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واکنش ها به مناظره سوم کاندیداهای ریاست جمهوری 1400؛

2پایان باز!

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد در نظر دارد نسبت به اصالح پوشش سقف ســالن تولید و انبارهای این شرکت 
از طریق مناقصه عمومی با رعایت شــرایط مندرج در اسناد مناقصه از شرکتهای واجد شــرایط با سابقه مرتبط، اقدام 
 نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی مناقصه لغایت 1400/04/08 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس

 www.infant.pegah.ir مراجعه نمایند.     تاریخ گشایش اسناد مناقصه: مطابق اسناد مناقصه اعالم خواهد شد. 

تجدید آگهی مناقصه

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان اعالم کرده موجودی واکسن استان نزدیک به صفر است؛

بن بست واکسیناسیون
5

 وزیر راه: پروژه های شهرداری اصفهان مصداق  باور کارگزاران، به گره گشایی برای مردم است 

ماندگار
 با حضور وزیر راه و شهرسازی، مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحی شهید سلیمانی با هزینه ٢١٧٠ میلیارد ریال افتتاح شد 

8

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی برای همه افراد 

الزامی است

علیرضا مختاری سهمیه بازی های 
پارالمپیک را به دست آورد؛

ورزشکار اصفهانی مسافر 
توکیو شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار چهارمحال:

 ورود تورهای گردشگری
 به چهارمحال ممنوع است
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خبری ازرعایت اصول مرمت میراثی 
درعملیات کف سازی بازار بزرگ نیست؛

 کسی حواسش
 هست؟! 
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قطع برق پر مصرف ها به منظور صرفه 
جویی در دستور کار شرکت برق استان 

اصفهان قرار گرفت؛

شلیک آخر

آگهی مناقصه 

ابوالقاسم خیابانی- شهردار انارک م الف:1148862

با توجه به مصوبه شماره 406 مورخ 1400/01/28 و مصوبه 411 مورخ 1400/03/10 شورای اسالمی شهر انارک و نسبت به خرید آسفالت 019 )تامین قیر جهت پخت آسفالت به عهده 
شهرداری بوده و متقاضی صرفًا هزینه پخت و شن مصرفی را اعالم نماید( و همچنین اجرای عملیات حمل و پخش آسفالت بلوار آرامستان شهر تا سقف 4/000/000/000 ریال اقدام نماید. 
لذا از شرکتها یا کارخانه های تولید آسفالت که واجد شرایط می باشند دعوت به عمل می آید  آخرین قیمت پیشنهادی خود را تا تاریخ 1400/04/08 به دبیرخانه شهرداری ارسال نمایند. 

مبلغقیمت واحدمقدارشرحردیف

شرایط مزایده:
1- شرکت کنندگان باید قانون عدم مداخله کارکنان دولت را رعایت بنمایند.

2- با عنایت به بند 2 ماده 5 آیین نامه مالی شــهرداریها پیشنهاد دهندگان بایستی 
معادل 5 درصد کل اعتبار به مبلــغ 200/000/000 ریال را بصــورت ضمانت نامه بانکی 
)حداقل اعتبار ســه ماه( یا فیش واریز نقدی به حســاب 0105748167000 سپرده 

شهرداری انارک نزد بانک ملی ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.
3- با عنایت به بند 1 مــاده 5  آیین نامه مالی شــهرداریها پیشــنهاد دهندگان باید 
پیشنهادهای خود را حداکثر تا روز چهارشــنبه 1400/03/08 در پاکت مهر و موم شده 

تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری بنمایند. 
4- با عنایت به ماده 6 آیین نامه مالی شهرداریها پیشنهادات تحویل داده شده در ساعت 

13 پنجشنبه 1400/03/09 با حضور کلیه اعضا کمیسیون شهرداری تشکیل می گردد.
5- با عنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شهرداریها رای کمیسیون حداکثر تا یک هفته 

پس از تاریخ کمیسیون اعالم می گردد. 
6- با عنایت به بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها کمیسیون در رد یا قبول یک یا 
کلیه پیشنهادات مختار بوده و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر، مخدوش یا بدون 

سپرده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
7- با عنایت به ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا 
انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی خواهد ماند چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ 
کتبی شــهرداری در مدت 7 روز از تنظیم قرارداد و تحویل قیر خودداری نماید سپرده 
او به نفع شــهرداری ضبط و قرارداد با نفــر دوم منعقد می گــردد و چنانچه نفر دوم و 
 سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها نیز به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
8- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 46202014-031 تماس 

حاصل فرمایند. 

  باسمه تعالی   

 
 

پسرر ش برره  هشره هر پظررتشررت ش شررشت نوررد پرره شه کرررا  شرر ت ته 
سررالت تهلشررا ب شپ ارارراش شتررت شررت ش ش      شصرر پ کهشررف سرر   

منرار  هر شسرناه مناقصره    شرتشت   طتتق مناقصه عمهمی برا رعاترش   
 شقرراشن پماترررا    بررا سرراب ه مررتت       بشجررا شررتشت  ش  شررت ا اش  

لغاتررش تررارتا شپاوررار  م رری مناقصرره    تهشپنررا ش ما اضررشام مرری  
ج رررررش هرتانرررررش شسرررررناه مناقصررررره بررررره      22/03/1400

 متشجعه پماتنا  www.infant.pegah.ir هرس:

مطررابق شسررناه مناقصرره شعرر ن     :تررارتا مورراتف شسررناه مناقصرره   
 نهشاا شا 

 

 

 

 

  باسمه تعالی   

 
 

پسرر ش برره  هشره هر پظررتشررت ش شررشت نوررد پرره شه کرررا  شرر ت ته 
سررالت تهلشررا ب شپ ارارراش شتررت شررت ش ش      شصرر پ کهشررف سرر   

منرار  هر شسرناه مناقصره    شرتشت   طتتق مناقصه عمهمی برا رعاترش   
 شقرراشن پماترررا    بررا سرراب ه مررتت       بشجررا شررتشت  ش  شررت ا اش  

لغاتررش تررارتا شپاوررار  م رری مناقصرره    تهشپنررا ش ما اضررشام مرری  
ج رررررش هرتانرررررش شسرررررناه مناقصررررره بررررره      22/03/1400

 متشجعه پماتنا  www.infant.pegah.ir هرس:

مطررابق شسررناه مناقصرره شعرر ن     :تررارتا مورراتف شسررناه مناقصرره   
 نهشاا شا 

 

 

 

 

شهرداری سده لنجان در نظر دارد ساختمان واقع در بهشت مطهر به متراژ 200 متر مربع را به عنوان انبار از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار 
نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت 

کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده  نوبت اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان  م الف:1148813



مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری میدان پاسخگویی نامزدهای 
اصولگرا به چالش هایی بود که عبدالناصر همتی برای آنها طرح کرد. در این 
مناظره موضع نامزدهای اصولگرا درباره چند موضوع کلیدی روشن شد. 
به گزارش فرارو، کاندیداها دیدگاه خود را درباره مسائل مناقشه برانگیزی 
همچون برجام و فیلترینگ تا حدودی روشن کردند. از طرف دیگر دیدگاه 

نامزدهای اصولگرا درباره »اف ای تی اف« همچنان در ابهام ماند. 
در مناظره سوم مشخص شد که ابراهیم رییسی با برجام مخالفتی ندارد، 
سعید جلیلی مخالف آن است. محسن رضایی نیز اعالم کرد که به اجرای 
برجام پای بند است. حتی امیر حســین قاضی زاده هاشمی نیز موضع 
مشابهی داشت؛ اما علیرضا زاکانی در این باره اظهار نظر مشخصی نکرد. 

عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده نیز پیش از این و در این مناظره 
بارها بر اجرای برجام و ادامه آن تاکید کردند.

درباره »اف ای تی اف« هم همتی نامزدهای اصولگرا را به چالش کشید، 
ابراهیم رییسی و محســن رضایی موضع خود را روشن نکردند، سعید 

جلیلی در این مورد نیز از در مخالفت در آمد.
همتی همچنین ابراهیم رییسی را درباره فیلترینگ به چالش کشید و 

رییسی صراحتا اعالم کرد که مخالف فیلترینگ است.
در مناظره شنبه، محسن مهرعلیزاده از میتینگ انتخاباتی رییسی در اهواز 
انتقاد کرد که بازتاب وسیعی یافت. رییسی نیز به این انتقاد پاسخ داد و 
گفت که آن همایش مجوز ستاد کرونا را داشته است که البته ستاد ملی 
کرونا نیز با صدور اطالعیه ای اعالم کرد در همایش مزبور پروتکل هایی 

بهداشتی رعایت نشده و جزییات بیشتری درباره ماجرا اعالم کرد.
مناظره سوم انتخابات ریاســت جمهوری تحت تاثیر اقدام عبدالناصر 
همتی در ارائه لیست یازده نفره ابربدهکاران بانکی به ابراهیم رییسی قرار 
داشت. ابراهیم رییسی به ناچار در موقعیت واکنش قرار گرفت و دوبار 

درباره لیست ارائه شده توسط همتی توضیح داد. 
البته رییسی اسامی لیست ارائه شــده را نخواند و پس از پایان مناظره 
علی نادری، مســئول روابط عمومی قوه قضاییه تصویری از این لیست 

را منتشر کرد. 
بازتاب  اقدام همتی گسترده بود و هواداران رییسی نیز در پی توضیح در 
این رابطه برآمدند. سید نظام الدین موسوی ،نماینده تهران و از حامیان 
رییسی در توئیتی نوشت: »همین که در جریان مناظره سوم، آقای همتی 
لیست ابربدهکاران بانکی کشور را تحویل آقای رییسی داد یعنی خودشان 
هم خوب می دانند تنها مرد میدان برخورد با مفسدان بزرگ، سید ابراهیم 

رییسی است.«
در این مناظره دوقطبی رییسی - همتی تقویت شد. از طرف دیگر شکاف 

میان اصول گرایان بر سر انتخاب جلیلی یا رییسی نیز افزایش یافت. 
واکنش ها به مناظره سوم نشــان می دهد عبدالناصر همتی موفق تر از 
دیگر نامزدها عمل کرده است. او توانست نامزدهای اصولگرا را در موقعیت 
واکنش قرار دهد. البته بعید به نظر می رسد این موفقعیت همتی برای 

پیروزی او در انتخابات کافی باشد. 
به نظر برخی اصالح طلبان او توانسته بخشی از بدنه این جریان را برای 
حضور در انتخابات مردد کند. به تعبیر عبدا... رمضان زاده سخنگوی دولت 

اصالحات »لشکر مرددها تعیین کننده هستند.«
اما یکی از مهم ترین بخش های مناظره پذیرش ضمنی برجام از سوی 
ابراهیم رییسی بود. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی درباره مناظره 
سوم در این باره نوشت: »با پذیرش برجام از سوی رییسی به نظر می رسد 
که حال اصول گرایان از اصالح طلبان و سایر مردم خیلی بدتر شده باشد، 
چون یک آبروریزی تمام عیار است. مردم و اصالح طلبان که از قبل هم 
انتظاری نداشته و به این وضعیت عادت کرده بودند. فعاالن اصولگرا به 

وضعی گرفتار شدند که نمی توانند سر بلند کنند.«
احسان بداغی روزنامه نگار نیز در توئیتی در این رابطه نوشت: »حضرات 
اصولگرا، یادتان هســت؟ وعده شــما آتش زدن برجام بود نه بهتر اجرا 
کردن آن.«در مناظره روز شنبه ابراهیم رییسی آشکارا تالش کرد فاصله 
رویکردی و فکری اش را با سعید جلیلی و علیرضا زاکانی نشان دهد. او نه 
تنها به نوعی برجام را تایید کرد که صراحتا از مخالفت با فیلترینگ گفت و 

همچنین از رد »اف ای تی اف« هم طفره رفت.
اما سعید جلیلی برجام را »چک بی محل« خواند و با »اف ای تی اف« 
مخالفت کرد. مواضع او در این مناظره مورد توجه بخشی از بدنه اصولگرا 
قرار گرفت. به گونه ای که کاربران زیادی از او حمایت کردند و حتی از رای 
دادن به او حرف زدند. بسیاری هم او را با اخالق ترین نامزد در مناظره های 

انتخاباتی دانستند. 
بحث همتی درباره رفع تحریم ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و جدال او با 
سعید جلیلی نیز مورد توجه کارشناســان قرارگرفت. در این مورد اشاره 

همتی و جلیلی به مورد عراق بازتاب داشت. 
پدرام ســلطانی، عضو اتاق بازرگانی رویکرد جلیلی را نقد کرد و نوشت: 
»آقای جلیلی می گوید ۳۳ ســال کار سیاســت خارجی کرده. سپس 
می گوید امضای کنوانسیون ها هیچ کمکی به کشور نمی کند. یعنی ایشان 
نمی داند که کنوانسیون ها زبان مشــترک و سند وفاق کشورها در روابط 
بین الملل اســت؟ با این بینش و نگرش با دنیایی که »۲۰۰ کشور دارد« 

می خواهید کار کنید؟«
افزایش اقبال به جلیلــی در میان کاربران اصولگرا می تواند ســبد رای 
رییســی را تهدید کند. این موضوع برخی فعاالن اصولگرا را نگران کرده 

است. 
واکنش ها به عملکرد علیرضا زاکانی در مناظره ســوم هم خوب نبود و 

بسیاری از او انتقاد کردند که اخالق را در مناظره رعایت نکرده است. 
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شریعتمداری خطاب به 4 کاندیدا:

کنار بروید
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان نوشــت: آنچه بی تردید می توان گفت اینکه حضور هر ۵ 
نامزد جبهه انقالب در انتخابات و خودداری 4 تن آنهــا از کناره گیری به نفع نفر پنجم، خطای بزرگی 
است که دود آن به چشــم جبهه انقالب می رود و می توان این خطا را با توجه به دامنه اثر نامطلوب و 

خسارت آفرینی که درپی دارد، گناهی نابخشودنی دانست.

»الریجانی« دست بردار نیست
علی الریجانی مجددا از شورای نگهبان خواست دالیل ردصالحیت او را اعالم کنند. الریجانی در بیانیه 
جدید خود نوشت: صالحیت اینجانب، یک بار برای ریاست جمهوری و چند بار برای مجلس، مورد تایید 
شورای نگهبان واقع شده است. آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با این بیان صریح رهبری 
معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشته اند، یعنی 
عمال به رد صالحیت اینجانب رسیده اند. لذا انتظار طبیعی است که بنده »اسناد و مدارک کافی و قابل 

اعتماد« شورا را جدی تر مطالبه کنم.

مذاکره کننده ارشد روسیه: 

چگونگی اجرای توافق، مسئله  اصلی مورد اختالف است
اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه اظهار داشت که مسئله مورد اختالف اصلی بین ایران و چهار به 
عالوه یک، نحوه اجرای توافق احیای برجام است.اولیانوف، پس از نشست کمیسیون مشترک برجام 
به خبرنگاران گفت: »ما برای مرتب کردن متن موجود و حذف پرانتز در اطراف موضوعات ثانویه به دو 

هفته زمان نیاز داریم.« 
وی افزود: »ما باید روی نحوه اجرای توافق تمرکز کنیم.« اولیانوف اضافه کرد: »]نحوه اجرای توافق[ 
مسئله اصلی حل نشده است. پیشرفت البته وجود دارد اما به اندازه ای که توقع داریم سریع نیست.« 
مذاکره کننده ارشد روسیه تاکید کرد: »من همچنان خوش بین هستم و با وجود اختالفات باقی مانده، 

روند همچنان مثبت است.«

چالش های مذاکره
نماینده تیم مذاکره کننده اروپا حاضر در وین گفت:» ما در حال پیشرفت هستیم، اما مذاکرات جدی 
در جریان است و تعدادی از مسائل از جمله در مورد چگونگی اجرای مراحل باقی مانده است. اتحادیه 
اروپا به گفت وگو با همه شرکت کنندگان ادامه خواهد داد و به طور جداگانه با ایاالت متحده برای یافتن 

راه هایی جهت رسیدن به توافق نهایی در روزهای آینده گفت و گو می کند.«
»آلن ماتون« که با پایگاه خبری »الشرق« صحبت می کرد،  افزود: »تمامی طرف ها به ارائه راه حل ها 

پای بند بود؛ اما برخی موضوعات سیاسی حل نشده همچنان باقی مانده است.«

افشا گری های جدید حیدر مصلحی علیه احمدی نژاد

سیاستکافه سیاست

واکنش ها به مناظره سوم کاندیداهای ریاست جمهوری 1400؛

پایان باز!

»نتانیاهو« متعهد به تحویل قدرت شد
ایسنا نوشت: به دنبال تشکیل ائتالف دولتی میان رقبای نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی برای 
تشکیل دولت، وی گفت که قدرت را طبق روند قانونی آن تحویل خواهد داد.شبکه عبری زبان کان از 
برگزاری جلسه کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( برای دادن رای اعتماد به دولت ائتالفی نفتالی 
بنت، رهبر حزب »یمینا« و یائیر الپید، رهبر حزب »آینده ای هســت« نوشــت که بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر فعلی این رژیم به نزدیکانش گفته است؛ مراحل تحویل قدرت طبق قوانین تعیین شده 
انجام می شود. رییس حزب »آینده ای هست« رژیم صهیونیستی با تکمیل توافق ائتالفی با تمامی 
هفت حزب »اردوگاه تغییر« و تقدیم آن به کنست )پارلمان این رژیم( در یک قدمی تشکیل دولت 

قرار گرفت.

جاسوس سابق شوروی علیه »ترامپ« افشاگری کرد
ایرنا نوشت: یک جاسوس سابق سازمان جاسوسی شوروی )کا گ ب( مدعی شد روسیه بیش از 4۰ 
سال روی دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین آمریکا نفوذ داشته است.به گزارش »ایندیپندنت«، این 
جاسوس همچنین اعالم کرد پس از موفقیت جاسوسان »کا گ ب« به گسترش افکار ضد غرب توسط 
ترامپ، در مسکو جشن به پا شده است.یوری شوتز در دهه ۸۰ میالدی در واشنگتن برای شوروی سابق 
کار می کرده است و در سال ۱۹۹۳ به شهروندی آمریکا درآمده و در ایالت ویرجینیا ساکن شده است. وی 
پیش از این همکار الکساندر لیتویننکو یک جاسوس سابق سازمان خدمات امنیتی فدرال روسیه )اف 
اس بی( بوده که در سال ۲۰۰۶ در لندن ترور شد.شوتز گفت: افراد را زمانی که آنها به مدرسه می رفتند جذب 
می کردیم و به آنها برای کسب موقعیت های مهم کمک می کردیم، چنین اتفاقی برای ترامپ افتاده است.

