
 بر اساس اعالم معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان »کرونا« اختالفات زوجین، خودکشی و سالمندآزاری 
را در اصفهان افزایش داده است؛

چراغ قرمز ناهنجاری در اصفهان
5

 خواب بازار در بیداری کرونا 
  قطب تولید لوازم خانگی ایران در تب و تاب تامین مواد اولیه و رکود بازار قرار گرفته است؛ 

3

جهش تولید دروازه رونق اقتصادی 
اصفهان؛

صادرات شش میلیون 
دالری کاال از استان 

اصفهان به خارج از کشور

فعالیت ۲۸۰ کلینیک 
روان شناسی در 

اصفهان

رشد 3۲ درصدی 
درآمدهای وصولی 

استان

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان خبرداد

کشف زمین خواری 3 
میلیارد ریالی در اصفهان

معاون شهردار اصفهان:
سرعت امداد رسانی در 

 مواقع آتش سوزی 
افزایش می یابد

3

5

3

5
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 فشارهای اقتصادی ناشی از این بیماری، ترس های روانی و مشکالت فردی همه و همه دست به دست هم داده تا به عنوان مثال پدیده خودکشی
 افزایشی سه برابری در استان اصفهان داشته باشد.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز گذشــته در جلسه هیات دولت گفت: امسال سال 
ســختی برای مردم بود و کرونا مشــکالتی از ماه اسفند هم برای ســالمت و هم برای شغل و کار 
مردم ایجاد کرد، در عین حال کارگران عزیز ما در کارگاه هایی که فعال بودند، با همه توان برای رفع 
نیازمندی های کشــور تالش کردند.وی افزود: این که می بینیم محصوالت غذایی و محصوالتی که 
مربوط به مسائل بهداشتی اســت، به وفور در اختیار مردم است در سایه کار و تالش کارگران است.

رییس جمهوری ادامه داد: در کنار مجاهدت کادر درمان، کارگران برای رفع نیازمندی های جامعه ما 
اقدام کردند، تالش بر این بوده که بتوانیم در این ایام سالمت مردم را به عنوان هدف و موضوع اول 
مورد حراست قرار دهیم و بعد هم بتوانیم نیازهای مردم را در بازار تامین کنیم و کارگاهها و بنگاه های 
تولیدی به کار خود ادامه دهند جمع این ها گاهی اوقات سختی ایجاد می کند.روحانی افزود: به مردم 
عزیز می گویم به دلیل روشن نبودن پایان این ویروس ما خودمان را برای کار، فعالیت، علم و دانش 
و امید به جامعه آماده کنیم و بنابر فرض این که این ویروس برای مدتی در کنار مردم است ما باید 
مبنا را بر این بگذاریم چون هیچ کس نمی تواند در دنیا پیش بینی کند پایان این اپیدمی چه زمانی 
است.وی ادامه داد: بنابراین ما باید یک مقدار بدبینانه فعالیت مان را در برابر این ویروس ببینیم. 
باید تمام دستور العمل های پزشکی را رعایت کنیم و کار و تولید در کنار این احتیاط ها ضروری است. 
وقتی بود که می گفتیم در خانه بمانید االن می گوییم برای ضرورت در خانه بمانید.وی اضافه کرد: از 
یک مقطع گفتیم برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شوید، ما گفتیم در کوتاه ترین 
زمان ممکن در خارج از خانه بمانید و بعد به منزل برگردید. از فاصله گذاری اجتماعی به فاصله گذاری 
هوشمند رسیدیم.رییس جمهور اضافه کرد: امروز هم که بحث تقسیم مناطق به سفید، زرد و قرمز 

را داریم، معنای آن نیست که در مناطق سفید دستورالعمل های بهداشتی نباید مراعات شود بلکه 
آنها باید بیشتر مراقبت کنند که دستاوردهای مناطق سفید حفظ شود. آنهایی هم که در مناطق زرد و 
قرمز هستند، باید تالش کنیم که به مناطق سفید تبدیل شوند.روحانی نقش مردم در مقابله با کرونا را 
اساسی دانست و تصریح کرد: در ویروس کرونا اصل کار در دست مردم است. با توجه به آنکه درمانی 
برای مقابله با این ویروس نداریم، دارو و واکسنی هم وجود ندارد، اساس بر مراقبت دارد. باید در 
قدم اول، خودمان مراقبت کنیم و در روزهای سخت هم توسط کادر درمانی مراقبت دقیق تر، باالتر و 
پیچیده تر نسبت به فرد مریض انجام شود.وی با اشاره به روز کارگر خاطرنشان کرد: در ایام مقارن 
روزکارگر، این روز را به همه کارگران، کشاورزان، پزشکان، پرستاران و نظام درمانی تبریک می گویم. 
در شرایطی هستیم که اگر روی پای خود نایستیم، تامین برخی مواد با داشتن پول و امکانات بسیار 
سخت و گاهی ناممکن است یعنی اگر در مواد غذایی به خارج نیاز داشتیم و مشکل پولی، بانکی، 
دریایی و... هم نداشتیم، مواد غذایی به این راحتی در اختیار دیگران قرار نمی گرفت.رییس شورای 
عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز شرایطی شده که چند برابر دیروز ذخیره سازی در دنیا صورت 
می گیرد، ابراز داشت: ذخیره سازی شــدیدتر از مواد غذایی، ذخیره سازی مواد دارویی و بهداشتی 
اســت. امروز ما ونتیالتور)دســتگاه تنفس مصنوعی( خودمان تولید می کنیم. اگر این مسئله را 
خودمان تامین نمی کردیم و می خواستیم خودمان بخریم، معلوم نبوده و نیست چند کشور در دنیا 
حاضرند این دستگاه تنفس مصنوعی را به ما بفروشند.روحانی ادامه داد: اگر امروز ماسک و گان را 
برای کادر درمانی تولید نمی کردیم، معلوم نبود ماسک پرستاران و پزشکان را وارد کنیم. دیدید روی 

هوا مسئله ماسک را می قاپیدند و روی هوا ماسک را می زدند.

روحانی: 
پایان کرونا روشن نیست، عادت کنیم
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 مدیر کل سرپرست سازمان مدیریت
 پسماند شهرداری خبرداد:
آغاز به کار مجدد 

ایستگاه های بازیافت
در تاریــخ ۱۳ اردیبهشــت ماه ایســتگاه های 
بازیافــت فعالیــت خــود را آغاز کننــد و ۱۵ 
اردیبهشت نیز زمان شروع فعالیت خودروهای 

جمع آوری پسماند خواهد بود.
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 افزایش سرعت عمل آتش نشانان
 در امدادرسانی به حوادث شهری

کاهش 39 درصدی 
حوادث در شهر اصفهان
تعــداد حــوادث شــهری اصفهــان 
فروردیــن امســال بــه ۳9 درصــد 
 کمتــر از مــدت مشــابه پارســال 

رسیده است.

6

عضو کمیته استیناف:
 اگر زیاد صحبت کنند 
صحبت های پلیس 

اصفهان را پخش می کنیم
عضــو کمیته اســتیناف در گفت وگو با 
رادیو جوان درخصوص واکنش باشگاه 
ســپاهان به رای این کمیته گفت: این 

بیانیه اصال برای من ارزش ندارد. 

7

6

میزبانی جام ملت ها شدنی نیست؟

خیلی دور و خیلی هم بعید!

از میان تیترها

5

روزهای مهربانی در مقابل کرونا

عکس خبر

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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 3۰ آوریل ۲۰۲۰
 شماره ۲96۲

۸ صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

7

رونمایی از 
 مجسمه کارگر
 در منطقه ۵

در حال حاضر معضالت زیادی داریم اما درخواست ایران برای اخذ میزبانی یک قدم رو به جلو است. 
اگر بتوانیم تا سه کشور نهایی هم جلو برویم، 1۰ قدم رو به جلو خواهد بود

7

 وقتی جهاد رزمندگان لشکر ۱4 امام 
حسین )ع( هم چنان ادامه دارد؛

 توزیع روزانه دو هزار پرس
 افطاری بین روزه داران 

 احترام نظامی
  فرمانده ارتش
  به مدافعان 

سالمت 
شهرضا

این روزها کافه ای در اصفهان به پایگاهی برای کمک 
 رساندن به کســانی تبدیل شده اســت که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا از نظر اقتصادی آسیب دیده اند 
یا بیشتر در معرض خطر قرار دارند. گروه »مهریبار« 
تاکنون  با اســتفاده از کمک های مردمی تعدادی 
از دســتگاههای خود پرداز را ضدعفونــی و تجهیز 
کرده اند و میان گروههای مختلف همچون پاکبانان، 
تاکسیران ها، اتوبوسران ها، کادر خدماتی اداره راه و 
شهرسازی، کودکان کار و ...  بسته های ضدعفونی و 
بهداشتی توزیع کرده اند. آنها در کنار این فعالیت ها 
در بیمارســتان ها مواد ضدعفونی کننده و در میان 

خانواده های نیازمند مواد غذایی توزیع کرده اند.
عکس: ایسنا

فرا رسیدن روز کارگر و هفته معلم بر تمام کارگران زحمت کش و جهادگران عرصه علم مبارک باد
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 دانشمند ایرانی بازداشتی اداره مهاجرت آمریکا
به کرونا مبتال شد

روزنامه گاردین گزارش داد، دکتر سیروس عسگری  دانشمند ایرانی که با وجود تبرئه از اتهام های مربوط به 
نقض تحریم ها در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا به سر می برد، به کووید-۱۹ مبتال شده است.این رسانه به 
نقل از خانواده و وکالی این دانشمند ایرانی نوشت: وی هفته ها پیش به دلیل  احتمال ابتال به کرونا خواستار 
آزادی از بازداشتگاه آمریکا شده بود.دکتر عسگری، استاد علوم و مهندسی مواد که در ماه مارس )اسفند ۹۸( 
درباره شرایط غیربهداشتی و »غیرانسانی« در بازداشت صحبت کرده بود، این هفته به یک سلول انفرادی 
در یک زندان اداره مهاجرت و گمرگ )آیس( در ایالت لوئیزیانای آمریکا منتقل شد.گاردین نوشت: اتفاقی 
که برای عسگری رخ داده است به ویژه بعد از ابراز نگرانی او از شــیوع کووید-۱۹ در تاسیسات پر ازدحام 
آیس که دچار کمبود مواد بهداشتی کافی و پاک سازی در حد استاندارد است، خشم عمومی را برانگیخت.

رایزنی تلفنی ظریف با »عبدا... عبدا...« و» اشرف غنی«
 در ادامه تالش های جمهوری اسالمی ایران برای کمک به تثبیت شرایط سیاسی کشور جمهوری اسالمی 
افغانستان جهت شــروع مذاکرات بین االفغانی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و آقایان 
اشرف غنی و عبدا... عبدا... تلفنی گفت وگو کردند. در این تماس های تلفنی، ظریف ضمن تبریک حلول ماه 
مبارک رمضان به دولت و ملت کشور همسایه افغانستان، در خصوص آخرین رایزنی های منطقه ای و بین 

المللی خود در خصوص افغانستان، روابط دو جانبه و مبارزه با شیوع کرونا گفت وگو کرد.

استعفای موسوی الری، ربطی به اختالف های شورای عالی 
اصالح طلبان ندارد

یک عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: استعفای موسوی الری از شورای عالی ربطی به 
اختالف های این شورا ندارد، وی پذیرفته است که نقش مشورتی داشته باشد.جواد امام اظهار کرد: موسوی 
الری در دوره اخیر فعالیت شورای عالی، به دلیل وضعیت جسمانی خود اشتیاقی به پذیرش مسئولیت 
نداشت ولی با اصرار دوستان، مسئولیت به گردنش افتاد. اینکه گفته شود استعفای وی به خاطر باال گرفتن 
اختالف ها در شورای عالی بوده، درست نیست.وی با بیان اینکه در شورای عالی سیاست گذاری اصالح 
طلبان نظرات متفاوتی وجود دارد، ولی این شورا برای رسیدن انسجام و وفاق در جبهه اصالحات، به نسبت 
موفق عمل کرده است، خاطرنشان کرد: شورای عالی در دوره اخیر  به دلیل ردصالحیت اصالح طلبان و نبود 
چهره شاخص، تصمیم گرفت که لیست ارائه نکند و جمع بندی این شد که هر حزبی که مایل بود با هویت 
حزبی خود، لیست بدهد. این تصمیم به نظر من تصمیم درستی بود و با رویکرد بدنه اصالحات تطبیق داشت 

اما برخی احزاب دنبال ائتالف رفتند یعنی برخالف تصمیم جمع عمل کردند.

آسوشیتدپرس: 

آمریکا به دنبال تمدید نامحدود تحریم  تسلیحاتی ایران است
یک رسانه آمریکایی با ارائه جزییات جدید از پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت علیه 
ایران مدعی شده این کشور به دنبال تمدید نامحدود تحریم های تسلیحاتی علیه ایران است.خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به نقل از چند مقام دولت »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا و دیپلمات های سازمان 
ملل مدعی شد پیش نویس این قطعنامه روز سه شنبه میان شمار محدودی از اعضای شورای امنیت توزیع 
شده است.طبق گفته مقام های آمریکایی، واشــنگتن قصد دارد این قطعنامه را در ماه مه )اردیبهشت-

خرداد( در شورای امنیت به رای بگذارد. ریاست دوره ای شورای امنیت در این زمان در اختیار استونی خواهد 
بود که از اعضای ناتو و متحد آمریکاست.مقام های آمریکایی گفته اند باور آنها این است اکنون که ایران به 
برخی از بندهای این توافق پایبند نیست واشنگتن می تواند این استدالل را مطرح کند که لغو تحریم های 

تسلیحاتی نباید در دستور کار قرار بگیرد.

رژیم صهیونیستی به دنبال باال بردن هزینه های ایران در سوریه و نفوذ بیشتر در این کشور است؛

تقابل تازه اسراییل با ایران در سوریه

ایران، روســیه و ترکیه در ســوریه در کالفی  علیرضا کریمیان
سردرگم به سر می برند. برنده این رقابت بی 
نتیجه به نظر می رسد کسی نیست جز اسراییل که هم حزب ا... ونیروهای 
اسد را در این کشور می کوبد و هم نیروهای طرفدار ایران را تحت فشار نظامی 
قرار می دهد. اسراییل در روزهای اخیر صراحتا اعالم کرده که به دنبال باال بردن 
هزینه نظامی نیروهای ایرانی در سوریه است و ازاین به بعد حمالت به این 
کشور را افزایش خواهد داد. این مسئله در سایه اختالفات روسیه با دولت 
اسد و سکوت این کشور بی شک بیشتر هم خواهد شد. در همین راستا وزیر 
دفاع اسراییل اعالم کرده که استراتژی جدید این کشور خارج کردن ایران از 
سوریه است.ظاهرا اسراییل، عالوه بر هدف قرار دادن نیرو های ایرانی، حمالت 
به ســوریه را افزایش می دهد. حمله روز دوشنبه، دومین حمله اسراییل به 
سوریه بود و ساعاتی بعد وزیر دفاع اسراییل در اظهاراتی تهدیدآمیز ادعا کرد 
جان سربازان ایرانی که به سوریه می روند، در خطر است. نفتالی بنت، وزیر 
دفاع اسراییل طی بیانیه ای، انجام حمله هوایی در نزدیکی دمشق، پایتخت 
ســوریه را که در نیتجه آن 4 تن از اعضای گروه های تحت حمایت ایران و 3 
غیرنظامی کشته شدند، به طور غیرمستقیم تایید کرد.وی در این بیانیه با اشاره 
به حضور ایران در سوریه تاکید کرد: از استراتژی جلوگیری از استقرار ایران در 
سوریه به سیاست خروج به زور روی آوردیم و به هیچ وجه از این تصمیم کوتاه 

نخواهیم آمد.بنت با اشاره غیر مستقیم به اینکه حمالت علیه گروه های تحت 
حمایت ایران در سوریه توسط اسرییل انجام می گیرد، تصریح کرد: اجازه رشد 
تهدیدهای استراتژیک در مرزهای اسراییل را نخواهیم داد. ما به مبارزه در 
قلمرو دشمن ادامه می دهیم.اسراییل در ســال های اخیر به بهانه حضور 
نیروهای ایرانی در منطقه، حمالت هوایی زیادی در مناطق مختلف سوریه به 
ویژه دمشق انجام می دهد. اگرچه دولت تل آویو مسئولیت بسیاری از این 
حمالت را به عهده نمی گیرد، اما رژیم اسد و روسیه تاكید دارند كه اسراییل در 
پشت بسیاری از حمالت هوایی علیه ســوریه قرار دارد.عالوه بر این، وبگاه 
اسراییلی دبکا فایل، به نقل از منابع خود مدعی شد انباری در منطقه »کوه 
قاسیون« قرار دارد که مشرف بر پایتخت سوریه است. دبکا فایل در ادامه ادعا 
کرد که این انبار حاوی تسلیحات نقطه زن ایرانی بود که قرار بود به حزب ا... 
لبنان منتقل شود.در سال های اخیر، رژیم صهیونیستی بار ها مواضعی را در 
سوریه هدف قرار داد، بدون اینکه مســئولیت آن را به عهده بگیرد. محافل 
نظامی اسراییل، عمدتا این حمالت را در قالب استراتژی موسوم به »کارزار 
بین جنگ ها« )campaign between wars( ارزیابی می کنند. این کارزار 
از سال ۲۰۱3 شروع شد و هدف اصلی آن، جلوگیری از انتقال تسلیحات دقیق 
و اســتراتژیک به حزب ا... لبنان و همچنین جلوگیری از اســتقرار ادعایی 
نیرو های نظامی ایران در سوریه است. مقامات نظامی و سیاسی اسراییل، 

ضمن متهم کردن ایران به استقرار نظامی در سوریه، بار ها ادعا کرده اند که از 
این استقرار جلوگیری خواهند کرد.در واقع، استراتژی اسراییل علیه نفوذ ایران 
در سوریه، سه مرحله را طی کرد. مرحله اول، حمالت پنهانی اسراییل به برخی 
نیرو های نزدیک به ایران است؛ اما با روی کار آمدن نفتالی بنت در وزارت دفاع 
اسراییل، که یک چهره تندرو است، استراتژی ضدایرانی اسراییل در سوریه وارد 
مرحله دیگری شد که بر افزایش تلفات نیرو های انسانی ایران متمرکز بود. 
شاید بارزترین مصداق این استراتژی، تالش ناموفق اسراییل برای ترور سردار 
حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه در دمشق، باشــد. اما این مرحله نیز 
نتوانست اهداف رژیم صهیونیستی در جلوگیری از تقویت نفوذ ایران در سوریه 
را محقق کند.شاید به همین دلیل، اکنون نفتالی بنت، مرحله جدید و سوم 
استراتژی اسراییل در سوریه را اعالم کرد. ظاهرا اسراییل در این مرحله، عالوه 
بر هدف قرار دادن نیرو های ایرانی، حمالت به سوریه را افزایش می دهد. حمله 
روز دوشنبه، دومین حمله اسراییل به سوریه در یک هفته بود و ساعاتی بعد از 
تهدید بنت علیه نیرو های ایرانی انجام شد. وزیر دفاع اسراییل در اظهاراتی 
تهدیدآمیز ادعا کرد جان سربازان ایرانی که به سوریه می روند، در خطر است. 
این استراتژی در حالی روی داده که در همه رویارویی های اخیر این نیروهای 
اسراییلی بوده اند که از ایرانی ها ضربه خورده و نتوانسته اند به اهداف اصلی 

خود دست پیدا کنند.

