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پس از مطرح شدن ایده شهرک نساجی و طال، حاال مسئوالن استانداری می گویند در پی تاسیس شهرک رمز ارز در استان هستند؛    

تب شهرک ها در اصفهان
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مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان:

جمع آوری کارتن خواب ها 
وظیفه شهرداری نیست

چرا عادل فردوسی پور 
مهاجرت نمی کند؟!
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 رییس پلیس راهور استان
 مطرح کرد:

شرایط ترخیص 
موتورسیکلت های 
توقیفی در اصفهان

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اجرای طرح »برق امید« 
در چهارمحال و بختیاری

 رشد 100 برابری 
 تولید ماسک
 در اصفهان

 مدارای قضایی با کادر درمان
  مسئوالن علوم پزشکی خواستار در نظر گرفتن شرایط سخت کرونایی در رسیدگی به شکایات از کادر درمان شدند؛

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

شهرداری اصفهان، 
جایگاه نخست 

 خدمات الکترونیک 
در کشور

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:1036419

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زیر را در 
بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای 
گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری و طبق شرایط مناقصه واگذار نماید. لذا با توجه 
به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلــی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضای 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1399/08/15 می باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 

الف )ضمانتنامه( و نحوه تســلیم  و بارگذاری پاکتهای )ب و ج( در سامانه ستاد با 
امضاء دیجیتال )الکترونیکی( به آدرس بهارستان- بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره 
تلفن 36861090 داخلی 228- امور قراردادها- تماس حاصل نمایند.) مناقصه گران 

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

مناقصه(
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه

مهلت ارائه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایی

مدت 
پیمان

12099001352000010

اجرای عملیات خاکی 

محور 45 متری 

باغ اداری به همراه 

بخشی از عملیات 

جدول کاری در شهر 

جدید بهارستان

حداقل رتبه 5 رشته 
راه و باند و یا ابنیه

23/047/322/3011/152/367/000

تا ساعت 

14 مورخ 

99/08/22

تا ساعت 

14 مورخ 

99/09/05

ساعت 

10 مورخ 

99/09/08

4 ماه

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

نوبت دوم
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نگرانی الجزایری ها درباره وضعیت نامشخص رییس جمهور 
ابهام بزرگی که در اظهارات مسئوالن رسمی الجزایر درباره وضعیت جسمانی رییس جمهور این کشور وجود 
دارد، موجب نگرانی الجزایری ها و ترس شان از تکرار سناریوی عبدالعزیز بوتفلیقه شده است.روزنامه 
فرانسوی لیبراسیون در گزارشی اعالم کرد، به رغم اطمینانی که عبدالحفیظ عالهم، مشاور عبدالمجید 
تبون، رییس جمهور الجزایر درباره وضعیت جسمانی مناسب وی داده است، نبود رییس جمهور در جریان 
همه پرسی اصالح قانون اساسی موجب نگرانی هایی شده است.این روزنامه نوشت: هیچ کس سناریوی 
برگزاری همه پرســی بدون رییس جمهور را پیش بینی نمی کرد و به الجزایری ها نیز که برای شرکت در 
همه پرسی دعوت شده بودند، درباره بیماری وی و دالیل انتقالش به یک بیمارستان در آلمان گفته نشد. 

عامل حمله »وین« از طرفداران داعش بوده است
وزیر کشور اتریش تصریح کرد که دست کم یکی از عوامل پشت پرده تیراندازی در پایتخت این کشور 
اروپایی از طرفداران گروه تکفیری داعش بوده است.»کارل نیهامر« وزیر کشور اتریش اعالم کرد 
که عامل حمالت مسلحانه در »وین« که به کشته شدن دست کم ســه تن منجر شد، از طرفداران 
گروه تکفیری داعش بوده است.بنا بر گزارش شبکه روسی »راشاتودی«، این مقام ارشد اتریش 
تصریح کرد که دستکم یکی از عوامل تیراندازی در وین از طرفداران گروه تکفیری داعش بوده و یکی 
از همدستان وی همچنان در حال فرار است. این دیپلمات ارشد اتریش تصریح کرد که عامل حمله 
تیراندازی وین یک »فرد افراطی بوده اســت که با داعش ارتباط داشته است« .پلیس اتریش در 
اظهاراتی اعالم کرد که تعداد قربانیان حمله تیراندازی در پایتخت این کشور به سه نفر افزایش یافت.

مقدمه چینی برای عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو
مرکز مطالعات امنیتی صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل آویو از اقدامات جاری برای عادی سازی 
روابط میان ریاض با تل آویو خبر داده و آورده است: مرگ ملک سلمان، جاده صاف کن امضای توافق 
میان اسراییل و عربستان است و هدف ریاض از عادی سازی روابط بهبود وجهه و جایگاه بین المللی 
به ویژه نزد کنگره آمریکاست به ویژه که در سال های اخیر به سبب رفتارهای محمد بن سلمان، خدشه 
زیادی به وجهه سعودی وارد شده است.در گزارش این مرکز صهیونیستی آمده است: اسراییل مایل به 
توافق عادی سازی با سعودی ها با توجه به اهمیت و جایگاه دینی و سیاسی و اقتصادی آن است؛ اما 
ریاض با قید و بندهای داخلی و خارجی مختلفی روبه رو شده و این جدای از حساسیت های خاص 
است و احتماال بهای عادی سازی روابط با عربستان به مراتب بیش از دیگر کشورهای حوزه خلیج 
فارس خواهد بود بنابراین مشخص نیست که چه زمان و تحت چه شروطی عربستان آماده امضای 
توافق عادی سازی روابط مشابه آنچه میان تل آویو با بحرین و سودان و امارات رخ داد، می شود. طبق 
گزارش این مرکز مطالعات امنیتی صهیونیستی، حمایت ریاض از توافقات امضا شده میان تل آویو 

با بحرین، امارات و سودان نشان دهنده تغییر در مواضع قبلی عربستان است .

کشف 32 بمب کارگذاشته از سوی القاعده در یمن
سخنگوی وزارت کشور یمن از کشف و خنثی ســازی ۳۲ بمب کارگذاشته شده از سوی تروریست های 
القاعده و داعش در بخش القرشــیه در اســتان البیضای یمن خبر داد.ســرتیپ عبدالخالق العجری 
ضمن تشریح دستاوردهای هفته آخر ماه اکتبر گذشــته، بیان کرد: وزارت کشور و دستگاه های امنیتی 
دســتاوردهای امنیتی بزرگی در هفته چهارم از اکتبر گذشــته به دســت آوردند که از جمله آنها کشف و 
خنثی سازی ۳۲ بمب کارگذاشته شده از ســوی القاعده و داعش در بخش القرشیه در استان البیضای 
یمن بود.سخنگوی وزارت کشور یمن تاکید کرد: همچنین ۹ نفر از تروریست های القاعده در اواخر اکتبر 
گذشته بازداشت و ۶۳ نفر از عناصر جنایتکار وابسته به متجاوزان هم بازداشت شدند.العجری در ادامه به 
دستاوردهای دیگری که پلیس و نیروهای امنیتی دولت نجات ملی یمن به دست آورده اند، هم اشاره کرد.

رهبر انقالب در سخنانی تلویزیونی به مناسبت هفدهم ربیع االول، سالروز 
والدت حضرت رسول اکرم)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( فرمودند: 
فرعون در زمان خود در محدوده مصر هر کاری که می خواست می کرد، اما 
امروز آمریکا که مانند فرعون زمان مصر اســت، فقط به آمریکا اکتفا نمی 
کند، بلکه به کشــورهای دیگر می رود و جنگ افروزی مــی کند و پایگاه 
ایجاد می کنــد و ... کاری که امروز طواغیت انجــام می دهند، متفاوت از 
آن چیزی است که طواغیت گذشته انجام می دادند.ایشان تاکید کردند:  
امروز دشمن اسالم و دشمن اصلی، همین استکبار و صهیونیزم است که 
با اسالم با همه وجودشــان مقابله و معارضه می کنند که آخرین نمایش 
این معارضه هم همین موضوعی است که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد 
که یک کاریکاتوری را یک کاریکاتوریســتی یک غلطی کرده و دشنامی را 
به پیامبر)ص( داده؛ این فقط انحراف و فســاد یک هنرمند نیست، بلکه 
پشت سر این حادثه دســت هایی وجود دارد که دلیلش این است که در 
دفاع از این کار معمولی، یک رییس جمهور و یک دولت می ایستد و از او 
حمایت می کند. مسئله سیاست دولتی است که از این کار غلط حمایت می 
کند و مقام سیاسی صریحا پشتیبانی خود را اعالم می کند. رهبر انقالب 
افزودند : خشم و اعتراض امت اسالمی نسبت به این حادثه نشانه زنده 
بودن دنیای اسالم اســت. البته برخی حکام حقارت خود را نشان دادند، 
اما اغلب از هویت اسالمی خود دفاع کردند. عبرتی در این ماجرا وجود دارد 
که بایستی مورد توجه قرار گیرد. اینجا دولت فرانسه ربط می دهد ماجرا را 
به حقوق بشر و آزادی بیان و ... این همان سیاستی است که خشن ترین 
تروریست های دنیا را در خود جای داده؛ یعنی تروریست هایی که در کشور 
ما رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و نخســت وزیر و آحاد متعددی از 
مسئولین و ۱۷ هزار نفر از مردم کوچه و بازار را به شهادت رساندند. همین 
دولت به گرگ خونخواری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک 
را کرد؛ دفاع از وحشی گری فرهنگی و عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، 
روی دیگر سکه حمایت از منافقین و حمایت از صدام است. برخورد این 
دولت با مردم خودش را هم در »شــنبه های اعتــراض« می توان دید که 
چگونه رفتار می کند و جالب است که این دولت ادعای حقوق بشر و آزادی 
دارد. ایشــان تاکید کردند:  امروز بیش از همیشه اهمیت این ابتکار امام 
راحل در نام گذاری هفته وحدت مشخص شده است؛ حوادثی که امروز 
اتفاق افتاده و اختالفات گوناگونی که میان کشــورهای اسالمی به وجود 
آمده، مشخص می کند که چقدر اتحاد دنیای اسالم مهم است و عنصر ذی 
قیمتی است که اگر بود، بسیاری از این اتفاقات حادث نمی شد. دشمنان 
مسئله فلسطین را با حرکت خائنانه عادی سازی روابط، کمرنگ کردند و 
باعث تاراج حقوق ملت فلسطین شدند؛ البته مسئله فلسطین پایان پذیر 
نیست. فلسطین، فلسطین خواهد شد و رژیم جعلی صهیونیستی نابود 

می شود. متاسفانه اهمیت این ابتکار یعنی اتحاد فرق اسالمی در جهت 
گیری ها درک نشد، اما دشــمن درک کرد که چقدر این موضوع می تواند 
نفوذش در امت اسالمی را کم کند. دشمن برنامه های عملیاتی را در مقابله 
با پیام وحدت امام بزرگوار پیاده کرد، از جمله مراکزی برای تولید تفکرات 
ضد تقریب مذاهب اسالمی.۱۳آ بان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران بود 
و اینطور نبود که با چند نفر مســتقر در سفارت خانه آمریکا مشکل داشته 
باشند. رژیم آمریکا رژیم استکباری اســت و این رژیم جامع بسیاری از 
بدی ها و شیطنت هاست. هم مداخله گر است هم انحصار طلب. بنابراین 
ستیزه گری با این پدیده عین عقالنیت است. در حالی که برخی ها می گویند 
خالف عقالنیت است، نه خیر! تسلیم شدن خالف عقالنیت است. البته 
شروع کننده ما نبودیم. بعد از انقالب که خوب، ما حمله به سفارت آمریکا 
نکردیم و سفارت آنها به کار خود ادامه می داد ولی  آنها بودند که حرکت علیه 
انقالب را شروع کردند. هم در خود آمریکا و در کنگره علیه جمهوری اسالمی 
که تازه متولد شــده بود بیانیه نوشــتند و در  ایران نیز گروه های کودتاگر 
ایجاد و تجهیز کردند و در سفارت تمهیدات جاسوسی گسترده ای را علیه 
انقالب داشتند. حرکت دانشجویان به این واسطه کامال منطبق با عقالنیت 
بود. رهبر انقالب تصریح کردند:  برخی ها تصورشان از دولت آمریکا تصور 

غلطی است و خیال می کنند که اگر دولتی خود را تسلیم این رژیم کرد بهره 
خواهد برد. نه خیر؛ آنها که خود را تسلیم آمریکا کردند ضربه خوردند. نمونه 
آن کمپ دیوید است. نمونه دیگر رژیم پهلوی بود که کشور را با تسلیم در 
برابر سیاست های آمریکا عقب افتاده کردند. در مورد آمریکا سیاست ما 
حساب شده و مشخص است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر 
نمی کند؛ این که چه کسی رییس جمهور بشود در سیاست ما هیچ تاثیری 
نمی گذارد و رفت و آمد اشــخاص در آن تاثیری نــدارد. یک مطلب کامال 
روشن است و آن انحطاط سیاسی، مدنی و اخالقی رژیم آمریکاست. البته 
این یک تحلیل شخصی نیست، این حرف سخنگویان خودشان است که 
در داخل آمریکا هستند. ایشان ادامه دادند: در این چند سال چند کتاب با 
تیراژهای باال نوشته شده که این کتاب ها برخی پرده ها را باال می زند. چنین 
امپراتوری مشخص است که  دیری نمی پاید. البته برخی های شان وقتی 
روی کار می آیند سرعت این انحطاط را باال می برند. حضرت آیت ا...خامنه 
ای تاکید کردند: باید قوی شویم. این را من بارها عرض کرده ام به ملت عزیز 
و به مسئوالن نیز در جلسات مختلف مکرر عرض کرده ام که باید کشور و 
ملت قوی شود. در این صورت دشمن مایوس خواهد شد. مردم نیز انصافا 

خوب ایستادگی کرده و مشکالت را تحمل کرده اند. 

خبر روز

استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد
نماینده تهران در مجلس از تقدیم استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی به هیئت رییسه مجلس 
با ۸۰ امضا خبر داد.احمد نادری در صفحه شــخصی خود در توئیتر از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر 
اقتصاد و دارایی در مجلس با امضای ۸۰ نفر از نمایندگان خبر داد.به گفته نادری، خصوصی سازی ها، بورس 
و بازار سرمایه، گمرکات، ارز، اختالل در تجارت بین الملل، عدم تمکین به قانون در اصالح نظام مالیاتی و 

... از مهم ترین محورهای این استیضاح است.

 تالش شورای نگهبان اعمال نظارت بی طرفانه
 در انتخابات 1400 است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: عوامل شــورای نگهبان در انتخابات پیش رو باید با بی طرفی و بر مبنای 
عدالت به وظیفه مهم و خطیر نظارت بر انتخابات به نحو احسن عمل کنند. کدخدایی با اشاره به انتخابات 
پیش رو )ریاســت جمهوری ۱۴۰۰( اظهار کرد: در انتخابات پیش رو مدیران مراکز اســتانی و همچنین 
کارمندان و عوامل شورای نگهبان باید سعی کنند بدون جهت گیری سیاسی، با بی طرفی و بر مبنای عدالت 
به وظیفه مهم و خطیر نظارت بر انتخابات به نحو احسن عمل کنند تا شاهد برگزاری یک انتخابات پرشور 
و سالمت باشیم.سخنگوی شورای نگهبان افزود: برای انتخابات آینده که شاید هنوز با کرونا درگیر باشیم 
بعضی از پیش بینی ها و اقدامات باید انجام شود تا شاهد یک انتخابات خوب و صحیح باشیم و بار کرونا 
را کمتر کنیم.کدخدایی، درباره احتماالت مطرح شده از برگزاری تمام مراحل ۲۵ گانه انتخابات ۱۴۰۰ به 
صورت الکترونیک خاطرنشان کرد: در خصوص بحث انتخابات الکترونیکی مسائلی مطرح شده که باید 

در این باره هم تصمیم گیری شود تا انتخاباتی سالم را شاهد باشیم و هم سالمتی مردم رعایت شود.

پرونده »عباس آخوندی« به جریان افتاد
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه رسیدگی به پرونده »عباس آخوندی« آغاز شده است، 
گفت: ضعف عملکرد در حوزه مسکن یکی از شکایات مطرح شده از آخوندی است.حجت االسالم حسن 
شجاعی اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صورت شکایت می تواند برای رسیدگی به وضعیت 
دستگاه های مختلف کشــور ورود پیدا کند.وی افزود: پس از شکایتی که از عباس آخوندی در خصوص 
ضعف عملکرد وی خصوصا حوزه مسکن شد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تحقیقات خود را آغاز  و با جدیت 
به این موضوع ورود کرده است. البته چند موضوع در این شکایت اشاره شده که حوزه مسکن یکی از موارد 
مطرح شده است.نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: پرونده عباس آخوندی، وزیر سابق راه 
و شهرسازی فعال در حال بررسی است و به نتیجه ای نرسیده  و به محض تکمیل این پرونده نتیجه آن از 

طریق رسانه ها به عموم مردم اطالع رسانی می شود.

 نامه نماینده های کنگره به »پمپئو« درباره روابط
 ایران و ونزوئال

گروهی از نماینده های کنگره آمریکا با نــگارش نامه ای به »مایک پمپئو«، وزیــر خارجه آمریکا درباره 
گسترش روابط میان ایران و ونزوئال هشدار داده اند.این نامه به امضای ۶ عضو مجلس نمایندگان آمریکا 
رسیده است. قانونگذاران آمریکایی در این نامه ادعاهای اثبات نشده ای مانند ارسال موشک از سوی ایران 
به ونزوئال را تکرار کرده اند.نگارندگان نامه ابراز نگرانی کرده اند چنانچه موشــک های بالیستیک ایران در 
کاراکاس مستقر شوند پورتوریکو، کل دریای کارائیت، کل ایالت فلوریدا، بخش های جنوبی جورجیا و آالباما 
در تیررس موشکی قرار خواهند گرفت.آنها در ادامه ادعا کرده اند: »حضور موشک های بالیستیک ایران در 
حیاط آمریکا برای امنیت ملی ما خطرناک خواهد بود و توانایی ما برای مهار ستیزه جویی ایران را محدود 
خواهد کرد.« چند روز پیش »نیکالس مادورو«، رییس جمهور ونزوئال تاکید کرد که خرید موشک از ایران 

ایده بسیار خوبی است؛ اما کاراکاس از تهران موشک خریداری نکرده است.

کافه سیاست

ظریف: 

مذاکره مجدد در مورد 
برجام نمی کنیم

وزیر خارجه کشــورمان تصریح کرد که ایران 
»تحت هیچ شــرایطی« مذاکره مجدد در 
مورد مفاد برجام را مد نظر ندارد.»محمدجواد 
ظریف« تصریح کرد که ایران از میان »دونالد 
ترامــپ« رییس جمهوری فعلــی آمریکا و 
»جــو بایدن« رقیــب دموکــرات وی هیچ 
کدام را ترجیح نمی دهد و این برعهده مردم 
آمریکاست که ارجح خود را تعیین کنند و ما 
دخالت نمی کنیم.ظریف در عین حال گفت 
که اظهارات اردوگاه بایدن امیدبخش تر بوده 
است؛ اما باید منتظر باشــیم و ببینیم.وزیر 
خارجه ایران گفت: »آنچه کــه برای ما مهم 
است، نحوه رفتاری است که کاخ سفید بعد 
از انتخابات دارد، نه وعده ها و شعارهایی که 
داده می شــود. مهم، رفتار آمریکاست. اگر 
آمریکا تصمیم بگیرد کــه رفتار مخرب خود 
را علیه ایران متوقف کند، صرف نظر از اینکه 
چه کسی در کاخ سفید مستقر باشد، ماجرا 
فرق خواهد کرد«.ظریف بــار دیگر مذاکره 
مجدد با آمریکا بر ســر برجــام را رد کرده و 
گفت که اگر می خواســتیم مذاکره مجدد را 
انجام بدهیم، چهار سال پیش آن را با دونالد 
ترامپ انجام می دادیــم. ایران »تحت هیچ 
شرایطی« مذاکره مجدد در مورد مفاد برجام 
را مد نظر ندارد.ظریف افزود : کارزار فشــار 
حداکثــری و تحریم های آمریــکا به ایران 
آسیب زده اســت؛ اما آن نوع تغییر سیاسی 
را که آمریکا می خواســت، ایجاد نکرد، خواه 
تغییر رژیم که خواســت بخــش خاصی از 
دولت فعلی آمریکا بود، خواه آنچه که ترامپ 
می خواست که همانا تسلیم ایران و تحمیل 

شرایط مذاکره بود.