 پاسخ حماس به اظهارات تحریک آمیز وزیرخارجه امارات
ایسنا نوشت: سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی حماس در سخنانی اظهارات تحریک آمیز وزیر خارجه 
امارات علیه این جنبش را محکوم کرد.به گزارش عربی۲۱، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت 
اسالمی حماس با انتشار پیامی در توئیتر نسبت به اظهارات تحریک آمیز عبدا... بن زاید آل نهیان، وزیر 
خارجه امارات علیه حماس و حزب ا... واکنش نشان داد.وی ضمن محکوم کردن این اظهارات نوشت: 
تحریک کشورهای غربی توسط وزیر خارجه امارات برای »تروریستی« خواندن حماس با ارزش های 
عربی مغایرت دارد و در تناقض با تمام مفاهیم ملی گرایانه است. حازم قاسم افزود که اظهارات بن زاید 
مطابق با تبلیغات شکست خورده صهیونیستی است و با واکنش های عرب ها حامی مقاومت فلسطین 
مواجه خواهد شد.عبدا... بن زاید آل نهیان شنبه در گفت وگو با سایت کمیته یهودیـ  آمریکایی که به 
تازگی در امارات دفتر افتتاح کرده است، در اظهاراتی تحریک آمیز گفت: »باعث تاسف است که برخی 

کشورها تردید دارند که به طور آشکار درباره تشکیالتی مانند حماس و حزب ا... صحبت  کنند.«

تعجب حماس از اظهارات »ایلهان عمر«
جنبش حماس از اظهارات عضو مجلس نمایندگان آمریکا که قربانی و جالد را با هم مساوی قرار داده، 
ابراز تعجب کرد.به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، باسم نعیم، عضو دفتر روابط بین الملل در جنبش 
حماس گفت: اظهارات اخیر ایلهان عمر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا جای تعجب دارد. او مقاومت 
مردم فلسطین را با جنایت های اشغالگران اسراییلی در فلسطین و تجاوز آمریکا در افغانستان مساوی 
قرار داد. ما از مواضع عمر درباره دفاع از عدالــت و حقوق مظلومان و در رأس آن حقوق عادالنه مردم 
فلسطین قدردانی می کنیم، اما این جمع کردن و مساوی قرار دادن ظالمانه و مغایر با عدالت و قوانین 
بین المللی را باید محکوم کرد.ایلهان عمر گفته بود: ما شاهد وقوع قساوت های غیر قابل تصور از سوی 
آمریکا، حماس، اسرییل، افغانســتان و طالبان بوده ایم. من از آنتونی بلینکن،وزیر خارجه آمریکا 

 پرسیدم که مردم برای رسیدن به عدالت کجا قرار است  بروند.

خبر روز
واکنش شورای اطالع رسانی دولت به 

اظهارات نامزدها در مناظره های انتخاباتی:

به مردم بگویید چه کسانی 
اعتراضات ۹۸ را کلید زدند

شورای اطالع رســانی دولت درباره اتهام زنی به 
دولت توســط برخی نامزد ها در خصوص طرح 
اصالح قیمت حامل های انرژی در آبان ماه سال 
۹۸ در مناظرات انتخاباتــی اعالم کرد که اصالح 
قیمت بنزین تصمیم کالن ملی و حاکمیتی بوده 
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در 
اطالعیه شورای اطالع رسانی دولت آمده است:در 
پی طرح چندباره موضــوع تصمیم حاکمیتی 
اصالح قیمــت حامل های انــرژی در آبان ماه 
ســال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی و اتهام زنی 
غیرمنصفانه به دولت در ایــن زمینه، موارد ذیل 
را به اســتحضار ملت شــریف ایران می رساند. 
چنان کــه پیش از ایــن نیز بار ها اعالم شــده، 
مباحث مربوط به اصــالح قیمت بنزین، از آنجا 
که یک تصمیم کالن ملی و حاکمیتی به شمار 
می رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص 
همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شــد، 
مصوبه به امضای سران سه قوه رسیده و خدمت 
مقام معظم رهبری ارســال شــد.پس از تایید 
مصوبه از سوی رهبر انقالب نیز، اجرای مصوبه 
از سوی شورای امنیت کشــور در دستور کار قرار 
گرفت. در پی اجرای این مصوبــه تمام درآمد 
حاصل از اصــالح قیمت بنزین بــه ۶۰ میلیون 
ایرانی پرداخت شــد و دولت مطلقا درآمدی از 
این راه برای مصارف بودجــه ای دریافت نکرد. 
پرداخت این مبلغ هم اکنــون نیز تحت عنوان 
یارانه معیشــتی ادامه دارد.ضمن اینکه اجرای 
این مصوبه صرفه جویی قابل توجهی در مصرف 
بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین 
صرفه جویــی، کشــور در مدت زمان بســیاری 
کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل 
شد. در این میان آنچه حائز اهمیت است؛ اجرای 
مصوبــه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشــیه 
پیش رفت، اما پس از حدود ۲4 ساعت، برخی 
مخالفت ها از ســوی برخی گروه ها و اشخاص 
سیاسی و برخی مسئوالن عمال اجماع حاکمیتی 
حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و 

منجر به تحریک افکار عمومی شد. 

اخبار

دبیرخانه ســتاد ملی مقابله با کرونا در واکنش به 
اظهارات حجت االســالم والمســلمین رییسی از 
نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
درباره تجمــع انتخاباتی اهواز اعالم کــرد: به رغم 

تاکید فراوان پروتکل های بهداشتی رعایت نشد.
دبیرخانه ســتاد ملی مقابله با کرونا درپاســخ به 
ادعای حجت االسالم والمســلمین سید ابراهیم 
رییســی مبنی بــر رعایــت کامل پروتــکل های 
بهداشتی مطابق با مجوز در تجمع انتخاباتی اهواز، 
تاکید کــرد: »به رغم تاکیدات ســتاد ملی کرونا و 
ســتاد کرونا در استان خوزســتان مبنی بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در تبلیغــات انتخاباتی، 
در تجمع انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاســت 
جمهوری دستورالعمل های مورد تاکید ستاد ملی 

مقابله با کرونا، رعایت نشده است.«
در اطالعیه دبیرخانه ستاد ملی کرونا در این رابطه، 
آمده است: »براساس اعالم ستاد مقابله با کرونا 
استان خوزســتان، مجوز صادر شــده برای ستاد 
انتخاباتی آقای رییســی برای ســاعت ۱۹ تا ۲۱ با 
حضور حداکثر4 هزار نفر با رعایت فاصله 4 متری 
برای هر نفر در محل تجمع بوده است که در ساعت 
۱۹ به دلیل حضور تنها 4۰۰ نفر در محل تجمع، این 

مراسم در زمان مقرر آغاز نمی شود.«
براســاس اعالم ســتاد مقابلــه با کرونا اســتان 

خوزســتان، در نهایت با پیگیری عوامل اســتانی 
ستاد انتخاباتی این نامزد انتخابات، بالغ بر 4 هزار 
نفر از ۲۸ شهرســتان اســتان با اتوبوس به محل 
ســخنرانی اعزام و تجمع انتخاباتی در ساعت ۲۲ 
آغاز می شود و آنچه در این تجمع انتخاباتی برگزار 
شــده برخالف تمامی دســتورالعمل ها و مجوزها 
بوده و پروتکل های بهداشــتی مقرر شده از سوی 

ستاد ملی کرونا رعایت نشده است.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی، 

نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری در ســومین 
مناظره زنده تلویزیونی در اعتــراض یکی دیگر از 
نامزدهای انتخابات )محسن مهر علیزاده( درمورد 
برگزاری تجمــع انتخاباتی در اهــواز بدون رعایت 
پروتکل های بهداشتی که برای مردم خطرآفرین 
بوده و سالمت شــهروندان را به مخاطره انداخته 
اســت، گفت که این تجمــع با مجوز ســتاد ملی 
مقابله با کرونا و با رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی برگزار شده است.

پاسخ ستاد ملی کرونا به سخنان رییسی درباره میتینگ اهواز:

با وجود تاکیدات فراوان، پروتکل ها رعایت نشد

وز عکس ر

 خوش و بش 
»مکرون« و 

»بایدن« در حاشیه 
اجالس گروه هفت

کاخ ســفید اعالم کرد، جو بایدن 
با امانوئــل مکرون در حاشــیه 
اجالس گروه هفت بــه بحث و 
تبادل نظر در خصوص مجموعه ای 
از موضوعات دوجانبــه از جمله 
رویکردها در قبال روسیه و چین 

پرداخته است.

وزیر اطالعات سابق کشورمان گفت: احمدی نژاد به من می گفت خروس جنگی!  او گزارشات در رده 
رهبری نظام را از من می خواســت.کاندیدای انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان افزود: وزارت 
اطالعات، وزارت اطالعات نظام جمهوری اسالمی است نه دولت. من با نظر رهبری به وزارت اطالعات 
آمدم.احمدی نژاد می خواســت همه جزئیات وزارت اطالعات را با وی هماهنگ کنم. او به رده بندی 
اطالعاتی قائل نبود.مصلحی گفت: بدنبال استفاده از نیروهای نزدیک به مشایی در وزارت اطالعات 

بودند.
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تکذیب پرکشیدن قیمت مرغ در اصفهان
در پی انتشــار برخی خبرها در خصوص افزایش قیمت مرغ در اصفهان مســئوالن سازمان های 
جهاد کشــاورزی و صمت این موضوع را تکذیب کردند. مدیر امورطیور ســازمان جهاد کشاورزی 

استان اصفهان ،گفت: ســازمان جهاد 
کشــاورزی وظیفه تامین مــرغ زنده و 
تحویل با قیمت مصوب به کشتارگاه ها 
را دارد، اما از کشــتارگاه بــه بعد قیمت 
گــذاری و توزیع مرغ بر عهده ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســت. 
دهقانی افــزود: قیمت مصــوب مرغ 
زنده اکنــون هر کیلوگــرم ۱۷۱۰۰ تومان 
اســت و افزایش قیمت بــه هیچ وجه 
صحت نــدارد.در همین زمینــه معاون 

بازرگانی وتوســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با تاکیــد بر لزوم 
برخورد با گران فروشــی گفت: در صورتی که فروشــگاهی اقدام به عرضه مرغ بــا قیمت باالتر از 
نرخ مصوب هــر کیلوگرم ۲۴ هزار و ۹۵۰ هزار تومــان کند حتما باید با جدیت با آن برخورد شــود.

اســماعیل نادری با بیان اینکه بــر قیمت گــذاری و عرضه مرغ در اســتان باید نظــارت دقیقی 
 صورت پذیرد، ادامــه داد: اصفهان تنها اســتانی اســت که فرآینــد توزیع مــرغ در آن به صورت

 هوشمند است.

در حمایت از سبد خرید مصرف کنندگان؛

بیش از 14 هزار تن برنج و شکر حمایتی توزیع می شود
بیش از ۱۴ هزار تن برنج وارداتی و شکر حمایتی باهدف تنظیم بازار در حال توزیع بین فروشگاه های 
بزرگ، زنجیره ای و اصناف استان اصفهان اســت.مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان 
گفت: ۱۰ هزارو ۳۰۰ تن شــکر و چهار هزار تن برنج با نرخ دولتی در حمایت از خانواده و اصناف در 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در اســتان در حال توزیع است.محسن ضیائی، حمایت از مصرف 
کنندگان را از اولویت های این اداره کل برشــمرد و افزود: تاکنون هزارو ۳۰۰ تن شکر و ۱۰۰ تن برنج 
حمایتی از ابتدای خرداد تاکنون بین اصناف و مراکز بزرگ فروش این اســتان توزیع شده است.

ظرفیت ذخیره سازی کاال های اساســی برنج، شــکر و روغن خوراکی در انبار های غله استان ۷۰ 
هزار تن اســت که به مرور با هدف تنظیم بازار در حمایت از مصرف کنندگان با نرخ دولتی در اختیار 

فروشگاه های بزرگ ازجمله رفاه و اتکا قرار می گیرد.

شهرضا در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار گرفت
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اســامی گفت: با پیگیری هایی که انجام شد، 
۱۴ شهرستان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۵ شهرستان تبدیل شــد و شهرضا جزو طرح آبرسانی به اصفهان 
بزرگ قرار گرفت.ســمیه محمودی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ پیگیری های بسیاری برای موضوع 
آب شهرضا صورت گرفت در دور دهم نیز بســیار پیگیری شد و از شورای عالی آب مجوز انتقال آب 
به شهرضا را گرفتیم و در این راستا باید با استان های کرمان یزد جلسات بسیاری را داشته باشیم.

محمودی با بیان اینکه تامین آب شرب شهرضا از چاه است و با وجود خشکسالی کیفیت و کمیت 
آب تغییر پیدا کرده است، افزود: باید آب پایداری را برای شــهرضا تامین کنیم در این راستا طرح 
آبرسانی به اصفهان بزرگ مربوط به ۱۴ شهرستان بود و شهرضا در این طرح نبود و با پیگیری هایی 
که انجام شد، ۱۴ شهرستان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۵ شهرستان تبدیل شد و شهرضا جزو طرح آبرسانی 

به اصفهان بزرگ قرار گرفت.

خبر روز

قیمت بلیت هواپیما افزایش می یابد؟
در پی برخی گمانه زنی ها درباره احتمال افزایش قیمت بلیت هواپیما، معاون سازمان هواپیمایی 
کشوری اعام کرد فعا برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی نداریم.

ابوالقاسم جالی در این باره اظهار کرد: فعا هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در 
پروازهای داخلی وجود ندارد.وی افزود: برای پیشگیری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در 
این زمینه، نظارت های الزم مانند گذشته انجام خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد تا نرخ مصوب 

اعام شده به درستی اعمال شود.
البته در آبان ماه سال گذشــته شــورای عالی هواپیمایی کشــوری تصویب کرد که شرکت های 
هواپیمایی اجازه دارند نهایتا تا ۱۰ درصد به نرخ پروازهای داخلی نســبت به نرخ نامه به روز شده 
در خرداد ماه امســال اضافه کنند. از ســوی دیگر محدودیت حداقل نرخ برای پروازهای داخلی 
برداشته شد و در واقع خبری از دامنه قیمت نیســت. این یعنی شرکت های هواپیمایی تنها باید 

سقف قیمت بلیت های خود را  برای هر مسیر پروازی رعایت کنند.

آغاز طرح رجیستری موبایل واره ها
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشــاره به آغاز طرح رجیستری موبایل واره ها 
بیان کرد: وزارت ارتباطات هر چه سریع تر جدول زمان بندی اعمال سیاست را اعام کند.حمیدرضا 
دهقانی نیا با اشــاره با آغاز مرحلــه دوم طرح رجیســتری، گفت: فاز دوم طرح رجیســتری با 
رجیستری موبایل واره ها )تبلت، ساعت هوشــمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار( از ۵ 

خرداد ماه امسال آغاز شده است. 
ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: در جلســه یازدهم خرداد، با حضور 
نمایندگان تام االختیار دستگاه های مرتبط با رجیســتری موبایل واره ها با توجه به فراهم بودن 
زیرساخت های فنی بر اجرای مرحله دوم رجیستری تاکید شد. وی افزود: ضمن اینکه سازمان 
برنامه و بودجه طبق بند ح تبصره 8 قانون بودجه ۱۴۰۰ این وظیفــه را بر عهده وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات نهاده و در قانون به آنها اباغ کرده است. دهقانی نیا بیان داشت: ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز هم براساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق پیگیر توسعه طرح رجیستری و اجرا 
و آغاز فاز دوم این طرح بوده است. سخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به 
آغاز طرح رجیستری موبایل واره ها گفت: بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع تر باید بازه 
زمانی اعمال سیاست را اعمال کند تا براساس نوع تجهیز تاریخ مشمولیت موبایل واره ها در طرح 

رجیستری مشخص شود. 

 مهلت ثبت اطالعات در سامانه ملی امالک و اسکان
 تمدید شد

وزیر راه و شهرسازی از تمدید زمان درج اطاعات سکونتی مردم در سامانه ملی اماک و اسکان 
تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.

 محمد اسامی اظهار کرد: با توجه به این که مهلت دو ماه درج اطاعات سکونتی مردم در سامانه 
ملی اماک و اسکان کشور ۱۹ به پایان رسید، ستاد ملی مقابله با کرونا این مهلت را تا پایان شهریور 
ماه تمدید کرد.وی با بیان این که انتظار داریم مردم در مهلت باقی مانده نسبت به درج اطاعات 
سکونتی در سامانه مذکور اقدام کنند، افزود: با این کار یک بار برای همیشه در تاریخ کشور، وزارت 
راه و شهرسازی می تواند بر اساس اطاعات و آمار واقعی برای تولید و عرضه مسکن برنامه ریزی 
کند. پیش تــر محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه و شهرســازی از تمدیــد مهلت درج اطاعات 
سکونتی در سامانه ملی اماک و اسکان تا پایان مهرماه امسال خبر داده بود.عدم استقبال مردم 
از برنامه وزارت راه باعث شده تا زمان درج اطاعات ســکونتی در سامانه ملی اماک و اسکان تا 

شهریور ۱۴۰۰ تمدید شود.

