان به عنوان شهید 
گمنام بر دستان شریف این شهر تشییع و به خاک سپرده شد و سر انجام 

پس از دو سال آزمایشات ژنتیک، پیکر این شهید بزرگوار شناسایی شد. 
بر اساس گزارش دریافتی فرماندهی کمیته جست وجوی مفقودین ستاد 
کل نیروهای مسلح در تاریخ 3۰ شــهریور ۱3۹۹، پیکر پاک شهید جاوید 
 DNA االثر هراچ هاکوپیان 33 سال پس از شهادتش، از طریق آزمایش
شناسایی شد. خبر شناسایی پیکر هراچ هاکوپیان توسط سردار محمد باقر 
زاده به اطالع خانواده شهید رسید.پیکر این شــهید بزرگوار که  از شهدای 
مسیحی هشت سال دفاع مقدس محسوب می شد صبح روز پنجشنبه به 
زادگاهش شهر اصفهان بازگشت و طی یک مراسم رسمی در فرودگاه این 
شهر مورد استقبال قرار گرفت. پیکر مطهر شهید واال مقام هاکوپیان صبح 
دیروز پس از برگزاری مراسم مذهبی خصوصی در کلیسای »میناس« در 
کوچه سنگتراش های غربی و با ادای احترام نیرو های ارتش روی دستان 
هموطنان ارامنه و مردم شهید پرور اصفهان تشــییع و در آرامستان ارامنه 

اصفهان به خاک سپرده شد.

چهره ای که از کشورمان در جهان نشان می دهند، واقعیت ندارد
اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران در حاشیه مراسم تشییع این 
شــهید اظهارکرد: می توان گفت که امروز برای ما جشن و برای خانواده 

محترم شهید روز آرامش و روز بزرگی است.سیپان کاشچیان گفت: شهید 
هراچ هاکوپیان در زمان جنگ تحمیلی برای خاک و مهین خود جنگید.وی 
افزود: شهید هراچ هاکوپیان از کوچکی با این واقعیت آشنا بود که در قرن 
ها و هزاران سال دو کشور دوست و بردار، ایران و ارمنستان در صلح و صفا 
با هم همزیستی داشتند؛ ما خوشحال هستیم که این دوستی و صمیمت 
از هزاران سال قبل که ایجاد شده و اکنون هم قوی تر ادامه پیدا می کند.

کاشچیان بیان کرد: ما در سال های اخیر به وضوح از طریق سیستم های 
مجازی  دریافت می کنیم که کشورهایی از طریق مختلف به دنبال ضربه 
زدن به کشورمان هستند و چهره ای را از ایران در جهان نشان می دهند که 
واقعیت ندارد.وی تصریح کرد: اما قلبا می دانیم که حقیقت چیست؛ زمانی 
دشمن پیروز می شود که ما به حرف های آن ها گوش دهیم.اسقف اعظم 
ارامنه اصفهان و جنوب ایران اضافه کرد: زمانی پیروز خواهیم شد که این 
صمیمت و دوستی که بین ماست را قوی تر از گذشته حفظ کنیم؛ تشکر 
ویژه داریم از تمامی ارکان نظامی جمهوری اسالمی ایران و تمام کسانی 
که در این مجموعه زحمت می کشند و این فرصت را برای ما فراهم کردند.

وی در پایان گفت: امیداور هستیم تمامی شهدای مفقوداالثری که جنگ 
تحمیلی حضور داشتند، همگی به آغوش خانواده خود برگردند.

اخبار

مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهــان گفت: عملیات 
ساماندهی بلوار سروستان واقع در خیابان ارغوانیه و 
خیابان انتهایی شهرک مخابرات به اتمام رسیده است.
مسعود قاسمی اظهار کرد: ساماندهی بلوار سروستان 
و خیابان انتهایی شهرک مخابرات به طول ۸۰۰ متر با 
تخصیص یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال انجام شده 
است.وی با بیان اینکه امروزه خیابان های هر شهری 
نمودی از فرهنگ جامعه آن شهر است، افزود: توجه 
و رسیدگی فضایی بلوارهای شهری به عنوان عنصری 
مهم و قابل رؤیــت جهت رفع نیازهــای عملکردی و 
فعالیت های اجتماعی، از ضروریات اصلی ساماندهی 
فضاهای شهری است که فرم کالبدی و کیفیت ادراکی 