بین الملل

ر هبر معظم انقالب: 

هر کس رییس جمهور آمریکا بشود، روی سیاست ما تاثیری ندارد

رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون 
اصل نود با اشاره به مصوبه مجلس در مورد »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها« گفت: باید ابتکار عمل 
در اختیار ایران قــرار گیرد و ایران با ایجاد فشــار، 
کشــورهای اروپایی را ملزم به انجام تعهدات شان 
کند و در صــورت عدم انجام تعهــدات ایران هرچه 
سریع تر به پیشــرفت های خود در زمینه هسته ای 
ادامه دهد.علی خضریان ادامــه داد: باید به جای 
اینکه برجام ابزاری شود برای ایجاد فشار به کشور 
و مــردم، ابتکار عمــل در اختیار ایران قــرار گیرد و 
بالعکس ایران با ایجاد فشار کشورهای اروپایی را 
ملزم به انجام تعهدات شان کند و در صورتی که این 
کشــورها نخواهند به تعهداتی کــه دارند عمل کنند 
ایران هرچه سریع تر به پیشرفت های خود در زمینه 

هســته ای را ادامه دهد و نیازهای مشروع کشور را 
برطرف کند.عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود 
ادامه داد:  براساس این طرح سازمان انرژی اتمی 
موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این 
قانون، ساالنه به میزان ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم با غنای 
۲۰درصد در تاسیســات شــهید علی محمدی فردو 
تولید و در کشــور ذخیره کند و نیازمندی های صلح  
آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای باالی ۲۰درصد 
را به طور کامل تامین کند. وی افزود: در جهت تحقق 
ظرفیت ۱۹۰هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی 
مکلف است ظرفیت غنی ســازی و تولید اورانیوم 
غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هریک از 
مصارف صلح  آمیز کشــور به میزان ماهانه حداقل 
۵۰۰کیلوگرم افزایش دهد و نســبت به نگهداری و 

انباشــت مواد غنی شده در کشــور و مصرف حجم 
مذکور اقدام کند. این عضو کمیســیون اصل نود در 
ادامه گفت: مطابق این قانون سازمان انرژی اتمی 
موظف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید 
اورانیوم فلــزی در اصفهان طی ۵ مــاه اقدام کند و 
رآکتور ۴۰مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب 
برجام از کار افتاده است را طی مدت ۴ ماه با زمان 
بندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شــرایط 

پیش از برجام برگرداند.

جزییاتی تازه از »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها«

یک مقام دولت ترامپ:

 آمریکا عملیات سایبری علیه ایران را گسترش داده است
یک مقام ایاالت متحده مدعی بسط داده شدن عملیات های فرماندهی سایبری آمریکا علیه ایران، روسیه و چین شده است.یک مقام آمریکایی که اسم او فاش نشده به 
شبکه »سی ان ان« گفت که فرماندهی سایبری آمریکا عملیات های خود به منظور شناسایی فعاالن سایبری خارجی پیش از انتخابات آمریکا را بسط داده و از عملیات هایی 
برای یافتن هکرهای روسی، چینی و ایرانی استفاده کرده است.به گزارش ایسنا، مقامات اطالعاتی آمریکا با مطرح کردن اتهامات انتخاباتی علیه ایران و روسیه مدعی 
شده اند ایران مسئول فرستادن ایمیل هایی تهدید آمیز است که رای دهندگان دموکرات را هدف قرار داده است و همچنین روسیه نیز به سهم خود در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا مداخله می کند.جان راتکلیف، رییس اطالعات ملی آمریکا، مدعی شد که این دو کشور »اقدامات به خصوصی را برای تاثیرگذاری بر نظر جمعی 
درباره رقابت انتخاباتی انجام داده اند«. راتکلیف مدعی شد که ایران و روسیه به طور جداگانه توانسته اند اطالعات ثبت نامی رای دهندگان را به دست آورده و از آن علیه 
آمریکایی ها و  »ایجاد ناآرامی اجتماعی« استفاده کنند. او در این باره در یک کنفرانس خبری گفت: این داده ها می تواند توسط عوامل خارجی در راستای تالش برای انتقال 
اطالعات در ثبت نام رای دهندگان مورد استفاده قرار گیرد که امیدوارند این امر موجب ایجاد سردرگمی و آشوب شده و اعتمادمان به دموکراسی آمریکایی را تضعیف کند.

وز عکس ر

حمله به مخالفان 
»ترامپ« در 

کارولینای شمالی
نیروهــای فدرال بــا حمله به 
معترضان به سیاست های بی 
عدالتی و نژاد پرستی ترامپ 
در کارولینای شــمالی از گاز 
فلفل برای متفرق کردن آنان 

استفاده کردند.

عکس: مهر
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

وضعیت زاینده رود مناسب نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلــس با بیان اینکه متاســفانه دولت مصوبات قانونــی را در زمینه 
انتقال آب بــه اصفهان اجرایی نکرده اســت،گفت: وضعیــت زاینده رود به هیچ وجه مناســب 
نیست.حســین میرزایی درباره وضعیت انتقال آب از اصفهان اظهار کرد: دولت مصوبات قانونی 
خود را در قبال انتقال آب  را اجرایی نکرده و این مســئله مشــکالت اساســی ایجادکرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه دولت پروژه های تونل ســوم 
و بهشــت آباد که جزو مصوبــات قانونی بوده اســت را اجرایی نکرده، تصریــح کرد:دولت طبق 
قانون ملزم اســت که پروژه های ماقبل انتقال آب را اجرایی کنــد.وی ادامه داد: دولت در زمینه 
انتقال آب از سرچشــمه به وظایف قانونی خود عمل نکرده اســت واین در حالی که متاســفانه 
وضعیت زاینده رود به هیچ وجه مناســب نیســت.عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس با بیان 
اینکه پــروژه انتقال آب به اصفهــان نباید منجر به ضربه منابع آبی اصفهان شــود، یادآور شــد: 
 دولت می بایســت قبل از انتقال آب از اصفهان فکر اساســی برای پروژه های نیمه تمام آب در 

اصفهان بکند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

نمایشگاه ساختمان باید زمینه ساز تحول این صنعت باشد
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان اســتان اصفهان گفت: نمایشگاه ســاختمان باید زمینه 
ســاز تحول این صنعت باشــد و با نگاه مســئله محور با موضوعات برخورد کنند.مهدی شــیخ 
سجادیه با اشــاره به برپایی بیست و سومین نمایشــگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان در 
اصفهان اظهار کرد: این نمایشــگاه تخصصی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه در اصفهان و در محل نمایشگاه 
بزرگ اصفهان برگزار می شود.وی با بیان اینکه هلدینگ ســاختمانی عقیق نقش جهان به دلیل 
فعالیت تخصصی در حوزه مسکن یکی از شــرکت کنندگان در این نمایشگاه است، گفت: با این 
حضور ســعی داریم عالوه بر معرفی ظرفیت ها و اقدامات صورت گرفته از تجربیات شرکت های 
ســاختمانی نیز در حوزه ســاخت و ســاز بهره ببریم و پیش بینی می شــود میزان اســتقبال از 
این نمایشــگاه باال باشــد. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان اســتان اصفهان با اشاره به 
توسعه فعالیت های این مجموعه ســاختمانی عقیق در حوزه ساخت مســکن گفت: باید توجه 
داشت که ســاخت مســکن ارزان برای تمام اقشار فاقد مســکن در دستور کار اســت و از تمام 
 فعاالن حوزه ساختمان درخواســت می شود تا با مشارکت مناســب بتوان اقشار فاقد مسکن را 

صاحب خانه کرد.

توزیع گوشت قرمز در اصفهان 
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: اتحادیه تعاون روستایی به کمک 
شهرداری، مکان هایی برای تولید به مصرف دام سبک و گوشت قرمز برای تعدیل قیمت ها مهیا 
می کنند.اســماعیل نادری افزود: گوشــت قرمز طی ۲ هفته اخیر روند افزایش قیمت را پیش 
گرفت اما در چند روز گذشته از قیمت ها کاسته شده اســت.وی تصریح کرد: تا زمانی که قیمت 
مرغ به قیمت تنظیم بازار نزدیک شــود، مرغ منجمد را به بازار تزریق خواهیم کرد از این رو هیچ 
مشکلی در راستای ذخایر مرغ در استان اصفهان نداریم.معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان بیان کرد: پیش تر مشکالتی در راستای نوســانات تامین نهاده ها شاهد بودیم 
که با رفع مشکالت ســامانه بازارگاه تامین نهاده ها برای طیور برطرف شــد.وی ادامه داد: اما در 
راســتای تامین نهاده گاوداران به دلیل هویت دار شــدن ۶۰ درصد از آن ها مشکل وجود دارد که 
 انتظار داریم تا پایان آبان ماه هویت دار شــدن دام های ســنگین محقق شــود و تامین نهاده ها 

صورت بگیرد.

 پس از مطرح شدن ایده شهرک نساجی و طال، حاال مسئوالن استانداری می گویند در پی تاسیس شهرک رمز ارز در استان هستند؛ 

تب شهرک ها در اصفهان

تمرکز و تجمیع برای هر صنعتی می تواند  مرضیه محب رسول
ارزش افزوده به همراه بیاورد و عالوه بر 
ســرمایه گذاران دولت نیز می تواند با این راهکار حمایت ها و اجرای 
طرح های بیشــتری را در راه اندازی و توسعه مشــاغل در کنار هم با 
هزینه های کمتر و سطح حمایتی بیشــتر، اجرا کند. این شاید اصلی 
ترین مزیتی است که در پس وعده ها و طرح های ابتدایی راه اندازی 
شهرک های مشاغل مختلف در اصفهان دیده شده است. شهرک طال 
و جواهر، شهرک تولید پوشاک شهرک نســاجی و جدیدترین مورد 
شهرک رمز ارزها که معاون استاندار از راه اندازی زودهنگام و تصویب 
طرح های ابتدایی آن ســخن گفت، از جمله وعده هایی اســت که تا 

کنون در حد همان خبر و وعده باقی مانده است. 
مروری بر طرح های گذشته در زمینه راه اندازی شهرک های تخصصی 
صنعتی گواه این مدعاســت. ایجاد و راه اندازی شــهرک طال یکی از 
قدیمی ترین ها از این دســت اســت که وعده راه اندازی آن از سال 
۱388 در اصفهان مطرح بوده است؛ شــهرکی که ابتدا قرار شد برای 
تجمیع کارگاه های طالسازی در شهرک امیر کبیر اصفهان راه اندازی 
شود و تا همین یکم آبان ماه امسال که استاندار اصفهان در دویست و 
یکمین جلسه شورای برنامه ریزی استان خبر از تصویب طرح ایجاد 

شهرک طال و جواهر در شرق استان با همکاری اتحادیه طال و جواهر را 
داد، همچنان وعده ای روی کاغذ مانده است.

 شهرک پوشــاک هم وضعیت بهتری ندارد؛ شــهرک تولید پوشاک 
در اصفهان قرار اســت عالوه بر ایجاد ۱۲۰ هزار شــغل، ســاالنه پنج 
میلیــارد دالر پوشــاک تولید کند. این طرح بزرگ تا ســال گذشــته 
تنها در حــد تکمیل طرح ، جانمایــی زمین در اتوبــان اصفهان تهران 
و ارجاع از اســتانداری به راه و شهرســازی اســتان اصفهــان برای 
اخذ اســتعالمات مربوطه پیشرفت داشته و امســال هنوز خبری از 
توســعه و راه اندازی اجرایی آن وجــود ندارد و حاال باید به لیســت 
اسامی شــهرک های در دست احداث اصفهان شــهرک تولیدی رمز 
ارز را نیــز اضافه کــرد. آنگونه که معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
 اســتانداری اصفهان گفته ، اســتانداری به دنبال ایجاد یک شهرک

 رمز ارز است. 
وی همچنین در پاســخ به ســوالی در خصوص اولویت های جدید 
سرمایه گذاری اســتان با توجه به اینکه امروز حوزه گردشگری کشور 
متاثر از آثار منفی کرونا قرار گرفته است، اظهار کرد: اصفهان از دیرباز به 
منچستر ایران معروف است، بنابراین اکنون با احداث شهرک صنایع 
کارگاهی پوشاک، کیف و کفش، به دنبال احیای این پیشینه هستیم 

تا از این طریق و با ایجاد زنجیره تولید، ارزش افزوده کسب کنیم.وی 
همچنین در خصوص شهرک طالی اصفهان، گفت: خوشبختانه هفته 
گذشته احداث شــهرک طال و جواهر اصفهان در شورای برنامه ریزی 
استان مطرح و مصوب شد و اتحادیه طال و جواهر متولی طرح است 

تا آن را به سرانجام برساند. 
به نظر می رسد استانداری و مجموعه اقتصادی آن تنها توان و تالش 
خود را در تصویب مکرر و پشت سر هم طرح ها در زمینه شهرک سازی 
گذاشته اند، بدون آنکه طرح و برنامه و اصال بودجه ای برای طرح های 

پیش از این تامین شده باشد.
 این در حالی اســت کــه احداث و راه اندازی شــهرک ها به شــدت 
به تامین زیر ســاخت های الزم از ســوی دولت وابســته است؛ هر 
چند نمــی توان منکــر تاثیر خــوب و عمیق احداث چنیــن مراکزی 
بر اقتصاد اســتان و اشتغال زایی ناشــی از آن شــد اما وعده هایی 
که بودجــه و امکانات بــرای آن در نظر گرفته نشــود و تنهــا در حد 
طرحــی بــرای ارجاع بــه نهادهــا بــدون پیگیــری مســتمر برای 
راه انــدازی باشــد، چیزی بــه جز یــک مانــور تبلیغاتــی نخواهد 
 بود. اتفاقــی که ایــن روزهــا به شــدت در اقتصــاد رنجــور ایران 

مشاهده می شود.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 
ای استان اصفهان از کاهش 5۴ درصدی مسافران در 
نیمه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل 
خبر داد.علیرضا جعفری اظهار کرد:تعداد ســفرهای 
ثبت شده در نیمه اول ســال جاری معادل 3۷ هزار و 
۴3 سفر بوده که به نسبت مدت مشابه حدود 3۰ درصد 
کاهش یافته است.وی با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست 

سال جاری ۲ میلیون و 8۷۰ هزار و 33۲ نفر مسافر به 
اقصی نقاط ایران جا به جا شده اند، گفت: در شش ماهه 
ابتدایی سال گذشته ۶ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۱۰5 مسافر 
جابه جا شدند که کاهش بیش از 5۴ درصدی را از خود 
نشان می دهد.جعفری با بیان اینکه بخش حمل ونقل 
مسافر به شدت از شــیوع ویروس کرونا آسیب دیده 
است، اضافه کرد: شیوع ویروس کرونا باعث شد بازار 
سفرهای نوروزی، اربعین و ســفرهای دانشجویان از 
دســت برود و این بخش به شدت متضرر شود.وی با 
اشــاره به ارائه تســهیالت دولتی به بخش رانندگان  و 
شرکت های حمل ونقل گفت: برای عبور از این شرایط 
نیازمند ایجاد سازوکارهای متناسب با حجم این بحران 
هســتیم.معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل 

ونقل جاده ای استان اصفهان ادامه داد: ناوگان حمل 
ونقل مسافر استان اصفهان یکی از بهترین ناوگان های 
کشور از لحاظ کیفیت و تعداد به شمار می آید.جعفری 
تصریح کرد:  استان اصفهان  با دارا بودن 3۱ پایانه حمل 
و نقل مسافر،  ۱53 شــرکت، شعبه و نمایندگی حمل 
و نقل مســافر فعال، یک کانون انجمــن های صنفی 
شرکت های مسافربری ، ۷انجمن صنفی شرکت ها و 
موسسات  حمل ونقل مسافربری و دو  انجمن صنفی 
رانندگان مسافری جایگاه ویژه ای در سطح کشور دارد. 
وی اظهار کرد: بر اساس پروتکل های بهداشتی صادر 
شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی، آگاه سازی تشکل 
های صنفی، شرکت های حمل ونقل و رانندگان حوزه 

حمل و نقل کاال و مسافر در دستور کار قرار گرفت.

کاهش 54 درصدی  مسافران طی 6 ماهه نخست سال جاری

خبر روز

اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

 مطالبات جایگاه داران تا پایان سال جاری 
پرداخت می شود

برپایه اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، معوقات و مطالبات جایگاه داران تا پایان سال 
۹۹ پرداخت خواهد شد. این شــرکت پیرو برخی اخبار منتشر شده در رســانه ها درباره مطالبات 
جایــگاه داران عرضه ســوخت از محل 
افزایش نرخ حق العمل توزیع فرآورده در 
جایگاه های عرضه سوخت مایع کشور، 
به اطالع می رساند: با توجه به اعمال نرخ 
جدید حق العمل توزیع بنزین و نفت گاز 
جایگاه های عرضه سوخت مایع از ابتدای 
آبان ماه امسال و برداشت آن متناسب با 
فروش فرآورده های نفتی توسط مالکان 
جایگاه ها، محاســبات میزان مطالبات 
جایگاه های عرضه سوخت توسط شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در حال انجام اســت.در این اطالعیه تاکید شــده که پس از تعیین 
دقیق مطالبات و معوقات هفت ماهه، نسبت به پرداخت آن به صورت اقساطی و حداکثر تا پایان 

سال جاری اقدام خواهد شد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد:

نظارت بر بازار سیمان تشدید می شود
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ابالغیه ای اعالم کرد: حوزه های بازرســی و نظارت 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و تشدید اقدامات 
نظارتی، روند تولید تا مصرف سیمان را مورد رصد و پایش قرار داده و عامالن توزیع عمده و خرده فروش 
متخلف به حوزه قضایی معرفی می شوند.این نهاد در خصوص بازار سیمان بخشنامه ای را  ابالغ کرد که در آن 
خواستار اجرای تعهدات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مبنی بر تامین بهنگام محصول مورد نیاز 
بخش های مختلف، شد. در این بخشنامه آمده است: از آنجا که در شرایط حساس کنونی برخالف فراوانی 
کاال در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی در حوزه سیمان مشاهده می شود، به همین دلیل به 
 منظور تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده 
 احتمالی، ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور موظف به تشــدید نظارت بر بازار 

سیمان هستند.

بازار سیاه مرغ با تامین 100 درصدی نهاده از بین می رود
نایب رییس انجمن مرغداران گوشتی گفت: اگر نهاده دامی به طور کامل با نرخ مصوب در اختیار مرغدار 
قرار گیرد، بازار سیاه مرغ از بین می رود.حبیب اســداله نژاد با اشاره به اینکه بازار مرغ همچون هفته 
گذشته است، اظهار کرد: اگر نهاده های دامی به طور کامل با نرخ مصوب تامین و در اختیار مرغداران 
قرار گیرد، بازار سیاه نهاده دامی و مرغ از بین می رود.وی، نرخ مصوب هر کیلو مرغ زنده را ۱3 هزار و 
۱۰۰ تومان با احتساب ۱۰ درصد افزایش یا کاهش در اختیار استانداران و قیمت مصوب مرغ گرم را ۲۰ 
هزار و ۴۰۰ تومان اعالم کرد.اسداله نژاد با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی اخیرا مجوزی برای تولید 
مرغ ســبز صادر نمی کند، بیان کرد: هم اکنون برخی واحد ها مجوز تولید مرغ سبز را دارند و همواره 
 نظارت بر واحد های تولیدی صورت می گیرد، اما هم اکنون به ســبب باز تعریف در ضوابط مجوزی 

صادر نمی شود.

با مسئولان

رقابت 30 طرح کار آفرینی در مرحله نهایی جشنواره شیخ بهاییاخبار
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعالم کرد: بر اساس داوری های صورت گرفته از میان ۷۰ طرح انتخاب شده در مرحله نیمه نهایی پانزدهمین جشنواره 
شیخ بهایی، 3۰ طرح وارد مرحله نهایی شد که در روزهای برگزاری این جشنواره برترین ها معرفی می شوند.جعفر قیصری، جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی را اولین 
رویداد فن آفرینی کشور دانست که از ۱۷ سال پیش در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز به کار کرده است و افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بزرگ ترین 
مجموعه فناوری کشور است که 5۴۰ شرکت و موسسه فناوری و شرکت دانش بنیان در آن فعال هستند.وی این شهرک را مشتمل بر 3 پارک علم و فناوری و ۱۰ مرکز 
رشد تخصصی دانست و اظهار کرد: این مجموعه از سال ۷۲ با مجوز شورای عالی انقالب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد و در جهت رفع نیازهای کشور و توسعه علم 
و فناوری نقش آفرینی کرده است.قیصری با اشاره به برگزاری پانزدهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی، خاطر نشان کرد: خوشبختانه این جشنواره باعث شده 
که پارک های علم و فناوری در کشور فعالیت خود را آغاز کنند و این پارک ها تاکنون نقش موثری در توسعه کارآفرینی داشته اند.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، ماموریت این جشنواره را توسعه فرهنگ کارآفرینی عنوان کرد و ادامه داد: در جشنواره امسال به توسعه محصوالت دانش بنیان، معرفی محصوالتی که بخشی 
از بازار را کسب کرده اند و یا شرکت هایی که برای حل مسائل گام برداشته اند، امتیاز ویژه داده شده است.وی با تاکید بر اینکه 3۰ طرح وارد مرحله نهایی این جشنواره 

شده، تاکید کرد: این طرح ها در روزهای برگزاری این جشنواره ) ۲8 و ۲۹ آبان ماه( با رعایت پروتکل ها، داوری حضوری و طرح های نهایی انتخاب خواهند شد.