کافه اقتصاد

اخبار

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری:

دولت آینده در نخستین 
گام باید به مسئله آب 

اصفهان ورود کند
نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری با تاکید بر اینکه دولت آینده باید در 
نخستین گام به مسئله آب اصفهان ورود کند، 
گفت: معتقدم مردم با نبودن و کمبود سازگاری 
دارند، اما با تبعیض ســازگار نمی شوند. آنچه 
مردم را ناراضــی می کند، تبعیض اســت که 
باید از آن دوری کرد.ســیدابراهیم رییسی با 
بیان اینکه اســتان اصفهان قطب گردشگری 
است، خاطرنشان کرد: باید نسبت به حفظ آثار 
تاریخی این استان حساس بود، همچنین باید 
اقتصاد گردشــگری آن فعال و تمدن اسامی 
به جهانیان معرفی شود. رییســی با اشاره به 
صنعت نســاجی اســتان اصفهان، گفت: این 
صنعت همواره نام آور بوده و اگر حمایت شود، 
می توانیم قطب نساجی شــویم که در دولت 
آینده برای آن برنامه مشخصی داریم.به گفته 
وی، کارگاه ها و صنایع کوچک نیازمند حمایت 
هستند و این حمایت نه در حد حرف، بلکه به 
عمل باید انجام شود. رییسی همچنین، یکی 
از مسائل و معضات اصلی استان های کشور 
و اصفهان را آب دانســت و افــزود: زمانی آب 
وجود دارد که عادالنه توزیع نمی شود و زمانی 
نیز آب نیست. موضوع حائز اهمیت این است 
که وضعیت موجود برای مردم به درستی تبیین 
شود، بنابراین شورایعالی آب باید وضعیت را 
بررسی کند و اینکه بگوید ورود نمی کنیم چون 
اختاف شهرســتانی اســت، اصا پذیرفتنی 
نیست.رییسی تاکید کرد: مدیریت آب وظیفه 
دارد با حقیقت آشنا شــود. باید حرف مردم، 
کشاورزان، کارآفرینان و ... را بشنود و منابع آب 
را بررسی کند و بعد کار عادالنه در این خصوص 
صورت گیرد.وی، توزیع عادالنه ظرفیت ها را از 
اقدامات دولت برشــمرد و گفت: دولت آینده 
باید در نخستین گام به مســئله آب اصفهان 
ورود کند. مسئله جدی دیگر حمایت از تولیدات 
کشاورزی است که باید مورد توجه قرار گیرد و 

جزو برنامه های ماست.

دریکصدوســومین جلسه شــورای گفت وگو، رییس 
اتاق بازرگانی اصفهــان از ارتقای ۱۲رتبه ای اصفهان در 
بهبود شاخص محیط کسب و کار و کسب رتبه نخست 
کشوری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان اصفهان در ارزیابی مشترک دبیرخانه شورای 
گفت وگوی ملی و وزارت کشور در سال ۱۳۹۹ خبرداد. 
عباس رضایی، استاندار اصفهان در این جلسه با تبریک 
والدت حضرت فاطمه معصومه سام ا...علیها و دهه 
کرامت، کسب رتبه نخست کشوری شورای گفت وگوی 

استان اصفهان در بین ۳۱ استان و دریافت امتیاز کامل 
در همه شاخص های ارزیابی شده را، حاصل همدلی 
کلیه اعضای شورا دانست .رضایی همچنین ضمن ابراز 
خرسندی از دستاوردهای برگزاری نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشــکی اصفهان 
باحضور شرکت های معتبر از سراسرکشور، برگزاری این 
رویداد نمایشگاهی را نویدبخش روزهای پر رونق این 
صنعت در اصفهان و کشور دانست و خواستار برگزاری 
نمایشگاه اینچنینی در حوزه صنعت نساجی شد.رییس 
شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
اصفهان همچنیــن از انعقاد قــرارداد کارخانه نوآوری 
اصفهان خبرداد و ابراز امیــدواری کرد این مهم هرچه 
ســریع تر به نتیجه مطلوب برسد. مسعودگلشیرازی، 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیزدر ابتدای این جلسه 
گفت:  براساس نتایج هجدهمین دوره پایش محیط 
کسب و کار ارائه شده از سوی اتاق ایران، رتبه اصفهان از 
۲6 به ۱۴ ارتقا یافت وتاش جمعی بخش خصوص و 
دولتی منجر به ارتقای چشمگیر شاخص های محیط 
کسب و کار و ارتقای ۱۲ رتبه ای استان در بهبود شاخص 
محیط کسب و کارشد.وی این نتیجه را حاصل روحیه 
خدمت و جهاد مســئولین در استان اصفهان دانست.
دبیرشورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
ابراز امیدواری کرد عملکرد تعداد اندک دستگاه اجرایی 
موردانتقاد بخش خصوصی نیزبــا هدایت و راهبری 
استاندار محترم درمسیر مناســب قرارگرفته تا شاهد 

اصفهانی بالنده و حامی فعاالن اقتصادی باشیم.

دریکصدوسومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان عنوان شد:

ارتقای 12 رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص محیط کسب و کار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

هماهنگی بین دستگاه های استان، بزرگ ترین مشکل امروز اصفهان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: جزیره ای و بخشی فکر کردن، فاجعه بزرگی است که ضرر و زیان کانی به استان های 
کشور وارد کرده و هماهنگی بین دستگاه های مختلف استان، بزرگ ترین مشکل امروز اصفهان است.سیدحسن قاضی عسگر، در جلسه هیئت امنای کانون 
کارآفرینان اصفهان در استانداری افزود: برخی از دستگاه ها در استان به صورت جزیره ای عمل می کنند.وی تصریح کرد: بزرگ ترین مشکل امروز ما این است 
که یک دستگاه مسئول بدون هماهنگی، کارخانه ای را تعطیل و سازمان دیگری با دستگیری مدیرعامل کارخانه ای، مشکاتی را برای تولید استان ایجاد می کند.  
وی ادامه داد: ستاد هماهنگی تحقق شعار سال با هدف هماهنگی بین دستگاه های مختلف استان تشکیل شده است و پس از این، هر دستگاه و ارگانی که با 
فعالیت خود برای تولید مانع ایجاد کند و به تولید ضربه بزند، باید قبل از هر اقدامی، مصوبه این ستاد را دریافت کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری اصفهان اظهار داشــت: در زمان حاضر وقت کافی برای ایجاد ظرفیت ها، تشکیات و کارهای جدید در اســتان وجود ندارد  و باید با شناسایی 
و تجمیع ظرفیت های موجود، به صورت هدفمند فعالیت کنیم.وی اضافه کرد: ســاختارهای زیادی در استان تشکیل شــده است و هر کس در یک حوزه ای 

فعالیت می کند؛ اما باید مسائل را تقسیم بندی کنیم و نباید موازی کاری و تداخل بین وظایف و فعالیت کارآفرینان با دیگر نهادها و سازمان ها انجام شود.

قطع برق پر مصرف ها به منظور صرفه جویی در دستور کار شرکت برق استان اصفهان قرار گرفت؛

شلیک آخر

مرضیه محب رسول  به نظر می رسد خاموشی ها به شهرهای 
بزرگی مانند اصفهان بسیار نزدیک باشد. 
پس از چندین هفته مدارا با افزایش مصرف برق به دلیل گرمای هوا 
بار دیگر مردم باید خود را برای موجی از خاموشی ها آماده کنند. این 
بار اما تنها خاموشــی های برنامه ریزی شده اعمال نخواهد شد بلکه 
 پــر مصــرف هــا هــم جریمــه و قطــع بــرق بــرای آنهــا 

اعمال می شود.
حاال عاوه بر ادارات که با اخطار های جدی از سوی شرکت توزیع روبه 
رو هستند، مشترکان خانگی و تجاری هم جزو لیست قطع برق قرار 
گرفته اند این در حالی اســت که مصرف بی رویه برق به خصوص در 

بخش های تجاری به وفور دیده می شود. 
حتی بسیاری از مغازه های بزرگ با خرید موتور برق برای خاموشی ها 
هم تمهیداتی در نظر گرفته اند و بدون دغدغه و نگرانی چراغ هایشان 

را روشن می گذارند.
 از سوی دیگر مشترکان برق خانگی نیز در برخی از موارد با استفاده بی 

رویه و همزمان از وســایل برقی بار مضاعفی را به سیستم برق استان 
تحمیل می کنند، این افراد باید بــه زودی آماده اخطار و جریمه قطع 

برق باشند. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفته است: قطع برق 
مشترکان پرمصرف، ســناریوی نهایی برای مدیریت مصرف برق در 
تابستان امسال است.حمیدرضا پیرپیران با اشاره به کاهش سهمیه 
تامین برق استان ها گفت: در مجموع سه سناریو برای مدیریت مصرف 
برق در شرایط خاص امســال مطرح و الزم االجراست. وی اظهار کرد: 
این ســناریو ها از اکنون به صورت جداگانه و در نهایت همزمان با هم 
شامل» کاهش بار شــبکه«، »قطع سهمیه مشــترکان پرمصرف« و 
در نهایت »قطع بار« در صورت رعایت نکــردن الگو های مصرف اجرا 

می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت 
مدیریت مصرف و همکاری کامل تمام بخش ها بویژه خانگی و تجاری 
افزود: به این منظور عاوه بر ضرورت همکاری تمام صنایع در کاهش 

مصرف نیازمندیم تا سازمان های دارای دیزل ژنراتور، بار مصرف خود 
را از این طریق تامین کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت کشف رمزارز های غیرمجاز در بخش 
صنعتی، کشــاورزی و خانگی، از دستگاه ها خواســت تا برای کشف 

رمزارز ها با شرکت توزیع برق همکاری داشته باشند.
پیرپیران تاکید کرد: بنا بر مصوبه دولت، تمام ادارات باید از ســاعت 
۱۱ تا پایان وقت اداری ۵۰ درصد از بار مصرفی خود را بکاهند و پس از 
پایان وقت اداری، مصرف خود را تا ۱۰ درصد برســانند.وی بر ضرورت 
معرفی مدیر انرژی توسط ادارات به شــرکت توزیع برق تاکید کرد و 
گفت: قرار است در ســازمان های مرتبط با برق، ممیزی انرژی ایجاد 
 شود و انتظار می رود که ادارات با کاهش بار مصرفی خود در گروه سبز 

قرار بگیرند.
پیرپیران با اشــاره به اینکه ادارات الگوی مصرف انــرژی در جامعه 
هســتند، اظهار کرد: باید فرهنگ ســازی مصرف انــرژی از کارکنان 
ادارات و خانواده های آن ها شــروع شــود و به جامعــه انتقال یابد.

وی بر کاهش روشــنایی داخل محوطه ها و خاموش کردن روشنایی 
راهروها، آبنما ها و آذین بندی محوطه بیرونی ادارات، تنظیم سیستم 
سرمایشــی ادارات بر روی عدد ۲۵، خاموش کردن فن های اضافی 
 داخل ســاختمان و اســتفاده حداکثری از دیزل ژنراتور های ادارات

 تاکید کرد. 
از ســوی دیگر اتاق اصناف نیز اعام کرده با فرستادن بازرسانی از این 
نهاد، مصرف برق در بخش تجاری و اصناف را کنترل و بازرسی خواهد 
کرد .در  این زمینــه رییس اتاق اصناف اصفهان نیــز درباره انتقادات 
زیاد به اصناف نســبت به مصرف باالی برق آنها ، گفت: طی یک سال 
گذشته در بحث فرهنگ سازی مصرف بهینه برق و به خصوص کاهش 
روشنایی تابلو، المپ و چراغ داخل مغازه ها در بین اصناف اقداماتی 
آغاز شده است و جلسات مختلفی برگزار کرده ایم.رسول جهانگیری با 
اشاره به گشت های مشترک در بین مغازه های مختلف برای کاهش 
مصرف برق آنها، تاکید کــرد: قطعی آب و برق ضربــه بزرگی به کار و 
اشتغال و تولید زده اســت، تا جایی که موجب شده تولیدکنندگان در 
این قطعی ها مدیریت درستی در استفاده از مواد اولیه خود نداشته و 

بخشی از آن هدر می رود.
وی البته تاکید کرد: در این خصوص جلســاتی با مسئوالن آب و برق 
اســتان برگزار کرده ایم تا بحث قطعی برق و زمان آن در شهرک های 
صنعتی و کارگاهی مدیریت شود و زمان قطعی برق در ابتدا و یا انتهای 

کار آنها باشد تا فعالیت اقتصادی شان زیر سوال نرود.

شرکت یاقوت کویر مهاباد در نظر دارد محصول پرس کاه و یونجه تولیدی خود را از 
طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/03/23 لغایت 
1400/03/26 با شماره تماس های 9- 54403765-031 و یا به آدرس اصفهان- 

 اردستان- مهاباد- میدان شهرداری – کوچه گلستان 4- 
پالک 62 مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 
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اجرای طرح راهداری محوری در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل راهداری و حمل ونقــل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: طــرح راهداری محوری تا 
پایان مردادماه به اتمام می رسد.عزیزا... روشــن افزود: هدف از اجرای این طرح در استان، رفع 
مشکالت موجود در محور های شــریانی جهت ارائه خدمات بهتر به مردم استان و کشور، برطرف 
کردن مشکالت موجود در راه ها وباال بردن سطح ایمنی و کیفیت جاده هاست.روشن اضافه کرد: 
تجهیزات و نیروی انسانی اختصاص داده شــده به این طرح ۱۵۷ دستگاه ماشین آالت سنگین 
و نیمه ســنگین و ۲۰۰ نفر نیروی اپراتور راهدار بوده که البته برای اتمام طــرح امکانات و نیروی 
راهدار بیشــتری نیاز اســت.وی ادامه داد: اعتبار الزم برای اجرای این طرح تا ۱۶۰ میلیارد ریال 
تامین شده است که البته برای اتمام این پروژه به بودجه بیشتری نیازمندیم.روشن گفت: عمده 
فعالیت های انجام شــده دراین طرح تا االن لکه گیری راه های اســتان، خط کشی، تهیه و نصب 
تابلو اطالعاتی، تهیه ونصب تابلو های اخطاری وانتظامی، تهیه و نصب چراغ چشمک زن، تعمیر و 
نگهداری روشنایی راه و تونل، اصالح و ایمن سازی شیب شیروانی حاشیه راه ها، ایمن سازی نقاط 
پرتگاهی، تهیه و نصب نیوجرسی، پاکسازی سطح راه، پاکسازی قنو ها و آبرو های طولی، تنظیم 
سطح بستر حریم، شانه سازی، تعمیر و تکمیل پل ها، نصب نرده پل و احداث دیوار حائل در طول 

۳۳۰ کیلومتر بوده است.

پیشرفت ۹3 درصدی پروژه بریکت سازی شرکت فوالد 
سفیددشت

مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور افزایش 
بهره وری و مدیریت بهینه ضایعات حاصل از تولید و در راستای حفظ محیط زیست در واحد احیای 
مستقیم فوالد سفیددشت، احداث خط تولید بریکت ســرد از تیرماه سال ۹۸ در دستور کار واحد 
عملیات این شرکت قرار گرفت.جمشید علی بابایی افزود: واحد بریکت سازی فوالد سفیددشت 
پس از راه اندازی قادر به تولید ۱۲ تن بر ساعت بریکت ســرد از نرمه آهن اسفنجی خواهد بود که 
این محصول به عنوان خوراک کوره قوس به کار می رود.علی بابایی اضافه کرد: به رغم وجود موانع 
در پیشبرد پروژه بریکت سازی از قبیل شیوع بیماری کرونا و مشکالت تامین تجهیزات و قطعات 
به دلیل تحریم های وضع شــده بر صنعت فوالد، باهمت و تالش کارکنان این واحد پیشرفت ۹۳ 
درصدی حاصل شده است.وی در پایان با اعالم خبر تکمیل پروژه بریکت سازی تا پایان شهریور 
ماه ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال و با راه اندازی واحد فوالد سازی و ریخته گری مداوم، تکمیل 

زنجیره تولید فوالد در شرکت فوالد سفیددشت تا حد مطلوبی محقق خواهد شد.

توزیع هزار دستگاه کولر آبی میان مددجویان چهارمحال 
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توزیع تجهیزات گرمایشی و سرمایشی 

میان مددجویان فاقد این لوازم از رویکرد های این نهاد است.
جاســم محمدی افزود: هر ســاله در فصل پاییز و بهار تجهیزات گرمایشــی و سرمایشی شامل 
آبگرمکن، بخاری گازسوز و کولر آبی تهیه و میان مددجویان ساکن مناطق محروم و دارای اولویت 
توزیع می شود.محمدی اضافه کرد: امسال نیز توزیع هزار دستگاه کولرآبی در آستانه دهه کرامت 

در مناطق محروم و گرمسیر استان آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه توزیع لوازم گرمایشــی نیز با اولویت مناطق محروم و سردسیر استان انجام 
می شود، ادامه داد: پارسال در ۳ مرحله، هزار و ۴۰۰ دستگاه بخاری گازسوز و ۵۵۰ دستگاه آبگرمکن 
میان خانواده های نیازمند و فاقد این لوازم توزیع شــده است.محمدی گفت: همچنین در مرحله 
چهارم نیز ۲۲۰ دستگاه آبگرمکن و بخاری گازسوز با هدف رفع بخشی از مشکالت اقتصادی و بهبود 

سطح زندگی برای مددجویان تهیه شد.

بام ایراناخبار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال:

ورود تورهای گردشگری به چهارمحال ممنوع است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر 
اینکه ورود گردشگران به شهرستان های نارنجی ممنوع است، گفت: نیروی 
انتظامی و پلیس راهور باید در مبادی ورودی اســتان مستقر شود و از ورود 
تورهای گردشگری جلوگیری کنند.جعفر مردانی با اشاره به اینکه مردم برای 
شرکت در انتخابات دغدغه رعایت پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای 
را دارند، اظهار کرد: راهبرد وزارت کشور برقراری توازن بین سالمت شهروندان 
و مشارکت در انتخابات است، باید دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت 
کشور و وزارت بهداشــت و درمان، بومی ســازی و جهت اجرا به فرمانداران  
شهرستان های ده گانه ابالغ شود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تمهیداتی برای اخذ رای از بیماران مبتال به 
کرونا در بیمارستان ها و افراد در قرنطینه خانگی اندیشیده شده است، وزارت 
بهداشت و درمان اسامی مبتالیان را به تفکیک شهرستان به استان ها اعالم 
خواهد کرد و طبق این لیست برنامه ریزی الزم صورت می گیرد و یک شعبه 
اخذ رای سیار در هر شهرستان برای این منظور پیش بینی شده است.وی با 
تاکید بر اینکه تجمع در ســتادهای تبلیغاتی سر بسته ممنوع است، عنوان 
کرد: کمیته های نظارتی با همکاری بسیج، هالل احمر و نیروی انتظامی در 
شهرستان ها تشکیل و بر رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 
در ستادهای انتخاباتی نظارت کنند، مسئوالن ستادهایی که به این تذکرات 

بی توجه باشند به دستگاه قضایی معرفی می شوند.مردانی افزود: هم اکنون 
هفت شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند، 
ورود ویروس آفریقایی و هندی به استان خوزستان که از استان های هم جوار 
استان است و مردم این استان مراودات بسیاری با اهالی خوزستان دارند ، 
موجی از نگرانی را برای ایجاد پیک پنجم در این استان ایجاد کرده، نباید اجازه 
دهیم عادی انگاری و نقض پروتکل های بهداشتی شرایط ورود به پیک بعدی 
کرونا را فراهم کند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اینکه ورود گردشگران به شهرستان های نارنجی ممنوع 
است، گفت: نیروی انتظامی و پلیس راهور در مبادی ورودی استان مستقر 
شود و از ورود تورهای گردشگری و مســافران چه با وسیله نقلیه عمومی و 
چه با وسیله نقلیه شخصی به مناطق گردشگری جلوگیری شود.وی تاکید 
کرد: کرونا تمام نشده  و عادی انگاری مردم خطرآفرین خواهد بود. منع تردد 
شبانه خودروهای شخصی از ساعت ۲۲ الی سه صبح باید با جدیت توسط 
نیروی انتظامی در ایام انتخابات دنبال شــود و ستادهای انتخاباتی تا قبل 
از این ساعت برنامه های خود را به پایان برســانند. مردانی با اشاره به اینکه 
استفاده از سامانه ماسک برای شناسایی بیماران مبتال به کرونا در شعبه های 
اخذ رای ضروری است، خاطرنشــان کرد: افراد قبل از ورود به شعبه باید از 

طریق این سامانه مورد ارزیابی قرار بگیرند.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری  ؛

آغاز مرحله دوم تزریق واکسن کرونا با ورود محموله جدید به چهارمحال و بختیاری
 رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری در نشست قرارگاه عملیاتی ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰ درصد از افراد باالی ۷۰ سال در 
استان واکسن کرونا را دریافت کرده اند، اظهار داشت: مرحله دوم تزریق واکســن به افرادی که دز اول را دریافت کردند با ورود محموله جدید واکسن به استان 
به زودی آغاز می شود.سید راشد جزایری افزود: در حال حاضر نزدیک به سه هزار دز واکسن در اســتان وجود دارد که افراد گروه سنی تعیین شده که واکسن 
دریافت نکرده اند می توانند همچنان برای تزریق به مراکز درمانی مراجعه کنند.جزایری به تبلیغ نادرست اثرات واکسن در جذب اشیای فلزی به بدن افراد اشاره 
و اضافه کرد: این موضوع هیچ گونه پایه علمی ندارد و جوسازی در این مورد باعث شد تا مراکز بهداشتی با افت مراجعه کننده برای دریافت واکسن مواجه شوند.

