
خروج غیر رسمی تولیدات صنایع دستی اصفهان از کشور ضربه سختی را به این صنعت وارد می کند؛

ضرر چمدانی اقتصاد اصفهان
3

290 هزار مترمربع
 تالش سه منطقه 10، 15 و 14 در حجم بی سابقه آزادسازی ها برای مسیر حلقه چهارم ترافیکی اصفهان ؛
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استاندار چهارمحال و بختیاری: 
عملیات اجرایی طرح 

 مسکن محرومان 
استان تسریع شود

 وقتی تست کرونای بازیکنان
 لیگ برتری مثبت می شود؛

 چه کسی 
پاسخگوست؟

»کرونا« نمایشگاه قطعات 
اصفهان را لغو کرد!
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شهردار  خبرداد: 

 بازگشایی متروی
 اصفهان از فردا
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کاهش پلکانی خروجی 
 سد زاینده رود 
از 12 خردادماه

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه 12 خرداد 1399 
 9  شوال  1441 

 1 ژوئن 2020
 شماره 2986

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مدارک

مدیریت
مرتبط

48509329مناقصه عمومی1
حفاظت ، آبیاری و نگهداری فضای سبز 

ونظافت  محوطه ها و معابر عمومی مجتمع 
فوالد سبا شرکت فوالد مبارکه

1399/3/18
قراردادهای 

خريد

48509864مناقصه عمومی2
خرید سه  ردیف لوله فوالدی  مورد 
مصرف خود به وزن 100.000کیلوگرم

1399/03/19
قراردادهای 

خريد

48507594مناقصه عمومی3
خرید یک  ردیف لوله فوالدی 18 اینچ 

به وزن 53.000کیلوگرم
1399/3/19

خرید مواد 
خرید مصرفی

48508680مناقصه عمومی4
انجام عملیات تعمیر ، سرویس اساسی، 
تامین وساخت قطعات انواع پمپ های 
سیاالت فوالد سبا مجتمع فوالد مبارکه

1399/3/20
قراردادهای 

خريد

99/03/24فروش محصوالت جانبی99400042مزایده عمومی5
قراردادهای 

خريد

1399/03/31فروش اقالم ضایعاتی 99400043مزایده عمومی6
قراردادهای 

خريد

  

  

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک 
مناقصات و مزايدات بخش خريد و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب 

مناقصه مورد نظر از طريق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 

ساير فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان 
مربوطه مراجعه بفرمايید.

کد آگهی : 99117 

مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانی، تقاطع آفتاب و اتصال به بلوار فرزانگان بخشی از رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان است که در محدوده 
سه منطقه 10، 14 و 15 قرار گرفته و تاکنون عملیات آزادسازی بخش زیادی از طرح که از نظر حجم آزادسازی کم سابقه بوده، انجام شده است.
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بازدید مدیرعامل 
سازمان تامین 
اجتماعی از 

بیمارستان های  
غرضی و شریعتی 

اصفهان نباید 
به باتالق 

سرمایه گذاران 
7تبدیل شود

شهردار اصفهان از آغاز فعالیت دوباره متروی اصفهان از روز سه شنبه هفته 
جاری )13 خرداد( خبر داد و گفت: به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

استفاده از ماسک برای مسافران الزامی است.  
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت ا...نوروزی اظهار 
کرد: طی مصوبه ســتاد مقابله با کرونا در اســتان، متروی اصفهان فعالیت 

مجدد خود را آغاز خواهد کرد.  
وی ادامه داد: در همین راســتا در هفته گذشته جلسات مختلفی در شورای 
ترافیک و همچنین در سطح مدیران شهری برگزار و ابعاد مختلف بازگشایی 
مترو مورد بررســی قرار گرفت تا این اتفاق با درنظر گرفتن ابعاد مختلف به 

ویژه موارد مربوط به سالمت مردم، انجام شود.  
شــهردار اصفهان افزود: در همین راســتا، متروی اصفهان در راستای رفاه 
و ســهولت شــهروندان از صبح سه شــنبه، ســیزدهم خردادماه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی از جمله الزام اســتفاده از ماسک از سوی مسافران 

مترو، کار خود را آغاز خواهد کرد. 
وی با اشــاره به اینکه جابه جایی شــهروندان از طریق مترو از ساعت 6:15 
صبح تا 21:30  خواهد بود، اظهار کرد: سرفاصله زمانی فعال 15 دقیقه  است و 
در صورت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی توسط همشهریان و افزایش 

تقاضا، این فاصله در روزهای بعد به همان 11 دقیقه باز خواهد گشت.   

نوروزی اضافه کرد: از مدت ها پیش مقدمات اجرای فاصله گذاری اجتماعی 
در مترو شامل برچسب گذاری ها و ... انجام شده بود؛ اما بنا به تصمیم ستاد 
مقابله با کرونا فعالیت متروی اصفهان متوقف  شد  که اکنون بنا بر تصمیم 
اتخاذ شده، مترو دوباره برای خدمت رسانی شــهروندان فعالیت خود را از 

سرخواهد گرفت. 

شهردار خبر  داد: 

بازگشایی متروی اصفهان از فردا

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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حکومت نظامی در  2۵ شهر  آمریکا
موج سراسری ناآرامی ها در آمریکا ناشــی از اعتراض مردم به قتل یک شهروند سیاه پوست به دست 
یک پلیس سفید پوست ادامه دارد. در ۲۵ شهر حکومت نظامی اعالم شده و تا کنون بیش از یک هزار و 
۴۰۰ معترض بازداشت و تعدادی نیز کشته شده اند.خبرگزاری آسوشیتدپرس روز یکشنبه بدون ذکر نام 
هیچ شهری گزارش داد: نیروهای پلیس از زمان آغاز ناآرامی اکنون نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ نفر را در ۱۷ 
شهر آمریکا بازداشت کردند. همچنین رسانه های آمریکایی از حضور گسترده نیروهای گارد ملی در برخی 
شهرها از در شهر مینیاپولیس خبر می دهند. تعداد نیروهای مسلح و گارد ملی در این شهر آشوب زده که 
قتل شهروند سیاه پوست در آن رخ داد، به بیش از ۱۱ هزار نفر رسیده است.درهمین حال شبکه تلویزیونی 
سی ان ان نیز با پخش تصاویری از شهر لس آنجلس نشان داد که شماری از فروشگاه ها و اماکن عمومی 

طعمه حریق شده و نیروهای آتش نشان تالش در خاموش کردن آن دارند. 

مذاکرات بی نتیجه امارات با مقامات سعودی
یک مسئول یمنی گفت که گفت و گوهای شــورای انتقالی جنوب با مقامات سعودی تا کنون به هیچ 
نتیجه ای نرسیده است.یک منبع یمنی از بی نتیجه بودن گفت و گوهای ده روزه در شهر جده عربستان 
میان هیئتی از شورای انتقالی جنوب با مقامات سعودی جهت کاهش تنش ها در جنوب یمن خبر داد.

وی به وبگاه عربی۲۱ گفت که این هیئت، حدود ده روز پیش به دعوت مقامات سعودی وارد جده شد تا 
در خصوص توقف درگیری ها در اطراف شهر »زنجبار« )مرکز استان ابین در جنوب یمن( و بازگشت به 
توافق ریاض که سال گذشته به امضا رسید، گفت و گو کند.وی بدون ذکر نام خود گفت که مذاکرات هیچ 
پیشرفتی نداشته و همزمان نیروهای همسو با دولت مستعفی )هم پیمان ریاض( و شورای انتقالی 

)هم پیمان ابوظبی( اقدام به افزایش نیروهای خود در اطراف شهر »زنجبار« کرده اند.

 بن سلمان، وقت و هزینه  زیادی را صرف بازی های 
کامپیوتری می کند

سایت متخصص در بازی های کامپیوتری »dotesports« اعالم کرد که محمد بن سلمان بیش از 
۶۰۰۰ دالر برای بازی کامپیوتری »Dota۲« خرج کرده است و می خواهد در رقابت بین المللی ۲۰۲۰ این 
بازی شرکت کند.به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، این سایت در ادامه اعالم کرد: زمانی که 
مردم درباره اصطالح »نهنگ« در بازی های کامپیوتری صحبت می کنند معموال به کسانی اشاره دارند  که 
پول زیادی را خرج یک بازی می کنند و یکی از این افراد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است.این 
سایت اعالم کرد: محمد بن سلمان از طریق حساب» Purrrrrfect Devil Angel Yukeo« در این 
بازی ها شرکت می کند. این هزینه جنون آمیز برای محمد بن سلمان مسئله تازه ای نیست. او در طول 

سه سال گذشته حدود ۶۹.۴۹۴ دالر تنها برای Battle Pass و در سال ۲۰۱۸، ۴۲.۱۰۰ دالر هزینه کرد.

  درخواست پاکستان از سازمان ملل
 جهت مداخله  در مناقشه کشمیر

وزیر امور خارجه پاکستان با نگارش نامه ای به رهبران سازمان ملل و شورای امنیت خواستار مداخله این 
سازمان برای جلوگیری از تنش ها در جنوب آسیا و حل و فصل صلح آمیز مناقشه کشمیر شد.شاه محمود 
قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان در نامه ای به عمرو عبداللطیف ابوالعطا، رییس شورای امنیت سازمان 
ملل و آنتونیو گوترش، دبیرکل این ســازمان آنها را در جریان وضعیت رو به وخامت در »کشمیر اشغال 
شده« و همچنین صلح و امنیت منطقه ای قرار داد.او در نامه خود توجه جامعه بین المللی را به یک سری 
اقدامات جدید هند در قبال کشمیر که به گفته او هدف شان تغییر ساختار جمعیتی این دره مورد مناقشه 

هستند جلب کرده و آنها را »غیرقانونی« دانست.