رشد 100 برابری تولید 
ماسک در اصفهان

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با اشــاره به تولید ۱۰۰ 
برابری ماســک از ابتدای شــیوع کرونا 
تاکنون گفــت: در روزهــای اول دغدغه 
تامین ماسک وجود داشت ولی در حال 
حاضر از نظر کمی مشکلی نیست و باید 
روی کیفیــت ماســک های تولیدی کار 
شود.ابوالفضل اصالنی با اشاره به  تولید 
۱۰۰ برابری ماسک از ابتدای شیوع کرونا 
تاکنون اظهــار داشــت: در روزهای اول 
دغدغه تامین ماسک وجود داشت ولی 
هم اکنون از نظر کمی مشــکلی نیست و 
باید روی کیفیت ماسک های تولیدی کار 
شود و استانداردهای سخت گیرانه تری 

اعمال شود.
وی افزود: در حال حاضر ســه شــرکت 
تولیدکننده ماســک در اصفهــان به 5۱ 
شرکت افزایش یافته و از ابتدای سال تا 
اواخر شهریور تولید ماسک ۲5 دانشگاه 
علوم پزشکی و مدیریت درمان سازمان 
تامین اجتماعی، به عهده ما گذاشته شده 
بود.اصالنی با اشــاره به رفع نیاز ماسک، 
اظهار داشــت: ادامه این روند نه تنها نیاز 
مراکز درمانی به بهتریــن کیفیت تامین 
شد، بلکه برای کل شبکه های دانشگاهی 
و دانشــکده های پزشــکی نیز ماســک 
تامین و به صورت متمرکز توزیع می شود.

وی تصریح کــرد: برای تامین ماســک 
فیلتردار ، الیــه مت بلوندر این ماســک 
مثل ماسک های سه الیه پزشکی وجود 
دارد ولی نباید برای کادر درمان و بیماران 
استفاده شود چون استفاده صنعتی دارد.

اصالنی با بیان اینکه روزانه بالغ بر ۲ هزار 
قطعه ماسک N۹5 در استان تولید و در 
داروخانه ها  توزیع می شود، گفت: در حال 
حاضر تقریبا نیاز نیمی از کشــور را تامین 
می کنیــم و همچنیــن در روزهــای اول 
مشــکالت زیادی در مورد قیمت ماسک 
داشتیم، درحالی که اکنون هر ماسک به 

قیمت ۱3۰۰ تومان عرضه می شود.

اصفهان از دیرباز به منچستر ایران معروف است، 
احداث شهرک صنایع کارگاهی  با  کنون  ا بنابراین 
پوشاک، کیف و کفش، به دنبال احیای این پیشینه 
هستیم تا از این طریق و با ایجاد زنجیره تولید، ارزش 

افزوده کسب کنیم
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عشایر، 12 هزار تن گوشت قرمز راهی بازار اصفهان کردند
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: عشــایر اصفهان با رضایت خاطر راهی قشالق شدند و 
بیش از ۱۲ هزار تن گوشت قرمز راهی بازار اصفهان کردند.مختار اسفندیاری اظهار داشت: هرگونه 

ادعا درباره کســادی اقتصاد عشایر به 
ویژه در زمینه تولید گوشــت قرمز که در 
روز های اخیر مطرح شده را رد می کنم 
چراکه عشایر قشــقایی و بختیاری از 
خدمت رسانی در طول مدت ییالق خود 
در استان اصفهان رضایت کامل داشتند.
وی افزود: آبرسانی، ســوخت رسانی 
و بازگشــایی جاده ها موقع کوچ عشایر 
به نحو مطلوب انجام شــد و تسهیالت 
بانکی به اعتبار ۱۷ میلیارد تومان نیز در 

اختیار عشایر استان اصفهان قرار گرفت.مدیرکل امور عشایر استان اصفهان تاکید کرد: ۳۵ هزار 
رأس پرواربندی در شهرســتان های عشایر خیز اصفهان مانند ســمیرم، فریدون شهر، چادگان، 

دامنه، شهرضا، دهاقان و جرقویه انجام شد.

مسئول خزانه داری اتحادیه روغن نباتی استان خبر داد:
ساماندهی بازار روغن نباتی دراصفهان

مسئول خزانه داری اتحادیه روغن نباتی استان اصفهان از توزیع ۲ هزار تن روغن نباتی و ساماندهی 
ســهمیه بازار این محصول از ســوی دســتگاه های اجرایی اســتان اصفهان خبرداد.امیر حسین 
روناسی افزود: بحران اصلی کمبود روغن نباتی در فروشگاه های اســتان اصفهان تاخیر در توزیع 
روغن نباتی در بخش های صنف و صنعت بوده و همین موضوع به فروش سهمیه ای روغن نباتی 
در فروشگاه ها منجر شــده است.مســئول خزانه داری اتحادیه مواد غذایی استان اصفهان گفت: 
هجوم آوردن برخی افراد به فروشــگاه ها و خرید مازاد بر نیاز یکی دیگر از علت های کمبود روغن 
نباتی در استان اصفهان اســت که حل این مشــکل مدیریت و نظارت بیش از پیش سازمان های 
اجرایی استان را می طلبد.روناسی ادامه داد: باید هرچه ســریع تر سهمیه بازار روغن نباتی استان 
 اصفهان و مراحل ســازماندهی آن انجام گیرد تا دیگر شــاهد به وجود آمدن چنین مشکالتی در 

جامعه نباشیم.

توسعه کشت زرشک در اصفهان
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: با توجه به اینکه زرشک نسبت به شوری 
و کم آبی سازگار اســت، از کشــت این گیاه در اصفهان حمایت می کنیم.احمدرضا رییس زاده با 
اشاره به برداشت محصول زرشک از  حدود۱۰ روز گذشته از باغات اصفهان اظهار داشت: محصول 
زرشک در استان اصفهان توسط باغدار برخواری برای نخســتین بار ۱۵ سال پیش انجام شد که 
خوشبختانه این محصول در استان اصفهان به ثمر نشست و توسعه یافت.وی با بیان اینکه گیاه 
زرشک نسبت به شوری و کم آبی مقاوم اســت و می تواند جایگزین کشت های آب بر در استان 
اصفهان شود، گفت: در راستای حمایت از کشت زرشک در اســتان اصفهان، در جهت ارائه یارانه 
و تســهیالت ۳۰ میلیون تومانی به ازای هر هکتار به کشاورزان اقدام شــد.مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشــت زرشک به شهرستان 
برخــوار اختصاص دارد، تصریــح کرد: ۱۰ هکتــار ازباغ های شهرســتان برخوار، ســه هکتار در 
 شهرستان اصفهان و نیم هکتار هم در شهرســتان های فریدون شهر و شهرضا زیر کشت زرشک

 قرار گرفته است.

نماینده اصفهان از  تصویب نشدن آیین نامه مالیات بر خودرو های لوکس انتقاد کرد؛

الکچری ها در حاشیه امن

سال گذشته، دولت بودجه ای را به مجلس  مرضیه محب رسول
فرســتاد که بــا انتقادهــا و چالش های 
زیادی در زمینه تحقق مالی روبه رو بود. تامین منابع عمومی دولت در 
آن زمان 484 هزار میلیارد پیش بینی شده بود که با توجه به چشم انداز 
کاهش شدید درآمدهای نفتی به نظر غیر ممکن می رسید. در آن زمان 
دولت وعده داد تا با اجرای طرح های مالیاتی وسیع تر و البته راه هایی 
مانند فروش سرمایه های دولتی، بخشــی از این مقدار را تامین کند. 
سهم مالیاتی وعده داده شده از ســوی دولت ۲88 هزار میلیارد تومان 
یعنی در حدود نیمــی از بودجه دولت بود. در آن زمان مصوب شــد که 
مالیات ها با تسری بیشتر به بخش های مسکن و دارایی های لوکس 
و بالاستفاده هم فشار را بر طبقه پایین کم کند و هم عدالت اجتماعی و 
اقتصادی بیشتری را اجرا کند. مالیات ستانی از خودرو ها و خانه های 
لوکس یکی از این موارد بــود که با وجود تصویــب در بودجه دولتی و 
گذشت بیش از هشت ماه از آغاز ســال ۱۳99 هنوز هیچ اقدام اجرایی 

برای عملیاتی کردن آن صورت نگرفته است .
بر اساس قانون بودجه ســال 99 کل کشور، انواع خودرو های سواری و 
وانت دوکابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش 
۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشــمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند. 

این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد محاسبه 
می شود.خودرو های در ســال تملک، خودرو های متعلق به اشخاص 
موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مســتقیم بــا اصالحات و الحاقات 
بعدی )یعنی وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه 
آن ها به وسیله دولت تامین می شود، شهرداری ها و بنیاد ها و نهاد های 
انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی )ره( 
و مقام معظم رهبری(، خودرو های تولیدشده و مونتاژ داخل پیش از 
فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده و خودرو های واردشده 
پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی، از پرداخت این مالیات معاف 
شدند. این تعلل از سوی دولت، صدای نمایندگان مجلس را بلند کرده 
و اعتراضاتی را به دنبال داشــته از جمله نماینــده اصفهان طی تذکری 
در صحن علنی مجلــس گفت: آیین نامه های مالیــات بر خودرو های 
لوکس و خانه های گران قیمت بعد از 8 ماه هنوز از سوی دولت مصوب 

نشده است.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان اظهار کرد: یکی از مســائل مطرح در 
کشور معیشت مردم است. دولت در مورد این بحث اقدامی به صورت 
ارسال  الیحه نداشته است. در مورد طرح های مجلس هم فقط مقاومت 
یا رفتارهای خالف منطق و اصول علمی رخ می دهد. یکی از آن رفتارها 

هم تامین کاالهای اساسی است. مرکز پژوهش ها نظر خود را پیش تر در 
موضوع تامین منابع از طریق مالیات بر تراکنش های پابا، ساتنا و چک 
مطرح کرده بود.وی ادامه داد: پولی که می توانست برای تامین کاالهای 
اساسی استفاده شود، االن  سود سرشاری برای بانک ها دارد!طغیانی 
اظهار کرد: آیین نامه های مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های گران 
قیمت باید پس از سه ماه  از ســوی هیئت دولت تصویب می شد، االن 

8 ماه از سال ابتدای گذشته و هنوز آیین نامه ای مصوب نشده است. 
رییس جمهور و هیئت وزیران باید این منبع سرشار را که می تواند برای 
کسری بودجه و حل مسئله معیشت مردم کمک کند، به تصویب برساند. 
این مماشات دولت با قشــر ثروتمند در حالی همچنان ادامه دارد که 
بسیاری صنوف به دلیل شــیوع کرونا در تنگنای اقتصادی قرار دارند و 
مالیات های آنها به تعویق افتاده  یا بخشیده شده است. در این شرایط 
درآمد های مالیاتی کشــور نیز با افت مواجه بوده از سوی دیگر دولت 
برای تامین کاالهای اساسی و هزینه های درمان کرونا تحت فشار قرار 
دارد؛ اما همچنان تصمیمی بر اجرای یکی از پول ســازترین سیاســت 
های اقتصادی ندارد؛کمبودی که برخی معتقدند بیشتر با فروش منابع 
و ســرمایه های دولتی و حتی چاپ پول در حال تامین شدن است تا 

راه های سالمی مانند مالیات. 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: آمادگی 
الزم برای گســترش زیر ســاخت های تولید برق 
در اصفهان وجود دارد و وزارت نیــرو نیز در صورت 
نیاز تامین اعتبار، زیرســاخت های الزم را گسترش 
می دهد.همایون حائری در رابطــه با فعالیت های 
مجموعه وزارت نیرو برای توســعه زیرساخت های 
صنعت بــرق در اســتان اصفهان به عنــوان قطب 
صنعتی کشور اســت، اظهار کرد: آمادگی الزم برای 
گسترش زیرساخت های تولید برق در اصفهان وجود 

دارد و وزارت نیرو نیز در صورت نیاز تامین اعتبار این 
موضوع را انجام می دهد.

وی افزود: هر سرمایه گذاری که بخواهد در بخش 
صنعت این اســتان فعالیت کند، آمادگی الزم برای 
تامین برق مصرفی بــرای فعالیت وی وجود دارد، 
هم اکنون نیز برق صنایع موجــود به خوبی تامین 

شده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق با اشاره به اینکه طرح 
»برق امید« از این ماه اجرایی شده است، در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه محاســبه این طرح در هر 
دوره چگونه است، گفت: برای مشترکانی که الگوی 
کم مصرفی را رعایت کنند تا زمانی کــه این الگو را 
رعایت کنند، صد درصد برق شــان رایگان محاسبه 

می شــود.وی ادامه داد: هزینه ای که دولت در این 
طرح می دهــد، ایجاد ارزش افــزوده می کند. اگر 
این الگو بــه عادت مصرف تبدیل شــده و تعدادی 
از مشــترکان کمتر از الگوی کم مصرفی اســتفاده 
کنند، هزینه های صنعت برق برای تولید این انرژی 
کاهش می یابد.معاون وزیر نیرو در امور برق گفت: 
در فصل تابســتان فقط ۲۵ هزار مگاوات برق برای 
سیستم های سرمایشی مصرف می شود که به کل 
بار شبکه اضافه خواهد شد، بنابراین اگر مردم الگوی 
کم مصرفی را رعایت کنند، دولــت مجبور نخواهد 
بود برای تامین بــرق مورد نیاز آنهــا فقط در مدت 
هزینه های تولید، مصرف سوخت و رساندن برق به 

مشترکان را انجام دهد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد:

آمادگی الزم  جهت  گسترش زیرساخت های تولید برق استان 

خبر روز

آیین نامه های مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های 
گران قیمت باید پس از سه ماه  از سوی هیئت دولت 
تصویب می شد، االن ۸ ماه از سال ابتدای گذشته و هنوز 

آیین نامه ای مصوب نشده است

 واگذاری 44 فقره حق انشعاب آب و فاضالب
 به مشترکین آبفای منطقه یک

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک اصفهان، در ماه گذشــته ۲۵ فقره حق انشعاب آب و ۱9 فقره 
حق انشعاب فاضالب به مشترکین آبفای منطقه یک اصفهان واگذار شده است.همچنین طی این دوره، 
تعداد ۳۲ فقره انشعاب آب و ۱9 فقره انشعاب فاضالب توسط پیمانکار و با نظارت دستگاه نظارت در سطح 
این منطقه نصب  شده است.الزم به توضیح است ۱۰۵ متر خط لوله آب و ۷4 متر خط لوله فاضالب که 
شامل عملیات های توسعه شبکه و توسعه خطوط انتقال آب و اصالح خطوط اصلی و فرعی و انتقال شبکه 

فاضالب است، توسط پیمانکاران و با نظارت امور آبفای منطقه یک نصب شده است.

تعويض 896 كنتور آب در آبفای منطقه 2
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه دو، طی شــش ماهه نخست ســال جاری تعداد 896 عدد 
كنتور خراب و فرسوده درسايزهای ۱.۲اينچ ،۳.4 ،۱ و ۲ اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهای 

معيوب و خراب شامل مسكونی ، تجاری ، خدماتی ، عمومی و اداری است .

اجرای خط انتقال آب خیابان شیخ بهایی شرقی
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه سه، عمليات لوله گذاری وخط انتقال آب خيابان شيخ بهايی 
شرقی به اتمام رسيد.به گفته رییس بهره برداری آب آبفای منطقه سه، اين پروژه در دو الين شمالی 

وجنوبی به طول ۱۷۰متر بالوله پلی اتيلن و۱۷۰متر لوله بالوله چدن داكتيل اجرايی شد.

 اصالح و توسعه 447 متر لوله شبکه آب
 در محدوده آبفای منطقه 5

به گزارش روابط عمومــی آبفای منطقه پنج، واحد بهره برداری  و توســعه آب ايــن منطقه اقدام 
به توســعه واصالح 44۷ مترلوله پلی اتيلن با قطر ۱۱۰ کرد . الزم به توضیح اســت اين اقدام بنا بر 

درخواست مشتركين جديد واصالح شبكه آب صورت پذيرفت.

تعویض 170 فقره کنتور فرسوده در آبفای منطقه 5
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج، واحد مشــتركين اين منطقه اقدام به قرائت46 هزار و 

88۵ فقره كنتور کرد، طی این دوره ۱۷۰فقره كنتور فرسوده شناسايی و تعويض شد.

اصالح 100 متر از شبکه توزیع آب منطقه 6 اصفهان
۱۰۰ متر اصالح شبکه آب در خیابان مسجدعلی انجام شد .الزم به توضیح است که با توجه به شکستگی 
های پی در پی و افت فشار آب در آن منطقه، اداره بهره برداری منطقه، اقدام به اصالح شبکه آب به طول ۱۰۰ 
متر با استفاده لوله ۱۱۰ میلی متری از جنس پلی اتیلن کرد.پرسنل واحد بهره برداری منطقه شش پس 
از حفاری و جایگزین لوله مذکور، اقدام به نصب انشعابات آب مشترکین آن منطقه، به خط جدید کردند.

اتصال آب چاه شماره 3 مهاباد به آب شیرین کن
با اجرای ۳ کیلومتر لوله گذاری به قطر ۱۵۰ و از جنس آزبست، چاه شماره سه مهاباد به آب شیرین کن 
متصل و چاه مذکور وارد مدار بهره برداری شد. الزم به توضیح است که طی این عملیات مقدار ۱8 لیتر آب 

به ظرفیت تولید مهاباد اضافه شد. 

کافه اقتصاد

آبفا

مجری برگزاری بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان گفت: شرکت ها و برندهای معتبری از ۱۰ استان کشور در بیست و سومین نمایشگاه 
جامع صنعت ساختمان که طی روزهای ۱4 تا ۱۷ آبان ماه در اصفهان برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

علیرضا آموخته با اشاره به اینکه نمایشگاه ساختمان در محل جدید برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان واقع در کمربندی شرق اصفهان برگزار می شود، اظهار 
داشت: بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان همزمان با بهره برداری از محل جدید برپایی نمایشگاه های بین المللی استان آغاز می شود 
که خود نشان از اهمیت این رویداد نمایشگاهی دارد.مجری برگزاری بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان با بیان اینکه تکمیل نمایشگاه 
جدید اصفهان یکی از آرزوهای دیرینه فعاالن اقتصادی استان و منطقه مرکزی کشور بوده اســت، افزود: این نمایشگاه می تواند زمینه برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی را در سطح وســیعی از اصفهان و منطقه مرکزی کشور فراهم آورد؛ بر همین اساس، نمایشگاه جامع صنعت ســاختمان اصفهان نیز امسال با رویکرد 
 حفظ تولید و صادرات و با تاکید بر اشتغال زایی بیشــتر همگام با افزایش تولیدات داخلی برگزار می شود تا شرکت ها بتوانند توانمندی ها و دستاوردهای خود را 

به نمایش بگذارند.

حضور 10 استان کشور در نمایشگاه ساختمان اصفهان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان:

 توسعه مشاغل خانگی 
راه نجات است

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکــه یکی از 
راه های نجات کشــور در شــرایط فعلی 
اقتصاد، توسعه مشــاغل خانگی است، 
گفت: در حوزه توسعه مشــاغل خانگی 
باید نگاه خــود را فراتــر از منابع دولتی 
کنیــم و از ظرفیــت بخــش خصوصی، 
ســمن ها و خیریه ها بهره ببریم.کامران 
کالنی با تاکید بر پتانســیل های استان 
در حوزه اشــتغال، اظهار کرد: متاسفانه 
ورودی و خروجی های اصفهان در حوزه 
اشــتغال با یکدیگر متناســب نیست و 
به نوعــی اصفهانی ها اســتاد کار جزیره 
ای در حوزه هــای مختلف هســتند؛ اما 
اگر بخواهیم از ایــن فعالیت ها خروجی 
مناسبی داشته باشیم باید به سمت هم 
افزایی پیش برویم.وی تاکید کرد: امروز 
فعالیت دسته ها، گروه ها، سازمان ها و 
بخش دولتی و خصوصی باید به صورت 
هم افزا شکل گیرد و ریل گذاری درستی 
برای حفظ اشتغال موجود داشته باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه به دنبال طراحی 
الگویی هســتیم که از مرحله شناسایی 
تا ایجاد شــغل برای گروه های مختلف 
شهری و روســتایی و ... نسخه بپیچیم، 
تاکید کرد: نقشــه این راه ســاده است و 
دنیا نیز همین راه را پیش رفته؛ ابتدا باید 
افراد را شناسایی، استعدادیابی، آموزش 
و در نهایــت در صورت نیــاز، منابع مالی 
را تزریق کنیم، همچنین نــگاه اصلی به 
زنجیــره تولید در حوزه مشــاغل خانگی 
داشــته و به فکر فروش محصوالت این 
دسته مشاغل باشــیم. وی تصریح کرد: 
در حــال حاضر اصفهــان ظرفیت باالیی 
در بخــش خیریــن دارد که متاســفانه 
 کمتــر در حوزه اشــتغال بــا آنهــا وارد 

گفت وگو شده ایم. 