وی با بیان اینکه کمیته ای با حضور پنج متخصص پزشکی به منظور بررسی عوارض واکسن در استان تشکیل شده است، یادآور شد: تمامی عوارض عمومی و 
خاص ناشی از واکسن در چهارمحال و بختیاری شناسایی و ثبت شده و تاکنون ۱۲ مورد فوت بعد از دریافت واکسن در استان گزارش شده است که با بررسی های 
انجام شده هیچ کدام از موارد فوت ارتباطی با عوارض واکسن نداشته و به کهولت سن باز می گردد.جزایری در مورد تاخیر در تزریق دز دوم واکسن در استان نیز 
گفت: ورود واکسن روسی به کشور با مشکالتی مواجه شد، اما با رایزنی های انجام شده محموله جدید واکسن شنبه شب در اختیار مراکز استانی قرار خواهد 

گرفت و روند تزریق دوباره آغاز می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای همه افراد الزامی است
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هشدار داد: رعایت دستورالعمل های بهداشــتی برای افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده اند و یا حتی این بیماری را 
پشت سر گذاشته اند، ضروری است.مجید شیرانی با اعالم اینکه افرادی که به کووید ۱۹ مبتال می شوند به طور طبیعی با آنتی بادی تولید شده در بدن، نسبت 
به ابتالی مجدد به این بیماری ایمن و مقاوم هستند، اضافه کرد: درصد ابتالی مجدد افرادی که به بیماری کرونا مبتال شده اند در شش ماه اول گذر از بیماری، 
نســبت به افرادی که تا به حال بیماری کووید۱۹ را تجربه نکرده بسیار پایین است، اما به منزله این نیســت که به طور قطعی نسبت به بیماری ایمن هستند 
و براســاس تحقیقات ابتالی مجدد در برخی موارد وجود داشته است.شیرانی با اشــاره به رفتار های غیرقابل پیش بینی این ویروس منحوس گفت: حتی 
ممکن اســت در مواردی، افراد در ابتالی مجدد به بیماری کرونا با حال وخیم تر و بدتر درگیر این ویروس نامنحوس شوند.وی با بیان اینکه همچنان درمان 
اختصاصی برای این بیماری وجود ندارد افزود: شدیدا توصیه می شود افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده اند و یا حتی این بیماری را پشت سر گذاشته اند، 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی را در اولویت قرار دهند.شــیرانی ادامه داد: زندگی هنوز به حالت عادی بازنگشته است و هر گونه سهل انگاری و غفلت در 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی تهدیدی برای سالمتی خواهد بود.وی  یادآور شــد: برای بازگشت زندگی به حالت عادی، باید ایمنی دسته جمعی نسبت به 
ویروس کرونا در جامعه ایجاد شود که مستلزم مقاوم شدن دو سوم جمعیت کشور یا از طریق تزریق واکسن و یا تولید آنتی بادی ناشی از ابتال به بیماری در 

افراد است، که این مهم هنوز در کشور محقق نشده است.
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تحدید حدود اختصاصی
3/66 چــون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعــه زمین تحت پالک شــماره 
445/2372 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام شرکت 
تعاونی مسکن سیمرغ آسمان در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 400/04/20 
ساعت 8:30 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 و 56 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار 
: 400/03/24 م الف : 1148355 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالک شهرستان برخوار
آگهی دعوت افراز

3/67 آگهی دعوت افراز موضوع ماده 3 آئین نامه قانون افراز مصوب اسفند ماه 
ســال 57 و ماده 17 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رســمی نسبت به پالک 4656 
اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبتی کاشــان ، نظر به اینکــه آقای عباس حجت 
زاده و خانم وحیده غروی درخواســتی وارده بشماره 4005902 – 1400/2/27 
تقاضای افراز قدر السهم مشاعی خود را از پالک فوق نموده و نیز اعالم داشته اند 
که از آدرس انها اطالعی ندارند باستناد آئین نامه قانون افراز امالک مشاع وقت 
رسیدگی افراز برای روز دوشــنبه مورخ 1400/4/7 ساعت 8 صبح تعیین و بدین 

وسیله از مالکین مشــاعی و صاحبان حق آقایان و خانمها حمیده غروی کاشانی 
 – گوهر مقدمی ) همســر ( – احمدرضا – علی آقا رضا – محمود – عباسعلی –

 طاهره و زهره همگی بنــام خانوادگی فراهتی و ورثه مرحوم شــمس الملوک 

فراهتی بنامهای محمد جعفر عاملی ) همســر ( حســن – امیر حســین – امیر 
هادی – محمد مهدی – فرشته – کبری همگی بنام خانوادگی عاملی و فراهتی 
وراث مرحوم انسیه حجت زاده دعوت میشــود تا در موعد مقرر در این اداره یا در 

محل وقوع ملک حضور یابند بدیهی اســت عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد 
بود . م الف:1147602 مهدی اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد 

و امالک کاشان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هومان سپیدان درچه درتاریخ 
1400/03/08 به شماره ثبت 2498 

به شناسه ملی 14010061470 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد 
و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشــخوان دولت و 
بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان 
خمینی شهر ، بخش مرکزی ، شهر درچه پیاز، محله امام خمینی ، کوچه شعر ، کوچه 
ایثارگران ]3[ ، پالک 82 ، طبقه همکف کدپستی 8431753841 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای محمد عابدی به شماره ملی 1130082962 دارنده 250000 ریال سهم 
الشرکه آقای سعید عابدی درچه به شماره ملی 1130212319 دارنده 500000 ریال 
سهم الشــرکه خانم فرحناز کردی اردکانی به شــماره ملی 4440076696 دارنده 
250000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد عابدی به شماره ملی 
1130082962 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سعید عابدی درچه به 
شماره ملی 1130212319 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
خانم فرحناز کردی اردکانی به شماره ملی 4440076696 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء سعیدعابدی درچه یا محمدعابدی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1147657(

آگهی تغییرات شرکت روستایی دهیاریهای بخش مرکزی 
فالورجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1009 

و شناسه ملی 10260161174 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/05 و به استناد نامه 
شــماره 8316 مــورخ 1399/12/25 اداره تعاون شهرســتان فالورجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود رهنما به کد ملی 111083636 )نماینده 
دهیاری کرسگان به شناسه ملی 14003131281 ( به سمت رئیس هیئت 
مدیره و احمد زارع به کد ملــی 1111449864 )نماینده دهیاری جوجیل 
به شناســه ملی 14003129227 ( به ســمت نائب رئیس هیت مدیره و 
حمیدرضا خلیلی به کد ملی 1110779054 )نماینده دهیاری دشــتلو به 
شناســه ملی 14003131657 ( به ســمت منشــی هیئت مدیره و مجید 
قاسمی به کد ملی 110831692 )نماینده دهیاری جیالب به شناسه ملی 
14003543211 ( به ســمت مدیر عامل و علی کاظــم زاده قهدریجانی 
به کد ملــی 1111225311)نماینده دهیاری کافشــان به شناســه ملی 
14004201898 ( عضو عادی هیئت مدیره برای مدت 3 ســال انتخاب 
شدند. کلیه چک ها، اسناد تعهدآور شــرکت پس از تصویب هیئت مدیره، 
با امضاء مدیرعامل آقای مجید قاسمی و رئیس هیئت مدیره آقای مسعود 
رهنما )نماینده دهیاری کرسگان( ومهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره، بــا امضاء نائب رئیس هیئت مدیــره آقای احمد زارع 
)نماینده دهیاری جوجیل( حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء 
مدیر عامل و مهر شــرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری فالورجان 

)1147656(

آگهی تغییرات شــرکت روســتایی دهیاریهای بخش مرکزی 
فالورجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1009

 و شناسه ملی 10260161174 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/05 
و به اســتناد نامه شــماره 8316 مورخ 1399/12/25 اداره تعاون شهرستان 
فالورجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مجید قاسمی دشــتچی به شماره ملی 
1110831692 به نمایندگی دهیاری جیالب به شناسه ملی 14003543211 
و مسعود رهنما فالورجانی به شماره ملی1110833636 به نمایندگی دهیاری 
کرسگان به شناســه ملی 14003131281 و حمیدرضا خلیلی به شماره ملی 
1110779054 به نمایندگی دهیاری دشــتلو 14003131657 و علی کاظم 
زاده قهدریجانی به شماره ملی 1111225311 به نمایندگی دهیاری کافشان 
به شناسه ملی 14004201898 و احمد زارع به شماره ملی1111449864 به 
نمایندگی دهیاری جوجیل به شناسه ملی 14003129227 به سمت اعضای 
اصلی و مهدی رضا زاده به شــماره ملی 1111201791 به نمایندگی دهیاری 
محمدیه به شناســه ملی 14003511712 و علیمحمد شیرناز به شماره ملی 
1198524901 بــه نمایندگی دهیاری قلعه میــر 14003131072 و محمود 
ضیایی به شــماره ملی 1170518591 به نمایندگی دهیاری مهرنجان اتراک 
به شناســه ملی 14003511727 به ســمت اعضای علی البدل هیات مدیره 
برای مدت 3سال و محسن سالمی به شماره ملی1111140553 به نمایندگی 
دهیاری ریاخون به شناسه ملی 14003132166و هاشم جاللی جالل آبادی 
به شــماره ملی 1111026769 به نمایندگی دهیاری جالل آباد به شناســه 
ملی 14003129187 به سمت بازرســان اصلی و علی البدل به مدت یکسال 
انتخاب شــدند.صورتهای مالی 1398 تصویب گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان 

)1147655(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی شایان فن سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 1404 و شناسه ملی 10861919852 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
نورعلی لموچی تاراجی به شماره ملی 1840090871 به سمت رئیس هیئت مدیره، علی 
محمد لیموچی تاراضی به شــماره ملی 5559831891 به ســمت مدیرعامل و پژمان 
لموچی تاراجی به شماره ملی 1100384804 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )1147654(

افزایش 22 درصدی مصرف برق 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی بــرق چهارمحال و 
بختیاری در نشســتی که با حضور اســتاندار، معاونین 
اســتاندار، فرماندهی نیروی انتظامی، فرمانده ســپاه 
پاسدران اســتان، با هدف تشــریح ضرورت مدیریت 
مصرف برق و مقابله با اســتخراج غیر مجاز رمز ارز ها در 
سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد، از افزایش ۲۲ 
درصدی رشد مصرف برق استان نســبت به سال ۹۹ و 
وارد شدن آســیب های جدی به تاسیسات برق رسانی 

از جانب مراکز استخراج غیر مجاز رمز ارزها، خبر داد.
مجید فرهــزاد گفت: در همــه شهرســتان های ۱۰ گانه 
استان، شعبه ای ویژه جهت رسیدگی به مراکز استخراج 

غیر مجاز رمز ارز ها تشکیل شده است.
فرهزاد اضافه کرد: از ابتدای طرح مقابلــه با مراکز غیر 
مجاز رمــز ارز ها، حدود هزار دســتگاه غیــر مجاز ماینر 
شناسایی، جمع آوری و مورد پیگیرد قانونی قرار گرفته 

است.
وی ادامه داد: بسیج همگانی و همکاری همه جانبه همه 
سازمان ها، نهاد ها و دستگاه های اجرایی در زمینه مقابله 
با این مراکز و اشاعه و اجرای مدیریت مصرف برق یک 

ضرورت اساسی است.
اســتاندار چهارمحال وبختیاری نیز در این نشســت، از 
زیر ســاخت های نرم افزاری رصد وکنترل مصرف برق 
مشــترکین اســتان بازدید کرد و در جریان برنامه های 
مدیریت مصرف برق و تمهیدات این شــرکت در زمینه 

مقابله با مراکز غیر مجاز رمز ارز ها قرار گرفت.
اقبال عباســی در ادامه این نشست از آمادگی مجموعه 
استانداری در حمایت همه جانبه از شرکت توزیع نیروی 
برق در زمینه مدیریت مصرف و طرح مقابله با استخراج 
غیر مجــاز ارز های دیجیتال خبــر داد و تاکید کرد: همه 
دستگاه ها، ســازمان ها و نهاد ها باید در این خصوص با 

شرکت توزیع نیروی برق همکاری ویژه داشته باشند.
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هفته ای گرم پیش روی اصفهان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان با اعالم اینکه هفته گرمی در اصفهان 
پیش رو داریم، گفت: دمای هوای اصفهان تا چند روز آینده تغییر محسوســی نخواهد داشــت.

حجت ا... علی عســگریان ، اظهار کرد: نقشه های هواشناســی بیانگر جوی پایدار تا اواخر هفته 
در سطح استان است. 

براین اساس طی این مدت در بیشتر مناطق استان آســمان صاف، گاهی وزش باد نسبتا شدید 
تا شدید به ویژه در نیمه غربی اســتان پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر 
نقاط اســتان تغییر محسوســی ندارد، گفت: طی این مدت حداکثر دمای هوای اصفهان به ۴۰ 
درجه ســانتیگراد و حداقل دما به ۲۲ درجه سانتیگراد می رسد.کارشــناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان خاطرنشان کرد: طی این مدت چوپانان با ۴۴ درجه سانتیگراد باالی صفر گرم 
ترین نقطه استان و بوئین و میاندشت با ۴ درجه ســانتیگراد باالی صفر خنک ترین نقطه استان 

پیش بینی می شود.

رقابت 3444 فعال قرآنی در مسابقات کشوری اصفهان
رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: سه هزار و ۴۴۴ نفر در چهل و 
چهارمین مسابقات قرآن از استان اصفهان ثبت نام کرده اند که این آمار بیانگر افزایش چشمگیر 
متقاضیان بوده است.حمید بخشی با اشــاره به پایان ثبت نام متقاضیان برای حضور در چهل و 
چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در استان اصفهان اظهار 

داشت: ثبت نام در این مسابقات از ۱۳ اردیبهشت آغاز و تا ۱۳ خرداد ماه ادامه داشت.
وی با بیان اینکه سعی کردیم از همه ظرفیت ها برای مشــارکت حداکثری فعاالن قرآنی استان 
اصفهان در این مسابقات استفاده کنیم، افزود: خوشبختانه نیز آمار ثبت نامی  ها بیانگر استقبال 
خوب در چهل و چهارمین دوره مســابقات کشوری قرآن کریم ســازمان اوقاف و امور خیریه در 

استان اصفهان است.
رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه رسانه ها و فضای مجازی 
ابزار تبلیغی بســیار خوبی برای افزایش ثبت نام متقاضیان برای حضور در مسابقات قرآن کریم 
بود، ادامه داد: همچنین با قرار دادن روزشمار برای ادارات شهرستان ها آنها را برای مشارکت بیشتر 
ترغیب کردیم.وی تصریح کرد: در برخی از شهرستان ها که در سال گذشته حتی یک شرکت کننده 
نیز در مسابقات قرآن نداشــتیم در ســال جاری ۱۳ نفر ثبت نام کرده اند و این امر برای ما جای 

خرسندی دارد.

هشدار درباره فروش تست منفی کرونا
مدیرکل آزمایشــگاه مرجع ســالمت وزارت بهداشــت در پاســخ به مباحثی مبنی بر تخلفاتی 
نظیر فروش تســت دلخواه کرونا و به ویژه تست منفی کووید۱۹ برای مســافران از سوی برخی 
آزمایشگاه های خصوصی، گفت: متاسفانه گزارشاتی در این زمینه به طور رسمی و غیر رسمی حتی 
از طریق آزمایشگاه ها دریافت کرده ایم و دانشگاه ها به آنها رســیدگی کرده اند. سیامک سمیعی 
افزود: در چنین مواردی معموال افرادی خارج از آزمایشگاه و در مواردی داخل آن خاطی هستند 
و مدیریت آزمایشــگاه ضمن اینکه باید گزارش موارد را به وزارت بهداشــت و ســایر مراجع ذی 
صالح اعالم کند، الزم است ارتباط فرد خاطی را قطع کرده و متعهد شود از وقوع مجدد این اتفاق 
جلوگیری می کند. وی افزود: معموال آزمایشــگاه هایی که مســافران بین المللی را پذیرش می 
کنند، مجبور هستند عالوه بر استانداردهای وزارت بهداشت هر آنچه کشور مقصد و یا خطوط هوایی 
انتظار دارند را اجرا کنند. در این موارد نتیجه درست و به موقع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا 
به عنوان مثال به دنبال گزارش یک نتیجه مثبت غلط فرد نمی تواند به ســفر برود و ممکن است 

امور و برنامه ریزی های خود و خانواده و محل کارش مختل شوند. 