و بصری آنها نیــز باید مورد آمایش قــرار گیرد.مدیر 
منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان ادامه داد: جدول گذاری 
و محوطه سازی از جمله خدمات شهرداری هاست که 
برای تقسیم محوطه ها و محیط های مختلف در شهر 
به منظور ایجاد خیابان های فرعی و اصلی، فضاهای 
اســتراحت و ســبز، پیاده روها انجام می شود.وی 
گفت: انجام اصولی و فنــی جدول گذاری و محوطه 
ســازی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا داشتن 
روســازی خوب و جدول بندی زیبا و تمیز از نظر دید 
و منظر شــهری حائز اهمیت بوده و بــرای تحقق آن 
باید بسترسازی، زیرسازی و روسازی آن و همچنین 
جدول گذاری و آب روسازی به منظور تقسیم محوطه 
به خیابان های اصلی و فرعــی، پیاده روها، فضاهای 
سبز و باالخره جمع آوری سطحی طبق اصول فنی و 

با دقت کامل اجرا شود.قاسمی اظهار کرد: منطقه ۱۵ 
سعی کرده این موارد را در انجام عملیات ساماندهی 
بلوار سروســتان واقع در خیابــان ارغوانیه و خیابان 
انتهایی شهرک مخابرات به صورت استاندارد و دقیق 
انجام و در حد مطلــوب اجرا کند.وی بــا بیان اینکه 
عملیات ســاماندهی بلوار سروستان واقع در خیابان 
ارغوانیه و خیابان انتهایی شــهرک مخابرات به اتمام 
رسیده و آماده بهره برداری اســت، تصریح کرد: این 
پروژه به طول ۸۰۰ متــر، هزینه ای بالغ بر یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریال داشته است که بهره برداری از آن 
در تســهیل عبور و مرور شهروندان تســهیل در عبور و 
مرور وسایل نقلیه و رسیدن به استانداردهای مطلوب 
شهری و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری این 

منطقه نقش مهمی خواهد داشت. 

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام عملیات ساماندهی بلوار سروستان و خیابان انتهایی 
شهرک مخابرات در منطقه 15

کارگردان سینما عنوان کرد: 

جشنواره؛ فرصتی برای احیا و صنعتی شدن سینمای کودک
به گزارش ستاد اطالع رسانی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، »بیژن میرباقری« 
کارگردان سینما با اشــاره به برپایی این دوره جشنواره در شــرایط کرونایی، گفت: جشنواره باید 
امسال به شکل متفاوت خود برگزار شود. کرونا نباید باعث تعطیل شدن زندگی شود و ما عرصه را 

بر خودمان تنگ کنیم. باید تالش کنیم که جشنواره شکل بهتری به خود بگیرد.
وی ادامه داد: جشنواره امســال با این شــرایط می تواند به یک فرصت بزرگ تبدیل شود. تمام 
دست اندرکاران و کســانی که برای کودک محتوا تولید می کنند در این جشنواره می توانند بررسی 
جامعی از اینکه کودکان این ســرزمین چه نوع فیلم ها و مضامینی را دوســت دارند، به دســت 
بیاورند. اکران آنالین باعث می شود که جشنواره به اصفهان و تهران محدود نباشد و مناطق دیگر 
نیز این محتواها را ببینند.این کارگردان فیلم های کوتاه سینمای کودک در مجامع جهانی )از جمله 
نامه نانوشته و دوخواهر( ادامه داد: ســازمان جشنواره باید گسترده تر از ســابق آمارها را تهیه و 
محتوای پسا فیلم تولید کند. یعنی محتوایی که به فیلمساز، نویسنده و ... نشان بدهد که در آینده 
چگونه حرکت کنند. اگر به احیای فیلم های کودک و صنعتی شــدن ســینمای کودک و نوجوان 
فکر می کنیم، جشــنواره با ارزیابی ها و آمارهایی که ارائه می دهد این امــکان را فراهم می کند تا 
ما بدانیم که در آینده چطور با کودکان برخورد کنیم و فیلم بسازیم.وی عنوان کرد: تولیداتی که در 
پلتفرم ها برای بچه ها قرار دارند، تاکنون مصرف شده و برنامه ای برای شش ماه آینده نداریم چون 
در دل بحران هستیم؛ اما می توانیم برنامه ریزی های بلندمدت داشــته باشیم. به نظر من تمام 
سیاســت گذاران باید در این مقطع تصمیمات بزرگ تری بگیرند. اصال جشنواره را بگذارید کنار و 
بگویید برای کودکان این سرزمین که قرار است ســال بعد در خانه ها بنشینند چه تولید محتوایی 
داشته باشیم؟ به همین جهت فکر می کنم که جشــنواره فیلم کودک و نوجوان یک فرصت برای 
برنامه ریزی است.میرباقری ادامه داد: دهه شصت سینمای خوبی داشتیم اما امروز فیلمسازان 
دهه شــصت کجا هســتند و چه می کنند؟ چرا امروز تولید نمی کنند؟ در دهــه ۶۰ حمایت هایی 
انجام می شد تا فیلمســازانی در این عرصه کار کنند اما چرا این فیلمســازان امروز نمی خواهند 
که از تولید فیلم های حوزه کودک و نوجوان کســب و کار خود را راه بیندازند؟ این فیلم ســازها در 
 آن دوره حمایت شــدند که امروز از آنها بهره بگیریم. امروز آن حمایت وجود ندارد و آزادی عمل