ــا بیــان اینکــه ایــن شــورا تــا زمــان تاییــد اعتبارنامه هــا مهلــت ابطــال انتخابــات را دارد،گفــت: اگــر گــزارش خالفــی نســبت  ســخنگوی شــورای نگهبــان ب
بــه اســناد بــه وجــود بیایــد، شــورای نگهبــان از ســازمان ثبــت اســناد و وزارت علــوم اســتعالم می گیــرد، در رابطــه بــا مــدرک تحصیلــی هــم رای وزارت علــوم 
بــرای مــا حجــت خواهــد بود.عباســعلی کدخدایــی در رابطــه بــا مــدرک تحصیلــی جعلی ســینا کمــال خانــی، منتخــب حــوزه انتخابیــه تفــرش گفت: اســناد 
رســمی به جهــت قانونــی بــودن خــود بــه خــود دارای اعتبــار هســتند و وقتــی فــردی بــرای انتخابــات ثبــت نــام می کنــد احــراز اســناد اولیــه در آغــاز، برعهده 
هیئت هــای اجرایــی فرمانداری هــا و وزارت کشــور اســت.وی افــزود: چنانچــه اصالــت مدارکــی ماننــد گواهــی تحصیلــی و مــدارک ســه جلــدی مورد خدشــه 
قــرار نگرفتــه باشــد، اصــل بر صحــت آنهــا قــرار خواهــد گرفــت و تــا زمانی کــه گــزارش خالفی بــه دســت مــا نرســد شــورای نگهبــان ســوالی را مطــرح نخواهد 
کــرد.وی ادامــه داد: اگــر گــزارش خالفــی نســبت بــه اســناد بــه وجــود بیایــد، شــورای نگهبــان از ســازمان ثبــت اســناد و وزارت علــوم اســتعالم می گیــرد، در 
رابطــه بــا مــدرک تحصیلــی هــم رای وزارت علــوم بــرای مــا حجــت خواهــد بود.کدخدایــی یــادآور شــد: اگــر کســی نســبت بــه اســناد افــراد، اعــالم گــزارش 
خــالف ادعــا داشــته باشــد بایــد از مراجــع ذی ربــط ســوال شود.ســخنگوی شــورای نگهبــان افــزود: معمــوال دســتگاه و ســازمان های ذی نفــع بایــد دربــاره 
جرم بــودن جعــل مــدرک، ادعــای کیفــری داشــته باشــند همچنیــن دربــاره جعــل مــدارک تحصیلــی، وزارت علــوم و دانشــگاه مربــوط می توانند اعــالم جرم 
کننــد.وی یــادآور شــد: شــورای نگهبــان تــا زمــان تاییــد اعتبارنامه هــا وقــت دارد تــا در صــورت محــرز شــدن جعــل مــدارک ابطــال انتخابــات را انجــام دهــد.

کدخدایی:

شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه ها مهلت ابطال انتخابات را دارد
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه

 مجلس خبر داد:

 تشکیل پرونده
 نجومی بگیران در دادستانی 

دیوان محاسبات

چهره روز

پیش نویس قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس 90 روزه 
شـورای امنیـت قصـد دارد قطعنامـه ای را بـرای برقـراری آتش بـس انسـانی ۹۰ روزه در تمامـی 
درگیری هـای جهـان بـه تصویـب برسـاند تـا فرصتـی بـرای ارسـال کمک هـای بشردوسـتانه به 
صـورت ایمـن، مسـتمر و بـدون مانـع 
و نیـز ارائـه خدمـات مربوطـه از سـوی 
طرف هـای انسـانی بی طـرف ایجـاد 
شود.شـورای امنیـت قصـد دارد جهـت 
ایجـاد فرصتی بـرای ارسـال کمک های 
انسـانی بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس 
کرونـا، پیش نویـس قطعنامـه ای را 
بـه تصویـب برسـاند کـه در آن برقراری 
آتش بـس انسـانی ۹۰ روزه در تمامـی 
درگیری هـای مسـلحانه سراسـر جهان 
خواسـته شـده اسـت.در طرح اولیه ایـن پیش نویس که هفته گذشـته از سـوی فرانسـه و تونس 
ارائه شـد، توقف جامع و فـوری تمامی اقدامـات خصمانه در تمامی کشـورهای مندرج در دسـتور 
جلسـه شـورای امنیت به مـدت تنهـا 3۰ روز و بـا هـدف تقویـت همکاری هـای بین المللـی برای 

مبـارزه بـا کرونا خواسـته شـد.

 »العبادی« به وجود رقابت سیاسی
 در الحشدالشعبی هشدار داد

نخسـت وزیر سـابق و رهبـر فراکسـیون »النصـر« در پارلمـان عـراق نسـبت بـه آنچـه »رقابـت 
سیاسـی در داخـل تشـکیالت الحشدالشـعبی« خوانـد، هشـدار داد.»حیـدر العبـادی« گفت: از 
نابودی تشـکیالت الحشدالشـعبی به دلیـل وجـود رقابت های سیاسـی در داخل این تشـکیالت 
نگران هسـتم.وی بـدون اشـاره بـه جناح هـای رقیـب در داخـل الحشدالشـعبی، مدعی شـد که 
برخـی جناح ها بـرای منافع سیاسـی و مالی بـه تشـکیالت الحشدالشـعبی پیوسته اند.نخسـت 
وزیر سـابق عراق خواسـتار انجام اصالحات در داخل تشـکیالت الحشدالشـعبی بـرای حفظ این 
نیروهـا شـد.العبادی ایـن سـخنان را در واکنـش به جدایـی اخیـر چهار تیـپ از الحشدالشـعبی 
عنـوان کـرده اسـت.»عادل عبدالمهدی« نخسـت وزیر پیشـبرد امور دولت، سـوم اردیبهشـت ماه 
گذشـته در حکمی چهـار تیپ وابسـته بـه عتبات مقدسـه را از الحشدالشـعبی جـدا کـرده و آنها را 
زیر فرمـان وزارت دفـاع عـراق قـرار داد.برخی کارشناسـان امنیتـی عراق ایـن اقـدام عبدالمهدی 
را ناشـی از افزایـش اختالفـات بیـن تیپ هـای نزدیـک به عتبـات مقدسـه با ریاسـت سـتاد کل 

الحشدالشـعبی دانسـته اند.

سازمان ملل، رهبری حفتر را به رسمیت نشناخت
سـخنگوی دبیرکل سـازمان ملل در سـخنانی گفت که این سـازمان تنها توافق سیاسـی در لیبی را 
به رسمیت می شناسـد.روزنامه القدس العربی، اسـتفان دوجاریک، سـخنگوی دبیرکل سازمان 
ملـل در واکنش به اعالم »رهبـری« خلیفه حفتـر در لیبی اظهار کـرد: موضع ما تغییر نکرده اسـت 
و ما تنها توافق سیاسـی لیبـی و نهادهای ایجاد شـده طبـق آن را به عنـوان چارچـوب حکومت در 
این کشـور به رسـمیت می شناسـیم.وی افـزود: بارهـا و بارها گفته ایـم و بـار دیگر تکـرار می کنیم 
که هیچگونـه راه حل نظامـی بـرای منازعه لیبی وجـود نـدارد و مـا از تمامی طرف هـا می خواهیم 
که با سـازمان ملل همـکاری کرده و بـه میز مذاکـرات بازگردنـد و دربـاره راه حل سیاسـی بحث و 
گفت وگو کننـد.در همین حال هیئت اعزامی سـازمان ملـل به لیبـی در بیانیه ای تاکید کـرد که این 

سـازمان فقط دولت وفـاق ملـی و توافقنامه صخیرات را به رسـمیت می شناسـد.

کافه سیاست

عضو کمیسـیون برنامه و بودجـه مجلس از 
تشکیل پرونده نجومی بگیران در دادستانی 
دیوان محاسـبات کل کشـور خبر داد و گفت 
که این دادسـتانی با نجومی بگیـران برخورد 
خواهد کرد.در همین زمینـه، مهرداد الهوتی 
نماینده مردم لنگرود گفـت: جهت پرداخت 
حقـوق هـای نجومـی بـه برخـی از مدیران 
دولتـی در دادسـتانی دیـوان محاسـبات 
پرونـده تشـکیل شـده و بـا آن هـا برخـورد 
خواهـد شـد.وی در بخـش دیگـری از ایـن 
گفت و گـو دربـاره افزایـش ۱5 درصـدی 
حقـوق نماینـدگان مجلـس در سـال ۹۹ 
هـم گفـت: حقـوق نماینـدگان در سـال 
۹۸ افزایشـی نداشـت و امسـال نیـز بحـث 
افزایـش نیافتـن حقـوق نماینـدگان هـم 
مطـرح شـد و در نهایـت تصمیم گرفته شـد 
کـه حقـوق نماینـدگان معـادل کارمنـدان 
افـزود:  یابد.الهوتـی  افزایـش  دولـت 
تصمیم گیـری افزایـش ۱5 درصـدی حقوق 
نماینـدگان مجلس بـرای منتخبان مجلس 

یازدهـم اسـت. 
برای نماینـدگان فعلـی که نیسـت چون 4۰ 
الی 5۰ نفـر از نماینـدگان فعلـی در مجلس 
رای آوردنـد؛ بنابراین اگـر منتخبان مجلس 
یازدهـم بـا افزایـش ۱5 درصدی حقـوق در 
سـال ۹۹ مخالـف نیسـتند، می تواننـد آن 
را لغـو کننـد. اکبـر رنجبـرزاده، عضـو هیئت 
رییسـه مجلـس ۲7 فروردین مـاه سـال 
جـاری بـه مصوبـه هیئـت رییسـه مجلس 
مبنـی بـر  افزایـش ۱5 درصـدی حقـوق 
نماینـدگان در سـال ۹۹ مطابـق بـا افزایش 
حقوق کارکنـان دولت اشـاره کـرد.وی گفته 
بـود: »همچنیـن در ایـن جلسـه مصـوب 
شـد تا تمـام مرخصی هـای نماینـدگان لغو 
و اسـامی نمایندگانـی هـم کـه غیبت هـای 
طوالنـی مـدت دارنـد در صحـن علنـی 

مجلسـقرائت شـود.«

مقامات نظامی و سیاسی اسراییل، ضمن متهم کردن 
ایران به استقرار نظامی در سوریه، بار ها ادعا کرده اند که 

از این استقرار جلوگیری خواهند کرد

بین الملل

)آگهی مناقصه نوبت اول( - )مرحله اول(

جمشید اسماعیلی- شهردار چادگان  م الف:826844 

شهرداری چادگان به استناد مجوز شــماره ۹۸/۲۲3 مورخه ۱3۹۸/۱۲/7 شورای محترم 
اسالمی شهر چادگان در نظر دارد از ردیف اعتبارات بودجه سال ۱3۹۹ عملیات زیرسازی 

و آسفالت ریزی معابر سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی با شرایط مشروحه ذیل به 

شرکت های عمرانی واجد شرایط واگذار نماید:

۱- موضوع و محل مناقصه: آسفالت ریزی معابر سطح شهر چادگان

۲- رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه: رشته راه باند دارای صالحیت و ظرفیت کار

3- ســقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )هفت میلیارد( ریال می باشد که 

بر اساس هر تن آسفالت )تهیه و حمل و  پخش قیر  امولسیون به ازای هر متر مربع یک 

کیلوگرم و همچنین »تهیه و حمل و پخش آسفالت ۱۲-۰ با فنیشر« محاسبه گردیده است.

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد اعتبار تخصیص یافته بصورت اسناد 
و ضمانتنامه بانکی معتبر یا بصورت نقد و واریز به حســاب 3۱۰۰۰۰34۲3۰۰5 شهرداری 

چادگان نزد بانک ملی شعبه چادگان

5- مدت قرارداد: شش ماه شمسی بعد از امضاء قرارداد

6- شــرکت کننده در مناقصه موظف اســت نســبت به ارائه تصویر رتبه بندی از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویر اساسنامه و مدارک ثبت شرکت )آگهی در روزنامه( 

با آخرین تغییرات

7- برنده مناقصه موظف به ارائه تضمین حسن اجرای قرارداد به میزان ۱۰ درصد کل قرارداد 

به نفع شهرداری چادگان خواهد بود.

۸- متقاضیان می توانند از روز ســه شــنبه مورخ ۱3۹۹/۲/۹ لغایت روز دوشنبه مورخ 

۱3۹۹/۲/۱5 با مراجعه به شهرداری نسبت به دریافت فرم شرکت در مناقصه و پاکت های 

الف و ب از دبیرخانه شهرداری اقدام و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را به انضمام تصویر 

رتبه بندی از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و اســناد مناقصه و سوابق اجرایی و اسناد 

شرکت را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی را در پاکت ب قرار داده و هر دو پاکت را بعد از 

مهر و امضاء کردن تا پایان وقت اداری )ساعت ۱4/3۰ ( روز دوشنبه مورخ ۱3۹۹/۲/۲۲ 

تحویل دبیرخانه حراست شهرداری داده و رسید دریافت نمایند و پیشنهادات رسیده در 

روز سه شنبه مورخ ۱3۹۹/۲/۲3 راس ساعت ۱5 بعد از ظهر در محل شهرداری چادگان با 

حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.

۹- شهرداری چادگان به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ، مبهم، مخدوش، 

مشروط و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰-  چنانچه هر کدام از برندگان اول، دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۱- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم شــهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به 

انعقاد قراداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده او به نفع شــهرداری ضبط و با نفر دوم 

قرارداد منعقد می گردد.

۱۲- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی،کارشناسی و غیره که در اثر مناقصه حادث 

گردیده به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱3- شرکت کنندگان بایستی شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب ۲۲ دی ماه 

۱337 و موضوع تبصره یک ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375/3/۱ با اصالحات بعدی و همچنین ماده 

)۱۰( قانون نظام وظیفه عمومی در نظر داشته باشند.

۱4- پیمانکار در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه ارزش افزوده جهت تامین اعتبار 

آن به واحد امور مالی شهرداری می باشد درغیر اینصورت شهرداری هیچگونه تعهدی در 

قبال تامین اعتبار و پرداخت آن نخواهد داشت و مسئولیت قانونی آن برعهده پیمانکار یا 

شرکت مربوطه خواهد بود.

۱5- کارفرما می تواند تا حداکثر ۲5 درصد از کل مبلغ پیمان را با نظر دستگاه نظارت کسر 

یا اضافه نماید.

۱6- در صورت داشــتن نماینده تام االختیار برای شــرکت ها، داشتن معرفی نامه کتبی 

 برای انجام امــورات اداری که ممهوربه مهر شــرکت باشــد برای نماینده تــام االختیار

 شرکت ها الزامی می باشد.

نوبت دوم
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در پی ابالغیه مقام معظم رهبری صورت گرفت؛

آزادسازی سهام عدالت؛ ایجاد تعادل در بازار سهام
رییس کمیسیون پول و ســرمایه اتاق بازرگانی گفت: آزادسازی ســهام عدالت موجب ایجاد تعادل، 
افزایش شناوری و تعمیق بازار ســرمایه می شود.عباس آرگون با اشــاره به اینکه مقام معظم رهبری 

با آزادســازی ســهام عدالت بــا رعایت 
اموری، موافقــت فرمودند تــا دارندگان 
ســهام عدالت مجاز باشــند در محدوده 
زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام 
شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب کنند و 
به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند، 
گفت: با توجه به گذشت بیش از ده سال 
از واگذاری سهام عدالت به افراد مشمول 
این طرح که عمدتا از دهک های درآمدی 
پایین و کمتر برخوردار هستند تاکنون این 

سهام آزاد نشده بود و این افراد جز دریافت سود اندکی از بابت سود سهام عدالت از مزایای آن بهره مند 
نشده بودند و در این مدت تعداد چند میلیون نفر از دریافت کنندگان سهام عدالت بدون استفاده از این 
دارایی فوت کرده اند.وی ادامه داد: حال که با گسترش ویروس کرونا و تورم های ایجاد شده در سال های 
گذشته، قدرت خرید این خانواده ها بیش از پیش کاهش پیدا کرده، آزادسازی این سهام از یک سو برای 
بهره مندی و فروش آن توسط افراد دارای این سهم کمک زیادی می کند تا بتوانند از منافع این دارایی 

راکد خود در فشار اقتصادی و نیاز مبرم استفاده کنند.

رشد 32 درصدی درآمدهای وصولی استان
درآمدهای وصولی اســتان اصفهان با رشد 32 درصدی همراه بوده اســت . مدیر کل امور اقتصادی و 
دارایی استان اصفهان گفت:  پارسال بیش از  82 هزار میلیارد ریال از درآمدهای استان وصول شده که 

این میزان درمقایسه با  سال 97 حدود 32 درصد افزایش داشته است. 
علی صبوحی از محقق نشدن 17 درصد درآمدهای استان براساس مصوبه تعیین شده سال خبر داد و 
افزود: بیش از 90 درصد درآمدهای وصولی استان از طریق مالیات تامین می شود .وی ادامه داد: شيوع 
ويروس كرونا به همراه  كاهش قيمت جهاني نفت و درآمدهاي مالياتي، محدوديت هايي را براي دولت 
به وجود آورد ، كه ضرورت دارد با استفاده  از حداکثری از ظرفيت های  قانون بودجه و ساز و كارهاي پيش 
بيني شــده، تامين منابع الزم براي پرداخت هاي اجتناب ناپذير و اجراي طرح هاي تملك دارایی های 
سرمايه اي به طور جدي در دستور كار  دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد.صبوحی با اشاره به اینکه دومین 
درآمد دولت پس از نفت درآمدهای مالیاتی اســت و در این حوزه با معضالتــی از جمله فرار مالیاتی 

مواجه هستیم ، ادامه داد: برای حل این مشکل تمامی دستگاه های اجرایی استان باید بسیج شوند.