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان اعالم کرده موجودی واکسن استان نزدیک به صفر است؛

بن بست واکسیناسیون

بیش از ده روز از اعالم کمبود واکسن در  پریسا سعادت
اصفهــان می گــذرد و درحالــی که حاال 
مسئوالن علوم پزشکی خبر از اتمام ذخیره واکسن کرونا در استان را 
داده اند، هنوز هیچ خبری از تامین واکســن مخابره نشــده اســت. 
واکسیناسیون دوز اول در حالی در آستانه متوقف شدن قرار دارد که به 
زودی موعد تزریق دوز دوم واکسن برای ســالمندان باالی 8۰ سال 
فراخواهد رســید. هر چند مســئوالن در چندین نوبــت وعده تامین 
واکسن را داده اند؛ اما به جز صد هزار دوز واکسن وارد شده از روسیه 
که تنها اندکی بیش از شــش هزار دوز آن نصیب اصفهان شده است 
هنوز هیچ خبری از تامین واکســن وجود ندارد. در این شرایط اندک 
موجودی واکســن اســتان اصفهان بــرای تکمیل واکسیناســیون 
سالمندان باقی مانده کفایت نمی کند و مسئوالن بهداشتی امیدوارند 
تا زمان باقی مانده برای نوبت دوم واکسیناسیون، واکسن ایرانی به 

زنجیره مصرف گسترده وارد شود. 
در همین زمینه مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان با اعالم اینکه موجودی واکسن استان نزدیک به صفر است و 
به همین دلیل واکسیناسیون هیچ گروه جدیدی شروع نشده، گفت: 
تاکنون نزدیک به ۲۷۰ هزار نفر در اســتان نوبت اول واکسن و حدود 

۷۰ هزار نفر دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.رضا فدایی  اظهار کرد: 
تقریبا تمام واکســن کرونایی را که وزارت بهداشت به استان اصفهان 
تخصیص داده بود به گــروه های هدف یعنی افراد ۷۰ ســال به باال، 
بیماران خاص و قبل از آن به کادر بهداشــت و درمــان تزریق کردیم و 
موجودی استان نزدیک به صفر است، به همین دلیل واکسیناسیون 
هیچ گروه جدیدی شروع نشده و منتظر دریافت محوله جدید واکسن 

از وزارت بهداشت هستیم.
وی با اشــاره به اینکه از اوایل خرداد به بعد اتفــاق جدیدی در زمینه 
واکسیناسیون کرونا در اســتان نیفتاد، گفت: تاکنون نزدیک به ۲۷۰ 
هزار نفر نوبت اول واکســن و حدود ۷۰ هزار نفر دو نوبت واکســن را 
دریافت کرده اند.مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت استان 
اصفهــان با بیان اینکه اگر هرچه ســریع تر واکســن کرونــا از وزارت 
بهداشت به اســتان نرســد برای تزریق دوز دوم واکسن شهروندان 
مشکل خواهیم داشــت، گفت: از شــهروندان درخواست کرده ایم به 
مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند و کسانی که هنوز واکسن نزده اند 
منتظر پیامک باشند تا بعد از دریافت واکسن های جدید، از آنها برای 

تزریق واکسن دعوت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما دوست داریم برنامه واکسیناسیون طبق نظم 

پیش برود، اما تامین نشدن واکسن در مقاطع منظم، کار را با مشکل 
مواجه می کند.فدایــی در مورد زمان تحویل واکســن جدید کرونا به 
اصفهان نیز گفت: ما هم از طریق رسانه های جمعی در جریان اخبار و 
منتظر دریافت واکسن های جدید هســتیم تا بتوانیم واکسیناسیون 
گروه های جدید را شــروع کنیم، امــا هنوز خبری نیست.مســئول 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان همچنین با اعالم 
اینکه امسال موردی از سرخک اثبات شــده در اصفهان نداشته ایم، 
گفت: چیزی که باعث نگرانی مردم شــود وجود ندارد، اما مردم باید 
واکسیناســیون کودکان را به موقع انجام دهند تا از رخنه بیماری های 

واگیردار مثل سرخک به جامعه پیشگیری شود.
با وجود تمام وعده های عمل نشــده دولت در تامین واکسن باز هم 
وزیر بهداشــت از تعجب و حیرت جهان از سیســتم پزشکی ایران و 
واکسن ایرانی ســخن گفته است آن هم در شــرایطی که بسیاری از 
افرادی که دوز اول واکســن را تزریق کرده اند به  رغم تمام سختی ها 
و عالئم بیماری که عمدتا از اغلب افراد بروز و ظهور داشــت حاال باید 
نگران تامین دوز دوم واکســن و تکمیل ایمنی باشند؛ اتفاقی که اگر 
رخ ندهد  به نظر می رســد دوباره کشــور در خانه اول مبارزه با کویید 

قرار بگیرد. 

 رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: پایداری هوا 
در روزهای پایانــی هفته جاری، باعث ســه درجه 
ســانتیگراد افزایش دمای هــوای مناطق مختلف 
دشت کاشان شده، به طوری که در روز جمعه به ۴۲ 
درجه سانتیگراد خواهد رسید.عباس ارغوانی اظهار 
کرد: افزایش دما و کاهش رطوبــت هوا و خاک به 
واسطه خشکســالی ســال جاری، عالوه بر تشدید 
آلودگی هوا، بــروز پدیده گرد و خــاک را در مناطق 
مستعد تقویت می کند.وی افزود: کاهش بارندگی 

در ســال زراعی جاری، باعث کاهش رطوبت خاک 
و افزایش فرسایش آن شــده و با کوچک ترین باد، 
شاهد بروز پدیده گرد و خاک هستیم که شدت آن 
در مناطق کویری نوش آباد و آران و بیدگل در شمال 
دشت کاشان بیشتر است.رییس اداره هواشناسی 
کاشــان تاکید کرد: افزایش دما و اشعه فرابنفش 
موجب گرمازدگی در شهروندان می شود که بر همین 
اساس الزم است مردم به ویژه سالمندان و کودکان 
در ساعت های میانی روز تا حد امکان از منزل خارج 
نشوند و سالمتی خود را به خطر نیندازند.وی گفت: 
افزایش دما در سال جاری به علت پایداری و کاهش 
رطوبت هوا، مخاطرات ناشی از تابش اشعه فرابنفش 
را افزایش می دهد که بیشترین شدت آن در ساعت 

های نزدیک به ظهر در فاصله ســاعت های ۱۰ تا ۱۵ 
است که زاویه تابش نور خورشید در این زمان عمودی 
تر می شود.ارغوانی اظهار کرد: به شهروندان توصیه 
می شود که ضمن مدیریت مصرف آب، تا حد امکان، 
فعالیت بیرون از خانه را به زمان کوتاه تر بودن سایه 
ها انجام دهند و استفاده از پوشش مناسب و عینک 
های ضد آفتاب، می تواند از آسیب های احتمالی به 
پوست و چشم جلوگیری کند.بر اساس اعالم سازمان 
هواشناسی، نقشه های هواشناسی بیانگر جوی پایدار 
تا اواخر هفته در سطح اســتان است. براین اساس 
طی این مدت در بیشتر مناطق استان آسمان صاف، 
گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید به ویژه در نیمه 

غربی استان پیش بینی می شود.

رییس اداره هواشناسی کاشان:

مراقب آثار افزایش دما و اشعه ماورابنفش باشید

موجودی استان نزدیک به صفر است، به همین دلیل 
واکسیناسیون هیچ گروه جدیدی شروع نشده و منتظر 

دریافت محوله جدید واکسن از وزارت بهداشت هستیم

معرفی برترین های 
جشنواره داستان 

زاینده رود
جشنواره سراسری دانشجویی 
داســتان کوتــاه زاینــده رود با 
برگــزاری آییــن اختتامیــه و 
معرفی برگزیــدگان چهارمین 

دوره، به کار خود پایان داد.

حمل حشیش زیر بار آجر سفالی
۵۳ کیلوگرم حشــیش زیر بار آجر سفالی تریلر در شهرســتان شاهین شــهر و میمه کشف وتوقیف 
شد.فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شــهر و میمه گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این 
شهرستان حین کنترل خودرو های عبوری در پاسگاه پلیس راه »اصفهان _ تهران« به یک دستگاه تریلر 
حامل بار آجر سفالی که به سمت استان های شمالی در حرکت بود مشکوک شدند و خودرو به پارکینگ 
پاسگاه منتقل شد.سرهنگ علی صادقی افزود: در بازرسی از این خودرو ۵۳ کیلوگرم حشیش از زیر بار 

آجر های سفالی کشف شد.وی گفت: راننده این خودرو دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

شناسایی و دستگیری باند جاعل گواهینامه رانندگی 
باند جاعل گواهینامه رانندگی در کاشان منهدم و اعضای آن دستگیر شدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشان گفت: در پی کســب خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه افرادی در زمینه جعل گواهینامه رانندگی 
پایه یکم و دوم برای شهروندان در شهرستان کاشان، کارآگاهان پلیس آگاهی، دو متهم اصلی پرونده 
را شناسایی و دستگیر کردند.سرهنگ حسین بساطی افزود: این افراد با جعل گواهینامه و دادن وعده 
گواهینامه واقعی به شــهروندان مبالغی حدود ۲ میلیون تومان از متقاضیان دریافت می کردند.وی با 
بیان اینکه متهمان دستگیر شده در بازجویی به بزه انتسابی با همدستی ۳نفر دیگر اعتراف کردند، گفت: 
با اعتراف اعضای این باند به جعل ۶فقره گواهینامــه رانندگی و کالهبرداری از مردم به مبلغ بیش از ۱۲۰ 

میلیون ریال با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.

کشف سوخت قاچاق در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۵۱ هزار لیتر سوخت قاچاق طی دو عملیات جداگانه خبر 
داد.سرهنگ کامران ریاحی بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان با اشراف اطالعاتی 
که داشتند از بارگیری سوخت قاچاق توسط یک کامیون کشــنده تانکر دار مطلع و وارد عمل شدند.وی 
افزود: خودروی مورد نظر در یکی از محورهای مواصالتی اســتان اصفهان شناسایی و توقیف شد که در 
بازرسی از آن ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شــد.رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان 
ادامه داد: همچنین گزارشی مبنی بر دپوی گازوییل قاچاق در دو مخزن واصل شد که پس از هماهنگی 
های الزم گروهی از ماموران به محل مورد نظر اعزام شــدند.این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی 
از محل مورد نظر و مخزن هایی که در آنجا بود ۱۹ هزار لیتر گازوییل قاچاق کشــف شد.سرهنگ ریاحی 
تصریح کرد: در مجموع طی دو عملیات جداگانه ۵۱ هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف و دو  نفر نیز در این 

رابطه دستگیر شدند.

دستگیری سارق قطعات خودرو با لباس زنانه
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی شهرســتان فالورجان در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو های شهروندان 
رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. سرهنگ حسین ترکیان افزود: در ادامه 
کارآگاهان با بررسی صحنه های سرقت و جمع آوری آثار و مدارک الزم رد پای یکی از سارقان سابقه دار را 
در این سرقت ها به دست آورده و طی هماهنگی با مقام قضایی برای دستگیری وی اقدام کردند.رییس 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: متهم با زیرکی خاصی قصد داشت 
در پوشش لباس زنانه از محل متواری شود که با هوشمندی باالی ماموران دستگیر و در بازرسی از منزل 
وی یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه که در سرقت ها از آن استفاده می کرد هم کشف شد.سرهنگ 
ترکیان اظهار کرد: متهم که در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود پس از مواجه شدن با اسناد و مدارک ارائه شده 
از سوی کارآگاهان لب به اعتراف گشود و به ۹ فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو در شهرستان فالورجان 

اقرار کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

اخبار

سوزاندن تولیدات مزارع، 
پیگرد قضایی دارد

خبر  روز

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری کاشــان به کشــاورزان 
توصیه کرد: زمان برداشــت و دروی کامل، 
محصوالت شان به خصوص غالت، کاه و... 
را آتش نزننــد و با رعایت نــکات ایمنی، از 
آتش سوزی پیشــگیری کنند؛ زیرا این کار،  
با توجه به تهدید سالمت و بهداشت عمومی، 

مجازات قضایی به دنبال دارد.
روح ا... فدایی در مورد افزایش آتش سوزی 
فضای ســبز و مراتع در فصل تابستان هم 
گفت: با گرم شدن هوا در این برهه از سال، 
ســبزه ها و علف زارها به بوته های خشــک 
مستعد آتش سوزی تبدیل می شوند و آتش 
سوزی در زمین های کشــاورزی و مراتع با 
کوچک ترین سهل انگاری و خطای انسانی 

دور از انتظار نیست. 
فدایــی از مردم خواســت هنگام ســفر  از 
رفتار هایی چــون پرت کردن ته ســیگار به 
مراتع و مزارع و روشن کردن آتش بدون در 
نظر گرفتن نکات ایمنی خودداری کنند.وی 
همچنین هشــدار داد: انداختن شیشه در 
باغ ها، بوستان ها و پارک های جنگلی باعث 
تمرکز نور خورشــید روی خار و خاشــاک و 
شیشه مانند یک ذره بین باعث آتش سوزی 

می شود.
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کاشان از مردم خواست در 
صورت مشاهده آتش سوزی، با شماره ۱۲۵ 
آتش نشانی تماس بگیرند و قبل از رسیدن 
آتش نشــانان، با رعایت نــکات ایمنی، از 

گسترش حریق جلوگیری کنند.

رییس جذب، برنامه ریزی و نگهداری اهداکنندگان خون استان:

اهدای خون جوانان در کشور کم شده و باید فرهنگ سازی شود 
رییس جذب، برنامه ریزی و نگهداری اهداکنندگان خون اســتان اظهار کرد: ١۴ ژوئن مصادف با ۲۴ خرداد روز جهانی اهدای کننده خون است و این روز هر سال با یک 
شعاری مطرح می شود. زهره مسائلی عنوان کرد: در این روز برای جهانیان مطرح می شود که اهمیت اهدای خون و نیاز روزانه و مستمر به خون وجود دارد.مسائلی بیان 
کرد: همچنین این روز بیانگر این است که آحاد جامعه احساس مسئولیت داشته باشند و بدانند نیاز به خون همیشگی است و نیاز است که افراد سالم جامعه خون خود 
را اهدا کنند.وی افزود: این روز به مناسبت تولد کاشف گروه های خونی که دانشمندی به نام »لندشتاینر« بود و به خاطر این کشف جایزه نوبل دریافت کرد، روز اهداکننده 
خون نام گذاری شده است.زهره مسائلی خاطرنشان کرد: از مسئوالن شهر و بیمارانی که مصرف زیادی از خون دارند مانند تاالسمی و هموفیلی ها نیز برای جشن دعوت می 
کردیم و این برنامه ها هرساله در ۲۴ خرداد ماه اجرا می شد.زهره مسائلی اظهار کرد: سال گذشته و امسال به دلیل وجود کرونا و عدم تجمع، برنامه ها منحصر به این است 
که یک پویش دانشجویی برگزار کنیم و دانشجویان روز ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه به صورت نمادین به مرکز انتقال خون مراجعه کنند و خون بدهند.رییس جذب، برنامه ریزی و 
نگهداری اهداکنندگان خون استان اصفهان بیان کرد: اجرای این پویش برای تشویق جوانان به اهدای خون است چرا که اهدای خون جوانان در کشور خیلی کم شده و باید 
فرهنگ سازی و تشویق انجام شود.وی افزود: این پویش در سراسر کشور راه اندازی شده است و با دانشگاه های سراسر کشور نیز هماهنگی های مربوطه انجام شده است.
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علیرضا مختاری سهمیه بازی های پارالمپیک را به دست آورد؛

ورزشکار اصفهانی مسافر توکیو شد

ورزشــکار اصفهانی مجوز حضور در بازی  سمیه مصور
های پارالمپیک توکیو را به دســت آورد تا 
یکی از اعضای کاروان  ایران برای حضور در رقابت های پارالمپیک توکیو 

باشد.
ســومین روز از رقابت های پارا دوومیدانی قهرمانی جهان روز شنبه در 
شهر دبی امارات پیگیری شد که در این مسابقات علیرضا مختاری، ملی 
پوش پارا دوومیدانی کشورمان به عنوان نایب قهرمانی دست یافت تا 
مسافر توکیو شود. این ورزشــکار اصفهانی در ماده پرتاب وزنه کالس 

F53 با رکورد ۷٫۶۴ متر به کار خود پایان داد.
مختاری درباره کسب این سهمیه گفت:» برای کسب مجوز ورود به بازی 
های پارالمپیک توکیو، از اردیبهشت تا  اکنون استرس زیادی را پشت 
سر گذاشتم تا ســرانجام در آخرین رکوردگیری که روزشنبه در پرتاب 
وزنه برابر اسدا... عظیمی داشــتم با ثبت رکورد ۷ متر و ۸۶ سانتی متر 
توانســتم جواز حضور در تیم ملی را کسب و در لیست نفرات اعزامی به 

توکیو قرار بگیرم«.
وی افزود: از مهر ســال گذشــته تا کنون ۴ مرحله رکوردگیری سنگین 

انجام دادم که در آخرین مرحله به خاطر خســتگی شــدید ناشــی از 
تمرینات مداوم با ثبت رکورد ۷ متر و ۸۶ سانتی متر نتوانستم رکوردی 

را که پیش بینی می کردم در پرتاب وزنه بزنم. 
 مختاری اضافه کرد: از اسفند سال گذشته تا ۲۲ خرداد )آخرین مرحله 
مســابقات دوومیدانی( 3 بار در رکوردگیری ســنگین شرکت کردم و 
دیگر از نظر بدنی توان پرتاب سنگین در وزنه را نداشتم، به هر صورت از 
فدراســیون جانبازان و معلوالن و کمیته ملی پارالمپیک تشکر می کنم 
که با فراهم کــردن چنین فرصتی اجازه حضور در تیــم ملی و اعزام به 
بازی های پارالمپیک توکیو را برای من بعد از ۲ ســال تالش و سختی 
فراهم کردند. آن طور که هادی رضایی، سرپرست کاروان ایران در بازی 
پارالمپیک خبــرداده ، کاروان ایــران تاکنون 59 ســهمیه رقابت های 

پارالمپیک را کسب کرده است.
در رشته پاراوزنه برداری ۶ سهمیه کسب شده که از این تعداد تنها 5 نفر 

رکورد آنها مطابق با سیاست کمیته ملی پارالمپیک است.
در رشته دوومیدانی ۱۴ نفر به همراه 5 کادر فنی به توکیو اعزام می شوند 
که از این تعداد یک نفر زن و ۱3 نفر مرد اســت. البته در لیست نفرات 

اعزامی از این تعداد را 5 دوومیدانی کار نابینا و کم بینا و ۸ نفر را معلوالن 
تشکیل می دهند.