اعتبار نامه یک نماینده از استان اصفهان به همراه دو تن دیگر از منتخبان مجلس یازدهم تایید نشد؛

نمایندگان پشت سد تایید اعتبار

در اولین روز کاری مجلس یازدهم پس 
از ســخنرانی رییس تازه کار، محمد باقر 
قالیباف بررســی اعتبار نامه نمایندگان مجلس آغاز شــد. در جلسه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی گزارش شعب ۱۵ گانه در 
مورد اعتبارنامه منتخبان در دســتور کار قرار گرفت و سخنگوهای هر 
شعبه گزارش شعب را به صورت جداگانه قرائت کردند.پس از قرائت 
گزارش تک تک شــعب در صحن علنــی درباره تاییــد اعتبارنامه ها، 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی تصویب اعتبارنامه 
منتخبان در صحن علنی را اعالم کرد و بدین ترتیب کار این نمایندگان 
رسمیت یافت.هر چند اکثر قریب به اتفاق اعتبارنامه های نمایندگان 
تایید شــد ؛اما ســه نفر از آنها از جمله یک نماینده از استان اصفهان 
نتوانست تایید سایر نمایندگان را بگیرد و همچنان این سه نفر پشت 
ســد تایید مجلســی ها باقی ماندند. این در حالی است که سخنان 
عجیب و غریبی از ســوی برخی از نمایندگان در مورد ادعاهای مطرح 
شده در مورد تایید اعتبار نامه »تاجگردون« یکی از نمایندگان منتخب 
از حوزه گچساران مطرح شــده است. در روزهای گذشــته و پس از 
برگزاری مراســم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
شــعب پانزده گانه این دوره مجلس بــه منظور بررســی اعتبارنامه 

منتخبان تشــکیل شــد که بررســی اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، 
منتخب گچســاران در مجلس یازدهم و رییس کمیسیون های تلفیق 
بودجه ۹۹ و برنامه و بودجه در مجلس دهم، با اعتراض و شــکایت ۹ 
تن از منتخبان دوره یازدهم مواجه شــد. یکی از این نمایندگان اعالم 
کرد به دلیل این اعتراض تهدید به مرگ با اســلحه گرم شــده است. 
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی،  در 
توئیتی نوشــت:»  از دیروز که به اعتبارنامه جنــاب آقای تاجگردون 
اعتراض کرده ام، هزاران پیام تهدید و تشکر ارسال شده. جالب ترین 
آن، تهدید به برخورد با اســلحه گرم بوده، قبل از انتخابات هم نظام را 
تهدید کرده بودند اگر صالحیت ایشان تایید نشود، درگیری مسلحانه 
اتفاق می افتد«. این مسئله البته تا این لحظه از تدوین این گزارش با 
واکنشی از سوی تاجگردون روبه رو نشــده؛ اما در نهایت این نماینده 
نتوانســت از ســد تایید اعتبارنامه ها در مجلس بگــذرد. اعتبارنامه 
غالمرضا تاجگردون به دالیــل و  مواردی چون رانت خواری، کســب 
منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه ای از طرق مختلف در دستگاه های 
دولتی، شرکت های تابعه و بخش عمومی مورد اعتراض بوده  است. 
تاجگردون به همراه  ســید کاظم دلخوش و حســین محمدصالحی 
ســه نماینده ای بودند  که باید  برای تایید و ورود رســمی به مجلس 

منتظر بررســی اعتراضات در شعب مربوطه باشــند. علی خضریان، 
ســیدنظام الدین موســوی، مجتبی رضاخواه، احمد نــادری، مالک 
شــریعتی و اقبال شــاکری از منتخبان تهران در مجلس یازدهم نیز 
طی نامه ای جداگانه اعتراض خود را نســبت به اعتبارنامه تاجگردون 
اعالم کرده اند. تاجگردون عضو شــعبه دهم مجلس است، شعبه ای 
که خود تاجگردون رییس آن است.زهره الهیان، منتخب تهران هم به 
اعتبار نامه حسین محمدصالحی دارانی منتخب فریدن، فریدونشهر 
و چادگان اعتراض کرده اســت. این منتخب عضو شعبه ۱۵ مجلس 
یازدهم  بوده که رییس آن مصطفی میرســلیم منتخب تهران است.

ســومین اعتراض به اعتبارنامه ها، مربوط به اعتبار نامه ســیدکاظم 
دلخوش نماینده صومعه سراست.این منتخب عضو شعبه دوم است 
که اعتبــار نامه وی  مورد اعتــراض علیرضا زاکانــی، نماینده تهران و 
روح ا... نجابت منتخب شیراز قرار گرفت.البته در جلسه دیروز با تذکر 
الیاس نادران مبنی بر لزوم ارســال اعتبارنامه های رد شده به شورای 
نگهبان قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس هم تاکید کرد که این 
اعتبارنامه ها و پرونده های اعتراضی به شورای نگهبان ارسال خواهد 
شــد که این روند در حال انجام بوده و پرونده ها به شــورای نگهبان 

ارسال می شود.

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تهدید هایی 
که این روز ها نظام اسالمی را هدف گرفته است، اظهار 
کرد: تهدید نخست کاهش ســرمایه اجتماعی نظام 
اســت که در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی 
کشور و فاصله گرفتن مسئوالن از اصول انقالب ایجاد 
شده است و متاسفانه چالش اقتصادی و معیشتی 
را به وجود آورده که زمینه ســاز آسیب های اجتماعی 
فراگیر شده است. تهدید دیگر فساد نگران کننده ای 
است که در تار و پود ســاختار های مختلف نفوذ کرده 
و موجب افزایش تبعیــض، نارضایتی و عدم تحقق 
عدالت شده اســت. همچنین نظام اداری - اجرایی 
متورم و به هم ریخته کشــور تهدید دیگری است که 

امکان حکمرانی خوب را ســلب کرده است. تضعیف 
نهاد مهم خانواده از طریق گسترش روزافزون سبک 
زندگی غربی تهدید نگران کننده ای تلقی می شود که 
نیازمند توجه ویژه و فوری است.محمدباقر قالیباف در 
اولین نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی گفت: مجلس یازدهم نه بنای تقابل 
و مچ گیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم 
مســامحه می کند، مجلس یازدهــم تالش می کند 
موانع قانونی دولت در مسیر خدمت رسانی به مردم 
را حذف و اصالح کند، امــا در عین حال اجازه نخواهد 
داد دولت در اجرا و پیاده سازی قوانینی که حل کننده 
مسائل مردم است، سهل انگاری کند، رهبری در پیام 

روشنگرانه خود در حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت 
طبقات ضعیف و تحقق عدالت تاکید داشتند و اشاره 
فرمودند که مطابق نظر صاحب نظــران این هدف با 
اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی محقق می شــود. 
رییس مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: مجلس 
یازدهم در مرزبندی با جریان معاند و منافق داخلی 
تعارف نمی کند و البته دایره نیرو های انقالب را مطابق 

راهبرد رهبر انقالب گسترده می داند.

انتقاد از دولت در نخستین نطق قالیباف: 

مدیریت دولت، ناکارآمد و آشفته است

وزیر کشور با بیان اینکه احزاب باید با هویت بیشتری در انتخابات حضور یابند، گفت: ما بر الیحه جامع انتخابات اصرار داریم.عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به تغییرات 
متعدد در قانون انتخابات کشور، ادامه داد:  قانون انتخابات هر دوره در مجلس یک اصالحیه خورده است، اما نگاه وزارت کشور به یک الیحه جامع انتخاباتی است چراکه 
االن ما چهار قانون انتخاباتی داریم.وی افزود: در انتخابات گذشته ۱۱۲۳ هیئت انتخاباتی با تعداد ۱۷۹۵۲ نفر عضو هیئت اجرایی داشتیم. ما الیحه جامع انتخاباتی 
را دو فوریتی به مجلس دادیم؛ اما دو فوریتی آن تصویب نشد و پشــت لوایح و طرح ها ماند. ما بر همان الیحه که به مجلس فرستادیم مصر هستیم و روز افتتاحیه 
مجلس یازدهم گفتم که آمادگی داریم این الیحه در دستورکار مجلس قرار بگیرد و اگر نقایصی هم داشته باشد ما آماده ایم آن را برطرف کنیم.وزیر کشور با بیان اینکه 
در اجرای انتخابات با ضعف های زیادی روبه رو هستیم، تاکید کرد: از نظر بنده باید در انتخابات احزاب با هویت بیشتری حضور یابند.رحمانی فضلی در مورد برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیک، خاطرنشان کرد: ۲۵ فرآیند در انتخابات داشتیم که ۲۳ مورد آن الکترونیکی بود، تنها دو مورد اخذ و شمارش الکترونیکی نبود. ۵۸ 
هزار دستگاه تشخیص هویت با نظارت شورای نگهبان سفارش دادیم، ما در این انتخابات از استفاده تکراری شناسنامه برای رای جلوگیری کردیم، اصال این آمادگی را 
داریم که شورای نگهبان نرم افزار را ایجاد کند و ما نظارت کنیم و یا با هم این کار را انجام دهیم.وی گفت: کامال آماده هستیم شورای نگهبان هم دنبال این مسئله است.