  حدود چهارهزارو 500 طرح صنعتی و معدنی
 در حال اجرا هستند

چهارهزارو 474 طرح صنعتی و معدنی در اســتان اصفهان در حال اجراست.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان میزان ســرمایه گذاری این تعداد طرح در حال اجرا را در استان 414 
هزار و 339 میلیارد ریال اعالم کرد.ایرج موفق افزود: با بهره برداری از این طرح های صنعتی و معدنی 
برای 138 هزار و 963 نفر از افراد جویای کار ، فرصت شــغلی ایجاد می شود.اســتان اصفهان یکی از 
قطب های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور اســت و 840 معدن با اشتغال بیش از هشت هزار و 
 990 نفر دارد.اصفهان با بيش از 9 هزار و 800 واحد توليدی كوچک و بزرگ صنعتی ترين اســتان كشور

 به شمار می رود.

قطب تولید لوازم خانگی ایران در تب و تاب تامین مواد اولیه و رکود بازار قرار گرفته است؛

خواب بازار در  بیداری کرونا

خسارتی که کرونا به برخی اصناف وارد کرد؛  مرضیه محب رسول
کمرشکن بود. شاید فروشــندگان لوازم 
خانگی را بتــوان جزو خوشــبخت ها به حســاب آورد که توانســتند 
مغاز ه هایشان را ببندند و مطمئن باشند نه جنس شان فاسد می شود، 
نه از قیمت می افتد ولی این حقیقت را نیز نمی توان نادیده گرفت که آنها 
یکی از پررونق ترین فصل های فروش را از دست دادند. رییس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی درباره میزان خسارت وارد شده به واحدهای 
صنفی درنتیجه تعطیلی طوالنی دوماهه و از دست دادن بازار شب عید 
می گوید: برآورد دقیقی از زیان واحدهای صنفی در دست نیست ولی با 
توجه به اینکه بین یک سوم تا یک چهارم فروش مغازه های لوازم خانگی 
مربوط به تقاضای شب عید است، خسارت سنگینی به این صنف وارد 
شده؛ از سوی دیگر اما کرونا موجب شده تا قاچاق این کاالها به داخل 
کشور کاهش قابل مالحظه ای پیدا کند که این خود فرصتی خوب برای 
عرض اندام تولید کنندگان داخلی است به شرطی که تولید کنندگان مواد 
اولیه داخلی دست کارخانه داران را در حنای احتکار نگذارند آن هم در 
شرایطی که رکود در این بازار حاکم است؛ اما می توان امیدوار بود بازار هر 
چه بیشتر به سمت و ســوی خرید تولیدات داخلی برود. نایب رییس 
اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان از رکود 30 درصدی در صنعت لوازم 

خانگی استان اصفهان خبرداد.علیرضا قندی اظهارداشت:صنعت لوازم 
خانگی اســتان اصفهان دومین صنعت مهم در کشــور است و در حال 
حاضر به دلیل کمبود شــدید مواد اولیه در واحد های تولیدی اســتان 
شــاهد افزایش 30 درصدی رکــود در این صنعت مهم هســتیم.وی 
افزود:متاسفانه کمبود و گرانی مواد اولیه در واحد های تولیدی صنعت 
لوازم خانگی استان باعث شده تا این مشکل تاثیر بسیاری در افزایش 
20 درصدی نرخ اقالم لوازم خانگی در بازار داشــته باشد.نایب رییس 
اتحادیه صنعت لوازم خانگی اســتان اصفهان تاکید کرد:از آنجایی که 
شاهد شیوع ویروس خطرناک کرونا در سطح جامعه هستیم در حال 
حاضر هیچ گونه تجارت و واردات کاالیی از سوی کشور های خارجی به 
داخل بازار استان انجام نمی گیرد و می توان این مشکل را اصلی ترین 
علت کمبود مواد اولیه در این صنعت دانست و در حقیقت سرچشمه  این 
مشکالت ناشی از ویروس کروناست.نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی 
اســتان اصفهان اضافه کرد:در مورد افزایش یافتن قیمت اقالم لوازم 
خانگی در بازار باید اشاره داشــت که مهم ترین دلیل این افزایش روند 
صعودی ارز در بازار اســت.می توان با ایجاد نظارت دقیق مانع از بروز 
خسارات ناشی از بازار ارز به داخل صنعت لوازم خانگی استان اصفهان 
شد.وی ادامه داد:از آنجایی که مهم ترین اقالم مواد اولیه صنعت لوازم 

خانگی استان آلومینیوم است به همین خاطر با جلساتی که با مسئوالن 
اجرایی استان برگزار شد در نهایت مقرر شــد تا ظرفیت های الزم برای 
توسعه واحد های ورقه آلومینیوم اســتان فراهم شود تا بتوانیم شاهد 
ســود دهی در صنعت لوازم خانگی اســتان هم باشــیم.نایب رییس 
اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان گفت:در استان اصفهان ۵ شرکت 
بزرگ تولید لوازم خانگی وجود دارد کــه امید می رود تا با حمایت های 
الزم از سوی مسئوالن دولتی بتوانیم گام های موثری در حوزه توسعه و 
گسترش واحد های تولیدی در ســال جدید برداریم.قندی یادآور شد: 
همچنین حدود بیــش از هزار نفر در واحد هــای تولیدی صنعت لوازم 
خانگی استان اصفهان مشغول کار هستند که متاسفانه شیوع ویروس 
کرونا و خسارات آن باعث شده تا شاهد بیکاری ده ها نفر از واحد های 
تولیدی صنعت لوازم خانگی به خاطر رکود این صنعت باشیم.وی ادامه 
داد: پیش بینی می شود در ســال جاری بتوانیم با طرح اجرایی بومی 
سازی 80 درصد از قطعات مهم و کمیاب این صنعت زمینه کاهش رکود 
را فراهم کنیم.نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر در تالش هستیم تا بتوانیم بسیاری از روابط تجاری خود 
با برخی کشــور ها از جمله عراق را حفــظ کنیم و آن را در ســال جدید 

گسترش دهیم.

خبر

برآورد دقیقی از زیان واحدهای صنفی در دست نیست 
ولی با توجه به اینکه بین یک سوم تا یک چهارم فروش 
مغازه های لوازم خانگی مربوط به تقاضای شب عید 

است، خسارت سنگینی به این صنف وارد شده

چانه زنی غول های نفتی و دولت ها بر سر تقسیم کاهش تولید
غول هــای نفتــی بــا دولت هــا از قزاقســتان و جمهــوری آذربایجــان گرفتــه تــا آنگــوال و نیجریــه، 
بر ســر مشــارکت در کاهــش تولیــد کــه بــه مشــکالت ناشــی از افــت قیمت هــا و کاهــش فروش 
ــه  ــرکت ها در بحبوح ــن ش ــوخت ای س
پاندمــی کرونــا اضافــه مــی کنــد، 
ــی هســتند.غول های  ــه زن ســرگرم چان
نفتــی معمــوال از کاهــش چشــمگیر 
ــو  ــورهای عض ــوی کش ــه از س ــد ک تولی
صــورت  نیجریــه  شــامل  اوپــک 
ــز  ــد و هرگ ــاف بودن ــت، مع ــه اس گرفت
محدودیتــی در کشــورهای خــارج از 
ــه نکرده  اوپــک ماننــد قزاقســتان تجرب
بودنــد و تولیدشــان تحــت بندهــای 
ــا دولت هــا حمایــت مــی شــد.اما در پــی توافــق اخیــر کاهــش تولیــد 9.7  ویــژه توافــق شــده ب
میلیــون بشــکه در روز کــه میــان اوپــک و متحدانــش معــروف بــه گــروه اوپــک پــالس صــورت 
گرفتــه و طبــق آن هــر یــک از اعضــای ایــن گــروه بــه منظــور تقویــت قیمت هــا بایــد تولیــدش را 
23 درصــد کاهــش دهــد، توافقنامــه هــای اشــتراک تولیــد میــان دولت هــا و غول هــای نفتــی 
بــه کنــار گذاشــته اســت.چنین کاهــش تولیــد بــی ســابقه ای کــه قــرار اســت از اول مــاه مــه اجرا 
شــود، در اکثــر کشــورهای مشــارکت کننــده در توافــق اوپــک پــالس بــدون مشــارکت غول هــای 

ــت.  ــن نیس ــی ممک نفت
جمهــوری آذربایجــان از کنسرســیومی کــه در رأس آن شــرکت BP قــرار دارد، درخواســت 
ــش  ــرای کاه ــی ب ــای نفت ــا غول ه ــتان ب ــد و قزاقس ــش دهن ــاحلی را کاه ــد فراس ــرده تولی ک
تولیــد بــه توافــق نزدیــک شــده اســت.برنارد لونــی، مدیرعامــل شــرکت BP اظهــار کــرد کــه مــا 
ــد اوپــک پــالس  ــه دلیــل توافــق کاهــش تولی  انتظــار داریــم حجــم تولیــد در ســه ماهــه دوم ب

کمتر شود.
ــد  ــرده ان ــالش ک ــه ت ــر ک ــال های اخی ــی در س ــال و ان ــل، توت ــال داچ ش ــرکت های BP، روی ش
ســرمایه گــذاران را بــا عملکــرد قــوی و ســود نقدی چشــمگیر جــذب کننــد و فشــارهای شــدید از 
ســوی فعــاالن تغییرات جــوی را جبــران کننــد، رشــد مــداوم تولیــد را نشــان داده اند.هنــوز پیش 
بینــی کاهــش دقیــق تولیــد امــکان پذیــر نیســت زیــرا غول هــای نفتــی و بســیاری از دولت هــا 

همچنــان ســرگرم مذاکــرات دشــواری هســتند. 
ایــن کاهــش تولید بــرای هــر غــول نفتــی ممکــن اســت بــه صدهــا هــزار بشــکه در روز یــا معادل 
پنــج تــا 10 درصــد تولیدشــان با توجــه بــه فعالیتــی کــه در کشــورهای گــروه اوپــک پــالس دارند، 
بالــغ شــود. ایــن شــرکت ها در آمریــکا و کانــادا هم بــا کاهــش تولیــد مواجــه هســتند.مدیرعامل 
ــا روســیه کــه در آنجــا 20 درصــد ســهام  شــرکت BP اظهــار کــرده کــه ایــن شــرکت همچنیــن ب
غــول نفتــی روســنفت را در اختیــار دارد و بــا آنگــوال و در خاورمیانــه ســرگرم مذاکــره اســت.دولت 
ــا اپراتورهــای خارجــی میادیــن نفتــی کاشــاگان و چنگیــز بــرای  قزاقســتان در آســتانه توافــق ب

کاهــش تولیدشــان بــه میــزان 22 درصــد از مــاه مــه اســت.
ــه  ــد قزاقســتان ک ــی و شــل 60 درصــد از تولی ــال، ان ــل، شــورون، توت شــرکت های اکســون موبی
ــرای کاهــش  ــه 1.7 میلیــون بشــکه در روز مــی رســد را تولیــد مــی کننــد و ســهم ایــن کشــور ب ب
ــی  ــدون مشــارکت غول هــای نفت ــق اوپــک پــالس ب ــد 380 هــزار بشــکه در روز تحــت تواف تولی

ــود.  ــد ب غیرممکــن خواه
ــان  ــوی عم ــد از س ــش تولی ــکه در روز کاه ــزار بش ــد در 28۵ ه ــال بای ــل و توت ــرکت های ش ش
ســهیم شــوند در حالــی کــه عــراق همچنــان ســرگرم مذاکــره بــا غول هــای نفتــی ماننــد اکســون 
ــکه  ــون بش ــک میلی ــزان ی ــه می ــود ب ــد خ ــش تولی ــهمیه کاه ــیم س ــوص تقس  و BP در خص

در روز است.

کافه اقتصاد

گزارش

درسـال رونق تولیـد شـش میلیـون و 100 هـزار دالر کاال از فرودگاه بیـن المللی شـهید بهشـتی اصفهان به خـارج از کشـور صادر شـده اسـت.مدیرکل گمرکات 
اسـتان اصفهان گفت: سـال گذشـته 160هزار کیلوگرم کاال به ارزش شـش میلیـون و 100 هـزار دالر از طریق کارگـو ترمینال فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی 
اصفهان به خارج از کشـور صادر شـده است.رسـول کوهسـتانی پزوه افزود: کاالهای صادراتی شـامل مصنوعات طال، ماهـی ، میوه های خوراکی و سـبزیجات 
و نباتات بوده اسـت.وی گفـت: از ابتدای امسـال تاکنون هم  4۵8 هـزار دالر کاال از طریـق کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی اصفهـان به خارج 
از کشـور صادر شـده اسـت.مدیرکل گمرکات اسـتان اصفهان گفت: از ابتدای فروردین تاکنون 76 هزار تن کاال به ارزش بیش از 4۵8 هـزار دالر از کارگو ترمینال 
فرودگاه بین المللی شـهید بهشـتی اصفهان به خارج از کشـور صادر شـده اسـت. وی کاالهای صادراتی را میگو ، انواع ماهی و بامیه برشـمرد و گفـت : کارکنان 

گمرک تجاری فرودگاه شـهید بهشـتی اصفهان با اسـتقرار  در کارگـو ترمینال در زمینـه صادرات محصـوالت خدمات رسـانی می کنند.

افزایش 9.5 درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته
روند مصـرف برق در کشـور گرچه نسـبت به یکشـنبه که مـرز چهـل هزارمـگاوات را گذراند، کاهش یافته اما نسـبت به سـال گذشـته بـا افزایـش 9.۵ درصدی 
همراه است.براسـاس تازه تریـن گزارش شـرکت مدیریت شـبکه برق ایـران، میـزان مصرف برق کشـور بـه 39 هـزار و 264 مگاوات رسـید؛ این میـزان گرچه 
نسـبت به یکشـنبه گذشـته که چهل هـزار و 2۵1 مـگاوات بـود کاهش نشـان می دهـد اما نسـبت به مدت مشـابه پارسـال کـه 3۵ هـزار و 873 مـگاوات بود 
افزایش یافتـه است.بررسـی روند مصرف بـرق در اردیبهشـت ماه پارسـال بیانگر آن اسـت کـه میزان مصرف بـرق از ابتدای اردیبهشـت مـاه تا نهمیـن روز آن 
بین حداقل 33 هـزار تا حداکثـر3۵ هزار مـگاوات بـوده و در این بـازه زمانی هیچـگاه به بیـش از 36 هزار مـگاوات نرسـیده بود. اما امسـال در فاصلـه زمانی 
ابتدای اردیبهشـت تا روز نهـم آن روند مصـرف از حداقل 37 هزار مگاوات آغاز شـده تا در روز ششـم اردیبهشـت بـه بیش از چهل هزار مگاوات رسـیده اسـت.
روند مصرف برق گرچه از روز ششـم اردیبهشـت ماه کمی کاهش یافته؛ اما نسـبت به مدت مشـابه پارسـال همچنان افزایشـی بوده و در بـازه 39 هزارمگاواتی 
باقی مانده اسـت.اما بعـد از تعطیالت نـوروز پیش بینـی ها حاکـی از آن بود که بـا فروکش کردن مـوج بیماری در اردیبهشـت مـاه روند مصرف برق افزایشـی 

شـود که اطالعات مصـرف بیانگـر تایید ایـن پیش بینی اسـت.

جهش تولید دروازه رونق اقتصادی اصفهان؛

صادرات شش میلیون دالری کاال از استان اصفهان به خارج از کشور

 اوقاف و امور خيريه                               آگهی مزایده غیر حضوری
  بخش امامزاده

)بادرود(

م الف:828141

تاریخ : 1399/02/10 
شماره :  99/70910

بدینوسیله به اطالع میرساند نمایندگی اوقاف و امور خيريه بخش امامزاده)بادرود( و هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالسالم 
در نظر دارند اجناس مازاد بر نیاز آستان مقدس را از طریق آگهی مزایده به فروش برسانند:

1-نوبت دوم
فرش دستباف و ماشینی:تعداد 7۵ تخته فرش ماشینی و دستباف 12، 9، 6 و .... متری،  به قیمت پایه کارشناسی 638/۵00/000 ریال

 2-نوبت اول
الف( ضایعات آهن آالت: به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 36/000 ریال.

  ب( آهن آالت مصرفی: به قیمت پایه کارشناسی هر کیلو ۵0/000 ریال.

شروط و تعهدات
1( پيشنهاد دهندگان مي توانند تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1399/02/29  تقاضاي خود را به دبیرخانه نمایندگی اوقاف و امور خیریه تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
2( مزايده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/02/30  در محل نمایندگی اوقاف و امورخيريه برگزار خواهد شد.

3( اين مزايده غیرحضوري بوده و حضور شخص متقاضي در روز و ساعت جلسه بالمانع مي باشد.
4( متقاضیان می توانند با هماهنگی این نمایندگی و یا مدیر اجرائی آستان مقدس در ســاعات اداری از مورد مزایده بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 8-۵4347777 و یا 09131634191)آقای طباطبائی( تماس حاصل نمایند.

نمایندگی اوقاف و امورخيريه
   بخش امامزاده)بادرود(

هیات امناء آستان مقدس
امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهماالسالم  

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: ساالنه در استان اصفهان با میانگین 30 
سانتی متر نشست سطح زمین گزارش شده 
است.منصور شیشه فروش با اشاره به پدیده 
فرونشست زمین در استان اصفهان اظهار 
داشت: در اثر برداشت آب های زیرزمینی 
و خارج شدن آب از منافذ خاک، امکان 
متراکم شدن مواد تا عمق 300 متر فراهم 
می شود.وی با اعالم اینکه خشکسالی های 
پدیده  تشدید  موجب  اخیر  دهه  چند 
فرونشست در کشور شده است، تصریح کرد: 
40۵ دشت در کشور دچار فرونشست زمین 
شده و در استان اصفهان دشت های مهیار 
شمالی و جنوبی، کاشان، گلپایگان، میمه، 
برخوار، اردستان و فالورجان درز شکاف هایی 
مشهود است.وی اقدامات پیشگیرانه در 
خصوص فرونشست زمین را در استان 
اصفهان برشمرد و گفت: کنترل برداشت آب 
از سفره های زیرزمینی، طرح تعادل بخشی 
توسط 62 گروه گشت و بازرسی منابع آب 
توسط شرکت آب منطقه ای در حال انجام 
است.شیشه فروش به پر و مسدود شدن 
837 حلقه چاه در سال گذشته اشاره کرد و 
افزود: اصالح و تعدیل دو هزار و 360 پروانه 
کشاورزی چاه ها و نصب 4۵0 کنتور حجمی 
هوشمند روی چاه ها و آموزش های الزم به 
کشاورزان و اجرای طرح های مصرف بهینه 
آب بر 100 هزار هکتار از عرصه های کشاورزی 
و توسعه کشت گلخانه ای با استفاده از 
روش های نوین آبیاری در سال گذشته از 
اقدامات پیشگیرانه در فرونشست زمین در 
استان اصفهان بوده است.وی اشاره ای هم 
به اقدامات کنترل و پیشگیری از فرونشست 
زمین در شش سال اخیر داشت و گفت: در 
شش سال اخیر، بالغ بر شش هزار و 104 
حلقه چاه پرو مسدود شده است؛ سه هزار و 
900 کنتور آب و برق در زمین های کشاورزی 
نصب شده و 12 هزار پروانه کشاورزی اصالح 

و تعدیل شده است.