در پاراتیروکمان ۶ ورزشکار در ریکرو و کامپوند  حضور دارند و ۱۲ ورزشکار 
در والیبال نشسته و در جودو نیز دو ورزشکار، همچنین در پاراتیراندازی 
3 ورزشــکار خانم، در پاراتکواندو نیز ۲ ورزشکار مرد، یک زن،  در رشته 
پاراقایقرانی دو ورزشــکار اعزام می شوند که یک ورزشــکار آقا و یک 
ورزشکار خانم هستند که یک مربی در کنار آنها خواهد بود. در بسکتبال با 
ویلچر نیز ۱۲ ورزشکار و دو کادرفنی در لیست نفرات اعزامی قرار گرفتند.

به گفتــه سرپرســت کاروان پارالمپیکــی ایران هم چنین قراراســت 
جانشــینان خانم شــیرمحمدی و ســیامند رحمان که کسب سهمیه 
المپیک را کســب کرده ولی دارفانی را وداع گفتند، مشــخص شود تا 

مسافر توکیو شوند.
هم چنین قرار است کاروان ایران در رشته دوچرخه سواری نیز برای این 
رقابت ها نیز دارای سهمیه باشد، سهمیه ای که منوط به نظر فدراسیون 
جهانی دوچرخه سواری است و اگر دوچرخه سواری با سیاست های 

پارالمپیک همخوانی داشته باشد به این مسابقات اعزام می شوند.

آل کثیر، امیدوار به دهمین گل با پرسپولیس 
عیسی آل کثیر پس از محرومیت با انگیزه وارد ترکیب پرسپولیس شد و اگرچه در ابتدا از آمادگی 
به دور بود اما خیلی زود فرم مطلوب خود را پیدا کرد و توانســت در گلزنی هم درخشــان ظاهر 
شود؛ به طوری که دروازه استقالل، سپاهان و نســاجی را در لیگ برتر گشود و دو گل آسیایی هم 
زد.حاال مهاجم 9 گله پرســپولیس در حالی تمرینات این تیم برای سوپرجام را دنبال می کند که 
احتمال دارد در این بازی شــهریار مغانلو غایب باشــد و بار خط حمله روی دوش آل کثیر بیفتد. 
بازیکنی که سابقه گلزنی به تراکتور را دارد و حاال باید با باز کردن دروازه این تیم، اولین جامش را 

با پرسپولیس باالی سر ببرد.
نکته مهم درباره آل کثیر این است که او یک ســال دیگر تحت قرارداد پرسپولیس است و سرخ 

پوشان خیال راحتی نسبت به او دارند.

 راهکار مدیران استقالل برای حل مشکل دستیار
 ایتالیایی »فرهاد«

این روزها بحث ورود گابریل پین به ایران با ویزای کار، ســوژه اصلی رســانه ها شــده است.با 
توجه به قانون ممنوعیت ورود مربی و بازیکن خارجی جدید به ایران، باشــگاه استقالل و فرهاد 
مجیدی برای ورود گابریل پین به ایران و همکاری با او کار راحتی نــدارد. همانطور که در جریان 
هستید امکان همکاری با این مربی به عنوان دستیار فرهاد حداقل برای این فصل وجود ندارد و 
ازآنجایی که قرار به ثبت قرارداد گابریل پین با استقالل در سازمان لیگ نیست، طبیعتا اخذ ویزا 
برای این مربی ایتالیایی از کانال سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال غیر ممکن است.قرار است 
علی نامداری، مشاور هیئت مدیره باشگاه استقالل پیگیر کارهای مربوط به ویزای دستیار سابق 

چزاره پراندلی باشد.
 نامداری که مالک چند شرکت بزرگ است تصمیم دارد از طریق یکی از شرکت هایش برای گابریل 
پین درخواســت ویزای کار کند تا مشــاور ایتالیایی فرهاد هر چه زودتر به ایران بیاید و در ادامه 
مسابقات به مجیدی و استقالل کمک کند. البته مشخص نیست که این ماجرا مورد پذیرش وزارت 
امورخارجه قرار بگیرد و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال صدور ویزای کار را به این شیوه بپذیرند.

 با توجه به دولتی بودن باشــگاه استقالل، این باشــگاه نمی تواند برخالف قانونی که فدراسیون 
فوتبال و ســازمان لیگ تصویب کرده با یک خارجی جدید قرارداد ببندند و تنها مجاز اســت که با 
میلیچ و دیاباته که قبال قرارداشــته اند تمدید کند. پین نمی تواند با ویزای توریستی در ایران کار 

کند و قراردادی ببندد.

حرفه ای مثل »اخباری« و »نیازمند«
تیم ملی فوتبال ایران با تصمیم دراگان اســکوچیچ با ۴ دروازه بان راهی بحرین شــد. در چنین 
شرایطی مشخص بود که حداقل ۲ دروازه بان از این ۴ نفر شانس بازی شان نزدیک به صفر خواهد 
بود؛ اما همراهی تیم ملی همواره برای هر بازیکنی مهم و دوست داشتنی است.علیرضا بیرانوند به 
عنوان دروازه بان اول تیم ملی در طول سال های اخیر در ۲ بازی اول مقابل هنگ کنگ و بحرین به 
میدان رفت و امیر عابدزاده، در بازی سوم مقابل کامبوج، درون دروازه تیم ملی ایستاد.محمدرضا 
اخباری و پیام نیازمند اما تا کنون شانس حضور در ترکیب تیم ملی را پیدا نکرده اند. این دو دروازه 
بان که به ترتیب در تراکتور و سپاهان فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشته اند و جزو بهترین های 
تیم شان بوده اند، با وجود اینکه در سه بازی اخیر شانس حضور در میدان را پیدا نکردند و در بازی 
با عراق هم احتمال حضورشان بسیار کم است؛ اما با جدیت بسیار باال تمرین می کنند.اخباری و 
نیازمند با حرفه ای گری هر چه تمام تر، با تمام وجــود در حال تمرین زیر نظر مربی دروازه بانان 
تیم ملی هستند و جدیت و تالش شان هیچ تفاوتی با دو دروازه بان دیگر تیم ملی یعنی بیرانوند 

و عابدزاده که در طول 3 بازی اخیر در ترکیب تیم ملی حضور یافتند، ندارد.

زشمستطیل سبز ور

»اریکسن« با هم تیمی هایش صحبت کرد
پیتر مولر، مدیر اتحادیه فوتبال دانمارک اعالم کرد که کریستین اریکسن، هافبک این تیم توانسته 
با هم تیمی هایش صحبت کند. عصرشــنبه دو تیم دانمارک و فنالنــد در کپنهاگن به مصاف هم 

رفتند که در پایان فنالند با نتیجه ۱-0 به 
پیروزی رســید. در جریان این دیدار و 
در اواخر نیمه اول، کریستین اریکسن 
ســتاره دانمــارک و اینتر بــدون هیچ 
برخوردی ، یک دفعه دچار حمله قلبی 
شد و به زمین افتاد. آنتونی تیلور، داور 
این مسابقه تیم پزشکی را فرا خواند و 
در حین کار تیم پزشــکی، بازیکنان تیم 
ملی دانمارک دور اریکسن را محاصره 
کردند. این بازی به تعویق افتاد و دوباره 

از ساعت ۲3 از سر گرفته شــد. به نقل از ســایت گل، پیتر مولر مدیر اتحادیه فوتبال دانمارک به 
DR گفت: »اریکسن دچار حمله قلبی و فروپاشی شــد. تیم پزشکی در زمین او را مداوا کردند و 

به او کمک رسید. 
خوشــبختانه هنگام ترک ورزشــگاه، او به هوش آمده بود. مــا با کریســتین در ارتباط بودیم و 
بازیکنان نیز با او صحبت کردند. این خبر خوبی است. حالش خوب است. ما والدین اریکسن و 
خانواده اش را همراهی می کنیم.« کریستین اریکسن پس از پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن 

میدان نیز معرفی شد.

»راموس« بهترین کاپیتانی است که داشته ام
تونی کروس، سرخیو راموس را بهترین کاپیتانی که در دوران بازی اش داشته، می داند.طی هفت 
سال اخیر تونی کروس و سرخیو راموس کنار هم در رئال مادرید به عناوین و افتخارات متعددی 
دست یافته اند و حاال که قرارداد کاپیتان رئال مادرید با باشگاه رو به اتمام است، هافبک آلمانی 
نسبت به ادامه همکاری با راموس اظهار امیدواری کرد.به نقل از مارکـا، کروس در جریان کنفرانس 
مطبوعاتی تیم ملی آلمان گفت: معتقدم که نیازی نیســت تا ما در مورد اهمیت سرخیو راموس 

برای رئال مادرید صحبت کنیم. 
نمی دانم اوضاع در باشــگاه به چه صورت اســت. فکر می کنم ۲0 روز از قــراردادش باقی مانده 
اســت. فقط می توانم بگویم که طی این ۸ ســال بازی کنار او خیلی  لذت برده ام و امیدوارم که 
سال های بیشتری هم در کنار هم باشیم. او همیشه یک هم تیمی فوق العاده و کاپیتانی بزرگ 
بوده و بهترین کاپیتانی است که من در طول دوران بازی ام داشته ام.این در حالی است که تونی 
کروس سابقه بازی در کنار مانوئل نویر و فیلیپ الم را هم به عنوان کاپیتان های تیم داشته است.

مقصد جدید »بوفون« مشخص شد
سوپرمن می خواهد حرکت خودش در یوونتوس را تکرار کند. او در سریB به پارما کمک می کند 
تا به سریA باز گردد. جانلوئیجی بوفون در سال ۲00۱ با انتقالی 5۲٫۸۸ میلیون یورویی از پارما 
به یوونتوس پیوست و در ســال ۲00۶ پس از قهرمانی جهان با بانوی پیر راهی سریB شد. او در 
پایان فصل جاری از یوونتوس جدا شد و حاال خبر می رسد بوفون در آستانه انتقال به پارماست. 
به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، جانلوئیجی بوفون در آســتانه امضای قرارداد با پارماست. او می 
خواهد پیش از خداحافظی از فوتبال، به پارما کمک کند تا به سری Aبازگردد. بوفون در تاریخ ۱9 
نوامبر ۱995 برای اولین بار با پارما در سری A بازی کرد و تا ســال ۲00۱ برای این تیم ۲۲0 بازی 

رسمی انجام داد. 

خبر   روز

»خطیبی« در اندیشه کسب 
اولین جام با تراکتور 

دیدار ســوپر جام فوتبال ایران روز ســی ام 
خرداد ماه در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد 
شد و طی آن دو تیم تراکتور به عنوان قهرمان 
جام حذفی و پرسپولیس به عنوان قهرمان 
لیگ برتر رودروی هم قرار خواهند گرفت.در 
حالی که طبق عرف قرار بود این دیدار پیش 
از شروع لیگ بیستم برگزار شــود اما زمان 
آن بارها دستخوش تغییر شــد تا سرانجام 
در حالی که بازی های لیگ بــه هفته های 
پایانی نزدیک می شود و جام حذفی ۸ تیم 
نهایی خود را شناخته، قهرمانان سال گذشته 
این دو جام، به مصاف هم بروند. این تعویق 
ها باعث شد تا تراکتور بعد از قطع همکاری با 
منصوریان و شجاعی )سرمربی – بازیکن( 
با رسول خطیبی به استقبال سوپر جام برود.

به این ترتیب رسول خطیبی که دومین مقطع 
حضورش در تراکتور را پشــت سر می گذارد، 
می تواند اولین جام رســمی خود را همراه با 

این تیم کسب کند.
 ایــن مربی پس از حضــور در تراکتــور و به 
رغم اینکه فرصت زیادی برای ســر و سامان 
دادن به شــرایط به هم ریخته تیم نداشت، 
موفق شــد نتایج خوبی در دور گروهی لیگ 
قهرمانان کســب کند و با تراکتــور راهی دور 
حذفی مسابقات شود. خطیبی امیدوار است 
تا با فتح ســوپر جام، فصلــی را که احتمال 
کسب جام با حذف از جام حذفی و اختالف 
امتیازی باال با صدر جدول لیگ برتر بسیار کم 
شده را با قهرمانی در سوپر جام شیرین کند.

گفتنی اســت که رســول خطیبی در فصل 
9۴-93 سرمربیگری تیم تراکتور را به عهده 
گرفت و توانست با تیم جوان و بومی که شکل 
داده بود، قهرمان نیم فصل اول شود اما بعد 
از تنها چند هفته از نیــم فصل دوم و به بهانه 
از دست دادن صدر، اختالف او با مدیرعامل 
وقت باشــگاه، باعث برکناری اش از سمت 
سرمربیگری تراکتور شد. تراکتور آن فصل را 
با نایب قهرمانی پشت سر گذاشت تا خطیبی 
در حسرت قهرمان کردن تیمی که خودش آن 

را ساخته بود، بماند.

فوتبال جهان حمایت »بایدن« و »مکرون« از برنامه ژاپن برای میزبانی المپیک توکیو
 رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه از برنامه ژاپن برای میزبانی المپیک توکیو حمایت کردند.امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه از برنامه ژاپن برای میزبانی المپیک 
توکیو و به کارگیری تمامی اقدام های امنیتی الزم در دوره برگزاری این رقابت ها حمایت کرد. مکرون قصد دارد تا در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو نیز شرکت کند.امانوئل 
مکرون در دیدارش با یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن اعالم کرد از برنامه این کشور برای میزبانی المپیک توکیو حمایت می کند و بی صبرانه منتظر حضور در مراسم 
افتتاحیه بازی هاست.نخست وزیر ژاپن همچنین گفت وگویی کوتاه با جو بایدن، رییس جمهور آمریکا داشت. سوگا از اقدامات توکیو برای برگزاری ایمن المپیک توکیو 

صحبت کرد. جو بایدن نیز از برنامه  و سازماندهی المپیک توکیو توسط ژاپن حمایت کرد.

علیرضا مختاری، ملی پوش پارا دوومیدانی کشورمان به 
عنوان نایب قهرمانی دست یافت تا مسافر توکیو شود. 
این ورزشکار اصفهانی در ماده پرتاب وزنه کالس F53 با 

رکورد ۷٫۶۴ متر به کار خود پایان داد

 دختر وزنه بردار ایــران درباره اعزام نشــدنش به 
مسابقات قهرمانی آسیای ازبکستان که اکنون منجر 
به از دست رفتن شانس کسب سهمیه المپیک برای 
او شده است، بیان کرد: در اردوی یکی مانده به آخر 
مینیسک زانوی من ملتهب شد و با هر زحمتی بود 
 MRI آن اردو را به پایان رساندم و پس از آن از زانویم
گرفتم و پزشک عنوان کرد که مینیسک زانویم دچار 
پارگی جزئی شــده اســت و باید به سرعت درمان 
شــود و نیاز است که ۱0 جلســه فیزیوتراپی داشته 
باشــم تا پس از آن بتوانم به تمرینات برگردم اما 
اگر درمانش نکنم ممکن است پارگی کامل شود و 
در آن صورت نیاز به عمل جراحی وجود دارد.پریسا 
جهانفکریان ادامه داد:  زمانی که اردو شروع شد با 
خانم منظمی نایب رییس  بانوان فدراسیون تماس 
گرفتم و وضعیتم را شرح دادم و عنوان کردم که با 
تاخیر به اردوی تیم ملی اضافه می شوم تا درمانم را 

کامل کنم. او به من گفت که باید با رییس فدراسیون 
مشورت کند سپس اطالع داد که آقای مرادی گفته 
اصال من بــه اردو نیایم. پس از آن دوبــاره با آقای 
خورشیدی مشــاور فنی تیم بانوان تماس گرفتم 
و گفتم هر موقع کــه بخواهند آماده دادن تســت 
دوپینگ هســتم که او هم اعالم کرد آقای بیرانوند 
دبیر فدراسیون عنوان کرده که  نیازی نیست تست 
دوپینگ بدهم و بــه همین صورت  از مســابقات 
قهرمانی آسیا کنار گذاشته شدم. این در حالی بود 
که برای کسب سهمیه المپیک امتیاز جمع می کردم 
و نیاز بود که در آن مسابقه شــرکت کنم ؛اما آن را از 
دست دادم و اکنون هم المپیک را که از ابتدا تالش 

زیادی برای آن داشتم از دست دادم.
وزنه بردار دسته ۸۷+ کیلوگرم زنان ایران در پاسخ به 
پرسش دیگری مبنی بر اینکه پس از گالیه هایی که 
نسبت به فدراسیون داشت و حتی آن را در صفحه 

شخصی خود نیز مطرح کرد نگران نیست که دیگر 
به اردوی تیم ملی دعوت نشود، تاکید کرد: آرزوی 
هر ورزشــکاری رفتن به المپیک است وقتی آن را 
ناعادالنــه از من گرفتند االن بایــد از حق و حقوقم 
دفاع کنم.  باید برای زحمتی که کشیدم، حرف می 
زدم و دیگر نمی خواستم سکوت کنم و هیچ جایی 

هم جز صفحه شخصی خودم نداشتم.