اصرار  وزارت  کشور  بر الیحه جامع انتخابات 
مشاور سابق رییس جمهور:

مداخله مجلس در  امور 
اجرایی کم شود

خبر روز

وز عکس ر

خشونت پلیس 
 آمریکا در برخورد 

با معترضان
دامنه اعتراضــات به قتل یک 
مرد سیاه پوســت به دســت 
پلیس آمریکا به ۲۰ شهر بزرگ 
این کشور رسیده تا جایی که در 
برخی مناطــق، گارد ملی برای 
آرام کردن معترضان وارد عمل 
شده اســت.در مینیاپولیس 
با وجود قانون منع آمد و شــد 
اعتراضات همچنان ادامه دارد.

جدال توئیتری »پمپئو « و »ظریف«
ساعاتی پس از آنکه محمدجواد ظریف از دنیا خواست تا در مقابل نژادپرستی حکومت آمریکا متحد 
شود، مایک پمپئو با عصبانیت به توئیت وزیرخارجه ایران واکنش داد.وزیرخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای 
پوچ حکومت این کشور علیه ایران نوشت: »شما همجنسگرایان را اعدام، زنان را سنگسار و یهودیان را 
نابود می کنید«!پمپئو این ادعاها را در پاسخ به توئیت ظریف در صفحه شخصی خود در توئیتر منتشر 
کرده است.پیش از این ظریف در توئیتی با انتشار تصویر بیانیه ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ مایک پمپئو علیه ایران با 
عبارات مشابه مردم آمریکا را مخاطب قرار داد و نوشت: »عده ای فکر نمی کنند که جان سیاهان اهمیت 
دارد. قابل توجه کسانی از ما که جان سیاهان را مهم می دانند: زمان آن است دنیا با نژادپرستی مقابله 
کند«. جهان علیه نژادپرستی قتل جورج فلوید، رنگین پوست آمریکایی توسط پلیس آمریکا موجی از 
اعتراض را در شهرهای مختلف این کشور علیه نژادپرستی و نبود عدالت در این کشور به وجود آورده است.

پنجمین نفتکش ایران هم در ونزوئال لنگر می اندازد
پنجمین نفتکش ایران تا دوشنبه در آب های ونزوئال لنگر می اندازد.تا کنون چهار نفتکش ایران در آب های 
ونزوئال لنگر انداخته اند و انتظار می رود نفتکش پنجم نیز تا روز دوشنبه )امروز( به مقصد برسد.روزنامه 
»واشنگتن پست« در این باره نوشته است که رسیدن نفتکش های ایرانی به بنادر ونزوئال هشداری برای 
تندروهای حاضر در واشنگتن در زمینه همکاری های نزدیک تهران و کاراکاس بود.تالش های آمریکا 
برای تغییر حاکمیت ایران از طریق اعمال فشار حداکثری، تحریم های سنگین تاثیری بر رفتارهای ایران 
و ونزوئال نداشته است.در ادامه این گزارش، با اشاره به بحران اقتصادی موجود در ونزوئال آمده است: 
»اقدام ایران در ارسال سوخت برای ونزوئال نشــان داد که این دو کشور با وجود مشکل ها می توانند با 
یکدیگر همکاری اقتصادی داشته باشند. همچنین این انتقال نشان داد که تحریم های ترامپ در حال 

فروپاشی است«.

منتخبان تهران، کارت هدیه  یکی از دستگاه ها را پس دادند
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی درباره توزیع کارت هدیه  یکی از دستگاه های اجرایی میان 
منتخبان استان تهران، گفت: همه منتخبان تهران کارت هدیه  یکی از دستگاه های اجرایی را پس دادند.احمد 
امیرآبادی فراهانی در واکنش به مطرح شدن خبری مبنی بر اینکه در جلسه معارفه نمایندگان تهران با یکی 
از سازمان های دولتی استان به هر نماینده کارت هدیه داده شده است اظهار داشت: قضیه از این قرار است 
که جلسه ای برای معارفه نمایندگان استان تهران با یکی از سازمان ها برگزار شد و در پایان جلسه دو کارت 
هدیه به این نمایندگان داده شد.وی متذکر شد: در ادوار گذشته مجلس نیز چنین اتفاقاتی افتاده بود و بنده 
به یاد دارم که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه  به یکی از سازمان ها رفتند و به ما تبلت هدیه دادند و همان 
موقع چند نفر از ما نمایندگان این هدیه را بازگرداندیم.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: معتقدیم که با نمایندگان نباید این گونه برخورد شود و این رفتارها در شأن نمایندگان مجلس نیست.

ادعای یک نماینده در مورد تهدید وزیر  بهداشت
نماینده نجف آباد در مجلس گفت: از منبع موثق شنیدیم که رییس دفتر رییس جمهور، سعید نمکی 
را تهدید کرده در صورتی که با دولت هماهنگ نباشــد، باید استعفا دهد.ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: از 
منبع موثق شــنیدیم که محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور دکتر نمکی وزیر بهداشت را تهدید 
کرده که در صورتی با دولت هماهنگ نباشد، باید استعفا دهد.وی افزود: واعظی در این تهدید به دکتر 
نمکی گفته چرا از رییس جمهور در بحث مقابله با کرونا تقدیر و تشــکر نکرده است در حالی که رییس 
جمهور زحمات زیادی کشیده است؟وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در ادامه نامه خود به رییس 
 دولت دوازدهم خاطرنشان کرده بود که واعظی همچنین در تماس دیگری به وی اعالم کرده است که

 استعفا بدهد.

کافه سیاست

مشاور ســابق رییس جمهور گفت: مجلس 
دهم، به صورت بی سابقه ای در امور اجرایی 
مداخله می کــرد که این رویــه در مجلس 
یازدهم بایــد متوقف شــود.اکبر ترکان در 
رابطه با ارزیابی خود از آغــاز به کار مجلس 
یازدهم، اظهار داشت: به عقیده بنده، شاید 
اولویــت مجلــس یازدهم باید این باشــد 
که آســیب هایی کــه در مجلــس دهم به 
شخصیت مجلس وارد شده است را بزداید.

ترکان خاطرنشــان کرد: برای قــدم دوم، 
در یک ســال آخر باقی مانده از عمر دولت 
نمایندگان مجلس باید کمــک کنند دولت 
کارها و پروژه هــای خود را جمــع کند زیرا 
معموال دولت ها در ســال آخر باید کوشش 
کنند پروژه هایی که می تواند به بهره برداری 
برسد را تمام کنند و این بسیار اهمیت دارد 

که در این بخش به دولت کمک کنند. 
امیــدوار هســتیم ایــن اتفــاق رخ دهــد 
 و دولــت و مجلــس در این زمینــه بتوانند

 یار هم باشند.
وی ضمن انتقاد از عملکــرد مجلس دهم، 
اضافه کرد: مجلس دهم شورای اسالمی، به 
صورت بی سابقه ای در امور اجرایی مداخله 
کرد در حالی که هیچ زمان این اندازه مداخله 
سابقه نداشته اســت که نمایندگان بگویند 
این فرماندار یا بخشدار و رییس اداره فالن 
در شهرســتان ما را تغییر بدهید. چرا؟ زیرا 
می خواستند باند خودشان ســر کار باشد. 
این مداخله در طول این چهل سال اخیر بی 
سابقه بوده است. مداخله مجلس دهم در 
دولت یازدهم و دوازدهم بســیار زیاد بوده 
اســت که باید از آن جلوگیری شود.مشاور 
سابق رییس جمهور با تاکید بر اینکه مجلس 
نباید در عزل و نصب هــا دخالت کند، گفت: 
این اقدامــات به مجلس آســیب می زند. 
مجلس یازدهــم باید کارهــای بد مجلس 
دهم را از خودش دور کنــد. همین حرف ها 
باعث آلودگی ها می شود و این رفتارها کار را 

از مسیر درست منحرف می کند.

 اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون به دالیل و  مواردی 
چون رانت خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال 
نفوذ شبکه ای از طرق مختلف در دستگاه های دولتی، 
شرکت های تابعه و بخش عمومی مورد اعتراض بوده  

است

بین الملل

علیرضا کریمیان
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پیش بینی افزایش 2 برابری خرید تضمینی گندم 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینی 
امسال استقبال کشاورزان بیشتر از گذشته خواهد بود، سال گذشته در مجموع ۸۷ هزار تن گندم 

خریداری کردیم که برای امسال ۱۷۰ تن 
پیش بینی می شــود.پیمان فیروزنیا با 
اشاره به وضعیت کشــاورزی استان در 
یک سال گذشــته اظهار داشت: سطح 
زیرکشت گندم اســتان اصفهان بالغ بر 
۷۸ هزار هکتار بوده کــه از این میزان ۶۰ 
هزار هکتار آبی و ۱۸ هزار هکتار به صورت 
دیم هستند. مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با اشاره به آغاز 
برداشت گندم ادامه داد: برداشت گندم 

در مناطق گرم استان این روزها آغاز شده و برآوردها نشان می دهد کشاورزان اصفهانی امسال حدود 
۳۰۰ هزار تن گندم تولید کنند.وی با بیان این که برداشــت جو از اواسط اردیبهشت آغاز شده اضافه 
کرد: نرخ خرید تضمینی برای هر کیلو جو  هزار و ۶۳۰ تومان است و با توجه به این که در بازار آزاد با 
قیمت باالتری از کشاورز خرید انجام می شود هنوز ورود نکرده ایم؛ اما این آمادگی وجود دارد تا به 

محض کاهش قیمت در بازار به قیمت مذکور از کشاورز خریداری کنیم.