 هم نیست.
کارگردان »مه سا«، برنده جایزه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: 
امیدوارم که با وجود پلتفرم ها برنامه ریزی هایی با توجه به کسب درآمد انجام شود تا به واسطه آن 
فیلمسازان بسیاری به این حوزه عالقه مند شوند تا برای کودکان با محتوا تولید کنند. اگر تلویزیون 
ما در دهه های گذشــته در زمینه تولید محتوا آزادتر عمل می کرد، می توانستیم به مدیوم دهه ۶۰ 
برسیم. طی دو دهه گذشته تلویزیون در زمینه محتوای کودک شرایط آزادی برای دست اندرکاران 
این حوزه فراهم نکرده است تا راحت تر بتوانند کار کنند . تلویزیون تمایلی برای تولید محتوا مناسب 
کودک و نوجوان ندارد. امیدوارم در آینده نزدیک این مسئولیت را پلتفرم ها برعهده بگیرند و برای 
کودکان تولید محتوا کنند و چنانچه این محتوا نزدیک به مفاهیم تجاری شــد در سینما هم از آن 

بهره برداری کنند.
وی در بخــش دیگــری از این گفت وگــو بیان کــرد: نگرش کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان، بر این اســاس اســت که فقــط تولیدمحتــوای محدود، ارزشــمند اســت؛ محدود 
از این لحاظ که در ســطح جشــنواره ها محتــوا تولید شــود. تولیدمحتوا بــرای مخاطب عام و 
ســینماها، تجاری ســازی و تولید فیلم های برای فروش، برای او اهمیت ندارد. کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان تصمیم دارد با یک الگوی ثابت که در این 3۰ ســال داشــته اســت، 
رفتار کنــد. این موضوع باعث می شــود که افراد بســیاری در این چرخه تولیدات قــرار نگیرند؛ 
 درواقع افراد با اســتانداردهای فیلمســازی کانون هماهنگ نمی شــوند و من هــم یکی از آن

 افراد هستم.

خبر روزدیدگاه

تولید بیش از 90 گونه 
مقاوم به خشکی در مرکز 
تحقیقاتی »محمودآباد«

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه مرکز تحقیقات 
شــماره یک ســازمان پارک ها و فضای سبز 
»محمودآباد« به وســعت ۱۲ هکتــار بوده و 
فعالیت های پژوهشی خود را از اواخر دهه ۷۰ 
روی بیش از ۴۵۰ رقم از چمن های سردسیری 
و گرمسیری آغاز کرده اســت، گفت: در حال 
حاضر ضمن افزایش این کلکســیون به ۵۰۰ 
رقم، نتایج ارزشمندی در خصوص شناسایی 
گونه هــای چمن هــای مقاوم به خشــکی، 
شوری، ســرما و گرما را به دست آمده است.

فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: روند و مراحل 
کلی بررسی ســازگاری گونه ها، از تحقیق تا 
تولید شامل: مطالعات کتابخانه ای گسترده 
و مشــاوره با اســاتید مجــرب، مطالعات و 
بررسی های منطقه ای و میدانی و شناسایی 
پوشــش گیاهی و فلور منطقــه، جمع آوری 
بذر، پیــاز و اندام های تکثیــر گونه های مورد 
نظر، انتقال به ایســتگاه تحقیقاتی شــماره 
یک سازمان پارک ها و فضای سبز»ایستگاه 
محمودآباد«، بررسی میزان سازگاری گونه ها 
به تنش های محیطی و زراعی به ویژه تنش 
خشکی و شوری، انجام طرح ها و بررسی های 
میدانــی و صحرایی به صــورت آماری روی 
گونه هایی که سازگاری و تحمل آنها نسبت به 
تنش های محیطی ثابت شده، در اختیار قرار 
دادن اطالعات به دست آمده جهت آموزش 
کارشناسان و تولیدکنندگان بخش خصوصی 
و تولید انبوه و پر آوری گیاهان مقاوم و متحمل 
به خشــکی پس از طرح های آزمایشــی به 
منظور اســتفاده از آنها در عرصه های مختلف 
فضای ســبز درون و برون شهری است.وی 
خاطرنشــان کرد: در طرح هــای تحقیقاتی 
انجام گرفته و ثبوت مقاومت گونه های مذکور 
به خشکی و کم آبی، هم اکنون بیش از ۹۰ گونه 
از آنها انتخاب و گزینش شده و به تولید انبوه 
رسیده و به عنوان گیاهان غالب در عرصه های 

فضای سبز شهر اصفهان کشت می شود.

تعطیلی تمامی مراکز گردشگری اصفهان تا اطالع ثانوی
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان اظهار کرد: مراکز تحت پوشش شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان و گردشگران با توجه به ادامه روند مقابله با شیوع ویروس  کرونا و در راستای حفظ سالمت عموم مردم، در حال حاضر و تا اطالع ثانوی هیچ گونه خدماتی 
را ارائه نمی دهد.علی معینی ادامه داد: مراکز تحت پوشش شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شامل منطقه نمونه گردشگری صفه 
)تله کابین، بولینگ، بیلیارد، شهربازی صفه، زیپ الین و پل معلق(، پارک جنگلی ناژوان )تله سی یژ ناژوان( و پارک شرق )مجموعه بزرگ شهربازی شهر رویاها و کارتینگ 
رویاها( است.مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان تصریح کرد: ضمن عرض تسلیت به خانواده جان باختگان این بیماری و 
ابراز امیدواری جهت رفع کامل مشکالت پیش آمده به شهروندان توصیه می شود به منظور حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

سهام  صاحبان  کلیه  از  وسیله  بدین 
سهامی  تخت کوه  تیبا سنگ  شرکت 
خاص دعوت به عمل می آید تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
که در تاریخ 1399/07/24 در ساعت 9 
صبح در محل اصفهان، شهرستان میمه، 

خیابان هاتف، کوچه توکل برگزار می 
گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تیبا سنگ تخت کوه 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 326 و شناسه ملی 14003541091 

هیئت مدیره

کوپیان صبح دیروز  ال مقام ها وا پیکر مطهر شهید 
پس از برگزاری مراسم مذهبی خصوصی در کلیسای 
»میناس« در کوچه سنگتراش های غربی و با ادای 
احترام نیرو های ارتش روی دستان هموطنان ارامنه و 
مردم شهید پرور اصفهان تشییع و در آرامستان ارامنه 

اصفهان به خاک سپرده شد
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
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نخستین بار در کشور، شرکت فوالد مبارکه، موفق به تولید ورق های فوالدی 
گرم نورد شــده به ضخامت های 12 و 14 میلیمتر شــد. کارکنــان مدیریت 
متالــورژی و روش های تولید )تروپروســس(، فوالدســازی، نــورد گرم، 
آزمایشــگاه، برنامه ریزی کنترل کیفی و فروش فوالد مبارکه، موفق به تولید 

این ورق های فوالدی گرم شدند.
علیرضا مولوی زاده، رییس واحد تروپروســس فوالد مبارکــه با بیان اینکه 
این نوع ورق آلیاژی حاوی 0.45 تا 0.6 درصد مولیبدن اســت، افزود: عنصر 
مولیبدن استحکام فوالد در دمای باال را افزایش می دهد و در ورق، مقاومت به 
خوردگی و خزش خوبی در دمای باال ایجاد می کند.وی گفت: تولید این ورق ها 
در فوالد مبارکه از واردات و خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشــور جلوگیری 