 فرونشست زمین
  در اصفهان با میانگین
 30 سانتی متر در سال



ابالغ  وقت رسیدگی
2/67 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 16:00 بعدازظهر روز یکشنبه مورخه 1399/03/18 ، 
مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: ســیدابوالفضل موسوی فرد ، نام پدر: سیدرضا 
، مقیم: خمینی شهر شریعتی شــمالی کوی گالبی پ32  ، مشخصات خوانده: نام و نام 
خانوادگی: فاطمه کریمی ، نام پدر: حســین ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 824598  رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

2/68 شماره: 620/98 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مهرداد آرام ، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محمدعلی سعیدی ، 
با وکالت زهرا عسگری ، نشانی: خمینی شهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو ساختمان 
اطلس، محکوم به:به موجب رای شماره 1208 تاریخ 98/8/28 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 103/170/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/329/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 98/4/1 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی 
رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
 اعالم نماید. م الف : 823908 عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

خمینی شهر 
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   ،  139903902121000004 آگهــی:  شــماره   2 /69
139804002003002600 ، تاریــخ آگهــی: 1399/02/04 ، آگهــی مزایــده اموال 
غیر منقول پرونــده اجرایی کالســه 9800550 ، تمامت شــش دانــگ پالک ثبتی 
 12549 فرعی از 170 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبــت اصفهان به آدرس 
خمینی شهر بلوار فیض االســالم بعداز خیابان سینا نرســیده به خیابان عموشاهی که 
حســب نامه شــماره 139985602006000496- 1399/02/03 ثبت اسناد خمینی 
شــهر تمامت ششــدانگ پالک مذکور بنام امیررضا قنبری فرزنــد علیرضا ذیل دفتر 
الکترونیکی 139620302006001818 ثبت و ســند صادر گردیده و محدود اســت: 

شمااًل: دیواریســت مشــترک به طول 8/12 متر به واحد تجاری قطعه1 ، شرقًا: درب و 
دیوار اســت به طول 6/97 متر به معبر ، جنوبًا: دیوار به دیوار است به طول 7/60 متر به 
 ملک مجاور شماره 170/1742 ، غربًا: دیوار به دیوار اســت به طول 6/81 متر به ملک 
مجاور شماره 170/1742 حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس مقدار ششدانگ 
ملکی بدهکار از پالک فوق الذکر به مساحت حدود 54/11 مترمربع و به صورت یک واحد 
تجاری است و نوع سازه بتنی ، کف مغازه سنگ بدنه دیوارکوب ، انشعاب آب مشترک و 
انشعاب برق دارد درب ورودی شیشه سکوریت می باشد ضمنًا طبق گزارش کارشناس 
ملک در تصرف مستاجر آقای صرامی و بهره برداری آن آتلیه می باشد پالک فوق دارای 
اشتراکات آب و برق بوده که ششــدانگ ملکی امیررضا قنبری فرزند علیرضا از پالک 
مذکور که قبال در مقابل طلب مریم آقامحمدی و نیم عشر اجرایی متعلقه موضوع پرونده 
اجرایی کالسه 9800550 بازداشت گردیده و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ شش 
میلیارد و دویست و بیست و دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال )6/222/650/000 
ریال( ارزیابی شــده اســت که پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 
1399/02/30 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از طریق مزایده حضوری 
به فروش می رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزارخواهد شد.م الف: 825215  

هاجر حاجی حیدری مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر
اخطار اجرایی

2/70 شــماره: 1873/98 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مهدی 
داودی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: علی مختاری، 
نام پدر: غالمعلی ، با وکالت خانم فاطمه عباسی ، نشانی: خمینی شهر خیابان امام شمالی 
کوچه شهید موذنی پالک 115 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1963 تاریخ 98/11/21 
حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل موصوف به 
محکوم له بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 387/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم 
تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد خودرو مذکور یک دســتگاه خودرو زانتیا مدا 1384 به 
شماره انتظامی 43- 646 م 95 می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 826144  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی
2/71 شماره: 740/98 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1- شرکت 
آزالیا کومه کسری 2- سعید صالحی فرزند قیصر ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: ســیدابوالفضل موســوی فرد ، نام پدر: سیدرضا نشانی: 
خمینی شهر دستگرد قداده خ بسیج روبروی بن بســت 81  ، محکوم به:به موجب رای 
شماره 2125 تاریخ 98/9/27 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیها محکوم اند به: تضامنی پرداخت مبلغ 38/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 555/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 824595  عمار امیری قاضی شعبه چهارم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
حصر وراثت

2/72  آقای سعادت تیموری عســگرانی دارای شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست 
به کالسه 62/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شهربانو تیموری  به شناســنامه 31 در تاریخ 1398/12/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بهمن تیموری 
عسگرانی، ش.ش 527، ت.ت 1366/11/11 فرزند 2- ســعادت تیموری عسگرانی، 
ش.ش 88، ت.ت 1359/7/29 فرزنــد 3- یوســف تیموری عســکرانی، ش.ش 63، 
ت.ت 1351/10/1 فرزند 4- علی تیموری عسکرانی، ش.ش 41، ت.ت 1362/4/17 
فرزند 5- بهنام تیموری عسکرانی، ش.ش 1080119019 ، ت.ت 1369/6/10 فرزند 
6- مجید تیموری عسگرانی، ش.ش 1120 ، ت.ت 1354/6/1 فرزند 7- فهیمه تیموری 
عســکرانی، ش.ش 161 ، ت.ت 1364/11/22 فرزند 8- پروین تیموری عســگرانی، 
ش.ش 2، ت.ت 1349/1/4 فرزند. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 825687  شعبه اول مجتمع شماره دو شورای حل اختالف تیران 
فقدان سند مالکیت

2/73 شماره نامه: 139985602033000180-1399/02/07 نظر به اینکه سند مالکیت 
سی و سه سهم مشــاع از پنجاه و چهار سهم ششــدانگ عرصه و اعیان زمین محصور 
پالک ثبتی شماره 3808 فرعی از 51- اصلی بمساحت 134/10 متر مربع واقع در رهن 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به شــماره دفتر الکترونیک 139620302033000212 
و تحت شــماره چاپی مسلســل 655945 ســری ج ســال 94 به نام محمد فیروزی 
فرزنــد علی اکبر ثبــت و صادر و تســلیم گردیده، ســپس بموجب درخواســت وارده 
139921702033000201-1399/01/31 منضم به دو برگ استشــهادیه که امضاء 

شهود آن به شماره شناســه یکتا 139902157140000003 و رمز تصدیق 356353 و 
شماره 9569 مورخ 1399/01/31 که به تایید دفترخانه اســناد رسمی 13 نطنز رسیده 
است  مدعی مفقود شدن ســند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده 
است و درخواست ســند مالکیت المثنی پالک مرقوم را نموده است. لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 826795  علی جوانی 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
حصر وراثت

2/74  خانم زهره حاتم زاده فرزند جمشید باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 42/99 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان ســعید قاســمی فرزند عزیزاله در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتنــد از: 1- زهره حاتم زاده فوجی، همســر به کدملی 
1239276893، 2- مهدیه قاسمی ده آبادی، فرزند به کدملی 1230115749، 3- حنانه 
قاســمی ده آبادی، فرزند به کدملی 1230078967، 4- فاطمه قاسمی ده آبادی، فرزند 
به کدملی 1230097724، 5- عزیزاله قاسمی ده آبادی، پدر به کدملی 1239657609  
و به جز افراد فوق الذکــر وراث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 826166  عباس کاملی رئیس شــعبه اول شورای حل 

اختالف بادرود
فقدان سند مالکیت 

2/75 شماره نامه:139985602006000455 ، تاریخ: 1399/02/02 ، خانم بتول عموئی 
خوزانی فرزند رمضانعلی به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است پنج سهم از شصت ســهم ششدانگ پالک شماره 259 
فرعی از 113 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 370 صفحه 
176 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
 المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  م الف: 822995

 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
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مدل آلمانی »آموزش دوگانه« در اصفهان جواب داد
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با اشــاره به بومی ســازی و پیاده سازی مدل 
آلمانی »آمــوزش دوگانه« در اصفهــان گفت: آمــوزش دوگانه بــه دلیل پر کــرد فاصله میان 
صنعت و دانشــگاه ضمانت 100 درصدی اشــتغال را به همراه دارد.آرش اخــوان اضافه کرد: در 
مدل جدید با برگزاری جلســاتی با صاحبان صنعت و اصناف و تشــکیل کمیته تخصصی، ابتدا 
از طریق اصناف و صنعت نیازها و جایگاه های شــغلی را شناســایی کرده و ســپس نســبت به 
پذیرش کارآمــوز ویژه آن محل اقــدام می کنیم.اخوان با اشــاره به موفقیت هــای طرح جدید 
فنی حرفه ای اذعان داشــت: به عنوان نمونه، با نمایندگان اتحادیه خودروهای ســبک اصفهان 
هفته گذشــته جلسه ای داشتیم، آن ها در شــرایط فعلی که بیشــتر واحدهای اقتصادی تعدیل 
نیرو دارنــد از ما تعداد زیــادی نیــروی آموزش دیده می خواســتند که در حــال حاضر امکان 
آموزش همزمان این حجم از نیروی انســانی را نداریم.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان با بیان این که این دوره به اســم فنی حرفه ای نیســت و به اســم صنف تمام می شود، 
تصریح کــرد: »آموزش دوگانــه« در آلمــان جوابش را پــس داده و مدل بومی شــده آن هم 
طی یک ســال گذشــته در اصفهان موفق عمل کرده اســت؛ مدل موفقی را به دســت آورده ایم 
 و می خواهیم در تمام اســتان این مدل را پیــاده کنیم تا از لحاظ اشــتغال زایی بــرای جوانان 

مطمئن بشویم.

فعالیت 2۸0 کلینیک روان شناسی در اصفهان
 معاون پیشــگیری اداره بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: در ســطح اســتان اصفهان حدود 
۲۸0 مرکز مشــاوره فعال هستند که طی شــش ماهه گذشته دو مرکز مشــاوره و روان شناسی 
غیرمجــاز در اصفهان هشــدارهای الزم را دریافت کردند. ســمیه کریمی اظهار کــرد: ۲۸0 مرکز 
مشــاوره فعال در اســتان وجود دارد کــه 1۷0 مرکز در شــهر اصفهان فعالیت مــی کنند.وی در 
خصوص بیشــترین مراجعات مردم به کلینیک های روان شناســی تحت پوشــش بهزیستی، 
گفت: بیشــترین مراجعــات مردمی بــه این کلینیک هــا در موضوعــات خانــواده و بعد از آن 
موضوعــات فردی بوده که شــامل موضوعات متنوعی اســت و پــس از این دو مــورد مراجعه 
در زمینه حــوزه کــودک و نوجوان بوده اســت.وی با بیــان اینکه در شــهر اصفهــان یک مرکز 
مشــاوره دولتی فعال اســت، اظهار کرد: افــراد غیــر مددجوی نیازمنــد به این مرکــز ارجاع 
داده می شــوند و تالش می کنیم بخــش دولتی جوابگــوی این افراد باشــد؛ امــا در غیر این 
صورت با پرداخت یارانه به مراکز مشــاوره خصوصی تحت پوشــش بهزیســتی، جوابگوی این 
 افراد خواهیم بود که ســازمان بهزیســتی تا ۵0 درصــد هزینــه و تعرفه مشــاوره نیازمندان را

 تامین می کند.

دستگیری 14 متخلف شکار  و صید در یک ماه گذشته
14 متخلف شکار و صید در یک ماه گذشته در زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان 
دستگیر شدند.فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیســت اصفهان گفت: از این متخلفان دو 
قبضه ســالح غیرمجاز و سه قبضه ســالح مجاز کشف و ضبط شــد.مرتضی جمشیدیان افزود: 
همچنین هشت عدد فشنگ غیر مجاز چهارپاره، هشــت عدد فشنگ ام یک، ۲ دستگاه دوربین 
چشمی ، یک قبضه چاقو، ۲ عدد جلد اســلحه، ۲ عدد کوله پشتی ، هفت عدد پوکه، يک دستگاه 
موتورسيكلت هم از متخلفان کشف و ضبط شد.اســتان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه 
پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شــده، 11 منطقه شکار ممنوع و یک 
تاالب بین المللی است.مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان اصفهان یک زیست بوم طبیعی 
فعال است که پشتوانه حفاظت از ذخایر طبیعی کشور محسوب مي شود و هرگونه برداشت و شکار 

در آنها ممنوع است.

بر اساس اعالم معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان »کرونا« اختالفات زوجین، خودکشی و سالمندآزاری را در اصفهان افزایش داده است؛

چراغ قرمز ناهنجاری در اصفهان

در خانه ماندن و حبس شــدن اختیاری خانواده هــا این روزها بیش 
از پیش ناهنجاری های ســر به مهر در میان خانواده ها را آشکار کرده 
است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در همه جای دنیا آمار 
خودکشی، همسرآزاری و اختالفات زوجین باال گرفته است. ویروس 
کرونا که شــایع شــد، فقط زنگ خطر را برای نظام ســالمت کشورها، 
مراکز اقتصادی و کسب وکار در سراسر جهان، یا حتی نظام های سست 
سیاسی برخی کشورها به صدا در نیاورد، بلکه از تاثیرات نسبتا پنهان، اما 
عمیق و طوالنی مدت آن، ایجــاد ناهنجاری های اجتماعی، بیدار کردن 
بحران های مزمن جامعه و خشونت خفته است.هر چند مسئوالن در 
ایران تالش کردند تا این آمار را پر رنگ نکنند؛ اما حکایت ها و واقعیت 
ها چیز دیگری می گویند؛ برخی از آمار حتی حیرت آور و بسیار دردناک 
اســت.محمود علی گو، مدیر کل دفتر آســیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشــور، ضمن اشــاره به افزایش آمار کودک  و همسر آزاری 
طی مدت اخیر، گفت: در ایران، قشر متوسط، قرنطینه را جدی تر گرفته 
و احتماال آمار خشــونت در این طبقه باالتر رفته است.هم چنین بهزاد 
وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی، گفت: 
»حدود ۶0 درصد تماس ها مربوط به مشــکالت خانوادگی بوده است؛ 
از جمله مشکالت با همســر، پدر و مادرها با فرزندان و البته مشکل با 

خانواده همسر«. فشارهای اقتصادی ناشی از این بیماری، ترس های 
روانی و مشکالت فردی همه و همه دست به دست هم داده تا به عنوان 
مثال پدیده خودکشی افزایشی ســه برابری در استان اصفهان داشته 
باشــد. آنگونه که معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان گفت: از 
اسفندماه سال گذشــته با آغاز قرنطینه خانگی به دلیل کرونا تاکنون 
آسیب هایی مانند همســرآزاری، قصد و اقدام به خودکشی، اختالف 
زوجین و ســالمندآزاری در این اســتان افزایش یافته است.مجتبی 
ناجی بدون ارائه آمار این دسته از پرونده ها و آسیب ها به افزایش 4۷ 
درصدی اختالفات زوجین، ۲۶ درصدی همســر آزاری و افزایش سه 
برابر قصد و اقدام به خودکشــی در  این مدت در مقایسه با اسفندماه 
سال ۹۷ اشاره کرد.وی خاطرنشان کرد: نبود برنامه مناسب برای اوقات 
فراغت و درخانه ماندن و همچنین نداشــتن مهارت های برنامه ریزی 
و کنترل هیجان ها موجب افزایش این دســته از مشکالت اجتماعی 
در استان شده اســت.معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان با 
بیان این که ماموریت های اورژانس اجتماعــی در این مدت بیش از 
۳۸ درصد افزایش یافــت، تصریح کرد: برای ارائه خدمات بیشــتر به 
مردم و کاهش آســیب های اجتماعی نفرات تیم اورژانس اجتماعی 
نیز افزایش داده شــده تا اینکه با انجام مداخــالت اجتماعی از نتایج 

شوم این اختالفات جلوگیری شود.وی حساسیت ها نسبت به رعایت 
بهداشت، نداشتن مهارت های فردی و کنار آمدن با اختالف سلیقه ها را 
از عوامل بروز اختالفات در برخی از خانواده ها اعالم کرد و گفت: در برخی 
از خانواده های این استان زن و شــوهر در روزهای تعطیل قادر به کنار 
هم بودن نیســتند و در ایام تعطیل دچار مشکل می شوند که در شرایط 
کرونا این موضوع باعث بروز مشکالت زیادتری شد.به اعتقاد وی، باید 
آموزش های الزم در خصوص مدیریت رفتار فردی در جامعه فراگیر شود 
و جایگاه مشاوران و روان شناسان جهت بهبود رفتار و کمک رسانی به رفع 
اختالفات مشخص شود تا در شرایط خاص مثل روزهای قرنطینه شاهد 
رفتارهای غلط خانوادگی و فردی نباشیم.کارشناسان و روان شناسان 
معتقدند با وجود گســترش بیماری خطرناک و همه گیر کرونا، توجه 
بیش از پیش به روابط عاطفی و کنترل رفتارهای اجتماعی و روانی در 
درون و بیرون از خانه می تواند زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی 
حاصل از مشکالت اقتصادی اخیر باشــد.حمایت نهادهای حمایتی و 
اجرای طرح ها یا تصویب بســته های حمایتی اقتصادی و معیشتی 
نیز برای خانواده های آسیب دیده از کرونا، می تواند مسکن و مرهمی 
هرچند کوتاه مدت بر زخم هایی باشــد که در صورت عدم توجه به آنها، 

عوارض روانی و عدیده آن متوجه نسل آینده خواهد بود.