گالیه دختر وزنه بردار از فدراسیون: 

ناعادالنه المپیک را از من گرفتند

شهرداری اژیه به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر اژیه، در نظر دارد تعداد ســه پالک از زمین های مجموعه کارگاهی متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند؛ لذا متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴00/0۴/0۱ لغایت پایان روز ۱۴00/0۴/۱0، پیشنهادات خود را به شهرداری اژیه تحویل و رسید 

دریافت نمایند. 
  ضمنًا سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده عمومی مرحله پنجم نوبت اول

ردیف شماره پالک موقعیت پالکمتراژ پالک  )متر مربع(قیمت پایه  هر متر مربع )ریال(

3۲۱بلوار بسیج- بلوار ۴5 متری۴/500/000۴۲0

33۲بلوار بسیج- بلوار ۴5 متری۴/500/000۴۲0

3۴3بلوار بسیج- بلوار ۴5 متری۴/500/000۴۲0

حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه م الف:1148807
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مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان:

اجرای نهضت آسفالت معابر منطقه ۸ ادامه دارد
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای نهضت 
آسفالت در منطقه هشت، اظهار کرد: بهسازی و آسفالت معابر و خیابان های منطقه موضوع بسیار 
مهم و یکی از نیازهای اساسی مردم است.محمد کیهانی با بیان این که با توجه به افزایش قیمت ها، 
یکی از معضالت فعلی در منطقه هشت شهرداری موضوع آسفالت معابر است، تصریح کرد: طی دو 
سال اخیر با بازدیدهای متعدد از معابر، برخی نقاط که زیرسازی آسفالت خوبی نداشت شناسایی 
شــد و برای اجرای ترمیم و آســفالت معابر اولویت بندی الزم صورت گرفت.مدیر منطقه هشــت 
شهرداری اصفهان با اشــاره به افزایش میزان آســفالت ریزی در معابر این منطقه در سال گذشته 
نسبت به سال ۹8، اظهار کرد: سال گذشته ۴۴ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت، 8۳ هزار مترمربع 
روکش آســفالت و ۴8 هزار متر مربع لکه گیری آسفالت معابر منطقه هشت شهرداری انجام شد 
و امسال نیز سعی شده این روند متوقف نشــود.وی تاکید کرد: با وجود این که افزایش قیمت ها 
مشکالتی به وجود آورده، اما خدمت رسانی را متوقف نکرده است البته با توجه به وضعیت محدود 
منابع درآمدی و مالی سعی شده بیشترین نظارت شود تا از انجام دوباره کاری ها جلوگیری به عمل 
آید.کیهانی خاطرنشان کرد: نظارت مستقیم بر انجام مطلوب آســفالت معابر توسط کارشناسان 

معاونت عمران انجام می شود.
وی با تاکید بر تحقق عدالت فضایی در اجرای نهضت آســفالت معابر منطقه هشــت شهرداری، 
گفت: توجه شهرداری به مناطق کمتر برخورداری همچون بهرام آباد بوده از این رو بخش زیادی از 

آسفالت ریزی ها در معابر این محله انجام شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

 بسترسازی برای اجرای طرح پیشگیری و پایش بهینه 
مصرف پالستیک در شهر اصفهان

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی 
پیشگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک شهر اصفهان با حضور اعضای ستاد و نمایندگان آن ها خبر 
داد.رحیم محمدی با اعالم این خبر توضیح داد: هدف از برگزاری این نشست بررسی دستورالعمل 
کارگروه های مختلف این ستاد و ارائه پیشنهادات برای اصالح دستورالعمل ها بوده و در همین راستا 
اعضای کارگروه های مختلف نظرات و پیشنهادات خود را در مورد کارگروه های مرتبط با خود ارائه 

دادند تا پس از بررسی در دستورالعمل ها اعمال شود. 
وی ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت تمامی بخش های مدیریت شهری در این پروژه ادامه 
داد: در جریان این پروژه معاونت های مختلف، مناطق 15گانه شهرداری و سازمان های مختلف 
اقدام به جمع آوری اطالعات و ارسال آمار اقالم پالستیکی با هدف بررسی شرایط موجود پیش از 
انجام بخش اجرایی پروژه کرده اند که این امر مسیر استفاده از ابزارها و زیرساخت های الزم برای 

اجرای فاز اول را شفاف تر می کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همچنین به دیگر فازهای اجرایی این پروژه 
اشاره کرده و افزود: فراهم کردن زیر ساخت های قانونی و حقوقی این پروژه به منظور تسهیل روند 
اجرایی از جمله بخش های مورد توجه است و پس از آن نیز استقرار طرح در جامعه با هدف تغییر 
رفتار شهروندان در زمینه مدیریت مصرف پالستیک ها صورت می گیرد. وی در این راستا به لزوم 
تدوین شاخص های سنجه پذیر برای رصد مســتمر روند پروژه اشاره کرده و افزود: به منظور قابل 
اندازه گیری بودن میزان عملکرد ستاد در خصوص اهداف تعیین شده، الزم است اقدامات بر اساس 
شاخص های تعیین شده مورد سنجش قرار بگیرد تا فعالیت های کارگروه های مختلف، از مسیر 
منتهی به اهداف منحرف نشوند.در ادامه این نشست روسا و اعضای کارگروه های مختلف به بیان 

نقطه نظرات خود در زمینه های مرتبط پرداختند. 

خبری ازرعایت اصول مرمت میراثی درعملیات کف سازی بازار بزرگ نیست؛

کسی حواسش هست؟!

حال بازار بزرگ اصفهان خوب نیســت،        نرگس طلوعی
بیش از دوماه از آغاز عملیات کف سازی 
این بازار می گذرد اما خبری از رعایت اصــول مرمت میراثی دیده 

نمی شود.
بازار اصفهان یکــی از بزرگ ترین و زیباترین بازارهای ایران اســت 
که موقعیت گردشگری ممتازی دارد. ساخت بنای اصلی این بازار 
و بخش های مختلف آن از ســده دهم الی سیزدهم خورشیدی به 
طول انجامیده و در دوره های صفویه و قاجاریه تکمیل شده است. 
بخشــی از این بازار با عنوان »بازار قیصریه« شــناخته می شود که 
ورودی آن در میدان نقش جهان، توســط ســردری زیبا مشخص 
شده است، همچنین راسته های اصلی و فرعی زیادی در این بازار 
وجــود دارد که از میان آن ها می توان به ســماور ســازها، مخلص، 

مقصودبیک، هارونیه، نیم آورد گلشن و ... اشاره کرد.
 در این مجموعه مدارس مذهبی و مساجدی همانند دیگر بازارهای 
ایران دیده می شود که از جمله آن ها مدارس مذهبی »جده بزرگ 
و کوچــک«، » نیماور«، »هارونیــه«، »صدر«، »کاســه گران« و 
»مســجدهای ذوالفقار«، »جارچی« و »شیشه« به جای مانده از 
دوران صفوی است و بنای بی نظیر »عصارخانه شاهی« در میانه راه 

بازار بزرگ مربوط به این دوره است که وظیفه اصلی آن تهیه روغن 
چراغ جهت روشــنایی عمارت های حکومتی در مجموعه دولتخانه 

صفوی بوده است.
محور تاریخی بازار اصفهان از دید درازا، دیرینگی و معماری شاخص 
است. از این رو، به عنوان یکی از ارزشمندترین میراث فرهنگی ایران 

دارای اهمیت خواهد بود. 
ســردرهای بلند بازار با پیشانی های برافراشــته و پشت بغل های 
آراسته به آجرکاری با نقوش هندســی و گاه با کاشیکاری معقلی 
و هفت رنگ، راه به گنجینــه ای پررمز و راز دارند. هر کدام داالنی از 
انبوه گنبدخانه هایی است که پشت سر هم قطار شده اند و تا آنجا که 

چشم کار می کند، پیش می روند. 
تاق چشــمه ها با زیبایی تمام گرداگرد ســتون نوری که از بیرون به 
داخل گنبدها هدایت شده اســت، رخ نمایی می کنند و این تکرار 

زیبایی می شود بر همه  سقف و بر و بن بازار.
بازار اصفهان را از هرسو که ببینی، از میدان کهن شهر در بازار نظامیه 
یا از ســردر قیصریه از راسته چیت ســازان، آن  را جهانی آمیخته از 
زیبایی و سادگی و شکوه و جالل و ابهت درمیابی که یک جا درآمده 
و چهره در نقاب داالن ها و گنبدها کرده است. زیبایی خیره کننده این 

بازار اهمیت مرمت آن را نشان می دهد از این رو مرمت بازار بزرگ 
اصفهان در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت.

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان در ایــن باره گفته 
است: » شــهرداری اصفهان در خصوص بازار تاریخی شهر اصفهان 
برنامه های متعددی را انجــام داده یا در حال انجام دارد که یکی از 

مهم ترین این پروژه ها، پروژه میدان تا میدان است«.
 به گفته ســید احمد حســینی نیا، این پروژه با هدف بازگرداندن 
حیات بازار با رفع آســیب های کالبدی بوده اســت که شامل کف 
سازی، جداره سازی، مرمت سقف و بام با هدف احیای بازار بزرگ 
در فاز های مختلف با اعتبار ۳۰میلیــارد ریال به مرحله اجرا در آمد؛ 
اما مرمت بازار بزرگ اصفهان بســیار کند پیش می رود  و  به گفته 
کارشناســان خبری از رعایت اصول مرمتی میراثی در این عملیات 

نیست. 
اگرچه باز آفرینی بافت های ناکارآمد شــهری امری آنی و سریع 
نیســت به خصوص وقتی پای بناهــای تاریخی در میان باشــد، 
بناهایی که هویت و اصالت یک شــهر محســوب می شــوند ؛ اما 
نباید بدون دقت و نظارت کارشناسی مرمت صورت بگیرد تا بعدها 

افسوس مرمت اشتباه را بخوریم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
در نامه هــای جداگانه به اســتاندار اصفهان، با ابالغ 
مراتب ثبت هشــت اثر در فهرســت میراث طبیعی 
ملی تاکید کــرد: هرگونه دخل و تصــرف یا اقدام و 
عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت آثار 
شود، ممنوع است.علی اصغر مونسان در نامه ای به 
عباس رضایی، اســتاندار اصفهان نوشت: در اجرای 
تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی 
کشور مصوب دی ماه 1۳8۲ و آئین نامه اجرایی آن، 
مصوب چهارم مرداد 1۳8۴ به شــماره ۲۶۹۷5/ ت 
۳۲۹15 ه، هیئت محترم وزیران با موضوع ثبت میراث 
طبیعی ارزشمند کشور در فهرســت میراث طبیعی 

ملی؛ درخت گردوی کهنسال سیانچه واقع در استان 
اصفهان، شهرســتان اردستان، دهســتان نسیان، 
دشت سیانچه پس از تشریفات قانونی الزم به شماره 
۷۷۲ مورخ هفتم دی ماه 1۳۹۹ در فهرست میراث 
طبیعی ملی کشور به ثبت رسید، ابالغ می شود.وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی تاکید 
کرد: اثر مذکور )درخت گردوی کهنســال سیانچه( 
ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت 
این وزارت است و تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین 
عرصه و حریم این اثر بر عهده این وزارت خواهد بود، 
هرگونه دخل و تصرف یا اقــدام و عملیاتی که منجر 
به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع است. 
مونســان همچنین در هفت نامه مشابه و جداگانه 
دیگر ثبت ملی هفت اثر طبیعی ملی را به شرح زیر 
به اســتاندار اصفهان ابالغ کرده است:دریاچه نمک 
واقــع در شهرســتان آران و بیــدگل، 5۰ کیلومتری 
شمال شهرستان، دریاچه نمک به شماره 5۹1 مورخ 

۹8/1/۲۷-چشــمه آب ســرخ فریزهنــد واقع در 
شهرســتان نطنز، بخش مرکــزی، دره چیمه رود، 
روستای فریزهند، به شماره 5۹۲ مورخ ۹8/1/۲۷-

درخت چنار کهنســال امامزاده بی بی زینب واقع در 
شهرســتان نطنز، بخش مرکزی، دهستان برزرود، 
روســتای هنجن به شــماره ۷۶۴ مورخ ۹۹/1/۷-
درخت چنار کهنسال حسینیه یارند واقع در شهرستان 
نطنز، بخش برزرود، روستای یارند، به شماره ۷۶۶ 
مورخ ۹۹/1۰/۷-درخت سرو کهنسال مسجد جامع 
طرق رود واقع در شهرستان نطنز، شرق طوق، مسجد 
جامع شهر، مرکز حیاط مسجد به شماره ۷۶8 مورخ 
۹۹/1۰/۷-درخــت نارون کهنســال مســجد پرزله 
روستای ابیانه واقع در شهرستان نطنز، بخش برزرود، 
روستای ابیانه، روبروی مسجد پرزله، به شماره ۷۷۰ 
مورخ ۹۹/1۰/۷-درخت توت کهنسال روستای طره 
واقع در شهرســتان نطنز، بخش مرکزی، روستای 

طره، میدان مرکزی به شماره ۷۷1 مورخ ۹۹/1۰/۷

ابالغ مراتب ثبت ملی ۸ اثر طبیعی به استاندار اصفهان

اگرچه باز آفرینی بافت های ناکارآمد شهری امری آنی 
و سریع نیست به خصوص وقتی پای بناهای تاریخی 
در میان باشد، بناهایی که هویت و اصالت یک شهر 
محسوب می شوند ؛ اما نباید بدون دقت و نظارت 
کارشناسی مرمت صورت بگیرد تا بعدها افسوس مرمت 

اشتباه را بخوریم

یک کارشناس شهرسازی و معماری مطرح کرد:

مولفه های اداره یک شهر »دانش مبنا«
یک کارشناس شهرسازی و معماری با اشاره به مولفه های اداره شهر، اظهار کرد: مجموعه عوامل 
زیادی در کیفیت شهر تاثیرگذار است؛ اگر برای شــهر مدیریتی انتخاب می کنیم علت عمده آن 
داشتن رفاه اجتماعی در طول زندگی و رســیدن به کیفیت مطلوب برای لذت بردن از زندگی در 
کنار دیگران اســت.حمیدرضا نیلی افزود: امروزه علم و دانش به مردم در حوزه مسائل شهری و 
شهرسازی کمک کرده است، بنابراین به لحاظ علمی اگر شهرسازی را برای رسیدن به معیارها با 
مولفه ها به چند بخش مختلف تقسیم کنیم، یکی از آنها موضوع اقتصاد شهری است که بی شک 
انتظار شهروند از مدیریت شهری داشتن اشــرافیت کامل به این موضوع است تا بتواند اقتصاد 

شهر را سروسامان دهد.
این کارشناس شهرسازی و معماری با بیان اینکه حوزه اقتصاد شهری وظیفه دارد برای معیشت 
شهروندان نظام ویژه ایجاد کند و ساختاری برای شهر فراهم سازد، ادامه داد: مدیریت شهری به 
عنوان مسئول اداره امور اقتصاد شهر باید مدیرانی را انتخاب کند که بتوانند اقتصاد و معیشت شهر 

و فعالیت شهروندان را در قالب یک نظام هدفمند هماهنگ کنند.
وی تصریح کرد: مدیریت شهر باید بر روی سیستم فعالیت های شهری نظارت داشته باشد و با 
نظم مجموعه فعالیت های شهر را تسهیلگری کند تا شهروند به راحتی امکان فعالیت داشته باشد 

و به درآمد پایدار اقتصادی دست یابد.
نیلی با بیان اینکه مقوله دوم موضوع جامعه شناسی شــهری است، تصریح کرد: شهر یک خانه 
بزرگ و محیط جغرافیایی است که شــهروندان را دور هم جمع می کند، در واقع شهر آغوش خود 
را باز کرده و شهروندان را درون خود می پروراند؛ از این منظر ادیبان با دقت و ظرافت به کلمه شهر 
نگاه کردند به طوری که در اکثر زبان ها و ادبیات های جهان همچون زبان عربی، فرانسوی می بینیم 

که شهر را مونث خطاب می کنند.
وی اظهار کرد: تحلیل و نظر ادیبان آن است که شهر برای شهروند مادری می کند، از این رو شهر را 
در ادبیات جهانی مونث خطاب می کنند.این کارشناس شهرسازی و معماری گفت: اگر در جامعه 
دور هم جمع شدیم و زندگی مشترک شهری داریم، یکی از مولفه هایی که باید در مدیریت شهری 
مورد توجه قرار گیرد، مسائل جامعه شناســی و روان شناسی عمومی و جمعی است.وی با بیان 
اینکه امروزه دانش جامعه شناســی شهری به کمک مدیریت شــهری آمده است، تصریح کرد: 
تیم مدیریت شهری با ترکیب شواری شهر و شهرداری باید در این امور تخصص داشته باشد یا از 

مشورت های این علم به عنوان دانش روز کمک بگیرد.

دانش روز مدیریت شهر را نباید کپی کرد!
نیلی ادامه داد: در این راســتا موضوع جمعیت مطرح بوده و باید بررســی شود که ظرفیت شهر 
چقدر برای جذب جمعیت گنجایــش دارد و این جمعیت کجاها بایــد متراکم و کجاها پراکنش 
داشته باشد و یا ســرریز جمعیت کجا ســاکن یابند.وی با بیان اینکه در صورت نداشتن برنامه 
منسجم برای حوزه های متصل یا منفصل از شهر، بخشــی از جمعیت شهر به بافت »خود- رو« 
سوق یافته و از نظام برنامه ریزی شهری خارج می شود، اظهار کرد: در این بافت ها، افراد امکانات 
و خدمات مورد نیاز را از شــهر می گیرند، اما جزو شهروند هم محســوب نمی شوند زیرا بیرون از 
محدوده شهر ساکن شده اند و اینجاست که مباحث جامعه شناسی شهری خود را به عنوان مولفه 
پررنگ به نمایش می گذارد تا به جمعیت، ســاختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه هدف توجه 
شود و به عنوان مؤلفه های اساسی بر روی آنها کار ویژه انجام شــود تا شهر در زمان حال و آینده 
دچار اختالالت نشود.این کارشناس شهرسازی و معماری اضافه کرد: حوزه بعدی مسائل مرتبط 
با حمل و نقل شهری و شبکه های دسترسی و ارتباطی است، چرا که برای انجام ترددهای روزانه 
جمعیت شهرنشین کریدورهایی نیاز است تا از ترافیک سنگین در معابر شهر جلوگیری شود که در 

این راستا ترجیح مدیریت شهر، انجام ترددها با وسایل حمل و نقل عمومی است.

با مسئولان
ی صدا و سیما

س: خبرگزار
عک

دیدگاه

کانون پرورش فکری استان برگزار کرد:

 ویژه برنامه برخط
»بانوی کرامت«

خبر  روز

کانون پــرورش فکــری اســتان اصفهان با 
همکاری آســتان مقدس حضرت زینب بنت 
موســی بن جعفــر)ع( به مناســبت والدت 
حضرت معصومه)س( و روز دختر ویژه برنامه 
برخط »بانوی کرامت« را صبح شنبه در زینبیه 
برگزار کرد. سید محمد قلمکاریان در این جشن 
مجازی حضرت معصومه)س( را یک الگوی 
تام برشمرد و تصریح کرد: ایشــان در اموری 
همچون عفاف، حیا، حرکت اجتماعی، ایمان و 
امور دیگر به درجه ای از کمال رسید که توانست 
در دوره خود امین و مورد اعتماد امام قرار بگیرد، 
در زیارت نامــه حضرت معصومــه)س( هم 
آمده است، »سالم به بانویی که امین و حجت 
امامش بود« یعنی حضرت معصومه)س( به 
مقامی رسید که مورد اعتماد امام زمانش قرار 
گرفت و حجت زمین شــد. وی افزود: باید از 
برکت حضور ایشان بهره های بیشتری ببریم،با 
توجه به تاثیر بســیار الگوها در شــکل گیری 
اندیشه نوجوانان و جوانان و نیاز اساسی این 
گروه های ســنی با الگو ، ما در مقابل این نیاز 
فطری به درســتی الگوهای دینی و فرهنگی 
خود را معرفی نمی کنیم. الگوهایی که هر گام 
نزدیک شدن به ایشان، ســعادت را در دنیا و 
آخرت برای ما به ارمغان می آورد و ما همچنان 
در معرفی ایشان کوتاهی می کنیم.قلمکاریان 
ادامه داد: با تامــل در ســیره عملی،علمی و 
رفتاری آن حضرت به وضوح می توان به جایگاه 
بی بدیل آن حضرت به عنــوان الگویی جامع 
برای دختران ایرانی و دیگــر دختران جوامع 
اســالمی و جوامع بشــری پی برد، از این رو 
امید اســت متولیان فرهنگی با دغدغه مندی 
هر چه بیشــتر برای رشــد و پیشرفت جامعه 
دختران ایرانی در راســتای نشــر و گسترش 
فضائل حضرت معصومــه)س( اقدام کنند.