»کرونا« نمایشگاه قطعات اصفهان را لغو کرد!
در شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قطعات و صنایع وابســته خودرو دراصفهان قرار بود که 
شمار بسیاری از قطعه سازان و فعاالن این بخش شرکت داشــته باشند؛ اما به دلیل شیوع کرونا و 
دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، برگزاری این نمایشگاه در استان اصفهان لغو شد.رییس انجمن 
صنایع همگن قطعه سازان استان اصفهان بااشاره به لغو شــانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
قطعات و صنایع وابســته خودرو دراصفهان گفت: »در این نمایشــگاه قرار بود شــمار بسیاری از 
قطعه سازان و فعاالن این بخش شرکت داشته باشند؛ اما به دلیل شیوع کرونا و دستور ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، برگزاری این نمایشگاه در استان اصفهان لغو شد.« همچنین باید اشاره داشت که 
نمایشگاه قطعات اصفهان یکی از مهم ترین نمایشــگاه های صنعت خودرو است و قرار بود در این 

نمایشگاه تولیدکنندگان دستاوردهای مهم و جدید این صنعت را   عرضه کنند. 

ارزش روز سهام عدالت نوسان دارد
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان درباره سهام عدالت افرادی که 
روش غیرمستقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند، گفت: این افراد از طریق شرکت 
سرمایه گذاری سهام عدالت استان، به اصل سهام خود پس از پذیرفته شدن این شرکت ها در بورس 
دسترسی دارند.خالد یوسفی درباره سهام عدالتی که شــیوه مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت 
را انتخاب کرده اند، اظهار کرد: این افراد پس از پایان مهلت تعیین شــیوه مدیریت سهام عدالت از 
طریق شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اســتان به اصل سهام خود و پس از پذیرفته شدن این 
شرکت ها در بورس دسترسی دارند.وی، درباره ارزش روز سهام عدالت نیز گفت: ارزش روز سهام 
عدالت یک میلیون تومانی در گذشــته همان یک میلیون تومان بوده اســت؛ اما ارزش روز سهام 
متناسب با افزایش یا کاهش ارزش سهام شرکت های سرمایه پذیر در بورس و فرابورس در نوسان 
است. در هر صورت در حال حاضر ارزش روز این سهام بیش از ارزش زمان واگذاری است.یوسفی 
ادامه داد: اصوال در امور سهام و به طور کلی ســهام عدالت، چه در شیوه مدیریت و چه در نگهداری 
یا فروش، به مطالعه و بررسی، رایزنی و سپس اقدام و شتاب زدگی نکردن در فروش و همچنین 

نگهداری آن توصیه می شود.

خروج غیر رسمی تولیدات صنایع دستی اصفهان از کشور ضربه سختی را به این صنعت وارد می کند؛

ضرر چمدانی اقتصاد اصفهان

صـادرات چمدانی، اسـم عجیب و رسـم  مرضیه محب رسول
آشـنایی در خریـد و خـروج برخـی از 
کاالها از کشورماسـت که صنایع دسـتی را هم شـامل می شـود . تنها 
در اصفهـان و در سـال گذشـته نزدیـک بـه 4۰ میلیـون دالر صنایـع 
دسـتی از طریـق چمدانـی صـادر شـده اسـت؛ رقـم قابـل توجهی که 
حاال دسـت اندرکاران تولید و فـروش صنایع دسـتی آن را آفتی برای 
ایـن صنعـت مـی داننـد. آمارهـای کالن مـی گوینـد مقدار صـادرات 
چمدانـی در کل کشـور چیـزی در حـدود ۳۰۰ میلیـون دالر و معـادل 
مقـدار صـادرات رسـمی در کشـور اسـت. آمـاری کـه البتـه شـک و 
تردیدهایـی در مـورد آن مطرح می شـود؛ امـا در کل نمی تـوان منکر 

گستردگی این مدل از تجارت در حیطه صنایع دستی شد. 
اصفهـان بـه عنـوان یکـی از شـهرهای توریسـم پذیـر ایـران یکـی از 
گسـترده تریـن اقتصادهـای شـهری را در حـوزه تولیـد و فـروش 
صنایـع دسـتی دارد. بـر اسـاس اعـالم سـازمان میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری، اسـتان اصفهـان بـا دارا بـودن حـدود ۲۰۰ رشـته اصیل 
بومـی ،یـک سـوم صنایـع دسـتی جهـان و دو سـوم صنایع دسـتی 

کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت و بـه لحـاظ تعدد و سـهم ۶۰ 
درصـدی تولیـد، مهـد صنایـع دسـتی ایران اسـت؛ امـا امـروز همین 
خریـد و خـارج کـردن بـدون ضابطـه صنایع دسـتی از کشـور توسـط 
افـراد مختلـف بـه آفتـی بـرای ایـن صنعـت تبدیل شـده اسـت. هر 
چند برخـی معتقدنـد تا کنـون همیـن صـادرات چمدانی بـوده که در 
شـرایط تحریـم صنایع دسـتی را سـرپا نگـه داشـته و حتـی در بحث 
ارزآوری آن بـه کشـور رشـد هـم داشـته اسـت؛ امـا تولیـد کننـدگان 
معتقدنـد سـود حاصل از ایـن صـادرات به جیـب دالالن و واسـطه ها 
مـی رود و در نهایـت عوایـدی بـرای تولیـد کننـده نـدارد در حالـی که 
تولیـد کننـدگان باید بـرای صـادرات رسـمی صنایـع دسـتی عوارض 
بپردازنـد خارج کـردن تولیـدات ایـن حیطه به صـورت غیر رسـمی یا 
همان صـادرات چمدانی بـدون هیچ منـع و پرداخت هـای اضافه ای 
انجام مـی شـود.  معـاون صنایـع دسـتی میـراث فرهنگـی اصفهان 
گفته اسـت صـادرات چمدانی صنایع دسـتی یکـی از مشـکالت این 
صنعت اسـت. بـه گفتـه جعفرصالحـی، توسـعه تجـارت الکترونیک 
این گونـه صادرات را شـتاب بخشـیده اسـت؛ عدم پرداخـت عوارض 

بـرای صـادرات صنایع دسـتی و از سـوی دیگـر عوامـل بازدارنـده در 
هنگام واردات صنایع دسـتی جذابیت صادرات چمدانـی را دوچندان 

کرده اسـت.
جعفـر جعفرصالحـی بـا اشـاره بـه بازگشـایی کارگاه هـای تولیـد 
صنایع دسـتی در اسـتان اصفهـان طبق دسـتورالعمل های بهداشـتی 
ابـالغ شـده اظهـار داشـت: اگرچـه ایـن صنعت کـم رونـق شـده؛ اما 
امیدواریـم بسـته های حمایتـی دولـت بتوانـد در سـرپا نگه داشـتن 
این صنعـت موثـر واقع شـود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۵ هـزار کارگاه 
تولیـد صنایـع دسـتی در اسـتان اصفهـان فعـال اسـت و اطالعـات 
بالغ بر 4۰ هـزار هنرمنـد در سـامانه میـراث فرهنگی اسـتان اصفهان 
ثبت شـده، تصریح کرد: بـرآورد می شـود بالغ بـر ۶۰ هـزار هنرمند در 
حوزه صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان فعال باشـند و در ایـن چند ماه 
اخیـر از لحـاظ هزینـه ای ماهانـه ۲۰۰ میلیـارد تومـان به ایـن صنعت 
خسـارت وارد شـد.جعفرصالحی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون اقـدام 
ضابطـه منـد و متمرکـز بـرای شـناخت بـازار هـدف صنایـع دسـتی 
انجـام نشـده اسـت، گفـت: بـا شـکل گیـری میـز صـادرات صنایـع 
دستی کشـور در اسـتان اصفهان، امیدواریم بتوان با شـناخت و درک 
واقع بینانـه از جامعه هـدف، تولیـدات صنایع دسـتی پررونق شـود.

وی بـا تاکید بـر اینکه رایزنـان فرهنگـی بهترین مرجع جهـت معرفی 
صنایع دسـتی به کشـورهای خارجی هسـتند، تصریح کرد: جلسـات 
متعددی با نماینـده وزارت امور خارجه در اسـتان اصفهان برگزار شـد 
تا رایزنـان فرهنگی با ابـزار صنایع دسـتی فرهنگ و تاریخ این کشـور 
را بـه جهانیـان معرفـی کننـد و حتـی قول هایی بـرای ایجـاد ویترین 
صنایـع دسـتی در سـفارت خانه داده شـد که هنـوز این وعـده محقق 
نشـده اسـت.معاون صنایـع دسـتی میـراث فرهنگـی اصفهـان بیان 
داشـت: انجمـن صادرکنندگان صنایـع دسـتی زیرنظر اتـاق بازرگانی 
شـکل گرفته که مسـئول میـز صادراتی صنایع دسـتی شـده تـا بتوان 
از توانمندی هـای اتـاق بازرگانـی در راسـتای توسـعه تولیـدات ایـن 
صنعت بهـره گرفت. با وجـود  قابلیـت هـای صادراتی فـراوان صنایع 
دسـتی ایران امـا همچنـان موانـع و دسـت اندازهای سـختی پیش 
روی ایـن صنعت قـرار دارد. عدم امـکان یا بـه صرفه نبـودن صادرات 
مسـتقیم از اصفهـان، نبـود بازاریابـی مناسـب و کمبـود تولیـدات 
متناسـب بـا ذائقـه مشـتریان خارجـی و... از جملـه آفت هـای ایـن 
صنعـت اسـتان اسـت کـه در صـورت رفـع آنهـا ، یکـی از قابلیت های 
بـزرگ اصفهـان در محقق کـردن جهش تولیـد و افزایش اشـتغال در 

اسـتان اصفهـان به دسـت خواهـد آمد.

 معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب
 منطقه ای اصفهان با اشــاره به اینکه در بازه زمانی 
۱۲ تــا ۱۵ خرداد ماه خروجی ســد زاینــده رود به 
صورت پلکانــی کاهش می یابد، گفــت: در تالش 
هستیم رودخانه خشک نشــود و با تامین حداقل 
نیاز زیســت محیطی حیات زاینده رود حفظ شود.

حســن ساســانی درباره آخرین وضعیت تحویل 
حقابه های کشــاورزان شــرق اصفهان، اظهار کرد: 

توزیع حقابه کشــت پاییزه کشــاورزان اصفهان در 
بازه زمانــی ۱۲ تا ۱۵ خرداد ماه به اتمام می رســد. 
ساسانی با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره مخزن 
سد زاینده رود ۶۱۷ میلیون مترمکعب است، گفت: 
روز شنبه، ورودی سد زاینده رود ۱۰۲ و خروجی آن 
۱۰۸ مترمکعب بر ثانیه بــود.وی به میزان بارش ها 
در سال آبی جاری در حوضه زاینده رود اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر بارش های حوضه زاینده رود 
۱۱۷۵ میلی متر است که این میزان در مدت مشابه 
سال گذشته ۲۱۲4 میلی متر و در متوسط بلندمدت 
۱۳۵۱ میلی متر بوده است.ساســانی توضیح داد: 
میزان بارش های حوضه زاینده رود نسبت به سال 

گذشــته 4۵ درصد و نســبت به متوسط بلندمدت 
۱۳ درصد کاهش داشته اســت.وی، درباره حقابه 
زیست محیطی زاینده رود بعد از ۱۵ خرداد ماه نیز، 
گفت: در تالشیم رودخانه خشک نشود و با تامین 
حداقل نیاز زیست محیطی حیات زاینده رود حفظ 
شــود.معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان تاکید کرد: حقابه زیست محیطی 
طبق برنامه منابع و مصارف آب از سوی وزارت نیرو 
تامین خواهد شــد.وی در مورد تحویل حقابه های 
کشاورزان برای کشت بهاره و تابستان، گفت: جهت 
تامین حقابه کشت تابســتان هنوز هیچ تصمیمی 

اتخاذ نشده است.

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:

کاهش پلکانی خروجی سد زاینده رود از 12 خردادماه

خبر روز
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان:

 آزادسازی به سود سهامداران است
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشــاره به تمدید زمان آزادسازی سهام عدالت، 
گفت: اگر افراد این امکان را داشته باشند که چه سهام عدالت و چه سایر سهام ها را با دید بلندمدت 
در بورس سرمایه گذاری کنند به طور قطع استفاده بهتری نسبت به افرادی دارند که تنها نگاه روزانه 
و کوتاه مدت به بورس دارند. علی صبوحی در خصوص آخرین وضعیت آزادســازی سهام عدالت 
در اصفهان، اظهار کرد: با توجه به تمدید آزادسازی ســهام عدالت تا ۱۵ خرداد ماه، دارندگان سهام 
عدالت امکان انتخاب مدیریت مسقیم سهام خود را دارند، همچنین ذی نفعانی که اقدام به مدیریت 
مستقیم سهام خود نکنند، سهام آنها به شرکت سرمایه گذاری استانی منتقل می شود بنابراین اعالم 

هرگونه گزارش بعد از این تاریخ خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه اعالم آمار آزادسازی سهام عدالت در هر استان احتمال دارد بر تصمیم 

ذی نفعان اثر بگذارد، فعال هیچ گزارشی مطرح نشده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه خــود ذی نفعان باید تصمیم به 
آزادسازی سهام عدالت خود بگیرند، گفت: در حال حاضر اســتان اصفهان ۲ میلیون و ۳۰۰ دارنده 
سهام عدالت شامل روستاییان و عشایر، خبرنگاران، طالب، کارگران فصلی و ساختمانی، کارمندان 

و بازنشستگان دولت، کمیته امداد و بهزیستی و ... دارد.
وی توضیح داد: با توجه به سودآوری شرکت ها در بورس ارزش سهام آنها با افزایش و کاهش مواجه 
می شود، بنابراین اگر ذی نفعان، مدیریت مستقیم سهام را انتخاب کنند می توانند ترکیب سهام 
عدالت خود را مشاهده کنند. صبوحی درباره اینکه آیا مردم سهام خود را آزاد کنند یا خیر، توضیح داد: 
اگر افراد به دنبال سود در درازمدت باشند، سرمایه گذاری در بورس برای آنها نسبت به بقیه بازارها 
موفق تر خواهد بود.مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه آزادسازی سهام 
عدالت در صورت نگاه بلندمدت در بورس به سود مردم خواهد بود، تاکید کرد: اگر افراد این امکان 
را داشته باشند که چه سهام عدالت و چه سایر سهام ها را با دید بلندمدت در بورس سرمایه گذاری 
کنند به طور قطع استفاده بهتری نســبت به افرادی دارند که تنها نگاه روزانه و کوتاه مدت به بورس 

دارند که با هر تغییر در شاخص بورس، در صف فروش قرار می گیرند.

پیرامون زاینده رود صورت گرفت؛

 نشست مشترک مسئوالن قضایی چهارمحال
 و بختیاری و اصفهان 

اولیــن نشســت مشــترک مدیــران قضایــی دو اســتان اصفهــان و چهارمحــال و بختیاری 
بــه منظــور بررســی مســائل حقوقــی و قضایــی طرح هــا و پروژه هــای حوضــه آبــی 
 زاینــده رود و رفــع نگرانی هــای مــردم بــه میزبانــی دادگســتری چهارمحــال و بختیــاری

 برگزار شد. 
رییس کل دادگســتری چهارمحال و بختیاری در خصوص موارد مطرح شــده در این نشســت 
گفت: با موافقت مدیران قضایی دو استان مقرر شد جهت حفاظت بیشــتر از رودخانه زاینده رود 
با هرگونه برداشــت غیرمجاز آب و نیز ساخت و ســاز و فعالیت کارگاه های غیرقانونی در مجاورت 
این حوضه آبی برخورد شــود. احمدرضا بهرامــی افزود: همچنین در جهت مانــدگاری و پایداری 
 سرچشمه های این رودخانه موافقت شد از طرح های آبی نظیر آبخیزداری در مبدأ، حمایت بیشتری

 به عمل آید.وی خاطرنشان کرد: آنچه که در این نشست مورد تاکید مسئوالن قضایی دو استان قرار 
داشت ایجاد زمینه همدلی بیشتر میان مدیران دســتگاه ها و مردم شریف استان های اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری و رفع دغدغه ها و نگرانی های عمومی با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات بود.

بهرامی در پایان اضافه کرد: این نشســت ها تا حصول نتیجه کامل و رفع تمامی مشکالت حقوقی 
و قضایی به صورت دوره ای برگزار و در جلســات آتی از مقامات اجرایی مربوطه نیز دعوت به عمل 

خواهد آمد.

کافه اقتصاد

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:با مسئولان

جهش تولید با رفع مشکالت واحدهای تولیدی در اصفهان محقق می شود
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: برای تحقق جهش تولید دستگاه های خصوصی و دولتی باید با همکاری 
و برنامه ریزی منســجم جهت رفع موانع و مشــکالت واحدهای صنعتی و تولیدی اقدام کنند.  محمد زینلی پور تصریح کرد: فعاالن صنعتی و تولیدکنندگان در 
بخش های مختلف صنایع و سرمایه گذاری، معادن، اصناف وتشکل ها و بازرگانی خارجی این استان برای ادامه کار با شرایط کنونی با مسائل و مشکالت متعددی 
مواجه هستند.وی  ادامه داد: محدودیت استقرار واحدهای صنایع سبز در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان به دلیل قانون منع استقرار صنعت،  ممنوعیت توسعه 
و بازسازی و نوسازی واحدهای موجود در شــعاع ۵۰ کیلومتری شــهر اصفهان در فنس موجود واحد از جمله صنایع غذایی از  مهم ترین مشکالت بخش امور 
صنایع و سرمایه گذاری استان در سال جهش تولید محسوب می شود.به گفته وی، طبق مصوبه انجام شده در شورای گفت و گوی استان در راستای حل این دو 
مشکل،  مقرر شده با تشکیل کمیته ای با ریاست استاندار و دبیری سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان نسبت به تعیین صنایع سبز اقدام شود. وی افزود:  
واحدهای تولیدی و صنعتی به اختصاص اعتبارات الزم به منظور تامین سرمایه در گردش با سود و کارمزد کم و در نظر گرفتن باز پرداخت سرمایه در گردش به 

مدت دست کم دو  سال نیاز دارند.