خواهد کرد و در صورت ثبت ســفارش، امکان صادرات این ورق ها نیز امکان 
پذیر است.حسن شرافت، کارشــناس این واحد هم گفت: میزان استحکام 
تسلیم ورق فوق حداقل Mpa 275 و استحکام کشش نهایی آن در محدوده 
Mpa 485 - 620 و میزان درصد کشــش نهایی آن حداقل 21 درصد است.

وی با اشاره به استحکام و مقاومت زیاد این قبیل ورق ها در دمای باال گفت: 
از این ورق ها برای ساخت مخازن تحت فشــار و بویلر های دارای درز جوش 
برای نگهداری بخار آب استفاده می شود.شرافت گفت: با دستیابی به دانش 
فنی و تولید انبوه این ورق، این محصول جدید و خاص برای استفاده داخل 
و ســاخت داکت های احیای مســتقیم فوالد مبارکه و چندین شرکت دیگر 

عرضه خواهد شد.

با بهــره گیــری از دانش فنــی متخصصان شــرکت ذوب آهــن اصفهان و 
پژوهشــگران داخلی الکتروموتور مکنده آگلوماشین شماره 4 بومی سازی 
شد.معاون تجهیزات برق مدیریت آگلومراسیون شرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: آگلوماشین شــماره 4 کارگاه پخت دارای دو مجموعه مکنده پروسه 
پخت آگلومره با الکتروموتور ساخت شرکتی فرانسوی است که به دلیل نیاز 
کارگاه و نبود الکتروموتور یک دستگاه درخواست شد که باتوجه به تحریم های 
ظالمانه و نبود امکان تامین از کشــور سازنده، نخســتین بار در داخل کشور 

بومی سازی شود.
برهانی افزود: در فرآیند ساخت این دســتگاه تمامی تجارب فنی به شرکت 
منتقل و الکتروموتور مونتاژ و راه اندازی شد که در شرایط نرمال در حال بهره 
برداری است.وی تاکید کرد: باتوجه به مشــکالت و ضعف های الکتروموتور 

نمونه خارجی، با برنامه ریزی و اصالح در طراحی سامانه خنک کاری موتور، 
بازدهی آن افزایش یافته و با کیفیت تر از نمونه خارجی است.

معاون تجهیزات برق مدیریت آگلومراســیون شــرکت ذوب آهن اصفهان 
گفت: بومی سازی وســاخت الکتروموتور با قدرت 4500 کیلووات و ولتاژ 10 
کیلوولت مطابق با اســتاندارد های روز دنیا حاصل دانش باالی کارشناسان 
 داخلی است که در شرایط اعمال تحریم های ظالمانه باعث غرور و افتخار ملی 
کشــور اســت.ذوب آهن اصفهــان اولیــن و بــزرگ تریــن کارخانــه 
تولیدکننــده فــوالد ســاختمانی و ریــل در ایــران و بــزرگ تریــن تولید 
کننده محصــوالت طویل در خاورمیانه اســت کــه با ظرفیــت 3 میلیون و 
 600 هزارتــن فــوالد، انــواع مقاطــع فــوالدی ســاختمانی و صنعتــی

 را تولید می کند.

مدیر آبفای خوانســار گفت: در ســال 96 میزان آب بدون درآمد در شــهر 
خوانســار حدود 60 درصد بوده که این رقم در پایان ســال 98 به 29 درصد 
رسیده و درصدد هستیم میزان آب بدون درآمد را تا پایان سال 99 به حدود 

25 درصد در این شهرستان کاهش دهیم.
مهدی جهانگیری با بیان اینکه در ســال 93 از ســوی شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور شهرستان خوانسار به عنوان پایلوت کشوری برای کاهش 
میزان آب بدون درآمد انتخاب شد، افزود: به دنبال اجرای این طرح مقرر 
شد گروهی از کشور ژاپن مطالعات کاهش آب بدون درآمد این شهرستان را 
در دستور کار قرار دهند که به دلیل اعمال تحریم ها این طرح اجرایی نشد، 
لذا مقرر شد با استفاده از ظرفیت و پتانسیل های سخت افزاری، نرم افزاری 