مدیر کل کانون استان اصفهان ضمن معرفی 
خصوصیات اخالقی حضرت زینب )ع( گفت: 
ایشــان خواهر حضرت معصومــه)س( و از 
زنان فاضله، عالمه، فرهیخته و فعال و دارای 

موقعیت اجتماعی در منطقه ارزنان بودند .

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز نصب برچسب نرخ کرایه خطوط تاکسی شهر اصفهان
نصب برچسب نرخ کرایه خطوط تاکسی های شهر اصفهان آغاز شــد.مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
برچسب نرخ کرایه سال 1۴۰۰ تاکسی های خطی در حال نصب است، گفت: رانندگان موظف هستند برچسب های نرخ کرایه را در معرض دید مسافران قرار 
داده و طبق مصوبه، کرایه دریافت کنند.هادی منوچهری افزود: رانندگانی که از ابتدای خرداد برچسب تحویلی نرخ کرایه را نصب نکرده باشند، اعمال قانون 
خواهند شد.وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف از طریق سامانه پیامکی 1۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۳، تلفن گویا به شماره ۳5۶881۰۰ و در فضای مجازی به 

آدرس Taxikhabar@ موارد تخلف را اعالم کنند.

تجدید میثاق 
خادمیاران  رضوی 
اصفهان با شهیدان

همزمان با آغــاز دهه کرامت، 
خادمیــاران رضــوی اصفهان 
جهــت غبــار رویــی و پیمان 
میثاق با شهیدان در گلستان 

شهدا اصفهان حضور یافتند.

وز عکس ر
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شهردار اصفهان: تدبیر شهرداری اصفهان برای احداث 
30 کیلومتر باقی مانده رینگ چهارم

با حضور وزیر راه و شهرسازی، اســتاندار اصفهان، شهردار اصفهان، نمایندگان 
مجلس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، نقطه آغازین و صفر چهارمین 
رینگ حفاظتی شــهر اصفهان تحت عنــوان پروژه مجموعه پــل ها و تقاطع 
غیرهمسطح چهار سطحی شهید سلیمانی افتتاح شد و در اختیار شهروندان 

قرار گرفت.
محمد اســالمی، وزیــر راه در آیین بهره بــرداری از مجموعه پل هــا و تقاطع 
چهارسطحی شهید سردار سلیمانی اظهار کرد: کشور ما روزهای بسیار سختی را 
طی کرده و برخی اظهارنظرها به زبان آسان می آید اما تا انسان با لوازم و موانع 

کار آشنایی نداشته باشد، انصاف را رعایت نکرده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که در جنگ اقتصادی، تمام مسیرها مسدود و کشور 
هم تشنه توسعه روزافزون اســت، ایجاد پروژه هایی که برای مردم رفاه و گره 
گشــایی دارد فقط از باور و اطمینان دســت اندرکاران و کارگزاران، قابل تحقق 

خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: پروژه های شهرداری مصداق این باور است که با 

همدلی کارها به این نقطه رسیده است.
وی با بیان اینکه در شهرسازی جهت منزلت اجتماعی و زندگی مطلوب برای 
مردم نیاز به توجه به مباحث شهرسازی داریم تا مردم از سرانه مناسب برخوردار 
باشند، گفت: باید در کنار این ظرفیت، امکانات هم عادالنه توزیع شود و در کنار 

آن حمل و نقل و جریان ترافیک به صورت مدون و سیستماتیک دنبال شود.

تفاهم نامه شهرداری و وزارت راه برای اجرای ادامه رینگ چهارم
اســالمی تصریح کرد: در اصفهان در خصوص اجرای رینگ چهارم تفاهم نامه 
جدیدی مبادله خواهد شــد تا رینگ برای کل منطقه اصفهان بزرگ شــامل 
شهرهای مختلف در مسیر در قالب شرکت، اجرا شــود که با این کار پروژه در 
زمان بندی فشرده به وقوع خواهد پیوست مانند پروژه شهید سلیمانی که در 

کمتر از دو سال ساخته شد.
وی با اشاره به اینکه در قالب رینگ پنجم بخش یک و دو کنارگذر شرق و غرب 
را با حضور رییس جمهور افتتاح کردیم که در این مســیر یــک قطعه از آزادراه 
شمالی - جنوبی کشور هم منظور می شود، گفت: این پروژه بار ترافیکی سنگین 
را از شهر اصفهان دور و مسیر شمال - جنوب را کوتاه می کند؛ باقی مانده این 
مسیر تا سه راه مبارکه در ادامه کنار گذر شرق و افزون بر آن از فوالد مبارکه برای 
کنارگذر غرب شامل رینگ حدودا 180 کیلومتری می تواند رفاه و خدمت قابل 

مالحظه ای برای کل شهرهای استان اصفهان به وجود بیاورد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: این جهت گیری در راستای ایجاد سیستم منظم 

حمل و نقلی و جریان سازی برای ترافیک عبوری و محلی است.

آزادسازی ٢٠ هکتاری برای آزادسازی مجموعه پل های شهید سلیمانی 
شهردار اصفهان نیز در این مراسم، اظهار کرد: مجموعه ای که در خدمت مردم 
قرار می گیرد به عنوان نقطه صفر یک مجموعه بــزرگ تحت عنوان چهارمین 
حلقه حفاظتی شهر به شــمار می رود که از 80 کیلومتر 50 کیلومتر آن در حوزه 

شهر اصفهان است.

قدرت ا...نوروزی،  ادامه داد: در همین مسیر سالن اجالس با هزینه ای بالغ بر 
هزار میلیارد تومان، پروژه نمایشگاه بین المللی با هزینه 230 میلیارد تومان و 
موارد متعدد دیگر که نزدیک ترین آن میدان شهدای هسته ای است، در اختیار 

مردم قرار گرفته و می گیرد.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: از پل های قبل از پروژه شــهید سلیمانی تا کنار 
اتوبان ذوب آهن، از 15 کیلومتر عقب تر یعنی میدان شهدای ورزشکار در ورودی 
دولت آباد، هم اکنون زیرگذری در حال احداث اســت تا گره کور ترافیکی این 

بخش باز نیز شود.
وی افزود: برای احداث شش کیلومتر جاده فرزانگان، 22 هکتار زمین که 12 
هکتار آن بخش ســخت تری بود در این دوره مدیریتی و مابقی در دوره قبل 
آزادسازی شد؛ اثر این پروژه این است که دیگر ساالنه 12 نفر کشته نمی شوند 

و کامیون ها از بین دو حصه، میدان نقشینه و سه راه جوان عبور نمی کنند.
همه آزادسازی های مســیر فعلی رینگ چهارم طی چهار ســال اخیر انجام 

شده است
نوروزی در ادامه بیان کرد: این راه دور با جاده سازی شش کیلومتری نزدیک 
شد و به پل آفتاب رسید که در مسیر هفت کیلومتری پل شهید سردار سلیمانی 
قرار دارد و در جاده فرودگاه ساخته شده و می تواند در کاهش ترافیک، حوادث، 

آلودگی و افزایش ایمنی نقش مهمی داشته باشد.
وی افزود: از پل آفتاب تا پل شهید سردار سلیمانی هفت هزار و 200 متر است 
که یک و نیم کیلومتر آن همین مسیر امروز است که برای آزادسازی 50 هکتاری 
مسیر چه رنج ها که کشیده نشده و چه مذاکراتی که انجام نشده تا از مالکان 
خریداری شود؛ اکنون تقریبا دو هکتار دیگر باقی مانده که در حال مذاکره برای 

آزادسازی است.
شهردار اصفهان ادامه داد: برای احداث پل شهید سلیمانی با بنیاد مستضعفان 
مذاکره کردیم تا 20 هکتار آزادسازی شد وهمه آزادسازی تماما طی چهار سال 
اخیر اجرا شده است؛ در این مسیر پل آفتاب، بهاران، شهید سلیمانی، پل شهید 
باالیی و در امتداد این مسیر پل شــهید روح االمین ساخته شد؛ همچنین پل 

شهید ستاری تعریض شده و پل زندان دارای یک حلقه جدید خواهد شد.

ساخت زنجیروار پل های متعدد در شهر اصفهان حاصل همدلی است
وی با بیان اینکه به زودی یک پل بزرگ در کنار زندان مرکزی اصفهان ساخته 
می شود تا حلقه حفاظتی مسیر خود را به سمت درچه ادامه دهد، افزود: هزینه 
های سنگینی برای این کارها صرف شده تا مسیر سخت، ایمن و راه دور نزدیک 

شود که این بزرگ ترین دستاوردی است که به مردم هدیه داده می شود.
نوروزی تصریح کرد: برای احداث پل شهید سلیمانی 217 میلیارد تومان هزینه 
شده است و با گرفتن اوراق مشارکت توانستیم میلگرد را با قیمت 4 هزار تومان 

بخریم که در زمان استفاده قیمت به 13 هزار تومان رسیده بود.
وی ادامه داد: همچنین از منابع دیگر فقط در یک روز هشــت هزار تن میلگرد 
هفت هزار تومانی خریداری شــد که اگر قیمت این مصالح برای اجرای طرح 
های عمرانی به روز حساب شود، مشخص می شود چه کارهای بزرگی انجام 
شده است؛ همه این اقدامات و پل هایی که زنجیروار ساخته شد نتیجه همدلی 
و حمایت همه مجموعه ها از جمله اعضای شورای شــهر، مدیریت استان و 

وزیر راه بوده است.

شهردار اصفهان افزود: برای همین مسیر شرکت پروژه در حال شکل گیری و 
همه مقدمات الزم انجام شده است که با دستور وزیر راه به دولت داده می شود 
تا مصوبه دولت را دریافت کند، این اقدام پشــتوانه بزرگی برای شهر اصفهان 
است تا شهرداری اصفهان بتواند 30 کیلومتر باقی مانده رینگ که در حوزه شهر 

اصفهان نیست را با این شرکت پروژه ساخته و به این مسیر بزرگ وصل کند.
وی با بیان اینکه خوشحالیم که در کنار این فعالیت ها شاهد حرکت پرسرعت 
خط دوم مترو هستیم، اظهار کرد: نباید مترو در خط دو 17 سال به طول بینجامد 
در همین زمینه ثابت شد می توان با طراحی درست و تامین مالی، کارهای چهار 

ساله را چهار ماهه خاتمه داد.
نوروزی تصریح کرد: هر روز در این شهر شاهد افتتاح های پی در پی هستیم و 
روزی نیست که در نوبت افتتاح نباشیم و هشتاد و پنجمین افتتاح رقم خورد.

وی با بیان اینکه چند روز دیگر میدان شهدای هسته ای با بالغ بر 500 میلیارد 
تومان هزینه با مجموعه خیابان های اطراف آن به بهره برداری می رسد، اظهار 
کرد: عدالت فضایی به نحو شایسته در شهر اجرا شده است و امروز نمی توان 
گفت در زینبیه ورزشگاه و ســالن مطالعه نداریم در این راستا تمام کوچه ها و 

خیابان های حصه آسفالت شده است.

جذب 1500 میلیارد تومان منابع ملی برای زیرساخت های شهر اصفهان
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در زمینه عدالت فضایی در خوراسگان و رهنان 
سینما احداث شده است و این حرکت با سرعت براساس برنامه 1405 تداوم 
خواهد یافت، گفــت: هیچ کس نباید هرگز از برنامه 1405 که مســیری در راه 
ایجاد امید و توســعه متوازن شهر اســت، کوتاه بیاید چراکه این راه براساس 

حرکت صحیح منطقی علمی و نظرات کارشناسی شکل گرفته است.
وی افزود: دو هزار و 180 میلیارد تومان به اضافه 700 میلیارد تومان دیگر اعتبار، 
تحت عنوان اوراق مشارکت به این شــهر آمده و این بدان معناست که نزدیک 
به 1500 میلیارد تومان منابع ملی برای مردم شــهر اصفهان در زیرســاخت ها 

هزینه شده است.
نوروزی اضافه کرد: امیدواریم با تالش های مستمر استاندار اصفهان برای آب 
زاینده رود شاهد جاری شدن آب در رودخانه که اولویت استان است، باشیم و 
نمایندگان و دولت نیز همین دغدغه را دارند و با همت واالی همه این مسئله 

حل می شود. 

قوت و قدرت شهرداری اصفهان در اجرای پروژه شهید سلیمانی
در ادامه، عباس رضایی، استاندار اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان با قدرت 
و قوت پروژه شهید سردار سلیمانی را پیش برد که از پیگیری شهردار، اعضای 
شورای اسالمی شهر و همه افرادی که دل شان برای توسعه اصفهان می سوزد، 

قدردانی می کنم.
وی ادامه داد: قطعا همه می دانیم که توســعه واقعی اصفهــان و پیدا کردن 
جایگاه این استان در گرو همزبانی و همدلی است که در این استان وجود دارد.

استاندار اصفهان افزود: این تذکر را اول به خودم می دهم که نباید اجازه دهیم 
این وحدت و همزبانی در همه زمینه ها از دســت برود؛ استان و شهر ما هنوز 
جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است اگرچه در بخش های مختلف زحمات 

زیادی کشیده شده؛ اما باید همدلی در همه حوزه ها تداوم پیدا کند.

وی با بیان اینکه از همکاری و همدلی وزیر راه و افرادی که برای توسعه استان 
دل شــان می تپد تشــکر می کنم، ادامه داد: تعویق زمان افتتــاح این پروژه 
حکمتی داشت تا زمان تولد حضرت معصومه )س( و آغاز هفته کرامت، این 

برنامه اجرا شود و به برکت این روزها قدر خدمت به مردم را بدانیم.

اگر فقط در این دوره پروژه سردار سلیمانی انجام 
شده بود باز هم این اقدام قابل تقدیر بود

شیرین طغیانی، رییس کمیســیون عمران، شهرســازی و معماری شورای 
اســالمی شــهر اصفهان نیز با بیان اینکه منطقه 15 به عنوان شهر خوراسگان 
چند سالی است که به شهر اصفهان ملحق شده است، اظهار کرد: در سال 78 
عضو شورای شهر خوراســگان بودم و اجرای این پروژه جزو آرزوهای منطقه 
خوراسگان بود و مرتبا اسمی از رینگ چهارم می شنیدیم؛ اما متوجه منظور نمی 
شدم تا اینکه به عضویت شورای شــهر اصفهان در دوره پنجم رسیدم و یکی از 

تصمیمات شورای پنجم با همراهی شهردار اصفهان این پروژه بود.
وی ادامه داد: رعایت عدالت فضایی یکی از رویکردهای ما در اجرای طرح ها 
بود بنابراین جسارت و شجاعت شروع این طرح به عنوان یک ابرپروژه در این 

منطقه اتفاق افتاد.
رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان 
افزود: به عنوان فردی که از نزدیک پروژه های شــهر را دنبــال می کنم تمام 
چهارشنبه ها از صبح زود شهردار و معاونان برای پروژه شهید سلیمانی و پروژه 
های عمرانی را در دستور کار داشــتند که اگر این شجاعت وجود نداشت این 

اتفاق در کمتر از دو سال قابل تحقق نبود.
وی اظهار کرد: اگر فقط پروژه سردار سلیمانی در این دوره انجام شده بود باز هم 
این اقدام قابل تقدیر بود؛ اما سیل عظیمی از پروژه ها رخ داده که تنها بخش 
کوچکی از پروژه های شــهر اســت.طغیانی تصریح کرد: در آستانه انتخابات 
شورای شهر، در سطح شهر بنرهایی می بینیم که برخی نوشته اند اداره کردن 
شهر از اداره امکان ندارد؛ اگر شهردار اصفهان در این دوره با این روش توانسته 
این معجزه ها را به پا کند، قابل تقدیر است و اگر این قدر بی انصاف هستند نمی 
دانم در مورد آنها چه بگویم.وی ادامه داد: به عنوان شهروند این منطقه و نه فقط 
عضو شورای شهر از سازمان عمران، معاونت عمران و معاونت اقتصادی و از همه 
افرادی که روزها و شب ها برای این پروژه ها وقت گذاشتند، تشکر و قدردانی 
می کنم.گفتنی اســت؛ ابرپروژه مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحی سپهبد 
شهید ســلیمانی که یکی از بخش های اصلی رینگ چهارم شهر اصفهان و در 
مسیر ابتدایی این راه قرار دارد، بعد از 20 ماه تالش پیمانکاران، مدیران، کارگران 

تکمیل شده و با 5 پل، چهار رمپ و دو لوپ بهره برداری شد.
این طرح عمرانی با قرار گرفتن در دروازه ورودی شهر اصفهان از سمت شرق 
شــهر، نقش مهمی در هدایت ترافیک خودروهای سنگین و باری به خارج از 
شهر اصفهان و نجات ســه منطقه 10، 14 و 15 از تصادفات و حوادث ناشی از 
عبور خودروهای سنگین و نیز آلودگی هوا و صوتی دارد.برای آزادسازی بیش 
از 200 هزار مترمربع زمین مورد نیاز برای اجرای ایــن طرح حدود 31 میلیارد 
تومان هزینه شده است. در مجموع برای اجرا و آزادسازی این پروژه کالن شهر 
اصفهان، دو هزار و 170 میلیارد ریال اعتبار از ســوی مدیریت شهری اصفهان 

صرف شده است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی، مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحی شهید سلیمانی با هزینه ٢١٧٠ میلیارد ریال افتتاح شد 

ماندگار
 وزیر راه: پروژه های شهرداری اصفهان مصداق  باور کارگزاران، به گره گشایی برای مردم است 
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