 فصل برداشت
 در پایتخت 

گیالس ایران 
گیالس نوبرانه اشــنویه روانه 
بازار مصرف شــد؛ اشنویه به 
پایتخت گیالس ایران معروف 

است.

وز عکس ر

عکس: همگردی

مبارزه با ملخ های بومی 
در 11 هزار هکتار از اراضی 

استان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
با بیــان اینکه تاکنون ملخ هــای صحرایی به 
اصفهان وارد نشده اند، گفت: عملیات کنترل و 
مقابله با هجوم ملخ ها در ۱۱ هزار هکتار از اراضی 
این استان در حال اجراســت.منصور شیشه 
فروش بــه بازدید میدانــی از اجرای عملیات 
مقابله با آفات گیاهی در سطح استان اصفهان 
اشاره و اظهار کرد: با توجه به گزارش هایی مبنی 
بر وجود ملخ در شهرستان های تیران و کرون، 
شهرضا، نایین و لنجان، عملیات کنترل هجوم 
ملخ در سطح ۲۵۰۰ هکتار از شهرستان تیران و 
کرون در حال اجراست.وی با بیان اینکه ملخ ها 
در استان اصفهان از گونه مراکشی، ایتالیایی، 
شــکم بادمجانی و بومی هســتند و در مراتع 
مشــاهده شــده اند، افزود: عملیات ردیابی، 
طعمه گذاری و سم پاشی با پنج دستگاه اجرا 
و پیش از هجوم به اراضی کشاورزی و باغات 
کنترل می شوند.شیشــه فروش خاطرنشان 
کرد: ازدیاد انواع حشرات طی دو سال اخیر به 
دلیل بارش ها و وضعیت مناسب مراتع است؛ 
سال گذشــته نیز افزایش شب پره و پروانه ها 
را شاهد بودیم.وی با اشــاره به هجوم ملخ ها 
در اســتان های جنوبی مانند فــارس، کرمان، 
کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان، اضافه کرد: هنوز ملخ های صحرایی 
به استان اصفهان وارد نشده اند، تیم های کنترل 
و پایش در شهرستان های مجاور استان های 
جنوبی حضور دارند و از ورود ملخ های مهاجم 
که مزارع و باغات را از بین می برند جلوگیری 
می کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با بیان اینکه هم اکنــون برآوردی از 
هزینه مبارزه با آفات در ســال جاری در دست 
نیست، اظهار کرد: مبارزه با آفات، حفظ گیاهان 
و محصوالت کشــاورزی با توجه به وضعیت 
منابع آب و تهیه کود بسیار اهمیت دارد؛ از این رو 
کشاورزان نیز باید با هماهنگی و اطالع رسانی 
بهنگام با سازمان جهاد کشاورزی همکاری کنند 
و برای مبارزه با آفات از سم هایی استفاده شود 

که به محیط آسیب نرساند.
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دبیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 برگزاری بزرگداشت ارتحال امام خمینی )ره( 
در کانون های مساجد استان

دبیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری گفت: 
کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری امسال ویژه 
برنامه های سی  و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( را به دلیل 

پیشگیری و مقابله با کرونا به صورت مجازی برگزار می کنند.
 محمدرضــا مظاهــری ادامــه داد: کانــون هــای فرهنگــی هنری 
مســاجد اســتان چهارمحــال و بختیــاری برنامــه هــای ویژه ای 
را به مناســبت فرارســیدن این ایام در نظــر گرفته اند کــه از جمله 
ایــن برنامه هــا برگــزاری جلســات تبیینی و پرســش و پاســخ 
در خصــوص »نقش والیــت و رهبری در شــکل گیــری و پایداری 
حکومت اســامی« در فضای مجازی »پیام رســان هــای داخلی و 
 پخش زنده در شــبکه هــای اجتماعی« با محوریــت ائمه جماعات

 مساجد است.
وی ابراز کرد: ســتاد هماهنگی کانون فرهنگی هنری مساجد استان 
چهارمحال و بختیاری در نظر دارد تا با برگزاری مســابقه کتاب خوانی 
از وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام )ره( ویژه بچه های مسجد 
به گســترش ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و به آشنایی جوانان 
با آرمان هــای امام )ره( کمــک کند.مظاهری تصریح کــرد: از دیگر 
برنامه های کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان چهارمحال و 

بختیاری می توان به برگزاری مسابقه دلنوشته با عنوان »نامه ای به 
پدر آسمانی« ویژه نوجوانان ۷ تا ۱۴ ســال عضو کانون های فرهنگی 
هنری مساجد استان در فضای مجازی و توزیع بسته های معیشتی 
در قالب طرح ملی »راهکار« در شب ارتحال حضرت امام خمینی )ره( 

در مناطق محروم استان اشاره کرد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال 
و بختیاری اذعان داشت: برگزاری محفل انس با قرآن کریم و هدیه 
ثواب تاوت به روح ملکوتی امام راحل در مســاجد منتخب، انتشــار 
ویژه نامه مجازی »معیار انقاب معمار انقاب«، مســابقه نقاشــی 
با عنوان »نمای آفتــاب« ویژه کودکان و نوجوانان رده ســنی ۷ تا ۱۴ 
ســال، انتشــار محتواهایی مرتبط با ابعاد شــخصیتی حضرت امام 
خمینی )ره( در فضای مجــازی و پیامک به کانون های مســاجد از 
دیگر برنامه هــای کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان در 
ســالروز ســی  و یکمین ســالگرد ارتحال امام خمینی )ره( اســت.

وی یادآور شــد: مدیران کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان 
باید همــه برنامه های اجرایی ســی  و یکمین ســالگرد ارتحال امام 
 )ره( را در ســامانه »بچه های مســجد« بخش طرح ملی »راهکار«

 بارگذاری کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

عملیات اجرایی طرح مسکن محرومان استان تسریع شود
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر تسریع در روند اجرایی مســکن محرومان گفت: طرح 
مسکن دو هزار و ۴۴۰ واحدی مســکن محرومان در این استان باید تا یک ماه آینده به پیشرفت ۷۰ 
درصدی برسد.اقبال عباسی در نشست بررسی مسائل و مشکات احداث طرح دو هزار و ۴۴۰ واحدی  
مسکن  محرومان استان تاکید کرد: معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
برای افزایش دو هزار واحد مسکونی دیگر به طرح مســکن محرومان این استان قول مساعد داده 
است.وی افزود: الزمه تحقق این قول، به پایان رسیدن و بهره برداری از طرح دو هزار و ۴۴۰ واحدی 
مســکن محرومان در مدت تعیین شده یک ساله است.عباســی تصریح کرد: حمل و نقل مصالح، 
یکسان نبودن قیمت مصالح در شهرســتان های مختلف، باال بودن کرایه حمل و نقل مصالح، کمبود 
کارگر و نامناسب بودن برخی راه های روستایی از موانع و مشــکات احداث این طرح در تعدادی از 
روستاهای چهارمحال و بختیاری است.وی یادآور شد: فرمانداران، بخشداران و دهیاران باید تمامی 
مشکات این طرح را شناسایی و راهکارهای رفع آن از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط را ارائه دهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: متولیان می توانند برای خاک برداری، حمل مصالح، 
تامین سیمان و میلگرد از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بهره گیری کنند.وی گفت: 
بلوکه شدن تسهیات از سوی بانک ها یکی از مشــکات در راستای احداث واحدهای مسکونی این 
طرح است و با مسئوالن بانک های متخلف در این حوزه برخورد می شود.عباسی تاکید کرد: استفاده 
از ظرفیت های گروه های خیری و کمک های مومنانه برای تسریع در روند اجرای این طرح و همچنین 
حذف استعام های دوباره از سوی بانک ها با هدف جلوگیری از طوالنی شدن روند ساخت واحدهای 

مسکونی یاد شده ، ضروری است.

مدیرعامل آب و فاضاب روستایی چهارمحال و بختیاری: 

 40 روستا در  استان  با تانکر آبرسانی می شوند
 مدیرعامل آب و فاضاب روستایی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه با کاهش ۴۰ درصدی بارش 
در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال گذشته مواجه بودیم، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ روستا با 
تانکر آبرسانی می شوند که با گرم تر شدن هوا، امکان افزایش این تعداد روستا وجود دارد.سهراب 
بهرامی در خصوص قطعی آب شرب در روستای ســورک از توابع شهرستان شهرکرد، گفت: در این 
روستا انشعابات غیرمجاز بسیاری وجود داست که خوشبختانه با حذف این انشعابات مشکل کمبود 
آب در این روستا حل شد.وی با تاکید بر اینکه منابع آب ارتباط مستقیمی با میزان بارش دارد، بیان 
کرد: مردم باید صرفه جویی را در دستور کار خود قرار دهند.بهرامی  در پایان با اشاره به قطعی مکرر 
آب در روستای هرچگان طی هفته های اخیر، خاطرنشان کرد: مصرف آب در تعطیات در این روستا 
به علت آبیاری باغ های کوچک خانگی باال رفته است، به همین منظور برخورد با مشترکان پرمصرف 

برای حل مشکل کمبود آب در دستور کار قرار دارد.