رییس پلیس فتای اصفهان گفت: شــهروندان به 
منظور جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از حساب 

بانکی ضرورت دارد تا رمز دوم پویا خود 
را فعال کنند.ســرهنگ ســید مصطفی 
مرتضوی با اشاره موضوع برداشت های 
غیر مجــاز گفــت: در طول ســال های 
اخیر تعــداد پرونده های برداشــت غیر 
مجاز به صورت بی ســابقه و چشمگیری 
رشــد داشــت که نیاز بود تا در راستای 
افزایــش امنیــت و کاهــش پرونده ها 
اقدامی مهــم صورت بگیــرد؛ در همین 
راســتا با اقدام بانک مرکزی و همکاری 
شــبکه بانکی طرح رمز دوم پویا اجرایی 
شــد.رییس پلیس فتا اصفهــان ادامه 
داد: مجرمان برای فرار از  قانون و ایجاد 
اختالل در عملیات شناســایی، اقدام به 

سوءاستفاده از حساب شهروندان می کنند؛ در واقع 
از حســاب هایی که در فرآیند فیشــینگ برداشت 
غیر مجاز انجام می دهند  و اطالعات آن را سرقت 

می کنند، از پول های ســرقتی با کمک حساب ها 
برای پولشویی و موارد غیر قانونی استفاده می کنند 

که باعث می شود تا افراد صاحب حساب که دچار 
فیشینگ شده اند و بدون اطالع خاصی و به صورت 
سهوی از حســاب  آن ها برای موارد غیر قانونی از 

جمله پولشویی استفاده می شود، در برابر سیستم  
و مراجع قضایی پاسخگو باشند. 

رییــس پلیــس فتــای اصفهــان تاکید 
کرد: شــهروندان باید بدانند کــه به هیچ 
عنوان نبایــد رمــز دوم پویــا را در اختیار 
ســایر افراد قرار دهند؛ برخی کالهبرداران 
با شــگرد مســابقات تلفنی و واریز جوایز 
ضمــن دریافــت اطالعــات کارت بانکی 
از مردم نســبت بــه خریــد و انتقال وجه 
لغــی بــا کارت شــهروندان اقــدام  مبا
می کننــد و در ادامــه رمــز دوم پویا برای 
افراد پیامک می شــود و این رمز را از فرد 
مورد نظــر درخواســت می کنند کــه ارائه 
آن باعث می شــود تا کالهبرداران نســبت 
به برداشــت وجه به راحتی اقــدام کنند؛ 
برای واریز وجه به حســاب شــما نیاز به 
ارائه هیــچ گونه اطالعــات بانکــی  و حضور پای 
 دستگاه خوپرداز نیســت و فقط باید شماره کارت 

ارائه شود.

رییس پلیس فتای اصفهان مطرح کرد

توصیه ویژه پلیس فتا به مردم درباره حفظ امنیت رمز پویا

فشارهای اقتصادی ناشی از این بیماری، ترس های 
روانی و مشکالت فردی همه و همه دست به دست هم 
داده تا به عنوان مثال پدیده خودکشی افزایشی سه 

برابری در استان اصفهان داشته باشد

دستگیری عامالن سرقت از کهنساالن 
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از دستگیری ۲ سارق که تحت پوشــش مامور، مرتکب ۶ فقره 
سرقت از افراد کهنسال شده بودند، خبر داد.حسین ترکیان اظهار داشت: در پی وصول شکایات چندین 
فرد کهنسال از شهرستان نجف آباد مبنی بر 
اینکه افرادی با معرفی خود به  عنوان مامور، 
آن ها را فریب و وجوه نقد و مدارک آن ها را 
سرقت کرده اند بررسی موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان 
قرار گرفت.وی افزود: در بررســی های به 
عمل آمده مشخص شــد ۲ سارق با یک 
سواری پیکان و پالک های جعلی در شهر 
نجف آباد تردد و افراد کهنسال را شناسایی 
و با معرفی خود به عنوان مامــور از آن ها 
درخواســت مدارک می کنند.این مقام انتظامی بیان داشت: سارقان پس از دریافت مدارک وجوه نقد، 
کارت های بانکی و دیگر مدارک با ارزش را سرقت و با ترفند خاصی رمز عابر بانک ها را نیز از این افراد مسن 
دریافت و در فرصتی خاص از حساب کارت برداشت می کردند.ترکیان افزود: سارقان که ۲ پسرعمو بودند، 

شناسایی و در عملیاتی ویژه دستگیر و به ۶ فقره سرقت به این شیوه در شهر نجف آباد اعتراف کردند.

کشف زمین خواری 3 میلیارد ریالی در اصفهان 
سرپرســت پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشــف زمین خواری به ارزش 
۳ میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد. ســرهنگ کامران ریاحی اظهار داشت: 
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت اطالعاتی خود از 
یک مورد زمین خواری در حاشیه استان مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی 
افزود: در بررسی های دقیق صورت گرفته مشخص شد یک قطعه زمین به مساحت ۵ هزار متر مربع 
از اراضی منابع طبیعی به صورت غیر قانونی تصرف شده است.سرپرست پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه ارزش این قطعه زمین برابر اعالم کارشناســان 
مربوطه ۳ میلیارد ریال اســت عنوان کرد: کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی این قطعه زمین را 
رفع تصرف کرده و عامل اصلی این زمین خواری را نیز شناسایی و دستگیر کردند.سرهنگ ریاحی 
با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضایی، نسبت به تصرف غیر قانونی زمین های متعلق به منابع 
طبیعی  هشدار داد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان براساس وظایف ذاتی و قانونی خود با 

افرادی که اراضی منابع طبیعی کشور را متصرف می شوند، برخورد می کند.

کشف 20 کيلو ماده مخدر»گل« و »تریاک« در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۹ کیلو و 1۳ گرم ماده مخدر گل و 11 کیلو تریاک طی ۲ 
عملیات جداگانه خبر داد. سرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار داشت: در پي کسب خبری مبنی بر 
فعاليت افرادی در خصوص تهيه و توزيع مواد مخدر ، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کالنتری 
۲۲ قرار گرفت.وی افزود: ماموران انتظامی کالنتری ۲۲ پس از هماهنگی های الزم از مخفیگاه این 
افراد بازرسی کردند و ۹ کیلو و 1۳ گرم ماده مخدر گل کشــف کردند.این مقام انتظامی بیان داشت: 
همچنین ماموران کالنتری حسن آباد نیز به یک سواری ۲0۶ مشکوک و در بازرسی از آن 11 کیلو تریاک 
کشف کردند.سرهنگ خدادوست اظهار داشــت: 4 قاچاقچی طی این ۲ عملیات دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از شهروندان 
خواســت ، هرگونه اخبار و اطالعات در خصوص اماكن توزيع موادمخدر را و افرادی راکه باعث سلب 

آسايش خانواده ها هستند از طريق تماس با سامانه 110 به پلیس اطالع دهند.

با مسئولان جامعه

ناجا

 افزایش سرعت عمل آتش نشانان
 در امدادرسانی به حوادث شهری؛

چهره روز

کاهش 39 درصدی 
حوادث در شهر اصفهان

تعداد حوادث شــهری اصفهان فروردین 
امســال به ۳۹ درصد کمتر از مدت مشابه 
پارسال رسیده اســت.مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، ســرعت عمــل آتش نشــانان 
اصفهانــی را در امدادرســانی بــه حادثه 
دیدگان شهری ســتودنی دانست و گفت: 
تعــداد حــوادث فروردین امســال ۲۷۲ 
مورد بوده که در مقایســه با مدت مشــابه 
پارسال ۳۹ درصد کمتر شده است.آتشپاد 
محسن گالبی افزود: در فروردین  امسال 
میانگین زمان رســیدن آتش نشــانان در 
صحنه حــوادث ســه دقیقــه و 4۸ ثانيه 
ثبت شــده در حالي که اين زمان در مدت 
مشــابه ســال گذشــته چهار دقيقه و ۳۲ 
ثانيه بــوده که ایــن آمار نشــانگر کاهش 
44 ثانیه مدت زمان رســیدن به حادثه و 
 افزایش نجات جــان مصدومان احتمالی 

حوادث است.
وی گفت: کاهش مدت زمان رســيدن به 
حــوادث يکــي از عوامل مهــم در کاهش 
ميزان خســارات و افزايــش نجات جان 
مصدومان احتمالي به شــمار مي رود.وی 
همچنین از کاهــش ۲۸ درصدی حوادث 
آتــش ســوزی در فروردین امســال خبر 
داد وافزود: در فروردیــن ۹۸  تعداد آتش 
ســوزي ها ۲1۵ مورد بود که مدت مشــابه 
امسال با کاهش پنج درصدی   ۲0۵ گزارش 
شده است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
در مجمــوع فروردين امســال حوادث و 
آتش ســوزي هاي شــهر اصفهان کاهش 
۲۸ درصدي داشت.آتشپاد محسن گالبی 
افزود:  امدادگران ســازمان آتش نشانی 
اصفهان برای مقابله با شیوع کرونا درسال 
جاری، روزانه با استفاده از هشت دستگاه 
خودروي آتش نشاني، حدود ۳0 کيلومتر 

از خيابان هاي شهر را ضدعفوني کردند.

آگهی مزایده  فروش محصوالت

اردشیر عسگری- شهردار نایین م الف:828793 

شهرداری نایین باستناد مصوبه هشتم شماره ۷۸/۵/۳11 مورخ ۹۸/0۵/0۶ شورای 
محترم اسالمی شهر نایین در نظر دارد نســبت به فروش محصوالت باغ علی آباد 
شامل پسته را با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر کیلو ۹00/000 ریال  و از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند.  لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ ۹۹/0۲/۲4 با تکمیل اسناد مزایده و مدارک مورد نیاز به انضمام یک 
فقره فیش واریزی نقدی را به مبلغ 100/000/000 ریال به حساب 010۵۸۵0۶۷۵00۵ 
شــهرداری نزد بانک ملی نایین به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده در دو پاکت 
جداگانه سربسته الک و مهر شــده )در پاکت الف فیش واریز نقدی سپرده و در 
پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و دیگر اسناد مزایده( 

به دفتر حراست شهرداری نایین تحویل و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده:

1- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی 
قیمت به دبیرخانه شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن 
ظرف مدت هفت روز نســبت به واریز بهای زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت 
تعیین شده انصراف در خرید تلقی شده و در این صورت سپرده تودیعی متقاضی به 

نفع شهرداری ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
۲- کلیه هزینــه های نقل و انتقال و چــاپ آگهی در روزنامه و ســایر هزینه های 
مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار است.
۳- قیمت پیشنهادی بایستی به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن 
مبلغ پیشــنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کســب اطالعات بیشتر از وضعیت 

محصول می توانند به محل باغ شهرداری مراجعه نمایند.
۵- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، 

امضاء نموده و به مزایده گزار تسلیم نماید.
۶- متقاضیان بایستی کپی شناســنامه و کارت ملی خود را ضمیمه درخواست در 
پاکت )ب( ارائه نمایند و همچنین اشخاص حقوقی باید کپی آگهی های تاسیس 
و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی 

و تعهدآور و گواهی کد اقتصادی نیز ضمیمه نمایند.
۷- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری 

با برنده مسترد نخواهد شد.
۸- پاکت های پیشنهادی قیمت داده شــده راس ساعت 1۵ روز چهارشنبه مورخ 
۹۹/0۲/۲4 در محل شهرداری نایین با حضور اعضای کمیسیون معامالت باز خواهد 

شد و حضور متقاضی در جلسه آزاد می باشد.

نوبت اول



سرپرســت پیشــین تیــم ملــی کشــتی آزاد کــه ســال گذشــته بــه عنــوان یکــی از اعضــای کادر فنــی تیــم کشــتی دانشــگاه آزاد در رقابت هــای جــام باشــگاه 
هــای جهــان در بجنــورد حضــور داشــت، گفــت: ایــن مســابقات را ســال ها پیــش فدراســیون کشــتی کشــورمان بدعــت گذاشــت. در آن ســال ها تیــم هــای 
مطــرح و خوبــی از روســیه، آمریــکا، ترکیــه و... در مســابقات حضــور یافتنــد. بــه هــر حــال میزبانــی ایــن پیکارهــا در ادامه بــا فــراز و فرودهایــی از نظر ســطح 
کمــی و کیفی روبــه رو شــد که دالیــل مختلفــی داشــت. دالیلــی که بایــد بــه خوبــی آســیب شناســی و بررســی شــود و راهکارهــای الزم بــرای دوره بعــدی آن 
کــه هنــوز تاریخــی برایــش تعییــن نشــده، اعمــال شــود.هادی حبیبــی تصریــح کــرد: طبیعتــا برگــزاری جــام باشــگاه های جهــان در ایــران از برگــزار نشــدن 
آن خیلــی بهتــر اســت، چراکــه ایــن مســابقات مــی توانــد فرصــت خوبــی بــرای درآمدزایــی کشــتی گیــران و مربیــان باشــد. افــرادی کــه اکثــرا منبــع درآمــد 

ثابــت و مطلوبــی ندارنــد، ایــن قبیــل مســابقات مــی توانــد در بحــث درآمدزایــی بــرای آنهــا بســیار مثمرثمــر واقــع شــود.

درآمدزایی اهالی کشتی با میزبانی جام باشگاه های جهان
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 ادعای دی مارتزیو؛ مذاکره ایران با استراماچونی
جان لوکا دی مارتزیو، خبرنگار نامدار ایتالیایی مدعی شــد فدراســیون فوتبال ایران برای امضای 
قرارداد با آندره آ استراماچونی وارد مذاکره شده و ممکن است سرمربی سابق استقالل هدایت تیم 

ملی ایران را بر عهده گیرد.این خبرنگار 
مدعی شد، آندره آ استراماچونی در ماه 
دسامبر یک جدایی جنجالی از استقالل 
داشت، اما حاال در مسیر پذیرش پست 
سرمربی گری تیم ملی ایران قرار گرفته 
است. در گذشته این ســمت به جیانی 
دی بیــازی، دیگر ســرمربی ایتالیایی 
پیشنهاد شــده بود، اما در نهایت توافق 
حاصل نشــد.ایران بعــد از پایان دوران 
شــیوع ویروس کرونا دو دیدار دشــوار 

مقابل عراق و بحرین خواهد داشــت و این دو مســابقه تکلیف صعود به دور بعدی مقدماتی جام 
جهانی را معلوم خواهد کــرد. در حال حاضر و بعد از جدایی مارک ویلموتس، دراگان اســکوچیچ 
سرمربی تیم ملی ایران شده، اما او هنوز در یک دیدار رســمی نیز روی نیمکت قرار نگرفته است.

جانلوکا دی مارتزیو در پایان مدعی شد آندره آ استراماچونی نامی است که بسیاری از بازیکنان در 
ایران او را به خوبی می شناسند و سیســتم 3-4-3 مورد عالقه او در استقالل نتیجه خوبی داده 
است. این سرمربی ایتالیایی چند ماهی هدایت آبی پوشان را بر عهده داشت و با کسب نتایج خوب 

از محبوبیت قابل توجهی در بین فوتبال دوستان ایرانی برخوردار شد.

کنایه سنگین جواد نکونام به مهدی تاج!
جواد نکونام مدتی دســتیار کارلوس کی روش در تیم ملی ایران بود و به دالیلــی که بارها خود او 
گفته، نتوانست به همکاری طوالنی مدت ادامه دهد. او اما درباره ماجرای پاداش های جام جهانی 
حرف های جالبی زده اســت.نکونام تا میانه های راه مقدماتی جام جهانی همراه ایران بود و طبق 
قراردادش باید بخشی از پاداش صعود را دریافت می کرد. او در این باره اما گفته: »در قراردادم بندی 
وجود داشت که پاداش صعود دریافت کنم؛ اما آقای تاج خودش را به آن راه زد که مثال متوجه این 
مسائل نیست. در آن زمان نه پاداش صعود به ما دادند و نه حتی دستمزد ما پرداخت شد. امیدوارم 
صحبت های ما باعث بیداری آقایانی بشود که خودشان را به خواب زده اند. من به عنوان مربی حق 
و حقوقم را نگرفتم. پاداش صعود هم تا روزی که در تیم ملی بودم به من تعلق می گرفت ؛اما نیازی 
ندارم این پول ها را بگیرم. خدا را شــکر به اندازه خودم دارم اما خوشحالم پول )پاداش( در ایران 

نماند که آن را حیف ومیل کنند.«

حضور دوباره مهاجم جنجالی پرسپولیس در دادگاه
سایت »irishtimes« ایرلند خبر داد آنتونی استوکس، مهاجم پرحاشیه پرسپولیس ایران به خاطر 
پرونده ضرب و شتم فردی در کلوپ شبانه در سال گذشته، دوباره در دادگاه احضار شد.استوکس، 
متهم به زدن فردی به نام فیترزگرالند در ســال 2019 در یکی از کلوپ های شبانه است. وکیل مرد 
فرد مضروب مدعی است که استوکس موکلش را زده و باعث بیهوشی اش شده اما مهاجم ایرلندی 
این اتهامات را رد می کند.دادگاه ابالغ کرده که فرد مضروب هیچ آســیب دائمی ندیده است. فرد 
شکایت کننده نیز در این جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد. استوکس در طول جلسه ساکت بود و هیچ 
چیزی نگفت. پیش از این استوکس گفته بود که در دفاع از خود با این فرد درگیر شده بود.پیش از 
این قاضی برای این پرونده 12 ماه حبس صادر کرده بود ولی با ضمانت وثیقه این مهاجم ایرلندی 

آزاد شد.