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه: اجرای عملیات ســاخت و نصب )۵۰۰ مورد( ، جمع آوری )۲۵ مورد(، جابجایی )۲۰ مورد( انشعابات فوالدی و 
جمع آوری ۲۰ مورد شیر پیاده رو به صورت تکی در سطح منطقه یک اصفهان

میزان تضمین: ۲۷4/۵۰۰/۰۰۰
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: ۲4۷9۰8۱8

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 99/۰8/۱8

 مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس

 www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن ۳8۱۳۲-۰۳۱ داخلی ۲۵۷4 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز 1399-4294 نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم
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فراخوان مسابقه کتاب خوانی»امت رسول ا...« در شهرکرد 
منتشر شد

  معاون فرهنگی رسانه ای فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان گفت :  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان چهارمحال و بختیاری با همکاری پاتوق کتاب  شهرکرد به مناسبت هفته وحدت و میالد پیامبر 
عظیم الشأن اسالم حضرت محمد )ص( اقدام به برگزاری مسابقه کتاب خوانی تحت عنوان »امت 
رسول ا...« دردو بخش بزرگســال و کودک و نوجوان کرده است.سید حســین نژاد حسینی افزود:  
در بخش بزرگســال کتاب »همنام گل های بهاری« برگزیده کتاب ســال جمهوری اســالمی ایران 
نوشته حسین سیدی و در بخش کودک و نوجوان  کتاب های»محمد مثل گل بود « نوشته غالمرضا 
حیدری از  نشربوســتان فدک و کتاب »پیامبر و قصه هایش« نوشته غالمرضا حیدری  از نشرجمال 
به عنوان مرجع مسابقه معرفی شده است .نژاد حسینی افزود : مهلت ارسال جواب مسابقه 30آبان 
99 و تجلیل از برگزیدگان نیز در آذر ماه سال جاری است.وی در پایان گفت : عالقه مندان  به شرکت 
در این مســابقه می توانند جهت کســب اطالع و شــرکت در مســابقه و  تهیه منابع مذکور به آدرس  
 ketabsharekord.ir  مراجعه کنند و یا به شــماره تلفــن 03833334890 داخلی 219 تماس

 حاصل فرمایند . 

انتشار فراخوان جشنواره خوشنویسی پیامبر مهربانی ها در 
چهارمحال و بختیاری

معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، از برگزاری نخستین جشنواره 
خوشنویسی پیامبر مهربانی ها در این استان خبر داد. شهرام فرجی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی چهارمحال و بختیاری با همکاری انجمن خوشنویسان شــهرکرد به مناسبت هفته وحدت 
و میالد پیامبر عظیم الشــأن اســالم حضرت محمد )ص( اقدام به برگزاری نخســتین جشــنواره 
خوشنویسی پیامبر مهربانی ها کرده است.فرجی اضافه کرد: دبیرخانه این جشنواره در همه رده های 
سنی جذب اثر می کند و مهلت ارســال 30 آبان 99 و تجلیل از برگزیدگان نیز در آذر ماه امسال است.

وی ادامه داد: عالقــه مندان به شــرکت در این جشــنواره می توانند آثار خود را بــا موضوع حضرت 
 محمد )ص( به صورت دیجیتال به شــماره های فضای مجازی 0913181909۵ و 0913183۷8۶2 

ارسال کنند.

بهره مندی قالی بافان از بیمه اجتماعی
قالی بافان چهارمحال و بختیاری زیرچتر حمایتــی »بیمه اجتماعی« قرار گرفتند.رییس اداره فرش 
سازمان صمت اســتان گفت:براســاس تفاهم نامه مرکز ملی فرش ایران و صندوق بیمه کشاورزان، 
روستابیان و عشــایر، قالی بافان متقاضی بیمه اجتماعی از مزایای ویژه بهره مند می شوند. علیرضا 
جیالن افزود:بر اســاس این تفاهم نامه، حق بیمه متقاضی در یک ســال اول به صــورت رایگان و 
دولتی پرداخت می شــود.وی گفت: در ســال های آتی هم کمک های دولتی به روش های مختلف 
تداوم خواهد یافت.رییس اداره فرش سازمان صمت اســتان گفت: قالی بافان متقاضی می توانند 
برای بهره مندی از این مزایا جهت ارائه اطالعات اولیه وتحویل عکس به شــرکت های تعاونی فرش 
دســتباف روســتایی و شــهری در تمامی شهرســتان ها مراجعه کنند.جیالن تاکیدکرد:قالی بافان 
بااستفاده ازاین نوع بیمه ازسه خدمت اصلی مســتمری درزمان بازنشستگی، فوت واز کارافتادگی 
بهره مند می شــوند.وی گفت: در این طرح به مدت یک ســال 1۵ درصد حق بیمه را دولت پرداخت 
خواهد کرد و در ســال های آتی یک درصد به مشــارکت قالــی بافان در پرداخت حــق بیمه افزوده 
می شــود تا در نهایت به حد نصاب کنونی ۵ درصد بیمه شــده و 100 درصد کارفرما برســد.هم اکنون 
 100 هزار بافنــده فرش در چهارمحــال و بختیاری وجــود دارد که کمتــر از 10 هزار نفر آن هــا از بیمه

 بهره مندند.

بام ایرانخبر خوان

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای طرح »برق امید« در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
ضرورت بهینه سازی مصرف برق گفت: هم اکنون 1۷ درصد از مشترکان 

برق در استان از مشترکان کم مصرف هستند.
مجید فرهــزاد افزود: در اســتان 380 هزار مشــترک در بخش های 
خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف 
در استان برق مصرف می کنند که بخش خانگی 84 درصد مشترکان را 
تشکیل می دهند.فرهزاد با اشاره به اجرایی شدن طرح »برق امید« در 
استان اضافه کرد: در این طرح مشترکان خانگی کم مصرف که میزان 
مصرف برق آن ها کمتر از 80 کیلو وات در دوران غیرگرم و 100 کیلو وات 
در دوران گرم است، از مزایا و تشــویقی این طرح بهره مند می شوند و 

بهای برق آن ها رایگان است.
وی ادامه داد: در این طرح، مشترکان خوش مصرف که طیف وسیع 
مشترکان برق را تشکیل می دهند در طول سال به هر میزان که مصرف 
برق را کاهش دهند، قبض بــرق آن ها نیز به عنوان تشــویقی، کمتر 

حساب می شود.
فرهزاد گفت: مشــترکان پر مصرف نیز باید میــزان مصرف برق خود 

را مدیریت کنند و به ســمت مصرف در بخش انــرژی تجدیدپذیر و 
استفاده از انرژی خورشیدی بروند تا مصرف برق آن ها از شبکه برق 
سراسری کاهش یابد.وی به فعال شدن نرم افزار برق من در استان از 
ابتدای فصل تابستان اشاره کرد و افزود: مشترکان می توانند با نصب 
این نرم افزار )اپلیکیشن( روی گوشی تلفن همراه خود از طریق دانلود 
از کافه بازار و یا آدرســی که به مشترکان ارسال شــده در این نرم افزار 
عضو شــوند و تمام خدمات این شــرکت را به صــورت غیرحضوری 

دریافت کنند.
فرهزاد اضافه کرد: در شــرکت توزیع برق 40 خدمت بــه مردم ارائه 
می شود که تمام این خدمات در حوزه صورت حساب، فروش انشعاب 
و خدمات پس از فروش، بر اســاس مجوزی که از ســازمان اداری 
استخدامی کشــور دریافت شده اســت، به صورت غیرحضوری ارائه 

می شود.
وی ادامه داد: هم اکنون درگاه تلفنــی 121 نیز در حوزه فنی و غیرفنی 
و ســامانه 1۵21 نیز برای صدور و دریافت قبض ها آماده ارائه خدمت 

است.
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مفاد آراء
8/43 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 9924-1399/05/11 هیات سوم خانم زهرا حسیني رناني به شناسنامه شماره 
377 کدملي 1290439826 صادره خمیني شهر فرزند سید محمد در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 144.10 مترمربع پالک شماره 3082 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقال 2519 مورخ 91/9/23 دفترخانه 326 و 

سند 1541790 مورخ 73/5/26 دفتر 77 و ص 149 دفتر 80 تأئید
2-  رای شــماره 3821-1399/03/22 هیات دوم  خانم زهرا شهبازي رناني به شناسنامه 
شــماره 630 کدملي 1290376670 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 210.07 مترمربع قسمتی از پالک شماره 455 فرعی از 19 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا شهبازی رنانی    از مورد 

ثبت صفحه 236 دفتر 468 امالک
3- رای شماره 6301-1399/04/15 هیات سوم خانم خاطره رئیسي دهکردي به شناسنامه 
شــماره 95 کدملي 4621731475 صادره فرزند عزیزاهلل ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 97 مترمربع قسمتی از پالک شماره 706 فرعی از 16  اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت متقاضی از مورد ثبت صفحه 561 و 564  دفتر 

370 امالک
4- رای شــماره 10489-1399/05/15 هیات اول آقاي محســن تیموري جروکاني به 
شناسنامه شماره 1139 کدملي 1283059312 صادره  اصفهان فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 120.10 مترمربع پالک شماره 44 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم تیموری جروکانی از سند 36750 

مورخ 1347/1/16 دفترخانه 29 اصفهان
5- رای شماره 12351-1399/05/29 هیات چهارم آقاي قاسم صالحي رناني به شناسنامه 
شماره 18 کدملي 1290318018 صادره فرزند قربانعلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 199.08مترمربع پالک شماره فرعي 892 از 17 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 از مالکیت متقاضی طبق سامانه و دفترهای الکترونیکی 25020195-25020193 

امالک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
6- رای شــماره 12345-1399/05/29 هیات چهارم  خانم مریم یاري رناني به شناسنامه 
شــماره 861 کدملي 1290519943 صادره فرزند مهدي ســه دانگ از ششدانگ یکباب 
ساختمانبه مساحت 199.08 مترمربع پالک شماره 892 فرعي از 17 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 از مالکیت متقاضی طبق سامانه و دفترهای الکترونیکی 25020195-25020193 

امالک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
7- رای شــماره 9786-1399/05/11 هیات ســوم خانم خدیجه حســیني بهارانچي به 
شناسنامه شماره 3890 کدملي 0069620458 صادره تهران فرزند محمود ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 100.25 مترمربع قسمتی از پالک شماره 2432 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت حسین صالحیان مورد 

ثبت سامانه امالک   حوزه ثبت غرب اصفهان
8- رای شماره 15198-1399/06/24 هیات سوم آقاي محسن براتي الیادراني به شناسنامه 
شماره 1482 کدملي 1284658031 صادره اصفهان  فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 142.44 مترمربع پالک شــماره 4798 فرعي از 12 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  در صفحات 510 الی 525 و صفحه378 

دفتر 252 و صفحه40 دفتر 452 و صفحه 511 و 367 دفتر 434

9- رای شماره 7691-1399/04/22 هیات سوم  خانم ثریا ابوطالبیان الیادراني به شناسنامه 
شــماره 1082 کدملي 1284728358 صادره اصفهان  فرزند حسن در ششدانگ یک باب 
ســاختمان به مســاحت 138.60 مترمربع پالک شــماره 127 فرعي از 23 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت میرزا علی ماســت بند زاده 

طبق اظهار نامه
10- رای شماره 13095-1399/06/05 هیات سوم خانم معصومه کبیري رناني به شناسنامه 
شماره 227 کدملي 1289969892 صادره فرزند رحیم در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
179 مترمربع پالک شماره 3674و3675فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان پالک 3674 فرعی از اقای محمود کبیری رنانی طبق ص 133 دفتر 
596 موضوع سند انتقال 44044 مورخ75/12/12 دفتر 98 اصفهان  و پالک 3675 فرعی از 
محمود کبیری رنانی بموجب ص 425 دفتر 595 موضوع سند انتقال 44044 مورخ 75/12/12 
دفتر 98 و از عباســقلی کبیری رنانی بموجب ص 184 دفتر 77 و سند انتقال 44044 مورخ 

75/12/12 دفتر 98 تأئید
11-  رای شــماره 9787-1399/05/11 هیات سوم خانم زیبا خطیبي به شناسنامه شماره 
677 کدملي 1287696066 صادره فرزند حسن ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
122.40 مترمربع قسمتی از پالک 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت احمد زارع بهرام ابادی از سند شماره 9616 مورخ 1350/6/1 دفترخانه 

شماره 95  اصفهان
12- رای شماره 0341-1399/05/13 هیات دوم آقاي محمد نصراصفهاني به شناسنامه 
شــماره 5343 کدملي 1292207213 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششــدانگ یک 
باب ســاختمان به مســاحت 187.50  مترمربع قســمتی از پالک شــماره 468 فرعی از 
25 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت ورثه 
 خدیجه بیگم ســجادی جاوان  از ســند شــماره 49849 مورخ 1355/11/23 دفترخانه

 شماره 5  اصفهان
13- رای شماره 14595-1399/06/18 هیات ســوم آقاي  حسن مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شماره 1374 کدملي 1283430606 صادره فرزند عباسبه نسبت دو دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 344.25 مترمربع پالک شماره 90 فرعي از 13 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عباس مستاجران از 

مورد ثبت 76 دفتر 21 امالک از سند 59326 مورخ 1332/09/22 دفتر 6 اصفهان
14- رای شماره 14612-1399/06/18 هیات سوم آقاي علیرضا نصري به شناسنامه شماره 
59 کدملي 1290383952 صادره فرزند احمد از ششــدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
196.35مترمربع پالک شماره 137 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مالکیت متقاضی طبق سند انتقالی 50513 مورخ 1397/12/01 دفتر 

خانه 137 اصفهان
15- رای شماره 18081-1399/07/16 هیات سوم آقاي سید احمد حسیني به شناسنامه 
شماره 17 کدملي 1289913730 صادره اصفهان فرزند سید حسن در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 283 مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت مالکیت احمد ذوالفقاری عاشق آبادی  از سند 

شماره 6046 مورخ 1350/6/7 دفترخانه شماره 103 اصفهان
16- رای شماره 15551-1399/06/27 هیات ســوم  آقاي سید رسول موسوي بابوکاني 
به شناســنامه شــماره 538 کدملي 1282962957 صادره   اصفهان فرزند ســید محمد 
در  ششــدانگ یک باب خانه ویالئی  به مســاحت 1072.72 مترمربع قســمتی از پالک 
شــماره 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   از مالکیت 
 حســن ابراهیمی بابوکانی فرزند یداله از سند شــماره 9963 مورخ  1350/7/29 دفترخانه

 شماره  95 اصفهان
17- رای شماره 7067-1399/04/18 هیات دوم آقاي علیرضا ماراني برزاني به شناسنامه 
شــماره 434 کدملي 1286001821 صادره اصفهان  فرزند حسین در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 217.79 مترمربع قسمتی از پالک شماره 77 فرعی از 27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از سند شماره 102860 مورخ 1399/3/7 

دفترخانه شماره 112 اصفهان  

18- رای شماره 7081-1399/04/18 هیات دوم آقاي فتح اله عباسي ولداني به شناسنامه 
شــماره 36 کدملي 1290006253 صادره اصفهان فرزند حســن در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 97.33 مترمربع قسمتی از پالک شماره 135 فرعی از 13 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مورد ثبت صفحه 222 دفتر 568 
امالک )پس از اصالح ثبت دفتر امالک برابر مقررات و اعاده مالکیت به وی نسبت به کسر 

اقدام گردد (
19- رای شماره 7065-1399/04/18 هیات دوم آقاي جواد نصري نصرآبادي به شناسنامه 
شــماره 934 کدملي 1284889130 صادره اصفهان  فرزند پرویز در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 168.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 186 فرعی از 9 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از مورد ثبت صفحات 349 و 452 و 40   

دفاتر  312 و 577 و 315  امالک
20- رای شماره 7102-1399/04/18 هیات دوم  خانم مریم گل کار به شناسنامه شماره 
51736 کدملي 1280404833 صادره اصفهان  فرزند اکبر در  سه  دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 91.68 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4 فرعی از 7 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مورد ثبت صفحه 317  دفتر 

1072 امالک  و سند الکترونیک 139820302025021273
21- رای شماره 7068-1399/04/18 هیات دوم خانم رضوان آقانبي جورتاني به شناسنامه 
شماره 27 کدملي 1290231222 صادره اصفهان  فرزند محمد باقر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 283.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 384 فرعی از 25 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحه 495 دفتر 536 امالک

آرای اصالحی
1- رای اصالحی شماره 14377-1398/10/03 هیأت سوم باتوجه به مفاد گزارش کارشناس 
و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح اصالح مي 
گردد: نوع ملک گلخانه و کاربري ان مطابق نامه 14517 مورخ 11/3/98 راه و شهرسازي 
ورزشي میباشد که در رای شــماره 6204-1398/05/01 هیات سوم آقاي سیداسماعیل 
میرمعصومی کرمی به شناسنامه شــماره 4 کدملي 1290105138 صادره اصفهان فرزند 
سیدمصطفی ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت 450.51 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
318 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 
از مالک رسمی سیدحسین میراحمدی کرمی از سند شماره 48129 مورخ 29/5/18 دفترخانه 

شماره 7 اصفهان.
2- رای اصالحی شــماره 11317-1399/05/23 هیأت ســوم باتوجه بــه مفاد گزارش 
کارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد: مســاحت ملک مورد تقاضا 136.6 مترمربع می باشد که در رای شماره 

5757-1398/04/25 هیأت سوم به نام اقای محمود صالح جزی  مساحت قید نشده است.
3- رای اصالحی شماره 11957-1399/05/27 هیأت سوم باتوجه به مفاد گزارش کارشناس 
و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح اصالح مي 
گردد: پالک ثبتي 32 بخش 14 صحیح مي باشدکه در رای شماره 1398/06/24-8872 
هیات سوم به اشتباه پالک ثبتی 31 بخش 14 به نام اقای هوشنگ جنگ جو قید شده است.

آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/08/14

م الف: 1025927 ابوالفضل شهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب 
اصفهان

حذف بهای ثمینه اعیانی 
8/44 تمامی شصت و نه سهم و یک سوم سهم مشــاع از 311 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین پــالک 1696 اصلی واقع در بخش یک ثبتی گلپایگان باســتثنا بهــا ثمینه اعیانی 
آن به نام وراث مرتضی افاضلی ســابقه ثبت دارد و خانم شــوکت آغا رضوانی مالک بهای 
یک هشتم اعیانی می باشــد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگســتری ملک مورد نظر 

فاقد ارزش کارشناســی می باشــد و در زمان بازدید فاقد  هرگونه اعیانی می باشــد ودر 
صورتی که ذینفع مدعــی تضییع حقی می باشــد وفق تبصره یک مــاده 105 آیین نامه 
قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهی می تواند بــه دادگاه صالحه مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به اداره ثبــت محل ارائه نماید در غیر اینصورت بااســتثنا بها ثمینه 
 اعیانی از ســند مالکیت پالک 1696 اصل حذف خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1399/8/14 

م الف: 1034453 محمدسلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان
تحديد حدود اختصاصي

8/45 شــماره: 993005750-99/8/1 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 
شماره 5971  واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام محمد بخشی فرزند 
علی محمد و علی محمد بخشی فرزند عبدالمحمد در جریان ثبت است و به علت عدم امکان 
حضور و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور  قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 1399/9/17 ساعت 
8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار 
مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. م الف: 1037375  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/46  شــماره نامه: 139985602023004571-1399/08/07 سند مالکیت بمقدار نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 3730  واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بنام بتول پوستی 
مورد ثبت در دفتر 93 صفحه 536 ذیل شماره ثبت 10255 بشماره چاپی سند 890832  صادر 
و تســلیم گردیده و اکنون ورثه وی طبق گواهی حصر وراثت 3650-97/12/07 شعبه 54 
شورای حل اختالف اصفهان به موجب درخواست 993015584-99/07/23  و استشهاد 
شــهود بشــماره 13992155343000213 مورخ 1399/07/15 دفترخانه 68 اصفهان 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1036204  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/47  شــماره نامه: 139985602023004458-1399/08/01 سند مالکیت بمقدار نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 3729/2  واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بنام بتول پوستی 
مورد ثبت در دفتر 93 صفحه 551 ذیل شماره ثبت 10260 بشماره چاپی سند 890837  صادر 
و تسلیم گردیده و اکنون ســه نفر از ورثه وی بنامهای مجید- زهرا- مهین دخت شهرت 
همگی انصاری نژاد طی گواهی حصر وراثت 3772-82/07/26 شــعبه 54 شــورای حل 
اختالف اصفهان به موجب درخواست 993015587-99/07/23  و استشهاد شهود بشماره 
139902155343000214 مورخ 1399/07/15 دفترخانه 68 اصفهان درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1036202  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

مرکزي اصفهان

 2۵4 واحد مسکن مددجویی
  در چهارمحال و بختیاری

 احداث شد
مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( چهارمحال 
و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 2۵4 
واحد مسکن برای مددجویان زیرپوشش این نهاد در 
استان احداث و یا خریداری شده است.علی ملکپور 
در پایان آیین افتتاح مســکن مددجویی در منطقه 
لبد بازفت شهرســتان کوهرنگ افزود: از این تعداد 
مسکن 230 واحد در مناطق روســتایی و 1۷ واحد 
در مناطق شهری احداث و هفت واحد نیز در مناطق 
شــهری برای مددجویان خریداری شده است.وی 
گفت: برای احداث هر واحد مســکونی بیش از 800 
میلیون تا یک میلیارد ریال از محل تسهیالت کمیته 
امداد، خیران، تسهیالت بالعوض و آورده مددجویان 

هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام اســتان با تاکید بر اینکه 
برای مددجویان زیرپوشــش فاقد مسکن و دارای 
شــرایط دریافت تســهیالت مســکن احداث و یا 
خریداری می شــود، افزود: امســال آغاز عملیات 
ســاخت 303 واحد مســکن بــرای مددجویان با 
همکاری خیران و قرارگاه خاتم و ســپاه آغاز شــده 
است.ملکپور تعهد امسال ساخت مسکن روستایی 
برای مددجویان زیرپوشش را ۵00 واحد عنوان کرد 
و گفت: همزمان با والدت پیامبر اعظم چهار مسکن 
مددجویی با کمک خیران به مددجویان زیرپوشش 

این نهاد تحویل داده شد.
وی گفت: این چهار مســکن در روستاهای محروم 
صالح کوتاه، لبد، گل سرخ و شوارز احداث شده است.

مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشــت: برای احداث این مسکن 
یک فرد خیر 900میلیون ریال پرداخت کرده اســت.
وی از توزیع  400 بخاری گازســوز برای خانوادههای 
مددجوی ساکن در مناطق محروم کوهرنگ، بازفت، 
میانکوه، منج، اردل و ناغان خبر داد.39 هزار خانوار 
با جمعیتی بیش از 90 هزار نفر در استان زیرپوشش 
خدمات این نهاد حمایتی قرار دارند که ۶0 درصد افراد 

زیرپوشش این نهاد زنان سرپرست خانوار هستند.
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مشکالت پیش پای اورژانس اصفهان
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان گفـت: بـا توجـه بـه پهنـه وسـیع اسـتان 
اصفهـان، ایـن اسـتان نیاز بـه تقویـت پایگاه هـای اورژانـس و افزایـش پـد بالگـرد دارد.منصور 

شیشـه فروش اظهـار داشـت: جلسـه 
مشـکالت  و  مسـائل  بـه  رسـیدگی 
اورژانـس اصفهـان بـا حضـور کولیوند، 
رییـس سـازمان اورژانـس کشـور، 
رییـس سـازمان اورژانـس اصفهـان 
و بـا حضـور رییـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان برگـزار شـد.وی بـا 
اشـاره بـه نیـاز اسـتان اصفهـان بـه 
لگـرد افـزود: اسـتان  افزایـش پـد با
و  دارد  لگـرد  با پـد  یـک  اصفهـان 

۳۸ ماموریـت از اول سـال تاکنـون انجـام داده کـه منجـر بـه نجـات ۴۸ نفـر از بیمـاران و 
مصدومـان تصادفـی شـده است.شیشـه فروش بـا بیـان اینکـه ۴۵ پـد بالگـرد در اسـتان 
اصفهـان جانمایـی شـده کـه ۲۳ پـد احـداث و مابقـی در حـال احـداث اسـت، بیـان کـرد: 
از اورژانـس کشـور درخواسـت کردیـم ۲ پـد بالگـرد دیگـر بـه اسـتان اصفهـان اختصـاص 
دهنـد و نیـز اعتبـارات ویـژه ای را بـرای تقویـت پایگاه هـای اورژانـس در سـطح اسـتان 
ینکـه اصفهـان جانشـین تهـران در مدیریـت  اصفهـان اختصـاص دهنـد بـا توجـه بـه ا

 بحران است.

 40 درصد موقوفات استان اصفهان فاقد 
سند است

معاون حقوقـی و امـور ثبتـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان اصفهـان گفت: سـاالنه یک 
هزار سـند بـرای موقوفـات اسـتان اصفهان صـادر می شـود و همچنـان ۴۰ درصد موقوفـات این 
اسـتان فاقـد سـند است.،حجت االسـالم محمود نصـر اصفهانـی با اشـاره بـه اینکـه در برنامه ۶ 
ماهـه ادارات اوقـاف و امور خیریـه اسـتان اصفهـان در زمینه احیـای موقوفـات و تبدیل اسـناد 
دفترچـه ای بـه اسـناد تـک برگـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، گفـت: بـا توجـه بـه حجم 
اقدامات صـورت گرفته مقرر شـد به صـورت ویژه در مرکز اسـتان برنامـه فوق العاده طـی دو روز 
در روز هـای ۱۳ و ۱۴ آبـان ماه کـه مراجعـه کننـده در ادارات ثبـت احوال وجـود ندارد، نسـبت به 

صـدور ۵۰۰ بـرگ سـند تک بـرگ اقدام شـود.

 امکان اهدای پالسما برای مبتالیان خفیف کر ونا 
وجود دارد

مدیـرکل انتقـال خـون اصفهـان گفـت: بیمـاران مبتـال بـه کرونـا کـه ۲۸ روز از رونـد بهبـودی 
آنهـا گذشـته اسـت، حتـی اگـر در بیمارسـتان بسـتری نشـده باشـند مـی تواننـد بـرای اهدای 
پالسـما اقـدام کنند.مجیـد زینلـی بـا اعـالم اینکـه ذخیـره خـون و فرآورده هـای خونـی در 
اسـتان اصفهـان بـه دو روز کاهـش یافتـه اسـت، اظهـار داشـت: از ابتـدای اردیبهشـت مـاه 
تـا دهـم آبـان مـاه بیـش از یـک هـزار نفـر بـه مرکـز جامـع اهداکننـدگان میـدان خواجـو در 
راسـتای اهـدای پالسـما مراجعـه کردنـد.وی افـزود: در ۶ مـاه گذشـته ۸۵۴ نفـر موفـق بـه 
»+b« و »+o« اهـدای پالسـما شـدند کـه بیشـترین اهـدای پالسـما مربـوط بـه گـروه خونـی 

 مثبت بود.

  مسئوالن علوم پزشکی خواستار در نظر گرفتن شرایط سخت کرونایی در رسیدگی به شکایات از کادر درمان شدند؛

مدارای قضایی با کادر درمان

زن و مرد جوان کنار در اورژانس به شــدت  پریسا سعادت
گریه می کنند. مادرشان به کرونا مبتال شده 
و وضعیت خوبی ندارد. سر و صدای شان در رفت و آمد اورژانس و صدای 
آژیر آمبوالنس ها پیچیده است. پرستار جلو می آید و با تندی به دختر می 
گوید که ســاکت باشــد و روحیه بقیه بیماران را به هم نریــزد. دختر با 
پرخاش با پرستار صحبت می کند و او را بی رحم خطاب می کند. پرستار 
چیزی در جوابش می گوید و دعوا باال می گیرد. بــا ورود نگهبان و مرد 
همراه دختر کار به دعوای همه جانبه ای ختم می شــود که در نهایت با 
بیرون کردن زن و مرد جوان از اورژانس به پایان می رسد. هر دو همراه 
بیمار اما پرستار و پرسنل را تهدید به شکایت و دادگاه می کنند و در نهایت 
سه ساعت بعد مادرشان که با شرایط حاد کرونایی در اورژانس به سر می 
برد، برای همیشه آرام می گیرد. این روایتی است از صدها موردی که هر 
روز در بیمارستان ها مشاهده می شود؛ هر چه کرونا پیشرفت می کند هم 
کادر درمان فرسوده و کم طاقت می شوند و هم بیماران و همراهان شان 
بیشتر می ترسند. این وضعیت دو طرف را کم طاقت و نگران کرده و هر 
کدام از طرف مقابل توجه و مراعات بیشــتری را انتطار دارند. مسئوالن 
علوم پزشکی و درمان اســتان بارها نسبت به فرسوده شدن پرستاران و 
پزشکان به دلیل فشردگی کار در بخش های کرونایی هشدار داده اند؛ اما 
با شدت گرفتن این بیماری هر روز اورژانس از بیماران بد حال پر و خالی 
می شود. افرادی که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارند ولی کسی نیست که 

بتواند بار آنها را به دوش بکشــد. در این شــرایط پرســتاران هم باید با 
مشکالت ریز و درشتی سر و کله بزنند. هفته گذشته محمد شریفی مقدم، 
دبیرکل خانه پرســتار با انتقاد نسبت به وضعیت ســخت پرستاران در 
بیمارستان ها گفته بود کادر پرستاری نه مرخصی می رود و نه استراحت 
دارد. به هم پیوستگی موج اول، دوم و سوم کرونا هم موجب شده است 
که پرستاران نتوانند جســم خود را بازیابی کنند تا خستگی آن ها را از پا 
درنیاورد. این خســتگی زمانی که بر تهاجم کرونا می نشــیند، سریع تر 
پرستار را از پا درمی آورد. از آن طرف هم وقتی می خواهند کارانه پرداخت 
کنند کمتر از ۱۰ درصد از آن به کادر پرستاری می رسد. تازه اگر به هر پرستار 
که به طور متوسط ۱۰ ماه معوقه دارد، ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود؛ باید 
خوشحال باشیم!در حالی که ۸۰ درصد بار کرونا روی دوش پرستار است؛ 
۷۰ درصد از منابع پرداخت معوقات ســهم پزشــکان می شود. عالوه بر 
پرستاران پزشکان هم در موج های پی در پی کرونا دست و پا می زنند و 
هر روز بیشتر درگیر می شوند در این بین مسئوالن علوم پزشکی اصفهان 
از دستگاه قضایی خواســته اند در صورت اعالم شــکایت از کادر درمان 
ضرورت ها و فشار ناشی از بیماری کرونا را در نظر بگیرند. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه  الزم است مسئوالن قضایی 
شرایط اضطرار ناشی از شیوع بیماری کرونا را برای حمایت از کادر درمان 
به ویژه پزشــکان متخصص در نظر بگیرند، افزود: با شتاب گرفتن روند 
صعودی ابتالی مردم به بیماری کرونا از مرداد امسال تاکنون در شرایط 

اضطرار قرار داریــم و باید از همه امکانات موجود برای خدمات رســانی 
استفاده کنیم؛ اما در این کار نیازمند حمایت همه مسئوالن به ویژه بخش 
قضایی هستیم.وی اظهارداشت: ما در شــرایط فعلی که تعداد بیماران 
بستری شده و بدحال کرونایی در حال افزایش است نمی توانیم به همه 
بیماران که مراجعه می کنند خدمات فوق تخصصی پزشکان متخصص 
ریه را ارائه دهیم بنابراین ناچار به سطح بندی خدمات و استفاده از همه 
امکانات موجود چه پزشک و چه پرستار هستیم.کلیدری تصریح کرد: در 
برخی موارد ناچار به خدمت گرفتن همکاران متخصص در سایر بخش ها 
مانند داخل اتاق عمل برای بخش بیماران کرونایی هســتیم تا بتوانیم 
خدمات و پوشش مناسب ارائه کنیم.وی با تاکید بر اینکه از مردم انتظار 
داریم تا این مســئله را درک کنند که کادر درمان با همه توان خود در حال 
خدمت رسانی در شرایط شیوع کرونا هستند، گفت: مدتی قبل با دادستان 
و مسئوالن نظام پزشــکی اصفهان در این زمینه جلسه ای داشتیم و به 
هماهنگی نسبت خوبی رســیدیم.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: در این جلسه از مسئوالن قضایی خواستیم که چنانچه در 
آینده مسئله یا شکایتی در این زمینه مطرح شود آنها به شرایط اضطرار 
ناشی از شــیوع باالی کرونا توجه کنند.وی ادامه داد: مسئوالن قضایی 
استان پیشنهادها و نظراتی برای بستری و مراقبت بیماران به دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان مطرح کردند که تالش می کنیم بــا اجرای آنها 

کمترین حاشیه برای همکاران کادر درمان ایجاد شود.

با مسئولان جامعه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
از تاییــد اصل ۸۵ طرح جوانی جمعیــت و حمایت از 
خانواده ها در مجلس خبر داد.امیرحسین بانکی پورفرد 
اظهار کرد: مجلس با تایید اصل ۸۵ برای طرح جوانی 
جمعیــت و حمایت از خانــواده، عیدی مهمــی را به 
خانواده های ایرانی هدیــه کرد.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: این طرح در 
حمایت از زنان نابارور، حمایت از خانواده هایی که فرزند 
آورده اند و خانواده هایی که عالقه به داشتن بیش از سه 

فرزند دارند ولی شرایط اقتصادی به آن ها این اجازه را 
نمی دهد، تصویب شد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی در ادامه مطرح کرد: با آرای مثبت ، 
مجلس کار بزرگی را انجام داده اســت که ان شاءا... 
نتایج آن را در بودجــه ۱۴۰۰ خواهیم دید.طبق مصوبه 
اخیر مجلس اصــل ۸۵ در مورد طرح جوانی جمعیت 

اعمال می شود.
 اصل ۸۵ قانون اساسی می گوید: »سمت نمایندگی 
قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. 
مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شــخص 
یا هیئتی واگذار کند ولی در مــوارد ضروری می تواند 
اختیار وضع بعضی از قوانین را بــا رعایت اصل هفتاد 
و دوم به کمیســیون های داخلی خود تفویض کند، در 
این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می 

کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی 
آنها با مجلس خواهد بود.همچنین مجلس شــورای 
اسالمی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، 
شرکت ها، موسسات دولتی یا وابســته به دولت را با 
رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیســیون های ذی ربط 
واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این 
صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب 
رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، 
تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با 
شورای نگهبان است. عالوه بر این، مصوبات دولت نباید 
مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور 
بررســی و اعالم عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید 
ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رییس مجلس شورای 

اسالمی برسد.«

موافقت مجلس با اجرای آزمایشی طرح »جوانی جمعیت«

رییس پلیس راهور استان مطرح کرد:

شرایط ترخیص موتورسیکلت های توقیفی در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: موتورسیکلت های رســوبی موجود در پارکینگ های نیروی 
انتظامی اســتان اصفهان که هشت سال از ســاخت آنها گذشته اســت، ترخیص می شوند.سرهنگ 
محمدرضا محمدی با بیان اینکه در راســتای عمل به فرمان های فرمانده کل قوا در راستای جلوگیری 
از ضرر و زیان اموال عمومی و صیانت از اموال مردم موتورســیکلت های رسوبی و توقیفی به مالکان و 
متصرفان تحویل می شود، اظهار داشت: بر این اساس موتورسیکلت های رسوبی موجود در پارکینگ های 
نیروی انتظامی استان اصفهان که هشت سال از ساخت آنها گذشته است، ترخیص می شوند.وی با بیان 
اینکه این طرح از ۱۷ آبان ماه در استان اصفهان اجرایی می شود، ادامه داد: مدت زمان اجرای این طرح 
دو ماه تعیین شده است.رییس پلیس راهور استان اصفهان افزود: مالکان، متصرفان و یا نمایندگان 
قانونی می توانند تنها با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و ارائه مدارک موتورسیکلت و احراز مالکیت نسبت به 
ترخیص اقدام کنند.وی با بیان اینکه در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث، گواهینامه رانندگی و یا پالک، 
با دریافت تعهد نسبت به ترخیص این موتورسیکلت ها اقدام خواهد شد، اضافه کرد: ارائه قبض رسید 
پارکینگ، پرداخت خالفی و هزینه های پارکینگ یا حمل و ارائه سند مالکیت )برگ سبز(، کارت شناسایی 

موتورسیکلت و سند کارخانه سازنده درباره ترخیص موتورسیکلت های فاقد پالک الزامی است.

قصد فروش دوچرخه سرقتی در سایت دیوار
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از دستگیری ســارقی که قصد داشت دوچرخه سرقتی را از 
طریق ســایت دیوار به فروش برساند، خبر داد.ســرهنگ ایرج کاکاوند، اظهار کرد: در پی دریافت 
خبری مبنی بر فروش دوچرخه مسروقه در سایت دیوار توسط فردی سودجو سریعا واحد گشت 
کالنتری ۱۲ این فرماندهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.وی در ادامه افزود: با بررسی به 
عمل آمده و اظهارات شاکی مشخص شد دوچرخه در مورخ نهم آبان ماه سال جاری سرقت شده 
که مالک، دوچرخه را در سایت دیوار مشاهده و با فرد اعالم کننده قرار مالقات برای دیدن دوچرخه 
می گذارد که بــا مراجعه به محل مشــاهده می کند که دوچرخه خودش اســت و با پلیس تماس 
می گیرد.این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران گشــت کالنتری ۱۲ نیز بالفاصله به محل اعزام و 
سارق را دستگیر می کنند.سرهنگ کاکاوند اظهار کرد: ســارق که به بزه انتسابی اعتراف کرد برای 

اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

 کشف 3 میلیارد اموال مسروقه از مخفیگاه سارقان 
مغازه های اصفهان 

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری ۲ سارق مغازه و کشف ۳ میلیارد ریال 
اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان و تحویل آنها به مال باختگان خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان 
گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه های شهروندان در منطقه جنوب شهرستان اصفهان، 
که در آن سارقان با شیوه بازکردن درب کرکره و تخریب قفل درب سکوریت وارد مغازه شده و اموال 
داخل آنها را سرقت می کردند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس 
آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام و با یک سری 
اقدامات هوشمندانه سرانجام طی یک عملیات ضربتی با همکاری ماموران کالنتری ۲۲ فرماندهی 
انتظامی شهرستان اصفهان ۲ فرد که در این سرقت ها دست داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

رییس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه متهمان در تحقیقات صورت گرفته از آنان به 9 فقره سرقت 
از مغازه های شهروندان اعتراف کردند، اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه این افراد اموال مسروقه 
زیادی از قبیل دستگاه قهوه ساز، تلویزیون ال ای دی، نوشابه های انرژی زا، قهوه، کاپوچینو و ... که 

ارزش این اموال برابر اعالم کارشناسان مربوطه بالغ بر ۳ میلیارد ریال است، کشف شد.

خبر روزناجا

مسئول بیماری واگیر مرکز 
بهداشت استان:

نمی توان به محدودیت 
ها دل خوش بود

مســئول بیماری واگیر مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان، در مورد اینکه آیا اعالم 
محدودیت های تجمعی در اصفهان برای 
کاهش زنجیره انتقال ویــروس کووید 
۱9 موثر است؟ گفت: این محدودیت ها 
مفید بوده، اما واقعیت این است که باید 
خود مردم به این نتیجه برسند که از دور 
هم جمع شدن در هر نقطه ای خودداری 
کننــد، یعنی از مهمانی هــای خانوادگی 
گرفته تا فروشگاه ها و مراکز خرید بزرگ 
و مراسم عزا و عروســی، به عبارت دیگر 
افراد در هیچ شرایطی نباید در مکان های 
عمومی حتی روباز دور هم جمع شوند تا 
بلکه روند انتقال این ویروس کند شود و 

شرایط بهبود پیدا کند.
 رضا فدایی،  با اشــاره به این که در زمان 
تصویب و اعمال محدودیت ها، مسئوالن 
همه جوانب را در نظر می گیرند، افزود: از 
خسارات اقتصادی گرفته تا اثربخشی در 
کنترل کرونا برای اعمال محدودیت ها در 
نظر گرفته می شود، پس به محدودیت 
 هــای الزامــی مثــل تعطیل کــردن ها 

نمی توان به تنهایی دل خوش بود.
فدایی، مهــم ترین راهکار بــرای کنترل 
اپیدمــی را آگاهــی و همــکاری مردم 
دانســت و گفت: در ماه های نخســت 
اپیدمی به شــهروندان توصیه می شــد 
که خریدهــای مورد نیاز خانه را بســیار 
محدود کننــد و با احتیــاط انجام دهند، 
مثال فقط یک نفر بــرای خرید کاالهای 
مورد نیــاز به فروشــگاه برود و کیســه 
ها نیــز در خانــه ضدعفونی شــوند، اما 
اکنــون همه ایــن توصیه هــا فراموش 
شــده و در موارد بســیاری مــی بینیم 
که اعضــای خانواده به شــکل دســته 
جمعی و تفریحی بــرای خرید می روند 
 که ایــن خطر ابتــال به ویــروس را چند 

برابر می کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد:

تبدیل شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری کودکان به مراکز شبه خانواده
 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اعالم اینکه در حال تبدیل شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست یا با سرپرست غیر موثر به مراکز شبه 
خانواده هستیم، گفت: باوجود افزایش تعداد مراکز نگهداری، تعداد کودکان در این مراکز طی چند سال اخیر افزایش نداشته است.حبیب ا... فرید در آیین افتتاح 
ساختمان شیرخوارگاه نرجس اظهار کرد: ۶۸۰ مرکز برای نگهداری کودکان بی سرپرست یا سرپرست غیر موثر در کشور داریم که از این تعداد بیش از ۶۴۰ مرکز توسط 
خیران مدیریت می شود.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: تا حدود ۱۰ سال قبل بیشتر کودکان بهزیستی بی سرپرست بودند، ولی در حال حاضر 
بیشتر کودکان با سرپرست غیر موثر هستند که تالش می کنیم با شناسایی آنها، هم به خانواده هایشان کمک کنیم و هم مداخله به هنگام انجام دهیم.وی با بیان اینکه 
هر اتفاقی در آینده برای این کودکان بیفتد باقیات الصالحات برای خیران است، گفت: دیدن رشد و شکوفایی کودکان بی سرپرست یا با سرپرست غیر موثر، مشوقی 
برای سایر افراد جامعه است که در این زمینه گام بردارند.فرید با اعالم اینکه در حال تبدیل شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری کودکان به مراکز شبه خانواده هستیم، گفت: 
حدود ۱۰ هزار کودک بی سرپرست یا با سرپرست غیر موثر داریم که با وجود افزایش تعداد مراکز نگهداری، تعداد این کودکان افزایش نداشته است، چراکه هم فضای 

شبه خانواده و هم فرزندخواندگی را ترویج کردیم.

با شتاب گرفتن روند صعودی ابتالی مردم به بیماری کرونا 
از مرداد امسال تاکنون در شرایط اضطرار قرار داریم و باید 
از همه امکانات موجود برای خدمات رسانی استفاده کنیم؛ 
اما در این کار نیازمند حمایت همه مسئوالن به ویژه بخش 

قضایی هستیم

آغاز نخستین 
رزمایش مردمی 
حافظان سالمت 

محله
مراســم آغــاز رزمایش قــرارگاه 
حافظــان ســالمت بــا حضــور 
نمایندگان نهادهــای حاضر در این 

طرح برگزار شد.