آغاز کشت گیاهان دارویی در 16 هکتار از مزارع شهرستان اردل 
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان اردل از آغاز طرح کشت گیاهان دارویی شــامل گل گاوزبان، گل 
ماهور، اســطوخودوس، مخلصه، بادرنجبویه، موســیر و کرفس در ســطح ۱۶ هکتار ازمزارع این 
شهرستان خبرداد.روح ا... سعیدی گفت: امسال ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اردل به 
کشت گیاهان دارویی گل گاوزبان، گل ماهور، اسطوخودوس، مخلصه، بادرنجبویه، موسیر و کرفس 
اختصاص یافته که در حال حاضر کشت ۱۶ هکتار آغاز شــده است.سعیدی افزود: کشت گیاهان 
دارویی نیاز آبی پایین و ســودآوری باالیی دارد که باید توجه ویژه ای به آن شود.وی تصریح کرد: 
 با اقدامات ترویجی مناسب،  کشاورزان این شهرستان اســتقبال خوبی از  کشت گیاهان دارویی

 داشته اند.

بام ایرانبا مسئولان

رییـس پلیـس فتـای اسـتان چهارمحـال و بختیاری بـا بیـان اینکـه افراد 
کاهبردار بـا درج آگهی هـا و تبلیغات اغواکننـده با عناوینی همچون کسـب 
درآمـد میلیونـی در منـزل شـهروندان را ترغیب به اجـاره کارت هـای بانکی 
می  کننـد، بیان کـرد: متاسـفانه افراد بی اطـاع و یـا نیازمند بدون دانسـتن 
عواقـب و مسـئولیت ناشـی از واگـذاری کارت هـا و حسـاب های بانکـی به 
افراد غیر، اطاعات حسـاب ها و کارت هـای بانکی خود را در قبـال پرداخت 
مبالغـی بعضا اندک به افراد سـودجو می دهند.سـرهنگ مرتضی عسـگری 
بـا بیـان اینکـه افتتـاح حسـاب و دریافـت کارت بـرای همـه هم میهنـان به 
سـهولت میسـر اسـت، افزود: اجـاره کارت یـا حسـاب صرفا برای پوشـش 
اقدامـات مجرمانه، پول شـویی و فـرار مالیاتی کاربـرد دارد. مجرمـان برای 
فـرار از دسـت قانـون از اطاعـات و امکانـات دیگـران اسـتفاده می کننـد 
تـا ردی از خـود بـر جـای نگذارنـد، اجـاره کارت هـای بانکـی برای پوشـش 
فعالیت های مجرمانه اسـت کـه می توانـد برای شـهروندان تبعـات قانونی 
داشـته باشد.سـرهنگ عسـگری به شـهروندان توصیه کرد: مطابـق قوانین 
و مقـررات جـاری، مسـئولیت تمـام تراکنش هـا و مبادالتـی کـه از طریـق 
حسـاب و کارت بانکـی شـهروندان انجام می شـود بـر عهده دارنـده صاحب 

حسـاب اسـت و هیچ ادعایـی مبنی بـر اجـاره دادن حسـاب بـرای مراجع 
قانونـی، مالیاتـی، انتظامـی و قضایـی قابل قبول نیسـت.

رییس پلیس فتای استان چهارمحال و بختیاری:
اجاره کارت های بانکی برای اقدامات مجرمانه است

 معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل
 میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

مراکز اقامتی استان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی مهمان می پذیرند

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
تعطیات پیش رو در پایان هفته گفت: مسافران در تعطیات 
پایان هفته با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند در مراکز 

اقامتی، مسافرخانه ها و هتل ها اقامت داشته باشند.
فرجام سمیعی با اشاره به پروتکل های بهداشتی در واحدهای 
اقامتی ادامه داد: واحدهایی که موقتــا تعطیل بوده اند، الزم 
اســت پیش از بازگشــایی برنامه کلی نظافــت و گندزدایی 
دقیق را در همه قســمت ها انجام دهند.معاون گردشگری و 
سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اســتان توضیح داد: تا حد امکان ســطوح در معرض 
تماس و قابل آلودگــی در اتاق هــا کاهش یابــد و ظروف و 
فولدرهای اطاع رســانی، مجات و گلدان ها جمع آوری شده 
و به درخواست مهمان ها ارائه شود.سمیعی خاطرنشان کرد: 
کلیه سطوح قابل شست و شــو در سرویس بهداشتی شامل 
کف و دیوارها، روشویی، وان، زیر دوشــی و... با حفظ ایمنی 
 لوازم برقی به طور روزانه با مواد شوینده و آب داغ شست و شو

 شود.
وی بیان کرد: در صورت مشاهده عائم بیماری در مهمان، ضمن 
شست و شوی اقام در دســترس، پد محافظ تشک، پتو و... 
نیز شست و شو شود، همچنین مهر، سجاده، کتب ادعیه و ... 
داخل کاور  باشد  تا در صورت استفاده مهمان، گندزدایی شود.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اظهار داشت: هنگام نظافت 
اتاق ها، در و پنجره ها باز شود تا تهویه بهتر انجام گیرد، همچنین 
صابون مایع یا جامد تک نفره و دیگر اقام بهداشتی در اتاق ها 
تامین شود.ســمیعی با بیان اینکه باید در ورودی های مراکز 
اقامتی و مجاورت آسانســورها، ماده ضد عفونی دست نصب 
شود، افزود: جهت ایجاد شرایط ایمن در زمان ورود مهمان ها به 
هتل انجام اقداماتی مانند اسپری مواد ضد عفونی روی لباس 
و چمدان آن ها یا تعبیه تونل مه پاش مواد ضد عفونی توصیه 
نشده و بهتر اســت از روش های علمی و مناسب تر استفاده 
شود.وی با اشاره به مناطق گردشگری استان اضافه کرد: فعا 
تا این لحظه مناطق گردشگری بسته هستند؛ اما ممکن است 

بعدا با دستور ستاد مقابله با  کرونا در استان بازگشایی شوند.

تحدید حدود اختصاصی
3/57 چون تحدید حدود اختصاصی ششــدانگ یک قطعه زمین به شماره1895فرعی از 
پالک35-اصلی واقع در نیاسر بخش6کاشان  که طبق پرونده ثبتی بنام جمیله حکیمی 
نیاسری وغیره درجریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر نقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درتاریخ 
1399/04/18 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا بموجب این آگهی 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر شوند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20قانــون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده وبه این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشــار:1399/03/12 م الف:857090  اسماعیلی طاهری 

سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139903902004000036 آگهــی:  شــماره   3 /53
139504002004000200 و 139504002004000906 آگهــی مزایــده پرونــده 
اجرایی کالســه: 9502972 و 9500557 ششــدانگ دفتر کار پالک 3/2472 بانضمام 
پارکینگ قطعه 2 )واقع در زیرزمین دوم( به مســاحت 11/52 متر مربع واقع در زیرزمین 
 به مســاحت 89/84 متر مربع واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان بــه آدرس: اصفهان- 
خیابان آتشــگاه، نبش کوچه برلیان، مجتمع برلیان، کدپســتی 8185774993 که سند 
مالکیت آن در صفحه 164 دفتر 974 امالک به شــماره ثبتی 310040 و با شماره چاپی 
278927  به نام آقای جمشــید خیام باشی ثبت و صادر شده اســت با حدود: شمااًل :  در 
15 قسمت که قسمت دوم و ششم و چهاردهم شرقی و چهارم و هشتم و دوازدهم غربی 
است به طولهای 0/82 و 0/44 و 2/20 و 0/44 و 0/81 و 0/44 و 2/20 و 0/44 و 0/81 و 
0/44 و 2/20 و 0/44 و 0/92 و 0/42 و 3/90 متر پنجره و دیواریســت به فضای خیابان 
آتشگاه شــرقًا اول به طول 1/03 متر دیواریســت به فضای خیابان آتشگاه دوم به طول 

6/70 متر دیواریســت به فضای پالک 276 فرعی جنوبًا اول در 5 قســمت که قسمت 
دوم شرقی وچهارم غربی و پنجم به صورت مورب اســت درب و دیواریست به راه پله و 
آسانسور مشاعی )درب در قسمت پنجم مفتح اســت ( به طولهای 1/63 و 1/64 و 1/44 
و 0/22 و 5/11 متر دوم به طول 0/11 متر دیوار اشــتراکی با پــالک 2471 فرعی غربًا 
اول در 8 قسمت که قسمت دوم و هفتم جنوبی و ســوم به صورت پخ و پنجم شمالیست 
بــه طولهــای 1/96 و 1/94 و 1/01 و 1/14 و 0/38 و 3/49 و 0/16 و 0/98 متر دیوار 
مشــترک با پالک 2471 فرعی دوم به طول 0/24 متر دیواریســت بــه فضای خیابان 
آتشگاه. حدود پارکینگ قطعه 2 : شــمااًل به طول 5 متر در امتداد خط فرضی به محوطه 
مشــاعی پارکینگ، شــرقًا به طول 2/25 متر در امتداد خط فرضی به محوطه مشاعی 
پارکینگ جنوبًا به طــول 5 متر در امتداد خط فرضی به محوطه مشــاعی پارکینگ غربًا 
به طول 2/25 متر در امتداد خط فرضی به محوطه مشــاعی پارکینــگ حقوق ارتفاقی: 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت که طبق نظر کارشناســان رســمی پالک 
فوق: ششــدانگ عرصه و اعیان آپارتمان، دفتر کار اســت که در طبقه دوم یک مجتمع 
اداری تجاری با اعیانی 89/84  متر مربع و با اســکلت بتنی، سقف تیرچه بلوک، قدمتی 
 حدود 10 ســال و با پارکینگ قطعه 2 )در زیر زمین(، با حق استفاده قدر السهم از عرصه 
و مشــاعات قرارداد . این آپارتمان دارای یک اتاق اداری با کف پارکت و ســالن با کف 
سرامیک که برای استفاده شــعبه 5 شورای حل اختالف با پارتیشــن تقسیم بندی شده 
است. آشپزخانه با کف ســازی سرامیک، بدنه ســفید کاری و رنگ، کابینت ام. دی . اف 
 ،  درب داخلی چوبی آلومینیومی و ســرویس کف و بدنه ســرامیک و کاشــی می باشد. 
این واحد در ضلع شمالی مجتمع قرار دارد و سیستم ســرمایش کولر آبی گرمایش پکیج 
رادیاتور، دارای سیستم اعالم حریق می باشــد. ملکی آقای جمشید خیام باشی که طبق 
اسناد رهنی شماره 84117 و 78933 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 17 اصفهان 
 در قبال بدهی شرکت آســیا ســازان مدرن طرح در رهن بانک صادرات واقع می باشد