میزبانی جام ملت ها شدنی نیست؟

خیلی دور و خیلی هم بعید

  AFC نایب رییس سابق کمیته مسابقات سجاد رضایی
نسبت به درخواست فدراســیون فوتبال 
کشورمان برای کسب میزبانی جام ملت های 2027 قاره آسیا واکنش 
نشان داد و ایران را شایســته میزبانی این مسابقات ندانست. روز سه 
شنبه بود که ســخنگوی فدراســیون فوتبال در توییتی با عنوان » آغاز 
کمپین ایران برای میزبانی جام ملت های 2027« رسما از درخواست 
ایران برای میزبانی جام ملت خبر داد. آخریــن میزبانی ایران در این 
رقابت ها به ســال 1976 )1355 بر می گردد، رقابت هایی که قهرمانی 
تیم ملی فوتبال کشورمان را به همراه داشت. پس از این دوره، ایران در 
هیچ دوره دیگری موفق به کسب میزبانی این مسابقات نشده است. 
رقابت های جام ملت های 2023 آسیا به میزبانی چین برگزار خواهد 
شد و طی روزهای گذشته کشورهای مختلفی، درخواست هایشان برای 
کسب میزبانی دوره بعدی این رقابت ها سال 2027 را به کنفدارسیون 

فوتبال ارسال کرده اند. 
 کشورهای عربستان و قطر به شکل رسمی آمادگی خود را برای میزبانی 
از مسابقات جام ملت های آسیا در سال 2027 اعالم کرده اند و گفته می 
شود که کشورهای ازبکســتان، اردن و عراق هم مایل به میزبانی از این 
رقابت ها هستند. کشور های آسیایی به منظور اعالم آمادگی خود تا دو 

ماه دیگر وقت خواهند داشت. 
رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا داشــتن حداقل 8 تا 10 ورزشگاه در 
ســطح بین المللی را شــرط ویژه برای میزبانی رقابت های جام ملت 
های 2027 دانسته است. شیخ سلمان در این باره گفته است: » چین 
فقط 3 سال دیگر تا برگزاری مســابقات 2023 فرصت دارد و به اعتقاد 
من باید برای کشوری که قرار است میزبان دوره بعدی مسابقات باشد 
مهلت بیشتری در نظر بگیریم. با توجه به توسعه مسابقات در جام 2019 
امارات رقابت ها را با حضور 24 تیم برگزار می کنیم و این یعنی برگزاری 
51 مسابقه که الزم است حداقل 8 تا 10 ورزشگاه بین المللی در اختیار 

داشته باشیم.«
 این شرط ویژه AFC برای کشــورهای خواهان کسب میزبانی رقابت 
های جام ملت های 2027 موجب شــده اســت تا نایب رییس سابق 
کمیته مســابقات AFC   اطمینان دهد درخواســت ایران برای کسب 

میزبانی این مسابقات نتیجه ندهد.
حسن غفاری در این باره می گوید: در حال حاضر معضالت زیادی داریم 
اما درخواســت ایران برای اخذ میزبانی یک قدم رو به جلو است. اگر 
بتوانیم تا سه کشور نهایی هم جلو برویم، 10 قدم رو به جلو خواهد بود و 
مجبور می شویم ساخت و سازهایی داشته باشیم که برای جوانان این 

مملکت می ماند. وی با اشاره به توجه AFC و فیفا به سابقه کشورها در 
اعطای میزبانی های بین المللی می افزاید: تا وقتی که ششم ابتدایی 
را قبول نشــوید، نمی توانید به دانشــگاه بروید. ایران آخرین بار در چه 
تاریخی میزبان مســابقات نوجوانان، جوانان، امید و ... بوده اســت؟ 
اهدای میزبانی سلســله مراتب دارد. وقتی ما میزبان نوجوانان آسیا 
شویم، مســئوالن AFC می گویند فالن ایراد را برطرف کنید تا میزبان 
جوانان شــوید. ما این کارها را نکردیم. ما باید از پایه شروع کنیم و در 
حال حاضر برگزاری جام ملت های آسیا در توان ما نیست. به شما قول 

می دهم ایران میزبان جام ملت های آسیا نمی شود.
نایب رییس ســابق کمیته مســابقات AFC  ادامه می دهــد: اگر با 
امکانات و وضعیــت کنونی برای میزبانی اقــدام کنیم، یک درصد هم 
شانس نداریم ولی درباره هفت ســال دیگر صحبت می کنیم. در حال 
حاضر ما یک ورزشگاه از هشت ورزشگاه الزم برای میزبانی در آسیا را 
نداریم. ورزشگاه های جدید ما همه استانداردهای فیفا را ندارند. فیفا 
کتابچه ای دارد که تمام مراحل ساخت یک ورزشگاه را تشریح می کند. 
حتی افرادی را به طور رایگان به کشورها می فرستد که در مراحل ساخت 
ورزشــگاه راهنمایی های الزم را انجام دهند؛البته این موضوع منوط به 

درخواست کشورهاست.

امیر غفور که در فصل جــاری برای تیم والیبال لوبه 
ایتالیا بازی می کرد بعد از تعطیلی لیگ برتر والیبال 
ایتالیا به ایران بازگشته اســت و برای فصل بعدی 
پیشــنها دهای زیادی دارد.امیر غفور، والیبالیست 
کاشانی اســت که در اولین موفقیت خود 12 سال 
پیش مــدال طــالی نوجوانان آســیا را بــر گردن 
انداخت.غفــور پس از آن نیز 11 ســال پیش مدال 
نقره نوجوانان جهان را برد، 10 سال پیش مدال نقره 
جوانان آسیا را بر گردن آویخت و کاپ بهترین اسپکر 
مردان آسیا را در سال 2013 به خود اختصاص داد. 
وی در پایــان لیگ ملت های 2019 با کســب 249 
امتیاز، عنوان ارزشــمند امتیازآورترین بازیکن این 
رقابت ها را به دست آورد و در مســابقات قهرمانی 
مردان آسیا نیز به عنوان بهترین قطر پاسور برگزیده 
شد.والیبالیســت اصفهانی تیم ملــی که در فصل 

گذشته به تیم مونزای ایتالیا پیوست و لژیونر شد، 
با عملکرد خوبی که از خود در بازی های باشگاهی و 
ملی به نمایش گذاشــت، برای فصل جاری به تیم 
لوبه، قهرمان ایتالیا ملحق شد.غفور در این فصل با 
تیم لوبه قهرمان جام باشگاه های جهان شد و این 
برای اولین بار در تاریخ بود کــه یک بازیکن ایرانی 
این عنوان مهم را کســب می کند، قهرمانی در جام 
حذفی ایتالیا نیز عنوانی دیگــر بود که او در دومین 
فصل حضورش در ایتالیا، آن را تجربه کرد.غفور در 
فصل جاری لیگ برتر والیبال ایتالیا تنها ایرانی بود 
که برای تیم لوبه بازی می کرد،غفور که به تازگی از 
بند مصدومیت رها شــده بود با بدشانسی مواجه 
شد و اعالم شد فصل 2019-2020 به علت وضعیت 
بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و برای مبارزه 
با آن، نیمه تمام به اتمام رسید و در این فصل عنوان 

قهرمانی بــه هیچ تیمی اعطا نمی شــود؛ به همین 
دلیل بعد از هفته هــا قرنطینه خانگــی در ایتالیا، 
غفور چند روز پیش به ایران بازگشت.غفور در مورد 
پیشنهادهایی که برای فصل آینده به او شده است، 
اظهار داشــت: از لیگ های مختلف پیشنهادهایی 
دارم که این امر کامال طبیعی است، هر ورزشکاری 
در پایان هر فصل ممکن اســت با چندین پیشنهاد 
روبه رو شود، اما مهم این است که بتوانیم بهترین 
انتخاب را داشته باشیم، از روسیه و لهستان گرفته 
تا قطر و کره جنوبی پیشنهاداتی به من رسیده است.

پایان کار  والیبالیست اصفهانی در لوبه ایتالیا

عضو کمیته استیناف:

 اگر زیاد صحبت کنند 
صحبت های پلیس اصفهان را 

پخش می کنیم

 واکنش روز

اقدام خیر و فراموش نشدنی »لیونل مسی«
 لیونل مسی در سال های اخیر عالوه بر درخشــش وصف ناپذیر در زمین فوتبال در انجام حرکات 
انسان دوستانه نیز همیشه پیشرو بوده و حاال فابیان وارگاس، بازیکن سابق آلمریا خاطره جالبی 
از این بازیکن در عنفوان جوانی نقل کرده 
است. در ســال 2010 و وقتی قرار بود دو 
تیم بارسلونا و آلمریا به مصاف یکدیگر 
بوند، فابیان وارگاس پیش از آغاز بازی 
از لیونل مسی می خواهد لباسش را در 
پایان مســابقه به او بدهد. وارگاس به 
ستاره بارسلونا می گوید که به دوستانش 
قــول داده برای فروش ایــن لباس در 
مسیر کمک به سیل زدگان کلمبیا، آن را 
از مسی گرفته و به آنها اهدا کند.اما در آن 
دیدار آلمریا متحمل شکست تلخی شده و هشت بار دروازه اش را در مقابل ستاره های بارسلونا باز 
شده می بیند. فابیان وارگاس مستاصل از این شکست، فراموش می کند بعد از بازی به سراغ مسی 
رفته و پیراهن این بازیکن را بگیرد. اما در کمال تعجب خود مسی به رختکن آلمریا رفته و به وارگاس 
یادآوری می کند که به او قولی داده و لباسش را به این بازیکن کلمبیایی اهدا می کند. اما این پایان 
ماجرا نبوده و ستاره آرژانتینی بارسلونا همچنان برای درآمد بیشتر این حرکت خیرخواهانه، پیراهان 
بازیکنانی چون کارلوس پوپول، دنی آلوس، ژاوی، آندرس اینیســتا و جــرارد پیکه را نیز به فابیان 

وارگاس می دهد تا از این طریق مبلغ بیشتری برای کمک به سیل زدگان جذب شود.

پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا بازی می کند
پاری سن ژرمن می خواهد در لیگ قهرمانان اروپای این فصل به رقابت خود ادامه دهد. پس از این 
که دولت فرانسه لیگ یک این کشور را به خاطر بحران کرونا مختومه اعالم کرد، مدیران PSG اعالم 
کردند در رقابت های اروپایی بازی خواهند کرد.ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری سن ژرمن گفت: 
به تصمیم دولت فرانسه احترام می گذارم اما با توافق یوفا به شرکت در مرحله نهایی لیگ قهرمانان 
فکر می کنیم. هر زمان که تاریخ و محل برگزاری بازی هــا را اعالم کنند ما در آن جا حضور خواهیم 
داشت. اگر بازی کردن در فرانسه ممکن نباشد در خارج از کشور بازی خواهیم کرد و مراقب سالمتی 
بازیکنان و کادر فنی خواهیم بود.یوفا هنوز برای پایــان دادن لیگ قهرمانان و لیگ اروپا برنامه ای 
ندارد و منتظر است تا ببیند شرایط چگونه پیش می رود.پاری سن ژرمن در مرحله یک هشتم نهایی 

توانست با پشت سر گذاشتن دورتموند به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان صعود کند.

شرط سنگین »پپ گواردیوال« برای یوونتوس
به نظر می رسد دوران حضور گونســالو ایگواین در ترکیب یوونتوس رو به پایان است و بیانکونری 
به دنبال جذب یک مهاجم نوک جدید در فصل تابستان خواهد بود. نام های فراوانی برای انتقال 
به تورین مطرح شده که اسمی از گابریل ژســوس نیز در این لیست دیده می شود؛ اما نشریه توتو 
اســپورت مدعی شــد پپ گواردیوال عالقه ای به از دست دادن گابریل ژســوس ندارد و به مدیران 
تیمش اطالع داده تنها در صورت انتقال پائولــو دیباال از تورین به این تیــم حاضر به صدور مجوز 
جدایی گابریل ژسوس خواهد شــد. این در حالی است که دیباال در آســتانه تمدید قرارداد با یووه 
قرار دارد و بعید اســت آنها اجازه جدایی این هافبک خالق را بدهند.فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشی 
یوونتوس به مدیران ســیتی گفته حاضر است بازیکنانی چون داگالس کاســتا یا میرالیم پیانیچ 
 وارد این معامله شوند؛ اما سیتی به جذب این بازیکنان عالقه ای نشان نداده و تنها خواهان خرید

 پائولو دیباال شده است. 

فوتبال جهان

عضو کمیته اســتیناف در گفت وگــو با رادیو 
جوان درخصوص واکنش باشــگاه سپاهان 
به رای این کمیته گفت: این بیانیه اصال برای 
من ارزش نــدارد. ما به حق حکــم دادیم و 
این ها باختند؛ هم در کمیته انضباطی و هم 
استیناف. 10 قاضی اشتباه می گویند و این ها 
درســت؟ اصال برای من مهم نیست، در یک 
محکمه یک نفر می برد و یــک نفر می بازد. 
طرفی که باخته می گوید ظلم شــده! شــما 
بگویید یک نفر در محکمه باخته و گفته رای 
عادالنه بوده است. مهدی دادرس افزود: به 
جای یک بیانیه ده بیانیه بدهند. من گفتم به 
CAS شــکایت کنند، 700-800 میلیون هم 
هزینه کنند که نشــان می دهد باشگاه های 
ما پولــدار هســتند. هوای آنجــا هم خوب 
اســت 5-6 نفر می روند ،آنجا هســتند و به 
دادگاه CAS هم یک پولی می رســد. ما هم 
خوشحال می شویم که دادگاه CAS رای ما 
را تایید کند. تهدید کردند که می رویم دادگاه 
عالی ورزش و ما هم ایــن را گفتیم؛ بیانیه را 
هم نخواندیم، چون ارزشی ندارد که وقت مان 
را بگذاریم.وی همچنیــن در مورد این بیانیه 
اضافه کرد: گزارش ناظــر، تلویزیون، حرف 
بازیکن خودشــان که گفت نمی خواســتیم 
بازی کنیم، میلی نبــوده و اگر هم بوده طبق 
قانون شما حضور نداشــتید و گزارش ناظر 
داوری به ناظر بــازی و حتی گزارش پلیس 
هم این را نشــان می دهد و این هــا بازی را 
باختند و اگر زیاد صحبت کنند با اجازه از آقای 
صالحی صحبت های پلیس اصفهان را پخش 
می کنیم.دادرس در پاســخ به این سوال که 
اگر دادگاه عالی ورزش به نفع سپاهان رای 
بدهد واکنش آن ها چیســت گفت: اگر آن 
دادگاه به نفع سپاهان رای بدهد تابع قانون 
هستیم. گریه نمی کنیم که بگوییم چرا اینطور 
 CAS شد، قبول می کنیم، اما اطمینان داریم

چنین حکمی نمی دهد.

در حال حاضر معضالت زیادی داریم اما درخواست 
ایران برای اخذ میزبانی یک قدم رو به جلو است. اگر 
بتوانیم تا سه کشور نهایی هم جلو برویم، ۱۰ قدم رو به 

جلو خواهد بود 

مستطیل سبز

وز عکس ر

چهره معروف 
پرسپولیسی با موتور 

سنگین پلیس!
علی انصاریان کــه مثل پژمان 
جمشیدی چند سالی است وارد 
عرصه بازیگری شده، این روزها 
در سریالی به نام سرزده ایفای 
نقش می کند. این سریال قرار 
است از شب های احیا به بعد در 

شبکه یک سیما پخش شود.
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  واکنش نماینده مردم نجف آباد در مجلس به حضور آزادانه خبرنگار 

شبکه سعودی در اصفهان؛

 فعالیت بدون مجوز خارجی ها قابل تعقیب کیفری است
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اســامی با انتقاد از انتشار مصاحبه هایی از 
اســتان اصفهان در رســانه های معاند اظهار کرد: افرادی که به عنوان خبرنگار رسمی شبکه های معاند 

فعالیت می کنند به راحتــی قابل پیگرد و 
تعقیب کیفری هســتند، چرا که مجوزی 
به آن ها داده نشده و فعالیت شان خاف 
قانون است.ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: از 
سوی دیگر افرادی که با رسانه های معاند 
کشــور همکاری دارد در عملکرد آن ها که 
نوعی مشمول تشویش اذهان عمومی و 
بیان مسائل خاف است شریک می شوند 
و از این جهت می توانند تحت تعقیب قرار 

بگیرند.وی ادامه داد: اگر شخصی یا مســئولی با اطاع قبلی با رسانه های معاندی همچون منافقین، 
شبکه سعودی، لندن نشین و ... مصاحبه کند، باز هم قابل پیگرد اســت، همه باید دقت کنند شخصی 
که با آن ها مصاحبه می کنند از کدام رسانه است تا منجر به ایجاد مسائل برای خودشان و کشور نشود.
ابوترابی با اشاره به این که رسانه های داخلی نیز برای فعالیت در سطح کشور مشمول پروتکل های قانونی 
مشخصی هستند و باید قوانین مشــخصی را رعایت کنند، تاکید کرد: اخیرا تعدادی مصاحبه در استان 
اصفهان صورت گرفته که با لوگوی رسانه های معاند از جمله منافقین و سعودی انجام شده است، بعضی از 
افراد و گروه های سیاسی باید دقت بیشتری به خرج بدهند تا خوراک خبری برای دشمن را فراهم نکنند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسامی در پایان با بیان این که آزادی فعالیت 
برای رسانه های رسمی ایران در خارج از کشور وجود ندارد و کشــورها با قوانین سختگیرانه خبرنگاران 
رسمی کشورها را نیز محدود و کنترل می کنند، خاطرنشان کرد: انتظار می رود از دستگاه های امنیتی که 
به این حوزه ورود کرده و با کسانی که آگاهانه با چنین شبکه هایی همکاری می کنند، برخورد صورت گیرد.

رونمایی از مجسمه کارگر در منطقه ۵
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان اظهار کرد: به منظور تجلیل از مقام شامخ کارگران تمام عرصه های 
کار، صنعت و تولید و نیز با توجه به استقرار خانه کارگر در محدوده شهرداری منطقه پنج، پیشنهاد ساخت 
مجسمه کارگر در ابتدای سال ۹۸ مطرح و طرح اولیه و ماکت ارائه شده هنرمند از سوی این شهرداری 
جهت تصویب و نظارت به هیئت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ارسال شد.احمد رضایی 
با بیان اینکه پس از تصویب طرح، ساخت مجسمه تماما از جنس فوالد با ارتفاع حدودی پنج متر )دو 
متر پایه و سه متر تندیس( با سطح مقطع یک و نیم متر آغاز شــده است، تصریح کرد: این مجسمه 
امروز همزمان با روز جهانی کار و کارگر رونمایی می شــود.مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ساخت این مجسمه با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال و وزن حدودی ۸۰۰ کیلوگرم، ۹ ماه به طول 
انجامیده گفت: در این تکنیک اجرا سعی بر آن بوده تا از یک سو سختی و رنج کارگران همچنین عرق 
جبینی که بر پیشانی آنها می نشیند و از سوی دیگر قدرت و فعالیت این قشر زحمت کش را به نمایش 
بگذاریم.وی با بیان اینکه پایه مجسمه کارگر جزئی از کانســپت تندیس بوده و صرفا نقش پایه برای 
استقرار مجسمه نداشته است، افزود: استفاده از حجم ها و خطوط حجیم شکسته و زمختی، استعاره از 
فضای خشن و سنگینی است که یک کارگر در هر عرصه صنعتی اعم از ساخت و ساز، تولید و… با آن کار 
می کند.رضایی اظهار کرد: در این تندیس از دو چرخ دنده استفاده شده که با توجه به اینکه اصفهان یکی 
از قطب های صنعتی ایران اســت، بالطبع اغلب کارگران این شهر در عرصه های صنعت تولیدی شاغل 

هستند و تاش بر توجه به زحمات این قشر زحمت کش شهرمان بوده است.