وز عکس ر
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رادوشوویچ: 

توافق کردیم، جمعه می آیم!
بوژیدار رادوشــوویچ، دروازه بان کروات تیم پرســپولیس پس از پایان لیگ قهرمانان آســیا با 
دلخوری به کشــورش کرواســی رفت. نارضایتی او از عدم پرداخت حقوق، پــاداش و همچنین 
وضعیت اسکان خانواده اش در ایران سبب شد تا حتی نامه ای به پرسپولیسی ها بنویسد و خود 
را در موقعیت فســخ قرارداد هم قرار دهد.با این حال به نظر می رسد مشکالت بین پرسپولیس 

و بوژیدار حل شده است. 
مدیریت جدید باشــگاه پرســپولیس در روزهای اخیر ارتباط خــود را با ایــن دروازه بان برقرار 
کرد و توانســت با او توافــق کند.رادو با تاییــد این خبر می گویــد: »همانطور که قبــال هم گفتم 
نمی خواســتم مشــکلی برای پرســپولیس ایجاد شــود. ما صحبت کردیم و معاملــه را انجام 
دادیم اما من پولی نگرفتم. فقط می خواســتم مطالباتــم روی کاغذ بیایند«. گلر شــماره ۴۴ 
پرســپولیس که باســابقه ترین خارجی این تیم نیز هســت، در خصوص زمان بازگشــت خود 
می گوید: »برای بازگشــت همیشه دردســر بود؛ اما حاال با این پاندمی مشــکالت بیشتر شده. 
من باید تســت بدهم و جواب آن بیاید و همه این ها زمان بر هســتند. بنابرایــن فکر نمی کنم 
قبل از جمعه این هفته بتوانم در تهران باشم. ســعی می کنم جمعه به ایران بیایم و در روز بازی 
پرسپولیس در کشور باشــم«.او درباره شــایعاتی که درخصوص قراردادش منتشر شده، اظهار 
داشت: »نمی دانم این شــایعات را چه کســی منتشــر کرده. رقم قراردادم حتی نزدیک به آن 
 مبلغ هم نیســت ؛اما نمی توانم اسرار باشــگاه را فاش کنم و رقم را بگویم. از همه هواداران بابت

 حمایت هایشان ممنونم.«

پاسخ سرمربی استقالل به جذب »محسن مسلمان«!
مســلمان که یکــی از بازیکنان ســابق پرســپولیس در زمان برانکــو ایوانکوویچ بود، از ســوی 
این مربــی کــروات کنار گذاشــته شــد و ســپس عــازم ذوب آهن و ســپاهان شــد.بعد از 
قطع همکاری ســپاهان با مســلمان، گفته می شــود ایــن بازیکن مدنظر باشــگاه اســتقالل 
قرار گرفته اســت؛ موضوعی کــه محمود فکری ســرمربی اســتقالل به آن به صــورت دو پهلو 
پاســخ داد.فکری در پاســخ به این ســوال که آیا مسلمان در لیســت شــما قرار دارد؟ گفت: 
هنوز نــه؛ اما می توانیم فکــر کنیم که آیا مســلمان می تواند بــه ما کمک کند یا خیر.ســرمربی 
اســتقالل درباره اینکه دو پهلو به این ســوال پاســخ داده اســت، به خنده اکتفــا کرد.پیش از 
 این محمــد نــادری ،بازیکن فصل پیــش پرســپولیس در نقــل و انتقاالت ایــن فصل راهی

 استقالل شد.

رضایت نامه »میری« برای ذوب صادر شد
 ســید محمد میری که فصل قبل در نساجی مازندران عضویت داشــت و پس از به ثمر رساندن 
گل های راه دور و تماشایی در هفته های پایانی بیشتر بر سر زبان ها افتاد، در نقل و انتقاالت راهی 
گل گهر سیرجان شد ولی خیلی زود به پایان راهش با این تیم رسید.این هافبک  ۳۰ ساله پس 
از دو سال حضور در نساجی مازندران، دو ماه قبل به عنوان یکی از اولین خریدهای امیر قلعه نویی 
معرفی شد ولی حاال در آستانه شروع لیگ برتر از جمع سیرجانی ها جدا شد تا به جمع شاگردان 

رحمان رضایی اضافه شود.
میری که عالوه بر دو فصل حضور در نســاجی مازندران، در خونه به خونه بابل و سپیدرود رشت 
نیز ســابقه بازی دارد، قصد دارد با جدایی از گل گهر به ذوب آهن اصفهان برود.باشگاه ذوب آهن 
اصفهان پس از توافق بــا محمد میری، با مدیــران گل گهر مذاکره کرد و در نهایت ســیرجانی ها 

رضایت نامه این بازیکن جدید خود را برای تیم اصفهانی صادر کردند.

برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی؛

آقای خاص کوتاه آمد!

سمیه مصور  ســالن 12هزار نفــری آزادی تهــران روز 
پنجشــنبه در حالی میزبان برگزاری پیکار 
های انتخابی تیم ملی کشــتی برای حضور در رقابت هــای جهانی 2۰2۰ 
صربستان است که سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای اولین بار 

رضایت به برگزاری رقابت های انتخابی داده است.
محمد بنا در شــرایطی مجاب به برگزاری رقابت های انتخابی شده است 
که او پیش از این اعتقادی به انتخابی نداشت و همواره ترجیح می داد تا 
شاگردانش را در تورنمنت های بین المللی محک بزند؛ اما شیوع ویروس 
کرونا در دنیا و عدم برگزاری تورنمنت های بین المللی باعث شد تا انتخاب 
نفرات شرکت کننده در مسابقات جهانی 2۰2۰ صربستان در رشته کشتی 
فرنگی نیز با برگزاری دیدارهای انتخابی مشخص شود. البته نفرات حاضر 
برای شــرکت در این دیدار ها با نظر مستقیم ســرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی انتخاب شــدند به طوری که در این لیست نامی از سعید عبدولی، 
کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی در سال های اخیر دیده نمی شود.عبدولی 
در واکنش به عدم دعوتش به انتخابی می گویــد که تصمیم گیرنده کادر 
فنی است و اعتراضی به این مسئله ندارد. شاید هم به این دلیل که هنوز 

به آمادگی کامل برای حضور در انتخابی نرسیده اســت. با موافقت بنا بر 
برگزاری پیکارهای انتخابی، دیدارهای ده وزن کشتی فرنگی فردا برگزار 
می شود که از همین حاال مشخص است رقابت های انتخابی با جذابیت 
بیشتری بین مدعیان برگزار خواهد شد. گفته می شود که محمدرضا گرایی 
به وزن ۶۷ کیلوگرم رفته تا با حسین اسدی کشــتی بگیرد. جدای از این 
وزن، کشتی های چند وزن دیگر هم از حساسیت باالیی برخوردار است. در 
وزن ۶۰ کیلوگرم هم حضور دو مدعی بزرگ )پویا ناصرپور و علیرضا نجاتی( 
نوید یک دوئل جذاب را می دهد یــا وزن ۸۷ کیلوگرم که رامین طاهری و 
حســین نوری رقابت نزدیکی با هم خواهند داشت. در ۹۷ کیلوگرم هم با 
حضور علیاری و بالی، شاید ســاروی کار آسانی برای قهرمانی در انتخابی 
نداشته باشد. در نهایت نیز اوج حساسیت در 1۳۰ کیلوگرم سرشاخ شدن 
سه مدعی امیر قاسمی منجزی، میرزازاده و یوسفی است که بدون شک 

جذاب و دیدنی خواهد بود.
در همین روز در رشــته کشــتی آزاد نیز پیکارهای انتخابی در هفت وزن 
کشتی آزاد برگزار می شود. پیش از این طی دور یکم و هشتم آبان ماه در 
خانه کشتی شــهید ابراهیم هادی، پیکارهای انتخابی سه وزن ۶5، ۷۴ و 

۷۹ کیلوگرم برگزار شده بود.با وجودی که سه مسابقه انتخابی گذشته، به 
دلیل برگزاری آن در خانه کشتی و در شرایط اردویی، بدون حضور مربیان 
اختصاصی کشتی گیران برگزار شد ، این بار پیکارهای انتخابی در شرایط 
رسمی البته بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. به همین دلیل از هیئت ها 
خواسته شده است که یک مربی را برای کشــتی گیران حاضر در مسابقه 

انتخابی پیش رو به فدراسیون معرفی کنند.
با توجه به موج جدید و ســنگین شــیوع ویروس کرونا در کشور و اینکه 
برخی از مدعیان با اتمام دور رفت لیگ و اردوی تیم ملی به شهر و دیار خود 
رفتند، قرار است تمامی مدعیان حضور در رقابت های انتخابی، قبل از این 

مسابقات، مورد تست کرونا قرار گیرند.
در همین راستا محمد ابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی با تاکید 
بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشــتی توسط فدراســیون  گفته است:» 
مطمئنا این بار نیز تمامی مصوبات بهداشتی و پروتکل های مورد نظر برای 
پیشگیری از ابتال به کرونا در بین اهالی کشتی اجرایی خواهد شد. شک 
نداشته باشید که فدراسیون کشتی همچنان با سختگیری و جدیت خاصی 

برای برگزاری رقابت های انتخابی برنامه ریزی کرده است.«

 سوال  روز

احتمال برگزاری یورو 2020 در روسیه قوت گرفت
شیوع کرونا در سال جاری باعث شــد تا برگزاری مســابقات جام ملت های اروپا موسوم به یورو 
2۰2۰ میســر نشــود. به همین خاطر اتحادیه فوتبال اروپا »یوفا« این مســابقات را به سال 2۰21 
موکول کرد.البته با توجه به شدت گیری 
مجدد کرونــا در قاره ســبز، اکنون این 
احتمال هست که حتی امکان برگزاری 
مسابقات در سال آینده میالدی نیز مهیا 
نشــود. به خصوص که طبــق برگزاری 
مسابقات در 11 شــهر از قاره باید برگزار 
شوند.البته یوفا راهکارهای مختلفی را 
مورد بررسی قرارداد و به منظور جلوگیری 
از برگزارنشدن مسابقات در سال آینده، 
حتی اجــازه داد بازی ها در شــهرهای 
محدودتری انجام گیرند.یک مقام این ســازمان در مصاحبه با ریانووســتی عنوان کرد اکنون این 
امکان وجود دارد که مسابقات یورو در ۸، 5 یا حتی یک کشور از قاره برگزار شود.در پی انتشار این خبر 
بود که روزنامه لوپاریزین، چاپ فرانسه از احتمال برگزاری کلیه مسابقات یورو 2۰2۰ در سال آینده 
و در کشور روسیه خبرداد.این نشریه پرمخاطب نوشت مسئوالن یوفا براین باور هستند که روسیه 
به خاطر برگزاری مسابقات جام جهانی 2۰1۸ تمام امکانات سخت افزاری جام ملت ها را به صورت 

متمرکز دارد و تنها از جنبه مالی، باید مورد حمایت قرار گیرد.

»زالتان« قرارداد جدیدی با میالن امضا می کند
مهاجم سوئدی میالن به زودی قراردادش را مجددا تمدید می کند.به ادعای نشریه کالچومرکاتو 
ایتالیا، پس از درخشش خیره کننده زالتان ابراهیموویچ در ترکیب تیم فوتبال میالن، این باشگاه 
تصمیم گرفته قرارداد این ستاره سوئدی را تمدید کند.این مهاجم ۳۹ ساله در زمستان سال قبل 
با قراردادی شش ماهه به میالن بازگشــت و به این تیم کمک کرد تا نتایج خوبی بگیرد و سپس 
قراردادش برای یک سال دیگر تمدید کرد.با این حال، گویا مدیران میالن قصد دارند دوباره قرارداد 
زالتان را تمدید کنند. بر همین اساس گفته می شود به زودی قرارداد ابراهیموویچ برای یک سال 

دیگر هم تمدید می شود تا او سال آینده هم پیراهن میالن را برتن کند.

ثابت می کنم ارزش پول بایرن را داشتم
یک ســال قبل بود که بایرن مونیخ گران قیمت ترین خرید تاریخ باشگاه خود را انجام داده و با 
پرداخت ۸۰ میلیون یورو موفق شــد لوکاس هرناندز را از اتلتیکومادرید جذب کند. البته اگرچه 
فصل اول چندان باب میل لوکاس هرناندز پیش نرفته، اما او مدعی شد در آینده قصد دارد پاسخ 
این اعتماد بزرگ باشگاه را بدهد.لوکاس هرناندز گفت: »سال اول حضورم در باشگاه بایرن مونیخ 
برای من دشوار بود. اما حاال از اتفاقاتی که رخ می دهد نه غمگین هستم و نه ناامید. باشگاه خیلی 
به من اهمیت داده و من می خواهم پاســخ خوبی به این اعتماد بدهم. من یک بازیکن تالشگر 
و مبارز هســتم. بایرن تالش زیادی برای خرید مــن انجام داده و مبلغ ۸۰ میلیــون یورو نیز به 
اتلتیکومادرید پرداخت کرد. باید نشان دهم که باشگاه به خوبی سرمایه گذاری کرده و من لیاقت 
پوشیدن لباس بایرن مونیخ و دفاع از نشان این باشــگاه را دارم. می خواهم هم در ترکیب تیم 
عملکرد درخشانی ارائه داده و از نظر فردی نیز موفق ظاهر شوم.«هانسی فلیک، سرمربی بایرن 
مونیخ چندی قبل مدعی شد ترجیح می دهد لوکاس هرناندز در پست خط میانی بازی کند، اما 
این بازیکن توانایی بازی کردن در دفاع کناری را نیز دارد. خود لوکاس هرناندز در این رابطه گفت: 

»برای من فرقی نمی کند و در هر دو پست احساس خوبی دارم.«

فوتبال جهان

چرا عادل فردوسی پور 
مهاجرت نمی کند؟!

عادل فردوسی پور در یکی از دوشنبه های مورد 
عالقه اش دوباره در تصاویر ویدئویی پیدا شــد 
تا این بار به بهانه جشن امضای اینترنتی کتاب 
»پیگیر اخبار نباشــید« کمی هم درباره حال و 
هوای این روز های خودش حــرف بزند.عادل 
بعد از تغییر مدیریت در شــبکه ســه، نه تنها از 
برنامه ۹۰ مورد عالقه اش کنار گذاشته شد بلکه 
کال ارتباطش با این شــبکه را هم از دست داد. 
او حاال فقط با تهیه کنندگــی برنامه فوتبال 12۰ 
شــبکه ورزش می تواند با مخاطبانش ارتباط 
برقرار کند که فصــل جدید ایــن برنامه هم با 
چالش هایی برایش همراه بوده و هنوز نتوانسته 
قســمت جدیدی را روی آنتن ببرد.او دوشنبه 
شب همچون گذشته که دوشــنبه ها با برنامه 
۹۰ میهمان خانه های هوادارانش می شــد در 
یک گفت و گوی الیو اینســتاگرامی با سروش 
صحت شــرکت کرد و به بســیاری از سواالت 
مخاطبانش جــواب داد؛ از دلتنگی اش برای 
گزارشگری حرف زد و از عرقش به ایران و ماندن 
در این کشور در هر شرایطی.البته که هرجا عادل 
باشد حاشیه هم است! او در پاسخ به درخواست 
یکی از هوادارانش که گفته بود »برای مان ماچ 
می فرستید؟« خاطر ای از جو گیر شدنش زمان 
اجرای برنامه ۹۰ تعریف کرد کــه برای یکی از 
مخاطبان ماچ فرســتاده است. وی هم چنین 
گفت: »فوتبال 12۰« تعطیل نشده بود که دوباره 
راه بیفتد. ضمن اینکه من نمی توانم برای ادامه 
دادن یا ندادن برنامه تصمیم شخصی بگیرم، 
چون 5۰، ۶۰ نفر عوامل مشغول کار در آن برنامه 
هستند. اگر شرایط مهیا باشد به احتمال زیاد در 
یکی دو هفته آینده برنامه شروع می شود.عادل 
افزود:دوست دارم خاطرات همه این سال های 
فعالیتم را بنویسم و اگر بشود آن را در قالب کتاب 
بیاورم.فردوسی پور درباره برنامه نود هم گفت: 
اگر به بیست سال قبل برگردم باز هم »نود« را 
می سازم و دلم خیلی برای گزارشگری تنگ شده 
است. گزارشــگر محبوب تلویزیونی هم چنین 
درباره مهاجرت از کشور گفت:من شخصا برای 
افرادی که ترجیح دادنــد از ایران بروند احترام 
قائلم، اما خودم عرق وحشتناکی به وطنم دارم 

و تمام تالشم این بوده که در کشورم کار کنم.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

هواداران پورتو در 
انتظار مهدی!

پورتیسا، کانال هواداری تیم پورتو با 
اشاره به بازی نکردن طارمی با انتشار 
تصویر اسکلتی در صفحه اینستاگرام 
نوشت: در انتظار بازی کردن طارمی.

تغییر نام فدراسیون جهانی بولینگ
فدراسیون بولینگ اعالم کرد که کنگره فوق العاده فدراسیون جهانی بولینگ 12 آبان به صورت وبینار برگزار شد و هاشم اسکندری، رییس فدراسیون بولینگ ایران 
نیز در آن حضور پیدا کرد.این کنگره با تصمیم هیئت رییسه فدراسیون جهانی بولینگ مبنی بر تغییر نام به »فدراسیون بین المللی بولینگ)IBF(« برگزار شد که در 
آخر با 1۰۶ رای موافق این تغییر صورت گرفت. وبینار با سخنرانی شیخ طالل محمد الصباح ، رییس فدراسیون جهانی بولینگ آغاز و در ادامه پیام دکتر رافائل شیولی، 
رییس انجمن بین المللی فدراسیون های ورزشــی خوانده و بالفاصله با اعالم رای نهایی مراحل تغییر نام انجام شد.در پایان نیز تصمیم گرفته شد در وبینارهای 
آینده در مورد مسائلی که می تواند ارتباط میان فدراسیون بین المللی بولینگ و کمیته بین المللی المپیک را بیشتر کند با شرکت فدراسیون های ملی برگزار شود.

این وبینار با حضور 11۴ فدراسیون ملی و پوشش توسط 1۰۸ رسانه برگزار شد و در نهایت با 1۰۶ رای مثبت نام فدراسیون جهانی بولینگ به »فدراسیون بین المللی 
بولینگ« تغییر پیدا کرد.بنابراین »فدراسیون بین المللی بولینگ« با حروف اختصاری IBF خوانده و با این نام معرفی می شود.  این تغییر نام از این رو اتخاذ شد 

که ورزش بولینگ جایگاه مناسب تری در میان رشته های متنوع ورزشی دنیا پیدا کند و روند المپیکی شدن این رشته جذاب تسریع شود.

ســرمربی تیم والیبال نشســته بانوان ذوب آهن 
در خصــوص وضعیت تیم والیبال نشســته بانوان 
و نحوه تمرینات تیمش، اظهار کــرد: بعد از صدور 
مجوز باشگاه و اداره کل ورزش و جوانان از مهر ماه 
تمرینات تیم با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی را 
شروع کردیم. مقرر شده اواخر آبان  ماه جلسه قرعه 
کشی لیگ برتر برگزار شود تا در ماه آینده مسابقات 
را آغاز کنیم.لیال بریانیــان افزود: تمرینات خوبی را 
شــروع کردیم و با ترکیبی از بازیکنان ملی و بومی 
که داریم تیم خوبی بسته شده است و تالش مان 
این است که امســال نیز در جمع مدعیان قهرمانی 
قرار داشته باشیم.بریانیان ادامه داد: در این فصل 
زهرا نجاتی، سمیرا خالقی و غزل الفت از تیم جدا 
شده و در مقابل طیبه جعفری و زهرا دانایی به تیم 

اضافه شده اند.سرمربی تیم والیبال نشسته بانوان 
ذوب آهــن در خصوص نحوه برگزاری مســابقات 
گفت: مسابقات ما به دلیل ســختی رفت و آمد و 
همچنین بحث بودجه و هزینه های زیاد همیشــه 
به صورت متمرکز برگزار می شــد؛ بنابراین به نحوه 
برگزاری عادت داریم و امسال نیز احتماال به همان 
نحوه برگزار خواهد؛ البته باید ببینیم چند تیم در این 
فصل لیگ شــرکت می کنند.بریانیان در خصوص 
وضعیت والیبال نشسته اصفهان و پتانسیلی که در 
اســتان اصفهان وجود دارد، گفت: والیبال نشسته 
اصفهان را حدود 1۶ ســال پیش راه اندازی کردیم 
و از همان زمان به هیئت پیشنهاد کردم که هم پای 
اصفهان شهرســتان ها را نیز فعال کنیم؛ چرا که در 
شهرستان ها ظرفیت و پتانســیل خوبی داریم که 

باید تنها شناسایی شوند، روند به گونه ای شد که در 
حال حاضر به اندازه لیگ کشور در اصفهان تیم داریم 
و اصفهان تنها استانی است که دارای لیگ داخلی با 
کیفیت است و در واقع این نتیجه کاری بوده که از 1۶ 
سال پیش شروع کردیم و این جای تبریک به هیئت 
جانبازان و معلوالن استان و همچنین بازیکنانی که 
فعل خواستن را به بهترین نحوه صرف کردند، دارد. 
در کنار آن باید از دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان که 
با حمایت از این رشته انگیزه بانوان را باال می برند، 

تشکر کرد.