و مغزافزاری داخلی این طرح عملیاتی شود. 
وی تصریح کرد: از  ســال 96 تا کنون، 12 کیلومتر اصالح و بازســازی شبکه 
فرســوده در دســتور کار قرار گرفت، همچنین1800 فقره کنتور فرسوده آب 
تعویض شد و بیش از 776 فقره انشعاب آب مورد اصالح و استاندارسازی 
قرار گرفــت و اجرای این موارد، کاهش هدر رفت آب در شــهر خوانســار را 
رقم زد.مدیرآبفای خوانســار طول شــبکه توزیع آب در شــهر خوانســار را 
حدود 128 کیلومتر اعالم و تصریح کرد: طبق بررســی هــای صورت گرفته 
حدود 40 درصد شــبکه توزیع آب شهر خوانسار فرســوده است که درصدد 
هستیم  بازسازی و اصالح قسمت هایی از شبکه که به دلیل فرسودگی باال 

هدر رفت بیشــتری دارند را در اولویت قرار دهیم .وی به اجرای هوشــمند 
سازی شــبکه توزیع آب در شــهر خوانســار اشــاره کرد و اظهار داشت: در 
ســال جاری با احداث 5 حوضچه فشار شــکن، نصب فلومتر در 5 مخزن، 
5 حلقه چاه، 2 ایســتگاه پمپاژ آب، یک مخزن تعادلــی و خروجی آب از 
تصفیه خانه، زون بندی شــبکه پروژه هوشمند ســازی شبکه توزیع آب در 
دســتور کار قرار گرفت.مدیر آبفای خوانســار افزود: تجهیزات مکانیکال به 
منظور هوشمند سازی شــبکه توزیع نصب شــده و تجهیزات الکترونیکی 
 در حال نصب هســتند و برنامــه ریزی بــرای ارتباطات رادیویــی در حال

 انجام است.  

طرح تعمیــرات کوره شــماره یک پلــی زیــوس کارگاه آهــک مدیریت 
آگلومراســیون شــرکت ذوب آهن اصفهان با موفقیت اجرا شــد.معاون 
تجهیزات مکانیکی مدیریت آگلومراسیون شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
تعمیر مولد وشاسی کوره یک، تعویض غلتک وگیربکس، تعویض قطعات 
فرسوده پیش گرمکن، نسوزکاری وآجر چینی قسمت ورودی وداخل کوره 
چلی زیوس از مهم تریــن مراحل اجرای این طرح صنعتی است.فرشــید 

کنعانی افزود: این طرح تعمیراتی با تالش شبانه روزی و بی وقفه آتشکاران 
ســخت کوش مادر صنعت فوالد ایران در زمان تعیین شــده 15 روزه پایان 
یافت و این کوره وارد مدار تولید شد.ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگ ترین 
کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگ ترین تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه اســت که با ظرفیت 3 میلیون و 600 هزارتن 

فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

برای جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفت؛
تولید ورق ۱۲ و ۱۴ میلیمتر در فوالد مبارکه

همت بلند پژوهشگران صنعت در خودکفایی تولید؛
بومی سازی الکتروموتور مکنده آگلوماشین ذوب آهن

مدیر آبفای خوانسار خبر داد:
کاهش 50 درصدی آب بدون درآمد در شهر خوانسار

با تالش شبانه روزی آتشکاران سخت کوش حاصل شد؛
تعمیرات موفقیت آمیز کوره شماره یک پلی زیوس در ذوب آهن

خیلی از افراد، همیشه به دنبال راه هایی برای دستیابی 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.
وسایل بالاســتفاده را دور بریزید: شلوغی و به هم ریختگی 
خانه یا محل کار، از جمله عواملی اســت کــه باعث ایجاد 
اختالالت روحی می شود. پس وســایل به دردنخور را دور 

بریزید تا به احساس آرامش بیشتری دست یابید.
 زمانی را به قدردانی و سپاسگزاری اختصاص دهید: هر روز 
سه دلیلی که باعث خوشحالی و رضایت خاطر ما می شوند 
را روی کاغــذ بیاورید و به خاطر آنها، سپاســگزار باشــید. 
احساس قدردانی به ما کمک می کند، هر روز بیشتر از قبل، 
روی داشته هایمان تمرکز کنیم و برای آنها خوشحال باشیم.