 وقتی جهاد رزمندگان لشکر 14 امام حسین )ع( هم چنان ادامه دارد؛

توزیع روزانه دو هزار پرس افطاری بین روزه داران 

اگرچه شــیوع ویروس کرونا در جامعه        نرگس طلوعی
موجب شــده تا امســال مــاه رمضانی 
متفاوت تر از تمام ماه رمضان های ســال های گذشــته را پشت سر 
بگذاریم؛ اما این مسئله باعث نشــده است که مردم از فضای معنوی 
ماه میهمانی خدا دور شوند و به شکل های مختلف اعمال مستحبی 
این ماه را در کنار اعمال واجب آن بــه جای می آورند. این روزها همه 
برای دستگیری از مستمندان و افراد آسیب دیده همدل شده اند تا در 
لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری در برپایی کمک مومنانه خاطره 

ای نیکو از این ماه رمضان را در ذهن ها به یادگار بگذارند.
در اصفهان نیز رزمایش کمک مومنانه با محوریت مســاجد و نواحی 
مقاومت بســیج با اســتقبال خیران بلنــد همت دیــار نصف جهان 
آغاز شده اســت و همه روزه از اقصی نقاط شــهر اصفهان کمک های 

خداپسندانه ای روانه منازل نیازمندان و مستمندان می شود.
به گفته ســردار مجتبی فدا، فرمانده ســپاه حضــرت صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان، با همت و  تاش همه مردم، مسئوالن، خیران، 
گروه های جهادی، بسیجیان و اصناف کمک ها جمع آوری شد و 12۰ 

هزار بسته توزیع شده و تا نیمه ماه مبارک رمضان 6۰ هزار بسته شامل 
برنج، گوشــت، مرغ، روغن، ماکارونی و حبوبات در سراســر استان 

اصفهان توزیع می شود.
همچنین وی یادآور شــد: کمک های جمع آوری  شــده با حفظ شأن، 
جایگاه، عزت و آبروی نیازمندان بین آن ها توزیع می شود و مرحله دوم 
نیز پس از عید سعید فطر طراحی و عملیاتی می شود و بسیج و سپاه 

مادامی که کرونا ریشه کن شود، در کنار آن ها خواهند بود.
رزمندگان لشــکر 14 امام حســین )ع( که از همان روزهای ابتدایی 
شیوع این بیماری پای کار مبارزه با  ویروس منحوس کرونا آمده اند 
هم از برپایی رزمایش کمک مومنانه غافل نشده اند. به گفته جانشین 
لشکر 14 امام حسین)ع(، همزمان با سالروز تاسیس سپاه پاسداران 
انقاب اسامی این رزمایش در ستاد لشکر 14 امام حسین)ع( برگزار 
شد. سرهنگ پاسدار غضنفر حسامی با بیان اینکه در برپایی این طرح 
رزمندگان گردان حضرت زهــرا )س( اقدام به جمع آوری کمک های 
نقدی و غیر نقدی همکاران خود کرده اند، یاد آور شــد: عاوه بر ستاد 
لشکر اکثر گردان های امام حسین )ع( نیز به طور فعال در این طرح 

مومنانه شــرکت دارند.توزیع افطاری در بین روزه داران یکی دیگر از 
اقدامات رزمندگان لشکر 14 امام حسین )ع( است که حال و هوای 
برپایی سنت حسنه ســفره های افطاری دســته جمعی سال های 
گذشته را زنده کرده است، ســنت حسنه ای که امسال به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به شکل دیگری در شب های ماه میهمانی خدا اجرا می 
شود. گردان 1۰7 امام حسین )ع( هر شب تعداد دو هزار پرس غذا با 
کیفیت عالی تهیه کرده ودر بین روزه داران توزیع می کنند، اقدامی که 
با همت رزمندگان این گردان و نذورات جمع آوری شده توسط خیرین 
به مرحله اجرا در آمده اســت. فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع( در 
جریان بازدید از جهادگران این گردان گفت: در راستای لبیک به ندای 
مقام معظم رهبری رزمندگان لشکر 14 امام حسین )ع( در رزمایش 
کمک های مومنانه وهمدلی همانند دیگر جبهه ها با جدیت تمام وارد 
صحنه شدند. سرهنگ پاسدار محمد هاشــمی پور در حاشیه بازدید 
از کمک های مومنانه رزمندگان گردان 1۰7 گفت: لشکر مقدس امام 
حسین)ع( در تمام عرصه ها چه نظامی وچه فرهنگی وچه اجتماعی 

در کنار مردم وگوش به فرمان ولی فقیه است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: با 
توجه به بافت ویژه شهر اصفهان در برخی از مناطق، 
خودروهای اطفای حریق امــکان تردد ندارند که در 
همین راستا ایجاد شیرهای هیدرانت در سطح شهر و 
آماده به کار بودن آنها از موارد بسیار ضروری در امداد 
رسانی به شمار می آید.حسین امیری افزود: امکان 
دسترسی سریع و آســان نیروهای آتش نشانی به 
آبگیری خودروها و استفاده بهینه از زمان در هنگام 
بروز آتش ســوزی ها یکی از شــاخصه های مهم و 
ویژه در عملیات های سازمان آتش نشانی و کاهش 
خسارات و تلفات جانی است که این امکان از طریق 

نصب شــیرهای هیدرانت مهیا خواهد شد.معاون 
خدمات شهری شهردار اصفهان هدف از نصب شیر 
هیدرانت را افزایش ســرعت امداد رسانی در مواقع 
آتش سوزی و بحران برشمرد و تصریح کرد: در مهار 
حریق های بــزرگ که نیاز به حجم زیاد آب اســت، 
شیرهای هیدرانت می توانند نقش موثر در خاموش 
کردن حریق ایفا کننــد.وی گفــت: از آن جایی که 
اســتقرار ایســتگاه، امکانات و تجهیزات در برخی 
از نقاط حســاس و پر جمعیت امکان پذیر نیست، 
شــیرهای هیدرانت از لحــاظ انجــام کار نیروهای 
امدادی آتش نشانی در زمان وقوع حوادث و اقدام 
به موقع برای حفظ جان و مال شهروندان حاضر در 
این نقاط، بسیار موثر است.معاون خدمات شهری 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه این شیرها با توجه به 
نیازســنجی های صورت گرفته، بر اساس وسعت و 

تراکم جمعیت، جانمایی و نصب شده است، اظهار 
امیدواری کرد با نصب شیرهای هیدرانت جدید در 
نقاط مختلف شــهر بتوان در کمترین زمان ممکن 
نســبت به انجام عملیات و اطفا حریق در ســطح 
شــهر اقدام کنیم.امیری با اشاره به تعداد شیرهای 
هیدرانت نصب شــده گفت: در حــال حاضر تعداد 
شیرهای هیدرانت فعال در سطح شهر اصفهان یک 
هزار و 464 عدد اســت که با توجه به اســتانداردها 
تعداد ســه هزار و ۵۰۰ شــیر هیدرانت تا رسیدن به 
سطح مطلوب و استاندارد در ســطح شهر اصفهان 
مورد نیاز است.وی افزود: در سال گذشته تعداد ۵۸ 
شــیر هیدرانت با هزینه ای افزون بر ۹ میلیارد ریال 
در مناطق یک، چهار، پنج، شــش، هشت و ۹ نصب 
شده که تا پایان سال گذشته سطح پوشش و ضریب 

تکمیل شیرهای هیدرانت 42 درصد است.

معاون شهردار اصفهان:

سرعت امداد رسانی در مواقع آتش سوزی افزایش می یابد

با همت و  تالش همه مردم، مسئوالن، خیران، گروه های 
جهادی، بسیجیان و اصناف کمک ها جمع آوری شد و 
120 هزار بسته توزیع شده و تا نیمه ماه مبارک رمضان 60 
هزار بسته شامل برنج، گوشت، مرغ، روغن، ماکارونی و 

حبوبات در سراسر استان اصفهان توزیع می شود

بیان مزایا و معایب »زندگی شاد« در نشست دوم چهل چراغ
شاید گمان کنید زندگی شاد سراسر حسن اســت و این نوع زندگی هیچ عیب و ایرادی ندارد؛ اما 
کارشناســان برنامه »چهل چراغ« ویژگی هایی برای این نوع زندگی برشمردند که شاید در گذشته 

درباره زندگی شاد نمی دانستیم.
دکتــر محمدرضا عابــدی ،عضو هیئت  
علمی و رییس دانشــکده روان شناسی 
و مشاوره دانشگاه اصفهان و دکتر راضیه 
ایزدی، عضــو هیئت  علمی دانشــگاه 
صفاهان در دومین نشست این برنامه، 
به تشریح »زندگی شاد« پرداختند، مزایا 
و معایب این نوع زندگی و واکنش افراد 
شاد در شرایط عادی، پراسترس، اضطرار 
و بحرانی را برشمردند و در نهایت نمره ای 
به این نوع زندگی اختصاص دادند.آنچه دو کارشــناس برنامه چهل چراغ در نشست دوم گفتند و 
مخاطبان شنیدند را در ادامه می خوانید. یکی از انواع زندگی، »زندگی شاد« است. افراد با این نوع 
زندگی پنج ویژگی مهم دارند؛ آنها اهل تجربه کردن چیزهای جدید هستند و از آن استقبال می کنند. 
هیجان در زندگی این افراد مهم اســت و به دنبال انجام کارهایی هستند که هیجان ایجاد کند. آنها 
در لحظه زندگی کرده و از افرادی که درگیر گذشته یا آینده هستند انتقاد می کنند. این افراد معموال 
نیازهای خود را سرکوب نکرده و آنها را مطرح می کنند و در نهایت، اگر خوشحال، ناراحت یا مضطرب 
باشند این احساسات را در خود نمی ریزند و با دیگران در میان می گذارند.در نوع زندگی شاد شفافیت 
وجود دارد و این افراد بر زمان حال و هیجانات تمرکز دارند. یکی از تعاریف این نوع زندگی، خوشی 
است. این افراد اگر به مهمانی دعوت شــوند »نه« نمی گویند، دور آنها شلوغ است، مجلس گردان 
هستند و به دیگران هم شــادی می دهند. اما یکی از معایب نوع زندگی شاد این است که سایرین 
فکر می کنند این افراد درد و غمی در زندگی خود ندارند و معمــوال از این نظر مورد قضاوت دیگران 
قرار می گیرند.افرادی که زندگی شادی دارند، در شرایط عادی اهل ایجاد هیجانات مثبت هستند؛ 
یعنی کارهایی می کنند که برای خود و دیگران احساســات خوبی به دنبــال دارد برای مثال مدام 
کلیپ های طنز می بینند. اما این افراد در شرایط پراسترس، هیجانی برخورد می کنند یعنی به حل 
مسئله نمی پردازند و از آن فرار هم نمی کنند، اما در لحظه واکنش هیجانی مثبت یا منفی از خود بروز 
می دهند و مردم آنها را افرادی احساساتی می دانند که نمی توان خبرهای بد به آنها داد.افراد در شرایط 
بحرانی ممکن است به چهار شیوه شامل منفعل، واکنشی، فعال و پیشتاز واکنش نشان  دهند. افراد 
منفعل در هنگام بحران هیچ کاری انجام نمی دهند و دست روی دست می گذارند، واکنشی ها بسیار 
سریع واکنش نشان می دهند و افراد فعال، مسئولیت پذیر هستند و هر کاری به آنها سپرده شود 
انجام می دهند. افراد پیشتاز نیز خودشان برای عبور از بحران برنامه دارند و نیازی نیست دیگران 
به آنها بگویند که چه باید بکنند. افرادی که زندگی شادی دارند واکنشی هستند، مثا اگر سوگی رخ 
دهد بسیار بی قراری کرده و زیاد گریه و زاری می کنند. آدم های شــاد اهل طراحی و فرمانبرداری 
هم نیستند و شیوه مدیریت و شــیوه عبور از بحران آنها واکنشی است و شاید برخی واکنش های 
آنها آزاردهنده هم باشد.افرادی که زندگی شادی دارند خاق، خودانگیخته و انرژی بخش هستند و 
خلق وسیع و طنین مثبت دارند و معموال تاش می کنند با شوخی و غیره استرس را دور بزنند. اما 
نخستین و مهم ترین ایراد این نوع زندگی این اســت که خود فرد توسط اطرافیان درک نمی شود. 
این افراد خیلی زود از شــرایط اضطرار مانند وضعیتی که در کرونا تجربه کردیم خسته می شوند و 
کم صبر هستند و چون شادی و ایجاد هیجانات مثبت هدف و کار اصلی است، از بسیاری از اهداف 
زندگی بازمی مانند. گفتنی است؛ سلسله نشست های چهل چراغ با موضوع »طراحی زندگی برای 
روزهای سخت« به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از ساعت 14:3۰ 

تا 16 روزهای زوج ماه مبارک رمضان به مدت 14 جلسه از سیمای مرکز اصفهان پخش می شود.

اخبار

خبر ویژهگزارش

آغاز به کار مجدد 
 ایستگاه های بازیافت 

شهر اصفهان
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: با شــدت گرفتن بیماری 
کرونــا در روزهای پایانی اســفندماه ســال 
گذشته، پس از تبادل نظر و بررسی های فراوان 
در راستای حفاظت از ســامت شهروندان و 
عوامل تحویل و جمع آوری پســماند خشک 
و جلوگیری از اشاعه بیشــتر ویروس کرونا، 
تصمیم بــر تعطیلــی موقت ایســتگاه های 
بازیافت گرفته شد.محمد صادقی ادامه داد: 
در این بازه، بــا توجه به انتخــاب پیمانکاران 
جدید جمــع آوری و پردازش پســماندهای 
خشک، برنامه ریزی ها و اقدامات الزم جهت 
گشایش ایمن و سریع ایستگاه های بازیافت 
نیز مورد بررســی قرار گرفت و در نتیجه مقرر 
شــد تا با آغاز فعالیت پیمانکاران جدید، در 
تاریخ 13 اردیبهشت ماه ایستگاه های بازیافت 
فعالیت خــود را آغاز کنند و 1۵ اردیبهشــت 
نیز زمان شــروع فعالیــت خودروهای جمع 
آوری پسماند خواهد بود.سرپرست سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره 
به پروتکل های الــزام آور بهداشــتی جهت 
شروع فعالیت ایستگاه های بازیافت، تصریح 
کرد: با توجه به کاهش نسبی شیوع بیماری 
و از ســوی دیگر ضرورت مدیریــت اصولی 
پسماندها در ایام کرونا، مقرر شده تا پس از 
ضدعفونی و گندزدایی ایستگاه های بازیافت 
ظرف چند روز آینده فعالیت آنها از سر گرفته 
شود تا شــهروندان بتوانند طبق روال گذشته 
پسماندهای خشــک خود را پس از تفکیک، 
به عوامل جمع آوری تحویــل دهند.صادقی 
با اشاره به الزامات بهداشــتی برای فعالیت 
ایســتگاه های بازیافت، افزود: اســتفاده از 
ماسک بهداشتی، دســتکش یک بار مصرف 
و ضدعفونی دائمی سطوح به طور مستمر در 
دستورکار فعالیت ایستگاه های بازیافت قرار 
داشته و در صورت مشــاهده موارد مشکوک 
 یا مبتا بــه ســرعت اقداماتی پیشــگیرانه

 انجام می شود.

احترام نظامی 
فرمانده ارتش به 
مدافعان سالمت 

شهرضا
احترام نظامی فرمانده ارشــد 
گــروه 22 توپخانــه ارتــش 
شــهرضا بــه کادر درمانــی 
بیمارســتان صاحب الزمــان 
)عج( شهرضا محل نگهداری 
بیماران کرونایــی، لحظه ای 

دیدنی و ستودنی را خلق کرد.

وز عکس ر

شهرداری زرین شهر به استناد مجوزهای شماره 111 مورخ ۹۸/3/۵ و شماره 6۸2 مورخ ۹۸/1۰/2۵ شورای اسامی شهر در نظر 

دارد پاک c12 با کاربری باربری واقع در شهرک حمل و نقل زرین شهر به مساحت تقریبی ۵۰۰۰ متر مربع را از طریق مزایده عمومی 

به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطاعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

اداری مورخ ۹۹/2/17 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:823357

نوبت دوم
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نيروگاه حرارتی اصفهان در فروردین ســال جاری بیش از 380 میلیون كيلووات 
ساعت، انرژی الكتريكی تولید و به شــبكه سراسری برق كشور انتقال داد.معاون 
مهندسی و برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان اظهار داشت: واحدهای 
بخاری مولد برق نيروگاه اصفهان در اولین ماه ســال جاری که به نام سال جهش 
تولید نام گذاری شده است، 380 ميليون و 427 هزار كيلووات ساعت، برق خالص 
توليدی را به شبكه سراسری برق كشور تحویل داده است که این میزان تولید برق 
بیش از ۹4درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.عبدالرضا 

جعفری خاطر نشان کرد: در سال ۹۹ با وجود همه مشکالت، به خصوص محدودیت 
ها و الزامات بهداشتی ناشــی از بیماری کرونا، با تمام توان به تولید برق مورد نیاز 
کشور ادامه خواهیم داد.بنابراین گزارش، نیروگاه اصفهان دارای 5 واحد بخاری مولد 
برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان اسمی تولید 835 مگاوات برق است که در 
صورت تامین آب و سوخت مورد نیاز، قادر به تامین مقدار معادل برق مورد نیاز کالن 
شهر اصفهان در اکثر فصول سال خواهد بوذ. الزم به ذکر است، نیروگاه اصفهان در 

جنوب غربی اصفهان در مجاورت رودخانه زاینده رود واقع شده است.