سرمربی تیم والیبال نشسته ذوب آهن:

اصفهان تنها استان دارای لیگ داخلی است

با موافقت بنا بر برگزاری پیکارهای انتخابی، دیدارهای 
ده وزن کشتی فرنگی فردا برگزار می شود که از همین 
حاال مشخص است رقابت های انتخابی با جذابیت 

بیشتری بین مدعیان برگزار خواهد شد
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

انتشار 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت در اصفهان
معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان اظهار کرد: سال گذشته شــهرداری اصفهان ۶۰۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت برای قطار شهری و ۱۳۰ میلیارد برای خطوط تندروی اتوبوسرانی سهم داشت.
مرتضی طهرانی افزود: با وقوع حادثه ســیل در یکی از استان ها، ســهم ۶۰۰ میلیارد تومانی اوراق 
مشارکت اصفهان از سوی دولت برای کمک به این استان ســیل زده به ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش 
یافت.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه داد: انتشار اوراق مشارکت با توجه به شرایط 
ناشی از شیوع ویروس کرونا به سال جاری موکول شد.وی گفت: در سال جاری شهرداری اصفهان 
مصوبه ای از شورای شــهر گرفت مبنی بر اینکه چنانچه دولت انتشــار اوراق را نپذیرفت ۱۰۰ درصد 
مسئولیت بازپرداخت آن را شهرداری بر عهده بگیرد و مجوز الزم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت کشور دریافت شد، اما با توجه به جابجایی رییس دیوان محاسبات کشور برای مدتی 
تایید اوراق توسط این نهاد به تاخیر افتاد تا اینکه در نهایت موافقت خود را اعالم کرده و اوراق منتشر 
شد.طهرانی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد مسئولیت ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر 
شده اخیر بر عهده شهرداری است و دولت هیچ مسئولیتی در بازپرداخت آن ندارد، اما بازپرداخت 
۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکتی که برای کمک به استان سیل زده اختصاص یافت ۵۰ درصد بر 

عهده دولت و ۵۰ درصد بر عهده شهرداری است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

تحقق توسعه انسانی با مطالبه گری تشکل های 
زیست محیطی امکان پذیر است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: مدیریت پسماند به عنوان یک 
حوزه اجرایی است که در شهر فعالیت دارد و سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری آن در سطح 
شهر گسترده شده است.رحیم محمدی ســازمان های مردم نهاد را یکی از بخش های نرم افزاری 
مهم و تاثیرگذار در حوزه اجرا دانست و افزود: این اثربخشی به دلیل وجود چشم اندازهای متعالی در 
تشکل هاست که در شرایط فعلی جامعه و مسیر حرکت از سنت به سمت مدرنیته می تواند به عنوان 
عاملی برای توسعه انسانی عمل کند.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در سال های اخیر این سازمان موفق شده در اکثر شاخص ها مانند تحصیالت و دسترسی به 
وسایل ارتباطی به عدالت نسبی دست پیدا کند، اما آنچه هنوز محقق نشده احساس رضایت است 
که می توان ریشه آن را در غافل ماندن از توســعه همه جانبه جست و جو کرد چرا که پیشرفت یک 
عامل تک بعدی بوده، اما توســعه عاملی چندبعدی و از جنس انسان و مردم است.وی، نوع نگاه 
به سازمان های مردم نهاد را نگاهی فرهنگی دانســت و خاطرنشان کرد: این مجموعه ها از دیدگاه 
عملکردی، نقش محور هســتند و در این نقش کارکردهایی مثل الگوسازی، مرجعیت اجتماعی، 
تسهیلگری و حمایت را دارا هستند که از ویژگی های توسعه است و این ایفای نقش می تواند مسیر 
رســیدن به اهداف زیســت محیطی را هموار کند.محمدی با بیان اینکه نقش سازمان های مردم 
نهاد فراتر از نقش نهادهای خدماتی اســت، گفت: مدیریت پســماند و موضوعات مربوط به آن از 
قبیل بازیافت بیش از آنکه فرآیندی و تکنولوژیک باشــد، یک موضوع فرهنگی و انسانی است و 
سازمان های مردم نهاد با ایجاد یک شبکه مطالبه گر می توانند نقش راهبردی خود را به درستی ایفا 
کنند و ضمن مطالبه از ما، پیام ما را به سایر مردم مخابره کنند.وی این نهادها را یک سرمایه بزرگ 
در انجام فعالیت های زیست محیطی دانست و اســتفاده از این پتانسیل را مسیری برای تحقق 
سرمایه گذاری بر توان مردم ترسیم کرد.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
خواستار تداوم همکاری با سازمان های مردم نهاد در راستای توسعه زیست محیطی جامعه و تحقق 
حقوق شهروندان شد و از امضای صورت جلسه این نشســت میان این سازمان و انجمن زیست 

محیطی صلح با طبیعت و تعیین راهکارهای همکاری میان طرفین خبر داد.

مشاور طرح الکترونیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

شهرداری اصفهان، جایگاه نخست خدمات الکترونیک در کشور

شــهردار اصفهان با بیان اینکه از ابتدای ورود به شهرداری اصفهان به 
دنبال این بودیم که اخذ پروانه برای شهروندان به سهولت امکان پذیر 
باشــد و دغدغه هایی که در مســیر گرفتن پروانه وجود دارد، مرتفع 
شود، اظهار کرد:هیچ راهی جز حرکت به سمت تکنولوژی های نوین 
وجود ندارد، امکانات و فرصتی که ناشی از قرارداد شهرداری با شرکت 
صفارایانه ایجاد شــده، فضا را در همه مناطق شــهرداری به گونه ای 
فراهم کرد که شهرداری از طریق سامانه اصفهان نما به راحتی می تواند 

نیازهای خود و شهروندان را مرتفع کند.
 به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... 
نوروزی ضمن تاکید بر لزوم توســعه فناوری های نوین الکترونیک 
در شهرداری اصفهان برای سهولت کار شهروندان و کاهش مراجعات 
مردمی، انتظار شهرداری را تحقق شعار »شهر هوشمند« به طور کامل 
ذکر کرد و افزود: انتظارمان این است ضعف های موجود مرتفع و ارائه 
خدمات، روان تر شــود تا هر شــهروند اصفهانی بتواند در منزل خود 

پروانه دریافت کند.  

فناوری و خدماتی که شهرداری اصفهان 
ارائه می دهد، کامال به روز است

مدیرعامل شــرکت صفارایانه و مشــاور طرح الکترونیک شهرداری 
اصفهان در قالب برند سرای 8 و سامانه اصفهان نما در دیدار با شهردار 
اصفهان گفت: خدا را شاکریم سیســتمی که در شهرداری اصفهان با 
عنوان خدمات الکترونیک فعال اســت، سیستمی بی نظیر در کشور 
است که به ویژه در شــرایط کرونایی اهمیت باالیی در رفاه و آسایش 
شهروندان دارد. رضا زرین تصریح کرد: مجموعه فعالیت ها، تالش ها 
و برنامه های این شرکت به سمتی بوده که شهروندان اصفهانی بتوانند 
در منزل خود و یا از طریق موبایل یا سیستم رایانه، خدمات مختلفی که 
از سوی شهرداری ارائه می شود را دریافت کرده و دیگر نیازی به حضور 
فیزیکی در شهرداری نداشــته باشد.    وی تصریح کرد: شهروندان در 
این ســامانه، می توانند تمام خدماتی که در حوزه شهرسازی اعم از 
گرفتن اســتعالمات الکترونیکی، پروانه، پایان کار، پرداخت قبوض 

نوسازی، مشاهده دستور نقشه و ... است را دریافت کنند. شهروندان 
می توانند بــا کلیک روی ملک خود مشــاهده کننــد آن ملک دارای 
چه ضوابطی در شهرداری است یا اینکه شــهرداری چه طرحی برای 
توسعه آن ملک در نظر دارد. مدیرعامل شــرکت صفارایانه ادامه داد: 
در این مسیر، سعی شده سامانه به یک ســهولت و سادگی رسیده و 
دانش و تالش کارکنان و کارشناســان شهرداری در اتاق های مختلف 
به صورت کامل برخط شود و شهروند با یک کلیک روی ملک خود به 
تمام خدمات، دسترسی پیدا کند.   وی اضافه کرد: فناوری و خدماتی 
که شــهرداری اصفهان ارائه می دهد کامال به روز بوده و به جرأت می 
گوییم شهرداری اصفهان در این زمینه در کشور پیشرو است، شرایط 
کرونایی کشور شهرداری اصفهان را هر چه بیشتر ترغیب می کند تا با 
جدیت باالیی این مسیر را طی کند و شرکت صفارایانه نیز در این مسیر 

به شهرداری یاری می رساند. 
زرین با بیان اینکه شــرکت صفارایانه با شــهرداری های بسیاری در 
ســطح کشــور همکاری می کند، گفت: با آگاهی از شرایط  شهرداری 
های کالن شهرهای کشــور می گویم هم اکنون شهرداری اصفهان در 
حوزه شهرســازی، ارتباط با مردم و تقلیل صدور زمان پروانه جایگاه 
نخست کشــور را دارد، خدمات الکترونیکی که شهرداری اصفهان به 
صورت الکترونیک ارائه می دهد محدودیــت زمانی و مکانی ندارد و 
هر شــهروند در هر مکانی که حضور دارد می تواند با مراجعه به سایت 
my.isfahan.ir خدمات ملک خود و سایر خدمات که طیف وسیعی 

را شامل می شود، دریافت کند.  
وی با بیــان اینکه از این خدمات با عنوان ســلف ســرویس یاد می 
شود، تاکید کرد: شهروند با مراجعه به ســایت، خدمت را مشاهده و 
آن را انتخاب و به تناسب انتخابی که انجام داده خروجی های الزم را 
دریافت می کند. بخشی از این خدمات، شهرگردی است که شهروندان 
اصفهانی می توانند در سطح شهر اصفهان حرکت و مناطق مختلف، آثار 
باستانی، بازارچه ها و هر آن چیزی که در قالب فضای واقعی مشاهده 
می کنند را در بستر فضای مجازی مشــاهد کنند.   مدیرعامل شرکت 
صفارایانه ادامه داد: از خدمات دیگر این سامانه می توان از پرداخت 
عوارض نوسازی، مشاهده ضوابط ملک، ســطح اشغال ملک، تعداد 
واحدها، آگاهی از تعیین میزان هزینه ای که شهروند باید برای گرفتن 
پروانه پرداخت کند، تصدیق گواهی، مشــاهده دانشنامه و ... نام برد 
که باعث می شود شهرداری اصفهان به ســمت شهرداری شیشه ای 
یا شــناور حرکت کند زیرا اقدامات و خدمات به صورت کامال پویا و به 

روز ارائه می شود.     

با مسئولان

طنازی شهروندان در »شهر بخیر« گل می کند
نخستین جشنواره طنز ادبی شهروندی با عنوان شهر بخیر به همت اداره توسعه فرهنگ شهروندی و 
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
برگزار می شود.شاعران و نویسندگان سراسر کشور تا سی ام آذرماه فرصت دارند آثار خود را در قالب 
شعر، داستانک )حداکثر ۵۰۰ کلمه( و کاریکلماتور در موضوعات اخالق شهروندی )مدیریت خشم، 
فرهنگ آپارتمان نشینی، وندالیسم(، حمل و نقل عمومی و پاک )رعایت قوانین حمل و نقل و ترافیک(، 
فضای سبز و محیط زیست )حفظ و نگهداری فضای سبز، استفاده از گیاهان دائمی در فضای سبز 
خانگی(، مصرف بهینه انرژی )گاز، آب و برق( و پسماند و بازیافت )کاهش مصرف پالستیک، کاهش 
تولید پسماند( به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. همچنین کرونا به عنوان موضوع بخش ویژه این 

جشنواره در نظر گرفته شده است.
دبیرخانه جشنواره به پنج اثر برگزیده هر کدام مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می کند. در تمام 
بخش ها نیز به جز نفرات برگزیده، ۳۵ اثر مورد تقدیر قرار می گیرد و به هر کدام مبلغ ۱۰ میلیون ریال 
جایزه نقدی اهدا خواهد شد. همچنین قرار است آثار برگزیده این جشنواره در مجموعه ای به چاپ 
برسد. اختتامیه و اهدای جوایز جشنواره طنز ادبی شهروندی شهر بخیر بهمن ماه امسال و همزمان با 
جشن های پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود.معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره از جایگاه بسیار ویژه طنز در میان 
اصفهانی ها گفت و اظهار داشت: در شهر اصفهان مردم همواره نوعی ترزبانی و شیرین بیانی داشته اند که 
کمتر در شهرهای دیگر ایران و ایران فرهنگی که بخش زیادی از آن جدا شده است، مشاهده می شود. 
مهدی تمیزی افزود: از قرون سوم و چهارم تا به امروز داستانک ها و سروده های بسیاری در حوزه طنز 
در ادبیات ما خلق شده است. همچنین هجو، هزل، فکاهه و جوک نیز در ادبیات ما وجود دارد که البته 
بسیاری از آنها برای جامعه برخورنده است و زیاد مناسب جامعه نیست و به نظر می رسد بیشتر مناسب 
جمع های کوچک باشد. وی ادامه داد: به قول زنده یاد صابری فومنی یا همان گل آقا طنز باید جراحی 
کند و نه سالخی و وظیفه طنزپرداز هم جراحی جامعه است، چون امید به بهبودی از جراحی انتظار 
می رود و نه از سالخی.معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ابراز 
امیدواری کرد جشنواره طنز ادبی شهروندی با عنوان شهر بخیر بتواند اقدامی مثبت در جهت زنده نگه 
داشتن طنز در شهر اصفهان باشد.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان نیز در این خصوص گفت: آموزش فرهنگ شهروندی نیازمند ابزار مناسب 
است که زبان هنر یکی از بهترین این ابزارها اســت.احمد رضایی دارافشانی افزود: یکی از بهترین و 
موثرترین زبان های هنری نیز طنز است که جایگاه خاصی در میان مردم و به خصوص در شهری مانند 
اصفهان که شهروندان آن به طنازی معروف هستند، دارد.وی تصریح کرد: در همین راستا اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان اقدام به برگزاری جشنواره مشترکی با عنوان 
جشنواره طنز ادبی شهروندی شهر بخیر کردند.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با چاپ و نشر آثاری که به دست ما 
می رسد، برای آموزش مفاهیم فرهنگ شهروندی ارتباط خوبی با مردم برقرار کنیم.رضایی با اشاره به 
موضوعات جشنواره شعر و داستان شهر بخیر تصریح کرد: تالش کردیم با برگزاری برنامه هایی مانند 
کالس شهر، جشنواره فیلم، شعر و داستان و طنز و همچنین سومین مسابقه نمایشنامه نویسی در 
راستای آموزش های شهروندی گام برداریم. به گفته وی، طبق تصمیم معاونت فرهنگی و معاونت 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان قرار است اداراتی مانند اداره توسعه 
فرهنگ شهروندی، اداره ســالمت، اداره گردشــگری و ... با همکاری دفاتر تخصصی این سازمان 
برنامه هایی مشارکتی را برگزار کنند.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با اشــاره به چاپ آثار برگزیده جشنواره طنز ادبی شهروندی شهر بخیر در 
آینده گفت: در پایان جشنواره شعر و داستان شهر من نیز که سال گذشته با شرکت 4۶۱ اثر برگزار شد، 
7۰ اثر برای چاپ انتخاب و تا امروز برای ۵۰ اثر تصویرسازی شده و قرار است این آثار در اختیار آموزش 

و پرورش قرار گیرد تا در قالب برنامه شاد و در طرح کالس شهر استفاده شود. 

خبر روزخبر

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان:

جمع آوری کارتن خواب ها 
وظیفه شهرداری نیست

مدیــر کل پیشــگیری و رفــع تخلفــات 
شــهری شــهرداری اصفهان بــا تاکید بر 
اینکه جمــع آوری کارتــن خواب ها وظیفه 
شــهرداری نیســت، گفت: بر اساس بند 
پنج ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، این نهاد 
صرفا موظف به جلوگیــری از تکدی گری 
است.حســن محمدحســینی اظهار کرد: 
طبق مصوبــه شــماره 7۰.۶۰۳ مورخ ۲۵ 
خرداد 78 شــورای عالی اداری کشــور، 
دســته و گروه های متکدیان شامل افراد 
ولگــرد اعم از حرفــه ای و غیــر حرفه ای، 
بی سرپرست و مجهول الهویه، گمشده، در 
راه مانده و متواری، معلول و ناتوان جسمی 
یا ذهنــی، بیمــاران روانی حــاد و مزمن، 
نیازمندان غیرحرفــه ای، معتادان خیابانی 
و کارتن خواب هاســت.وی با بیان اینکه با 
تصویب و ابالغ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد 
مخدر، مسئولیت اجرای معتادان متهاجر 
)نگهداری اجبــاری معتــادان خیابانی و 
متهاجر( بر عهده بهزیســتی است، افزود: 
به شایســتگی این امر در بنــد ۹ مصوبات 
شورای عالی اداری کشــور، سازمان های 
وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی را 
موظف کرده معتادان خیابانی را تحویل و در 
اماکن مناسب نگهداری و ضمن آموزش و 
حمایت های الزم اقدامات مقتضی را برای 
فراهم کردن شرایط و زمینه مناسب جهت 
بازگشت عادی این افراد به جامعه به عمل 
آورد.مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شــهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
مصوبه شــورای عالی اداری کشــور مورخ 
۲۵ اردیبهشت ماه 78 مجتمع اردوگاهی را 
زیر نظر فرمانداری تعیین کرده و طبق ماده 
چهار از همین مصوبه مســئول اردوگاهی 
توسط فرمانداری تعیین می شود بنابراین 
معرفــی قانونــی مســئول اردوگاه فاقد 

وجاهت و مبنای قانونی است.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان از پروژه نمایشگاه 
بین المللی به عنوان یکی از نیازهای اساســی شهر 
اصفهان و مرکز فعالیت های اقتصادی یاد کرد و گفت: 
این منطقه آزدســازی و احداث دسترسی از تقاطع 
روشن دشت تا نمایشگاه و از خروجی نمایشگاه تا 
بلوار رضوان را انجام داده است.رضا اخوان اظهار کرد: 
احداث مسیر دسترسی به نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان یکــی از الزامات بود که 74 هــزار مترمربع 
آزادسازی برای این کار صورت گرفت که پروژه ای دو 
منظوره برای دسترسی به رینگ چهارم و نمایشگاه به 
شمار می رود.وی با اشاره به دیگر طرح های خدماتی 

در دست ساخت منطقه چهار، تصریح کرد: در ورودی 
خیابان مشــتاق و مجاور باغ گل ها یک ســرویس 
بهداشتی با ۲4 چشمه در مساحت 4۰۰ متر و هزینه 
یک و نیم میلیارد تومان در حال احداث است که تا دو 
ماه آینده تکمیل می شود.مدیر منطقه چهار شهرداری 
اصفهان افزود: همچنین ساخت سرویس بهداشتی 
پارک کردآباد به پایان رســیده است، همچنین آغاز 
عملیات ساخت ســرویس بهداشــتی مجاور پل 
شهرســتان با برگزاری مناقصه در حال انجام است.
وی با اشاره به مســاحت ســه هزار و4۰۰ هکتاری 
پارک طبیعی شرق اصفهان، تصریح کرد: دو هزار و 
4۰۰ هکتار از این پارک در محدوده منطقه چهار واقع 
شــده که عالوه بر نگهداری پارک شــرق در راستای 
توسعه فضای فرهنگی، گردشگری و رفاهی فاز اول 
پردیس اشراق در سال ۹8 اقدام شــده و فاز دو در 

حال تکمیل طراحی اســت.اخوان تاکید کرد: توجه 
به زیرساخت ها در منطقه چهار شهرداری مورد تاکید 
بوده است که در این راستا با نیازسنجی در محدوده 
محله های کردآباد و ســواردز بعد از ۵۰ سال اقدام به 
ایجاد دسترسی کردیم تا این محله ها که در بن بست 
بود، از این وضعیت نجات یابد.وی ادامه داد: در این 
راستا طراحی دسترسی از انتهای خیابان عالمه امینی 
و شهرک پردیس برای خارج شدن کردآباد و سواردز از 
بن بست انجام شده است؛ البته به علت اینکه بخش 
عمده ای از مســیر در حریم قرار گرفته نیاز به مجوز 
از طریق مراجع باالدســتی داشت که برای این کار از 
طریق شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبات 
در حال دریافت اســت و پس از تشــریفات قانونی 
آزادسازی این دسترسی شروع و سال آینده عملیات 

عمرانی آغاز می شود.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان خبرداد:

ساخت پروژه دو منظوره برای دسترسی به نمایشگاه و رینگ چهارم

نور افشانی آسمان 
اصفهان

به مناســبت میالد با سعادت 
حضرت رســول اکرم )ص( 
آسمان شهر اصفهان شامگاه 

دوشنبه نور افشانی شد.