 دلیل اتالف وقت خــود را پیــدا کنید: حتما برای شــما 
هم پیــش آمده که در پایان روز، از گذشــت ســریع زمان 
متعجب می شــوید در حالی که به هیچ یــک از کارهایتان 
نرسیده اید. برای اینکه با چنین شــرایطی رو به رو نشوید، 
روی وقت گذرانی خود حساسیت بیشتری به خرج دهید. با 
بررسی زمان هایی که به هر کاری اختصاص داده ایم، متوجه 

می شویم بیشتر وقت خود را در طول هفته برای چه فعالیتی 
صرف کرده ایم. وقتی تمرکز بیشتری روی وقت  گذرانی خود 
داشته باشیم، بهتر می توانیم برای روزهای مان برنامه ریزی 

کنیم.
 انتخاب های آگاهانه داشــته باشید: هیچ کسی آنقدر عمر 
نمی کند که همــه چیز را خــودش تجربه کنــد و زندگی را 
همان طوری بسازد که دلش می خواهد. پس باید برای انجام 
کارها و انتخاب هایمان، آگاهانه و با درایت تصمیم بگیریم. 
مسئولیت زندگی هر کسی برعهده خودش است، پس برای 
ایجاد بهترین شرایط، باید در انتخاب هر موضوعی دقیق و 

آگاه باشیم.
 برای توســعه فردی خود تالش کنید: هرچقدر خودآگاه تر 
باشــید واعتماد به نفس بیشتری داشــته باشید، رضایت 
درونی بیشــتری را تجربه می کنید. مطالعه کتاب هایی که 
موضوعات متنوعی دارند، به ما کمک می کنند خود را بهتر 

بشناسیم و برای توسعه فردی مان گام برداریم.
 به این باور برسید که هر احساسی گذراست: مهم ترین مسئله 
برای درک چگونگی لذت بــردن از زندگــی، پذیرش این 
حقیقت اســت که باور کنیم هیچ کسی همیشه خوشحال 
نخواهد بود. در روزهای ســخت و پرچالــش زندگی، باید 

به یاد بیاورید، زندگی همراه با باال و پایین هاســت و تمام 
احساسات گذرا هستند.

 تمام موفقیت هایتان را جشن بگیرید:در جامعه  هدف محور 
طی کردن مسیر موفقیت بسیار آسان است، اما اغلب افراد 
توجهی به موفقیت های خــود ندارند و گاهــی اصال طعم 
موفقیت را نمی چشــند. برای حفظ انگیزه و لذت بردن از 
زندگی، باید موفقیت های خود را جشــن بگیرید؛ هرچند 
موفقیت های کوچکی باشند. در زندگی نباید تنها روی مقصد 
نهایی تمرکز کنید، بلکه به لذت بردن از مسیر هم فکر کنید.

 از تمام اتفاقات و لحظات معمولــی هم لذت ببرید: حتما 
نباید اتفاق خارق العاده ای بیفتد تا احســاس خوشحالی 
کنید و از زندگی لذت ببرید. تمام لحظات زندگی زیبا هستند 
و اگر بــا نگاه متفاوتی بــه آنها نگاه کنیــد، از کوچک ترین 

اتفاقات هم لذت خواهید برد.
 ذهن آگاهــی را تمرین کنیــد: وقتی احساســات خود را 
بشناســید و از اتفاقات پیرامون آگاه باشــید، راهی برای 
بیرون راندن نگرانی ها و استرس ها از ذهن تان پیدا خواهید 
کرد. با تمرین ذهن آگاهی، به زندگــی واقعی برمی گردید 
و خوشــحالی را در زندگی خود تجربه می کنید. همچنین 

احساس بهتری در زندگی خواهید داشت.

آشپزی

دسر کاسترد شکالتی 
دسر کاسترد شکالتی از انواع دسرهای خوشمزه سرد و خنک 

است. البته دسر کاسترد، در انواع گوناگون و روش  های متفاوتی طبخ 
و سرو می  شود. پودر کاسترد حاوی نشاسته ذرت و شیر خشک بوده که برای 

آماده کردن سریع و فوری انواع دسرهای کاسترد استفاده می شود. این پودر دسر 
را می  توانید در تمام مغازه  های شیرینی فروشی و فروشگاه های قنادی تهیه کنید.