با شیوع ویروس کرونا در کشور، قسمت های مختلف ذوب آهن اصفهان به 
طور هماهنگ اقدامات پیشگیرانه ای را به اجرا گذاشتند تا سالمتی کارکنان و 
تولید شرکت با مخاطره مواجه نشود. در این راستا حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان ذوب آهن اصفهان نیز همــگام و همدوش با مدیریت های متولی 
امر اقدامات قابل توجهی انجام داده و به طور مستمر این اقدامات را پیگیری 
می کند.در این رابطه با سرهنگ مهران مختاری، فرمانده حوزه شهید تندگویان 

شرکت، گفت وگویی صورت گرفته است که در ادامه می آید:
  فرمانده حوزه شهید تندگویان شــرکت گفت: همزمان با فرمان مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( مبنی بر فعال شــدن نیروهای نظامی، بســیج به 
عنوان یک نهاد شــبه نظامی در اولین روزهای شیوع این بیماری با برگزاری 
جلسات فشرده با مسئولین شرکت اقدام به تشکیل 12 گروه جهادی در قالب 
تیم های 4 نفره در مدیریت های شرکت کرد. این گروه ها زیر نظر مدیریت 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شروع و پایان هر شیفت کاری نسبت به 
ضدعفونی کردن معابر، اماکن و تجهیزات اقدام می کنند .ســرهنگ مهران 
مختاری به آموزش و اطالع رسانی در این زمینه پرداخت و گفت: ایجاد گروه 
در فضای مجازی با عنوان »بسیج شکســت کرونا« به منظور اطالع رسانی، 
اخبار و آموزش با عضویت 170 نفر از مسئولین شرکت و سرگروه های بسیج، 
پیگیری  ارسال پیامک جهت ترغیب کارکنان و خانواده ها  به منظور ثبت نام 
در سامانه سالمت، مشارکت با مدیریت روابط عمومی جهت توزیع بروشور 
و پوســتر در کارخانه و شهرســتان، هماهنگی در ایجاد ایستگاه سالمت در 
میدان نماز زرین شهر، شرکت در جلسات ستاد مبارزه با کرونای شهرستان 

به منظور انتقال مصوبات ستاد به سطح شــرکت و برگزاری جلسه آموزشی 
ویژه سرگروه ها با مشــارکت مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در 
محل حوزه از اقداماتی است که در راستای آموزش و اطالع رسانی صورت می 
گیرد.سرهنگ مختاری، بازرسی روزانه و نظارت بر اجرای عملیات گندزدایی 
مطابق با  گــراف و  نظارت بر نظافت اماکن و معابر قبــل از انجام ضدعفونی 
توسط این حوزه را مورد تاکید قرار داد و افزود: تهیه و توزیع جدول کاربردی 
نحوه آماده سازی محلول های گندزدایی در ســطح کارخانه به منظور اطالع 
رســانی  و آموزش، ضد عفونی و گند زدایی بخش هــای مختلف کارخانه از 
جمله آگلومراسیون، تولیدات کک و مواد شیمیایی، کوره بلند، فوالدسازی، 
نورد، نت مکانیک، نت ســاختمان، تولید و توزیع برق، نســوز، پشتیبانی و 
خدمات مشتریان، آبرسانی، آتش نشــانی ، حمام ها، رختکن و سرویس 
های بهداشتی با همکاری رابطین صنعتی و اماکن و معابر و اتاق های فرمان 
با همکاری مدیریت خدمات شهری اقداماتی است که بسیجیان شرکت تا 
شکست کرونا در آن حضوری مســتمر و دائمی دارند.وی به مشارکت حوزه 
بسیج شــهید تندگویان شرکت  در ستادهای فرعی اســتان  نیز اشاره کرد و 
گفت: در راستای مســئولیت های اجتماعی بســیج ذوب آهن در منطقه با 
پخش پوستر و بروشور، تامین ماســک و مواد ضدعفونی کننده، ضدعفونی 
کردن معابر شــهری و اماکن عمومی و برنامه ریزی جهت اجرای رزمایش 
کمک مومنانه با مشارکت مدیریت روابط عمومی به منظور جمع آوری کمک 
های نقدی و غیر نقدی ویژه خانواده های آسیب دیده بر اثر ویروس کرونا، 

یاری رسان مردم شریف و مسئولین  منطقه هستیم.

قرارداد راه اندازی واحد نورد گرم 2 فوالد مبارکه مجموعه آغاز شــده اما به دلیل 
شــرایط به وجود آمده به واسطه شــیوع کرونا این پروژه دچار وقفه شده است.

دو عامل در سال گذشته موجب شــد تا تولیدات فوالد مبارکه در سال گذشته با 
کاهش مواجه شــوند. در همین ارتباط و راه اندازی واحد نورد گرم 2 گفت وگویی 
با مختار بخشیان، معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ترتیب داده 
شده که در ادامه می آید:بخشیان در ارتباط با تولید فوالد مبارکه در سال ۹8 گفت: 
سال گذشته مشکالتی برای فوالد مبارکه و سایر فوالد سازان به وجود آمده بود که 
تولیدات را تحت تاثیر خود قرار داد. یکی از مشکالت تامین الکترود گرافیتی به 
دلیل تحریم ها و فشــارها و کمبود موجودی بود. اگرچه در اوایل سال این اتفاق 
رخ داد ؛اما همراه با تدابیری توانستیم تا اواسط سال ۹8 این مشکل را پشت سر 
بگذاریم. چالش بعدی ما که هنوز هم ادامه دار اســت تامین مواد اولیه از سوی 
داخل است. این کمبود سبب کاهش تولیدات ما در واحدهای گندله سازی و تولید 

آهن اسفنجی و تختال نسبت به سال ۹7 شد.

ذخیره 600 هزار تنی اسلب به کمک بازار ورق آمد
وی ادامه داد: به دلیل عدم تامین مواد اولیه در بخش تولید ورق، فوالد مبارکه از 
ذخیره 600 هزار تنی اسلب در انبارها استفاده و ورق مورد نیاز بازار را تولید و عرضه 
کرد. باید اطمنیان داشت در صورتی که این شرکت در سال گذشته ذخیره اسلب 
نداشت قطعا بازار شوک ناشی از کمبود محصول و نرخ را احساس می کرد.معاون 
بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ارتباط با مشکالت تامین مواد اولیه 
گفت: دو عامل در تامین مواد اولیه نقش دارد؛ یک عامل به صادرات و تعرفه بر 
سنگ آهن برمی گردد که زیاد نتوانسته صادرات را کاهش دهد و شاهد اشتیاق 
معدن داران برای صادرات هســتیم. عامل دوم حرکــت معدنی ها برای ورود به 

صنعت فوالدسازی است که کاهش مواد اولیه را به دنبال داشته است.

تمایل واحدهای معدنی به سرمایه گذاری در بخش فوالد
بخشیان در ادامه با اشــاره به ورود معدنی ها به بخش فوالدسازی گفت: از ابتدا 
قرار بود تا شــرکت های معدنی از محل فروش و ســود خود در امر اکتشافات و 
بهره  داری از معادن ســرمایه گذاری کرده و نیاز کارخانجات فوالدی به مواد اولیه 
را تامین کنند که این امر اتفاق نیفتاد و برخی از شــرکت های معدنی تمایل پیدا 
کردند تا در بخش فوالدسازی سرمایه گذاری کنند.وی ادامه داد: با انتصاب آقای 
غریب پور در ایمیدرو شاهد اتقافات خوبی در اکتشافات و استخراج هستیم؛ اما 
باید توجه داشت در صورتی که اکتشافات انجام شود سال ها طول می کشد تا به 
میزان استخراج مطلوب برای تامین نیاز واحدهای فوالدسازی برسیم و در این 

زمان عالوه بر ما واحدهای معدنی هم که به سمت فوالد سازی حرکت کرده اند نیز 
دچار مشکل در تامین مواد اولیه خواهند شد.

ماموریت های هر بخش از صنعت مشخص شود
بخشیان با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه همواره ســعی کرده تا از ماموریت تولید 
ورق های فوالدی فاصله نگیرد گفت: سیاست گذاری ها و ماموریت ها در هر بخش 
از صنعت می بایســت مشخص شــود چرا که ورود به صنایع دیگر ضرر به دنبال 
خواهد داشت. به عنوان مثال فوالد مبارکه می تواند با یک سرمایه گذاری کوچک 
20 میلیون یورویی اقدام به راه اندازی واحد پایین دستی مانند لوله سازی و صنایع 
تبدیلی کند چرا که هم دانش آن را داشته و هم هزینه کافی الزم را اختیار دارد؛ اما 
هیچ گاه قصد ورود به این بخش را نداشته و ندارد. چرا که ورود به این بخش سبب 
به خطر افتادن منافع شرکت هایی که هم اکنون در حال فعالیت هستند، می شود.

راه اندازی واحد نورد گرم 2 و تحولی عظیم
بخشیان در ارتباط با راه اندازی واحد نورد گرم دو شرکت فوالد مبارکه گفت: قرارداد 
این مجموعه آغاز شده؛ اما به دلیل شــرایط به وجود آمده به واسطه شیوع کرونا 
این پروژه دچار وقفه شــده اســت. این خط ظرفیت تولید 4.2 میلیون تن ورق 
فوالدی در سال را دارد و برنامه ما در این واحد ساخت سبد وسیعی از محصوالت 
ویژه برای کاربرد در صنایع خودروسازی، نفت و گاز و لوازم خانگی است. همچنین 
با راه اندازی این خط می توانیــم از واردات جلوگیری کنیم. راه اندازی این خط به 
دلیل نیروهای نوردی باال با دیگر خط های نوردی این مجتمع فوالدی تفاوت دارد 
چرا که در این خط قرار اســت ورق هایی با عرض بیشتر و نازک تر تولید شود.وی 
در ادامه گفت: در سال های اخیر کشــورهای دنیا در زمینه فوالد به سمت توسعه 
و پیشرفت حرکت کرده  و عمدتا به سمت ســاخت ورق هایی با صخامت کمتر، 
سبک تر و با استحکام باال روی آورده اند. فوالد مبارکه در زمان را ه اندازی در 25 سال 
قبل توان تولید تمامی محصوالت فوالدی روز دنیا را داشت؛ اما هم اکنون به دلیل 
برخی از مشکالت در این سال ها نتوانسته هم پای دیگر کشورها صنعت فوالد را 
توسعه دهد.بخشیان در ادامه گفت: البته در این سال ها توانسته ایم بخش اسلب 
خودمان را توسعه دهیم و سرمایه گذاری هایی نیز از تولید شمش فوالد و تبدیل آن 
به اسلب نیز صورت گرفته و یا از واحدهای گاززدایی و سولفورزدایی نیز بهره برداری 
شده است. درحال حاضر نیز به دلیل نداشتن خط تولید مجبور به صادرات اسلب 
به خارج از کشور هستیم تا پس از تبدیل آن به ورق شاهد استفاده از آن در صنایع 
خود باشیم. اما با امید به راه اندازی واحد نورد گرم 2 می توانیم ورق های مورد نیاز 

خود را ساخته و بی نیاز از واردات ورق شویم.

 اهم اقدامات پیشگیرانه بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان
 در شرایط کرونایی

در فروردین۹۹ محقق شد؛ 

تولید بیش از ۳۸۰ میلیون كيلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

راه اندازی واحد نورد گرم ۲ و تحولی عظیم در فوالدسازی

 گره خوردن پایان هفته فرهنگی اصفهان به
 آغاز روز ملی خلیج فارس 

پس از اتمام برنامه، معاون فرهنگی هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان در خصوص اجرای برنامه به صورت مجازی گفت 
: با توجه به شرایطی که به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشور اتفاق افتاده 
بود تمرکز برنامه های هفته فرهنگی اصفهــان بر حوزه مجازی قرار گرفت و 
برای نخستین بار در کشور در آستانه نوروز به ابتکار سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان فرهنگسرای مجازی تشکیل شد و با وجود تمام 
سختی ها و مشکالتی که در حوزه تولید محتوا در ایام قرنطینه و نوروز وجود 
داشت، توانستیم با محتواهای تولید شده به شعار »در خانه بمانیم«، عمل 

کرده و اوقات خوش و مفیدی را برای مردم در منزل رقم بزنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه هر سال تمرکز سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان در هفته فرهنگی اصفهان بر طراحی برنامه های عرصه 
محور بود، بیان کرد : امســال نیز برنامه های عرصه محور سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به 15 عنوان برنامه و 50 اجرا در مناطق 
15 گانه شــهرداری اصفهان تقلیل پیدا کرد که تمرکز این برنامه های عرصه 
محور بر محله های عمودی و مجتمع های مســکونی بــود و طراحی آن به 
گونه ای انجام گرفت که مردم بدون حضور در برنامه از بالکن منازل بتوانند از 

برنامه های هفته فرهنگی اصفهان بهره مند شوند.

روحانی با اظهار اینکه فرهنگســرای مجازی بســتری برای مشارکت 
مردم، حضــور نهادهای مدنــی و تولید محتوای اصحــاب فرهنگ و 
هنر اصفهان اســت، ادامه داد : برای نخســتین بار معاونت فرهنگی 
شهرداری اصفهان بیش از 50 عنوان برنامه را در یکصد اجرا در فضای 
مجازی تدارک دید که میزان جذب مخاطب و بازخوردهایی که از اهالی 
فرهنگ و ادب و شــهروندان در کمتر از 2 ماه از فعالیت فرهنگسرای 
مجازی شهرداری اصفهان گرفته شد، امید و انگیزه برای ادامه مسیر 

را افزایش داد. 
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: تاکید ما همواره بــر تولید محتوای اینترنتی در بازه 
های زمانی کوتاه است به همین دلیل برنامه اختتامیه هفته فرهنگی 

اصفهان حدود 45 دقیقه برنامه ریزی و اجرا شد.
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در مورد بعضــی از برنامه های هفته فرهنگــی اصفهان که به 
صورت فراخوان اعالم شــد، افزود: فراخوان جشــنواره استعدادیابی 
»آوای خواجو« در گستره ملی اعالم شــد که در ماه مبارک رمضان در 
سه مرحله مجازی مقدماتی، نیمه نهایی و فینال آثار ارسال شده برای 
این جشنواره داوری می شــود.وی در مورد همزمانی اختتامیه هفته 
فرهنگی اصفهــان و روز ملی خلیج فارس گفــت: اصفهان قلب ایران 
زمین، ارتباط ویژه ای با نام مانای خلیج فارس در طول تاریخ ایفا کرده 
که باید این موضوع به صورت ویژه یادآوری می شد و این رویداد سبب 
شد پایان هفته فرهنگی اصفهان به آغاز روز ملی خلیج فارس گره بخورد 
و این اتصال ناگسستنی تاریخی مجدد یادآوری شود، از همین رو ایوان کاخ 

شکوهمند عالی قاپو برای برگزاری اختتامیه برنامه ها انتخاب شد.
روحانی با ابراز تشکر از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان برای حمایت در برگــزاری این برنامه در ایــوان کاخ عالی 
قاپو ادامه داد: این برنامــه بدون حضور مخاطب و بــا رعایت همه پروتکل 
های حفاظتی میراثی و با حضور نمایندگان این اداره کل و در بســتر فضای 
مجازی، با اجرای زنده موسیقی توســط روزبه نعمت اللهی اجرا و در قالب 
بخشــی از برنامه محمد عیدی، معاون فرهنگی شــهردار اصفهان به عنوان 
 کارشناس تاریخ به مســتندات روز ملی خلیج فارس و ارتباط آن با اصفهان 

اشاره داشت.

هر ساله سوم اردیبهشــت مصادف با  حدیث زاهدی 
 ســالروز تولــد شــیخ بهایی،شــاهد 
برنامه های ویژه ای از سوی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان بودیم که شور و نشاط وصف ناپذیری را در اصفهان 
ایجاد می کرد؛ اما امسال با توجه به شیوع کرونا این سازمان بر آن شد 
تا با مدنظر قرار دادن لزوم رعایت فاصله گذاری فیزیکی، ۹5 عنوان 
برنامه را که برای این هفته تدارک دیده بود، تا نهم اردیبهشت ماه و با 
شعار »اصفهان، شهری که دوستش دارم« در بستر فضای مجازی 
برگزار، پخش و منتشر کند.اختتامیه هفته فرهنگی اصفهان همزمان 
با روز ملی خلیج فارس  برای نخستین بار از روی ایوان کاخ عالی قاپو 
برگزار  و بانگ »خلیج تا ابد فارس« از آن بلند شــد تا همگان بدانند 
همه ایران برای پاسداری از این آب در کنار خاک سرزمین شان دفاع 

کرده و خواهند کرد.
به گفته محمد عیدی،  رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان به گواه تاریخ، شاه عباس اول پس از راندن ازبک 
ها و عثمانیان از خاک ایران به فکر پایان دادن به ســلطه صد ساله 
پرتغالی ها در خلیج فــارس افتاد و امام  قلی خــان حاکم فارس و 
یکی از سرداران صفوی را مامور نبرد با پرتغالی ها کرد.پیروزی های 
امام قلی خان و بازپس گیری بندر گمبــرون )بندرعباس کنونی(، 
هرمز و قشم از چنگ امپراتوری پرتغال، نام او و شاه عباس اول را در 
تاریخ جاودان کرد، در حالی که می گوینــد این فرمان از فراز عمارت 
عالی قاپوی اصفهان صادر شده است.به گفته وی، خلیج فارس  طبق 

تمام اسناد تاریخی جهان همیشه فارس بود و نقشه هایی که از پیش از 
میالد در دست ماست مؤید همین نکته است و نیم نگاهی به اسناد تاریخی 
در کتابخانه های بزرگ جهان ما را به این نکته می رســاند.عیدی گفت: نقشه 
جهاِن »آناکســیماندر« در سال ششــم پیش از میالد، نقشه »هکاتئوس« 
در ســال پنجم پیش از میالد، نقشه »پیترو کوپو« در ســال 1620 میالدی و 
نقشه جهانی که از سال 168۹ برجای مانده،مؤید نام خلیج فارس است.وی 
از نام گذاری این خلیج با نامی جعلی از سوی اتحادیه عرب ابراز تاسف کرد و 
افزود: هیچ مستند تاریخی برای این نام وجود ندارد.رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و  ورزشی شهرداری اصفهان، خلیج فارس را آبراهه ای پرروایت و 
میراث دار تاریخ بشــریت خواند که از همین آبراهه بود که سومریان، آکدیان 

و بابلیان از میان رودان به »موهن جو دارو« می رفتند و در زمان هخامنشیان 
به فرمان داریوش، ساتراپ نشینان یونانی و دریانوردان فنیقی دستور گرفتند 
که این آبراهه را بهتر بشناســند و ایرانیان در این زمان انطباق کاملی بر خلیج 
فارس یافتند و اهمیت آن را در شــکل یابی هویت ایرانی بازشناختند.وی در 
ادامه اظهار کرد: از آن روز یکی از وظایف بزرگ ایران بانان و میراث داران ایران، 
حفظ و حراست از خلیج فارس است. هر کسی در ایران بخواهد نام ایرانی بر 
خود بنهد و خود را نماینده مردم شریف ایران بداند، پاسداری از خلیج همیشه 
فارس یکی از ارکان رکین حکومت داری در ایران است؛ خلیجی که بخشی از 
هویت تاریخی ماست و اسناد تاریخی داللت بر تمام روایت های گوناگونی دارد 
که هم پیوند با تاریخ بزرگ ایران اســت.محمدی عیدی افزود: پس از قرون 
متمادی فترت و همچنین اســتیالی عناصر متخالف بر سرزمین کهن بوم و 
بر ایران، صفویان آمده بودند تا هویت تاریخی این مرز و بوم را بازتولید کنند. 
آنها باید در دو ساحت تالش می کردند؛ یکی ساحت معرفتی که مذهب شیعه 
اثنی عشری را به رسمیت شناختند و دوم، در ساحت سرزمینی که باید در سه 
جبهه می جنگیدند؛ با عثمانیان در غرب، با ازبکان در شرق و با پرتغالی ها در 
جنوب که استعمارگران فزون خواهی بودند و در سال 1507 میالدی بر خلیج 
همیشه فارس مسلط شدند.وی در پایان گفت : شاه عباس صفوی در سال 
1006 هجری قمری پایتخت را اصفهان برگزید، چون اصفهان همواره تسهیل گر 
وظایف ایران بانی ایرانیان است. از اینجا بود که می توانست اهداف هویتی خود 

را چه در حیطه معرفتی و چه در حیطه سرزمینی به خوبی انجام دهد. 

از نصف جهان تا خلیج همیشه فارس
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