وز قاب ر

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره ۳۰۵۹/ ش مورخ ۹8/۱۲/۲8 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات اجرایی احداث فاز 
دوم پارک بزرگ شهر را با اعتبار اولیه ۲۲/۲44/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه عمومی )نوبت سوم(
شهرداری شاهین شهر

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر  م الف:1037458

چاپ اول



چهارشنبه 14  آبان    1399 / 18 ربیع االول 1442/ 4 نوامبر 2020/ شماره 3108

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
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

مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدر تامین از ثبت پوشش 52 درصدی 
برنامه تولید سال 1399، رشد ســود خالص 71 درصدی تاصیکو طی 6 ماه 
سال 99 و رشــد 59 درصدی فروش شــرکت های تابعه این هلدینگ در 
پایان 6 ماه نخست ســال جاری نسبت به 6 ماه ســال 98 خبر داد. غالم 
رضا ســلیمانی به عملکرد 6 ماه این هلدینگ اشــاره کرد و گفت: وضعیت 
فروش ریالی شــرکت های تابعه صدرتامین در پایان شــهریور ماه 1399، 
59 درصد نســبت به مدت مشابه ســال 1398 افزایش داشــته به طوری 
که از میزان 1.644میلیارد تومان به 2.609 میلیارد تومان رســیده اســت. 
همچنین میزان رشــد فروش شــرکت های تابعه شــامل؛ مس شــهید 
باهنــر، 86 درصد، زغال ســنگ پروده طبــس، 26 درصد، فــرآورده های 
نســوز ایران 50 درصد، صنایع خــاک چینی ایــران 76 درصد، کاشــی و 
ســرامیک الوند 84 درصد، پشــم شیشــه ایران 71 درصد، معدنی امالح 
 ایران 15 درصد، کاشــی ســعدی 75 درصــد و صنایع ســرام آرا 14 درصد

 بوده است.  
وی همچنیــن بــه وضعیت تولیــد تاصیکو در ســال جهش تولید اشــاره 
کرد و بیان داشــت: با وجود ویروس کرونــا در روزها و ماه هــای ابتدایی 
ســال 99 و تداوم آن، همکاران ما در پایان 6 ماه نخســت ســال رشد 18 
درصدی تولید محصوالت شــرکت کاشی سعدی، رشــد 3 درصدی تولید 
محصول استراتژیک  سولفات ســدیم شــرکت معدنی امالح ایران، رشد 
29 درصــدی تولید محصوالت اســتراتژیک فــرآورده های نســوز ایران، 
رشــد تولید 7 درصدی پشــم شیشــه و 32 درصدی ایزوگام شرکت پشم 
شیشه ایران، رشــد 12 درصدی کائولن فرآوری شــده شرکت خاک چینی 
ایران و رشــد 24 درصدی تولید انواع محصوالت مســی در شــرکت مس 
شــهید باهنر را به ثبت رســانده اند. همچنین حفظ ســطح تولید شــرکت 
زغال ســنگ پروده طبــس و تولید محصوالت بــا ارزش افــزوده باال در 
 شــرکت کاشــی الوند از جمله اقدامات قابل توجه در بخش تولید تاصیکو 

محسوب می شود.
گفتنی است؛ در مجموع هلدینگ صدر تامین وابسته به شستا 52 درصد از 
برنامه تولید سال 1399 را در پایان 6 ماه نخست سال پوشش داده است.

سلیمانی به صادرات برخی از شــرکت های تابعه نیز اشاره داشت و گفت: 
صادرات همواره در دستور کار شرکت های تابعه بوده و با توجه به محدودیت 
ها شــرکت های ما اقداماتی در این زمینه به ثبت رسانده اند که می توان به 
افزایش صادرات 380 درصدی و 189 درصدی از نظر مبلغ و مقدار شــرکت 
مس شهید باهنر ، رشد 11 برابری مبلغ صادرات کاشی سعدی و راه اندازی 
مسیر صادراتی محصوالت شرکت پشم شیشــه ایران پس از 2 سال وقفه 
اشاره کرد.مدیرعامل تاصیکو به سود خالص و ناخالص صدر تامین و شرکت 
های تابعه نیز اشــاره کرد و گفت: این هلدینگ توانســته است در راستای 
تحقق شعار سال که هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری  سال »جهش 
تولید« نام گذاری شد، رشد قابل توجهی در ســود خالص و سود ناخالص 
داشته باشــد به طوری که سود ناخالص 6 ماه ســال 1398 از 674 میلیاد 
تومان به 1032 میلیارد تومان در 6 ماه نخســت سال 1399 رسیده است که 

رشد 53 درصدی را نشان می دهد. همچنین ســود خالص هلدینگ در 6 
ماه سال 1398 از 585 میلیارد تومان به 1003 میلیارد تومان رسیده که رشد 
71 درصدی را نشان می دهد.سلیمانی به راه اندازی شتاب دهنده صدرفردا 
نیز در مرداد ماه اشاره کرد و گفت: تاصیکو، نگاه ویژه ای به هوشمندسازی 
معادن، معدنــکاری نوین و توجه به عناصر اســتراتژیک ملــی دارد. چون 
اســتراتژی ما رقابت در عرصه جهانی اســت، بعضی محصوالت، قطعات و 
مواد اولیه ما وارداتی است براین اساس ما بومی سازی محصوالت وارداتی 
را در کشور آغاز کرده ایم و براساس آخرین اعالم صدر فردا، 10 قطعه پرکاربرد 
و مواد معدنی تا پایان سال بومی ســازی می شود.وی ادامه داد: هلدینگ 
صدرتامین و شــرکت های تابعه تمام تالش خود را در سال جهش تولید به 
کار گرفته اند تا اکثر پروژه های سرمایه گذاری هلدینگ و شرکت های تابعه 
را تا پایان دولت دوازدهــم به بهره برداری برســاند و ضمن ایجاد یک هزار 
شغل برای جوانان، به تولید ثروت برای ســهامداران و ذی نفعان بپردازند. 
ســلیمانی بیان داشــت: به منظور برخورداری از تولید و فــروش پایدار در 
شرکت های تابعه استقرار سیستم های فرآیندی مناسب از جمله در بخش 
های HSE ، توجه به زنجیره ارزش و تامین، بهبود شــاخص های بهروری، 
بهبود فرآیند های بازرگانی و بهبود سیســتم تعمیر نگهداری، مورد ارزیابی 
مستمر هلدینگ قرار گرفته اســت تا این شرکت ســرمایه گذاری معدنی 
 شســتا عملکرد قابل توجهی در تمامی حــوزه ها از جمله بهبــود فرآیندها

 داشته باشد.  
بنا به گفته وی، توسعه فعالیت های معدنی در حوزه اکتشافات یکی دیگر 
از اقدامات چشمگیر این هلدینگ محسوب می شــود به طوری که تنها در 
شــرکت پارس تامین افزایش 6.5 برابری ابعاد پروژه از 14 هزار به 90 هزار 
متر حفاری، حفر 12160 متر ترانشــه موازی با عملیــات حفاری مغزگیری 
، افزایش 10 برابری ذخیــره قطعی و احتمالی محــدوده و کاهش زمان و 
 هزینه های اکتشــافی و مدیریت ســرمایه گذاری به میزان 50 درصد را به

 ثبت رساند.  

مدیر آبفای منطقه بن رود گفت: برای اولین بار در استان اصفهان از سیستم 
تله متری در تاسیســات آبرسانی 17 روســتای منطقه بن رود استفاده می 
شود.احسان شــفیعی با بیان اینکه 17 روســتای منطقه بن رود که پس از 
یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی از ابتدای سال جاری، 
تحت پوشش شــرکت آبفا قرار گرفت، اظهار داشت: هم اکنون7 باب مخزن 
و 2 باب ایستگاه پمپاژ مجتمع های روســتایی )قورتان( شامل 12 روستا و 
مجتمع روستایی )فارفان( با 5 روستا از سیستم تله متری در توزیع عادالنه 
آب بهره مند هستند.وی، جمعیت روستایی منطقه بن رود )ورزنه( را 17 هزار 
نفر اعالم کرد و بیان داشت: در حال حاضر 6 هزار و 557 فقره انشعاب آب به 
مشترکین در روستا ها واگذار شده است این در حالیست که روستاهای این 

منطقه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.
مدیرآبفای منطقه بن رود افزود: این منطقــه دارای 48 کیلومتر خط انتقال 
آب و 155کیلومتر شبکه توزیع است که در ســال جاری به دلیل فرسودگی 
قسمت هایی از شــبکه توزیع بیش از یک کیلومتر از شــبکه فرسوده آب در 
روستا ها اصالح شده است.شــفیعی، هدر رفت آب در روستاها را 20 درصد 
دانســت و تصریح کرد: درصدد هستیم با اصالح شــبکه فرسوده توزیع آب 
واصالح انشعابات فرســوده ونیز تعویض کنتورهای خراب هدر رفت آب را تا 
پایان سال به 15 درصد کاهش دهیم.وی خاطرنشان ساخت: با هدف کاهش 
هدر رفت آب در محل ورودی آب هر روســتا، فلومتر مغناطیسی نصب شده 
است، با این کار میزان ورودی و خروجی آب به روستاها به طور دقیق محاسبه 
می شــود و در نتیجه می توان هدر رفت دقیق آب را محاسبه کرد و از عوامل 

ایجاد آن جلوگیری به عمل آورد.مدیر آبفای بن رود با اشاره به اجرای پروژه 
GIS در روستاها عنوان کرد: با اجرای این پروژه موقعیت مکانی و اطالعات 
توصیفی 150 والــو، 300 منهول فاضالب و نیز خطوط انتقال و شــبکه توزیع 
آب به دست آمده است که براســاس این اطالعات دقیق خدمات رسانی به 
مردم در روستاها بهتر و گسترده تر در بازه زمانی کوتاه تر انجام می گیرد.وی 
به مزیت های اجرای سیستم تله متری و GIS در روستاها پرداخت و گفت: 
با اجرای این پروژه ها مدیریت دقیق تری بر توزیع آب بین مشــترکین می 
شود و آب با فشار یکسان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که این امر نقش 
بسزایی در کاهش وقوع حوادث دارد، همچنین زمان رسیدگی به حوادث در 

کوتاه ترین زمان صورت می گیرد.

شرکت آبفای اســتان اصفهان به منظور آمادگی مقابله با هرگونه تهدیدی که 
خدمات رسانی پایدار به مردم را مختل می کند، رزمایش حفاظت از تاسیسات 
را برگزار کرد. مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه 
خدمات این شرکت باید در طول شبانه روز بی وقفه در اختیار مردم قرار گیرد، 
اظهارداشــت:در بزنگاه های مختلف وقوع حوادث می تواند آسیب هایی به 
زیرساخت های شرکت آبفای استان اصفهان تحمیل کند این در حالیست که 
خدمات این شرکت به لحاظ حیاتی بودن باید پایدار  در دسترس عموم قرار 
گیرد. هاشم امینی ، حفاظت اصولی  از تاسیسات در سطح استان را ضروری 
قلمداد کردو گفت: برخی از تاسیسات آبفا مانند تصفیه خانه آب باباشیخعلی 
تامین کننده  آب شرب بیش از 4 میلیون نفر اســت که سالمت این تعداد از 
جمعیت به عملکرد فرآیند تصفیه آب و حفاظت شــبانه روزی از این تصفیه 
خانه  بستگی دارد. از این رو باید از تصفیه خانه آب مانند مراکز حساس مورد 
حفاظت ویژه قرار گیرد.وی به نقش تصفیه خانه های فاضالب در ســالمت 
بهداشــت محیط پرداخت و اظهارداشــت: هم اکنون 26 بــاب تصفیه خانه 
فاضالب در سطح استان در مدار بهره برداری قرار دارند که  با جمع آوری ،انتقال 
و تصفیه فاضالب نقش بســزایی در بهداشــت محیط ، کاهش آالینده های  

زیست محیطی و ارتقای سطح بهداشت عمومی دارد بر این اساس حفاظت 
و نگهداری از این تاسیســات امری غیر قابل انکار اســت.مدیرعامل شرکت 
آبفای استان اصفهان حفاظت از منابع و مخازن آب در سطح استان را یکی از 
اولویت ها برشمرد و اعالم کرد: معاونین و مدیران شرکت بر مبنای مسئولیتی 
که برعهده دارند باید سناریویی تدوین کنند که بر مبنای آن راهکارهای مقابله 
با هر گونه آسیبی که تاسیســات آبفا را تهدید می کند بتواند در کمترین زمان 
ممکن آن را خنثی و با آن مقابله کرد. هاشم امینی، برگزاری این رزمایش را در 
سطح استان بسیار مفید برشمرد و اعالم کرد: طبق بررسی های صورت گرفته 
با برگزاری این رزمایش به نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات پایدار به مردم 
در هنگام وقوع حوادث واقف شدیم و قطعا با رفع نقاط ضعف در کوتاه ترین 
زمان همچنان درصدد ارائه خدمات پایدار و بهینه به مردم تحت هر شرایطی 
هستیم و خود را مسئول در ارائه خدمات شبانه روزی به مردم می دانیم؛چرا 
که رضایت مردم هدف غایی فعاالن صنعت آبفاست .الزم به یادآوری است که 
این رزمایش در محل استقرار تمام تاسیسات آب و فاضالب در سطح استان 
برگزار شد و همه مناطق آبفا به صورت همزمان به برگزاری رزمایش حفاظت 

از تاسیسات و مقابله با تهدیدات احتمالی پرداختند.

مدیرعامل شرکت صدر تامین خبر داد:

رشد 59 درصدی فروش شرکت های تابعه تاصیکو طی 6 ماه سال 99

مدیر آبفای منطقه بن رود خبر داد:

اجرای سیستم تله متری درتاسیسات آب روستاهای منطقه بن رود اصفهان

برگزاری رزمایش حفاظت از تاسیسات با حضور 800 نفراز کارکنان آبفای استان اصفهان

شرایط زندگی می تواند نامساعد و مساعد باشد، مهم این 
است که ما چگونه با مســائل زندگی برخورد می کنیم .در 
روزهایی که همه ما درگیر بیماری کرونا هســتیم، توجه به 
گام هایی که در ادامه می آید، روزنه های امید را در دل مان 

گشوده و توان مان را برای ادامه مسیر افزون تر می کند .
قانون مدیریــت زندگی یعنی نقشــه راه زندگی: نکته اول 
در مدیریت زندگی داشتن قانون اســت. این یعنی نقشه 
راه زندگــی. نکته بعدی اقــدام به رفتار هایی اســت که به 
جای مختل کــردن روابط، روابط موثر ایجاد کند. داشــتن 
نقشــه، برنامه و قانون برای زندگی عاملی است که ایجاد 
امنیت می کند و اعضا تکلیف خــود را در زندگی می دانند. 
این مهم باعث می شود برای رســیدن به خواسته و عملی 
کردن برنامه های خود هر درد و رنجی را تحمل کنند.بی معنا 
بودن زندگــی موجب دل مردگی و اندوه می شــود؛ چراکه 
تالش های فــرد انگیزه ای را برای زندگــی ایجاد نمی کند. 
درســت مثل حرکت روی یک تردمیل. به طوری که حرکت 
می کنی، زحمت می کشی، رنج می بری، خسته می شوی، 
اما به مقصد نمی رســی. این در حالی اســت که داشــتن 
برنامه ریزی در زندگی به انســان کمک می کند تا آینده ای 
روشن پیش رو داشته باشد. درست مثل حرکت همان قایق 

که مقصدی را برایش در نظر دارید.
داشته های زندگی مان را بشماریم: اگر قایق مقصد نداشته 
باشد، سرگردان خواهد بود و این سرگردانی نهایتا موجب 
دل مردگی، پرخاشگری و اختالل در روابط می شود. بعد از 
داشتن برنامه و نقشــه برای زندگی عامل مهمی که باعث 
تداوم و سالمت خانواده می شود، احساس شادی است. 
احساس شادی یک احساس درونی است، احساسی که با 
رضایت همراه است. زمانی که فرد به خواسته ها و معیار های 
خود دســت یابد، احســاس رضایت می کند و شــادمان 
می شود، اما همیشــه ما نمی توانیم خواسته ها و مالک و 
معیار ها را دریافت کنیم. چگونه می توانیم این احساس را 
در خانواده و بین زوجین داشته باشیم؟ در حالی که ممکن 
است به بسیاری از خواسته ها و نیازهایشان پاسخگو نباشد. 
چون عوامل محیط بیرونی مســئله ای اســت که مسائل 
اجتماعی و اقتصــادی در آن از کنترل فرد خارج اســت و 
احساس نابسامانی را برای افراد ایجاد می کند، اما خیلی 
از افراد هستند که با وجود ناکامی هایی که در زندگی تجربه 
می کنند، باز هم شادکام هستند. عوامل متعددی در ایجاد 
شادی دخالت دارد که قابل اکتساب است و می توان مهارت 
آن را کسب کرد. این در حالی است که تمام اعضای خانواده 

می توانند آن را داشــته باشــند. اولین نکته مثبت اندیشی 
است. به این معنا که به جای دیدن کاستی ها، نداشتن ها، 
رنج ها، سختی ها و... که صد البته در زندگی ها وجود دارد، به 

شمارش نعمت ها و نکات مثبت زندگی اقدام کنیم.
شــکر نعمت، نعمتت افزون کند: در زندگی هر کس آنقدر 
نکته مثبت وجود دارد که به عنوان نعمت، قابل شکرگزاری 
اســت. بی شــک این دیدگاه فرد را به ســوی شــادابی و 
شــادکامی هدایت می کند، به خصوص در روابط زوجین. 
وقتی آن ها نکات مثبت یکدیگر را بیشتر ببینند، احساس 
بهتری نسبت به هم خواهند داشــت. شکرگزاری از دیدن 
نعمت هایی که در زندگی وجود دارد، ظرفیت وجودی افراد 
را افزایش می دهد و باعث می شــود تا افکار منفی کمتر به 
سراغ شان بیاید. به قول معروف: »شــکر نعمت، نعمتت 
افزون کند.« تمرین شــکرگزاری می تواند هر روز صبح در 
زمان بیدار شدن از خواب و شــب موقع به خواب رفتن در 
طول شبانه روز انجام شــود. نکته دیگر در ایجاد شادکامی 
در روابط و در زندگی این اســت که افراد به تمرین شفقت 
و مهربانی اقدام کنند. زندگی امروز موجب شده افراد مثل 
همان دویدن روی تردمیل فرصت رسیدگی به اطرافیان و 

مهربانی و مراقبت از هم را نداشته باشند.

آشپزی

کبه غذای معروف عربی
کبه )یا کپه(، یکی از انواع غذاهای معروف و خوشمزه 

عربی است. این غذا بیشتر در کشورهای عراق و لبنان معروف 
و پرطرفدار بوده که شبیه شکل سمبوسه طبخ می  شود. 

مواد الزم: گوشت گوساله 500 گرم،برنج نیم دانه 4 پیمانه،جعفری 500 
گرم،تخم مرغ 5 عدد،پیاز متوسط 4 عدد،روغن به مقدار الزم،گردو50 گرم،کشمش 

200 گرم،خالل بادام 50 گرم،نمک، زردچوبه و فلفل سیاه به مقدار الزم
طرز تهیه: برنج نیم دانه را چند بار بشویید و از شب قبل خیس کنید. پیازها را نگینی خرد کرده و سرخ 
کنید. سپس گوشت را  خرد کرده و بشویید و به قابلمه اضافه کنید و کمی تفت دهید.کشمش، خالل 
بادام و گردو خرد شده را نیز اضافه و مواد را مخلوط کنید.سپس جعفری  های خرد شده و ادویه ها را 
اضافه و بعد از کمی تفت دادن مواد، حرارت را خاموش کنید.برنج را روی حرارت بگذاریدو کمی نمک 

و زردچوبه بریزید تا برنج زرد رنگ شود.الزم نیست که برای دم گذاشتن برنج، روغن بریزید.بعد 
از دم کشیدن برنج، آن را در یک ظرف بریزید و چرخ کنید تا له شود.برنج را کمی ورز دهید و 

سپس به اندازه توپ کوچک برداشته و در کف دست خود گود کنید.کمی از مواد گوشت 
آماده را در وسط خمیر قرار دهید و آن را جمع و بسته کنید.در یک کاسه تخم 

مرغ ها را شکسته و کامل با چنگال مخلوط کنید.حاال کبه های آماده 
شده را ابتدا به داخل تخم مرغ ها آغشته و سپس در 

روغن داغ شده ماهیتابه سرخ کنید.

گام هایی برای تقویت امید و نشاط در زندگی )2(

سریال »نفوذ« به »روزهای ابدی« تغییر 
نام داد

 فیلم »ماه گرفتگی« تدوین 
مجدد شد

»محسن علی اکبری« تهیه کننده سریال »روزهای ابدی« گفت: 
به تازگی نام این سریال که قبل تر نفوذ بود به روزهای ابدی تغییر 
یافت.»نفوذ« در سه فصل پیش بینی شده، فصل یک از پیش از 
انقالب شروع می شود و تا تسخیر النه جاسوسی را روایت می کند. فصل 
های بعدی هم به حوادث حین گروگان گیری تا کودتای نوژه و آغاز جنگ 
تحمیلی که با حمایت آمریکا صورت گرفت، می پردازد. 

 هادی انباردار تهیه کننده سینما، با اشــاره به آخرین وضعیت اکران »ماه 
گرفتگی« گفت: تدوین مجدد روی این فیلم انجام شد و منتظریم سینما ها 
باز شود تا بتوانیم در شرایط مناسب اکران عمومی و پس از آن فیلم را اکران 
آنالین کنیم.»ماه گرفتگی« قصه ای را در بســتر روز های پر التهاب سال 88 
روایت می کند. کامبیز دیرباز، فریبا کوثری، سارا خوئینی ها، شهرام عبدلی، 
ارسالن قاسمی، الناز حبیبی، سیمون سیمونیان، بازیگران این فیلم هستند.
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