 مواد الزم: پودر کاسترد 5 قاشق غذاخوری،شیر یک لیتر،شکر یک 
پیمانه،خامه 4 قاشق چای خوری،کره 2 قاشق چای خوری،روغن مایع 

یک قاشق غذاخوری،شکالت تخته ای 100 گرم،وانیل به مقدار الزم
طرز تهیه: شیر را در ظرفی ریخته و روی حرارت مالیم قرار دهید.سپس پودر کاسترد و شکر را اضافه و 
مرتب مواد را هم بزنید تا غلیظ شود. کره آب شده و وانیل را نیز اضافه و بعد از مخلوط کردن حرارت 

را خاموش کنید.کمی مایع کاسترد را با همزن برقی مخلوط کنید تا مایع کامال رقیق شود. حاال 
مایع را در قالب مورد نظر خود بریزید و به مدت 3 ساعت در یخچال بگذارید. برای آماده 

کردن سس شکالت کاسترد، خامه را در یک ظرف بریزید و روی حرارت مالیم قرار 
دهید. خامه را نیز مرتب هم بزنید تا روان شود. سپس حرارت را خاموش 
کرده و روغن مایع و شکالت تخته ای را افزوده و هم بزنید.حاال سس 

رقیق آماده شده را روی کاسترد بریزید و تزیین کنید.

چگونه از زندگی لذت ببریم؟ )2(

دو حضور بین المللی دیگر برای فیلم 
سینمایی »دشت خاموش«

 »هم رفیق« شهاب حسینی، مجوز دوم
 را هم گرفت

فیلم سینمایی »دشت خاموش« که در هفتاد و هفتمین جشنواره 
فیلم ونیز حضور داشت و موفق به دریافت سه جایزه مهم )تندیس 
شیر بهترین فیلم بخش افق ها، نشان فیپرشی و تندیس فای( 
از این جشنواره شد،در سی و سومین دوره جشنواره فیلم توکیو که 
از 10تا 19 آبان ماه سال جاری برگزارمی شود، در بخش »فوکوس بر 
جهان« پذیرفته شده و به نمایش در می آید. 

در اولین جلســه شــورای انتشــار محتوای حرفه ای، ســه برنامه 
»هم رفیق«، »واســخندیش« و »دیرین دیرین« مجوز انتشار در 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر را دریافت کردند.پیش از این، »هم 
رفیق« با اجرای شــهاب حســینی، مجوز الزم را از سازمان سینمایی 
دریافت کرده بود و این برای دومین بار اســت که مجوزی دیگر برای 
پخش در شبکه نمایش خانگی از ساترا گرفته است.

ســفیر کشــور کنیا در جمهوری اســالمی ایران با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان در نهمین نمایشــگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری معدن 
و صنایع معدنــی ، همکاری با ذوب آهن اصفهان را خواســتار شــد .واتمبا، 
جمهوری اسالمی ایران را کشور صنعتی و توسعه یافته دانست و گفت : باتوجه 
به قابلیت های صنعتی جمهوری اســالمی ایران و معادن غنی در کشور کنیا 
، این دو کشــور می توانند همکاری های خود را افزایش دهند .سفیر کشور 
کنیا افزود : این کشــور دارای معادن غنی سنگ آهن اســت و امیدواریم از 

تجربه ایرانیان بــرای احداث کارخانه های فوالدی و اســتخراج معادن بهره 
مند شویم .وی ارتباط بین کشور های آفریقایی و ایران را یاد آور شد و تاکید 
کرد : کشــورهای آفریقایی به ویژه کنیا ارتباط خوبی با ایران دارند .واتمبا در 
خصوص محصوالت فوالدی ایران نیز گفت : بر اســاس اطالعاتی که کسب 
کردم ، تولیــدات فوالدی کارخانه هــای ایرانی به ویــژه ذوب آهن اصفهان 
، محصوالت باکیفیتی اســت و مــا امیدواریم از این محصــوالت در صنایع 

ساختمان ، سدسازی و ... استفاده کنیم.

در نهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی؛
سفیر کنیا خواستار همکاری این کشور با ذوب آهن اصفهان شد
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