 و طبق اعالم بانک بستانکار )بانک صادرات( ملک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 99/03/31  در اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهار راه اول ســمت چپ به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 

4/320/000/000 ریال ) چهار میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال ( شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
 که مورد مزایده دارای آنها باشــد 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 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهــی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1399/03/12 درج و منتشر می گردد و در صورت 

 تعطیلــی روز مزایده به روز بعد موکول مــی گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده منوط به 
 پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضــور خریدار

 یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده اســت. برنده مزایده ملکف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صنــدوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد دراین صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. م الف:861344  اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان

آگهی تغییرات شرکت آزمون طالی چهلستون سهامی خاص 
به شماره ثبت 41303 و شناسه ملی 10260590094

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1397/09/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمد کتیرایی به شماره ملی 
1281605530 ، مهدی کتیرایی به شماره ملی 1287145892 و طاهره 
رضوانیان به شماره ملی 1292626445 بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - محمد حسن رضوانیان به شماره 
ملی 6609379645 بســمت بازرس اصلی و سمانه پشمی به شماره ملی 
1293097586 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
شدند.ـ  روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
 انتخاب شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )860174(

آگهی تغییرات شرکت آزمون طالی چهلستون سهامی خاص 
به شماره ثبت 41303 و شناسه ملی 10260590094 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/09/26 محمد کتیرایی به شــماره ملی 
1281605530 بسمت رئیس هیئت مدیره ، طاهره رضوانیان به شماره ملی 1292626445 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره ، مهدی کتیرایی به شــماره ملی 1287145892بسمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مهدی 
کتیرایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )860164(

آگهی تغییرات شرکت چکاوک دانه زواره سهامی خاص
 به شماره ثبت 111 و شناسه ملی 14003629934 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/21 سرمایه شرکت از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور ســهام جدید از مبلغ پنج میلیارد ریال به مبلغ 
بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده پنج اساســنامه به شرح ذیل اصالح گردید : * ماده 
پنج اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ بیســت میلیارد ریال نقدی است که به یکصد هزار سهم 
با نام عادی دویســت هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شــده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )860107(

رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع اعتبارات 
مصوب طرح های اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشــته، تاکنون چهار هزار و 
۱۲۴ میلیارد ریال آن تخصیص یافته اســت.علی شهریارپور افزود: در سفر سال 
گذشته معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استان، 
تکمیل و بهره برداری از ۱۴ طرح اقتصاد مقاومتی در استان مصوب شد.وی با بیان 
اینکه طرح های اقتصاد مقاومتی استان از طرح های بسیار مهم و تاثیرگذار در روند 
توسعه به شمار می روند، اظهار داشت: تکمیل طرح راه آهن مبارکه- سفیددشت– 
شهرکرد، تکمیل طرح خط انتقال آب محور بن به بروجن و احداث ۲ هزار و ۴۴۰ 
واحد مسکونی برای روستاییان نیازمند استان از جمله این طرح ها به شمار می رود.

رییس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تکمیل 
جاده شهرکرد– بروجن– لردگان، تکمیل جاده شهرکرد– ناغان– بازفت، تکمیل 
ایلراه های عشایری، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی استان و توسعه باغات در 
اراضی شــیب دار از دیگر طرح های اقتصاد مقاومتی اســتان به شمار می رود که 
تاکنون از روند اجرایی خوبی برخوردار شده است.شهریارپور، با بیان اینکه در سال 
۱۳۹۸ برای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی استان هفت هزار و ۹۶ میلیارد ریال 
اعتبار مصوب شد، افزود: با پیگیری های به عمل آمده تاکنون مبلغ چهار هزار و ۱۲۴ 

میلیارد ریال از این اعتبار تخصیص داده شده که این مبلغ معادل ۵۸ درصد اعتبار 
مصوب و بیشتر از میانگین تخصیص سایر طرح ها در سطح استان و کشور است.

رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری:
58درصد اعتبارات طرح های اقتصاد مقاومتی استان تخصیص یافت
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 12 گروه از نخبگان اصفهان برای حل مشکالت استان
 تشکیل شد

مدیر اجرایی بنیاد نخبگان اصفهان گفت: ۱۲ گروه از نخبگان اصفهان برای شناســایی و حل مسائل و 
مشکالت بخش ها و دستگاه های اجرایی مختلف این استان تشکیل شده است.محمد علی صالحیون 
افزود: این گروه ها با راهنمایی و مدیریت استادان خبره دانشگاهی و با حمایت مالی بنیاد نخبگان حدود 
۹ ماه برای حل مسائل و مشکالت استان اقدام می کنند.وی با بیان اینکه فعالیت این گروه ها در قالب 
طرح» شهید احمدی  روشن « و با همکاری ۶ دانشگاه استان صورت می گیرد، اظهار داشت: در این طرح 
تالش می شود تا از ظرفیت و مشارکت نخبگان برای حل مسائل و آسیب های منطقه به بهترین شکل 
استفاده شود.صالحیون با اشاره به اینکه از هر یک از این گروه ها حدود ۲۵۰ میلیون تومان، حمایت مالی 
می شود تا تحقیقات آنها به محصول، ایده یا استارت اپ )واحد فناوری نوپا( تبدیل شود، افزود: در این 
گروه ها تالش می شود تا الگوی مناسبی برای حل مسائل مختلف به دست آید.وی با بیان اینکه مقرر 
است بنیاد نخبگان استان تفاهم نامه ای با شهرداری اصفهان برای استفاده از ظرفیت نخبگان در حل 
مسائل شهری منعقد کند، اظهار داشت: همچنین بنیاد نخبگان با شهرداری اصفهان در اجرای طرح » 

برندسازی و فروش مناطق مهاجرفرست استان«  همکاری دارد.

دخل و تصرف در رودخانه ها سبب سیالب در شهرضا شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عامل اصلی سیالب در شهرضا دخل و تصرفاتی 
بوده که در حریم رودخانه ها انجام شــده اســت.منصور شیشــه فروش اظهار داشت: بر اساس 
نقشه های هواشناسی رگبار شدید باران پیش بینی شده بود و اعالم هشدار کرده بودیم، بارش های 
رگباری در بخش هایی از جنوب و شرق استان اصفهان منجر به بروز خسارت به اماکن مسکونی، 
باغ ها، معابر، مزارع و راه های ارتباطی و شبکه های برق و آب در شهر منظریه، محله های منوچهرآباد 
و جرم افشار و روستای زیارتگاه شهرضا شد.وی با بیان این که باران  در مناطق خشک و نیمه خشک 
ماهیت آن سیالبی است، بیان کرد: اگر ساخت و ساز در حریم رودخانه بوده و به آن آسیب وارد شده 
خسارت پرداخت نمی شود، کشور در تحریم است و شــرایط بودجه خاص است نباید بار اضافه به 

کشور تحمیل کنیم تنها به کسانی خسارت می دهیم که ساخت و ساز مجاز انجام داده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 بیماران »ام اس« به حمایت های بیشتر اجتماعی و فرهنگی
 نیاز دارند

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیماران مبتال به ام اس به حمایت های بیشتر 
اجتماعی، ورزشی و فرهنگی در قالب مراکز تخصصی و انجمن ها نیاز دارند.فرشته اشتری افزود: 
بیشتر بیماران مبتال به ام اس در رده ســنی جوان قرار دارند به همین دلیل احتمال اینکه توانایی 
کار کردن و فعالیت را از دست بدهند زیاد است و نیاز به حمایت های بیشتر دارند.وی با بیان اینکه 
الزم است از نظر اجتماعی، ورزشی و فرهنگی برای آنها برنامه ریزی های ویژه شود، اظهار داشت: 
انجمن هایی در این زمینه در کشور فعالیت دارند؛ اما باید حمایت خیران و دولت از آنها افزایش یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از عوارض این بیماری را خستگی مفرط و 
کاهش توانایی عنوان و اضافه کرد: همین موضوع باعث می شود که در برخی موارد بیماران ام اس 
فرصت های شغلی را از دست بدهند به همین دلیل باید آگاهی سازی و اطالع رسانی مناسبی درباره 

این بیماری صورت بگیرد تا حمایت های الزم از آنها انجام شود.
این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه روز به روز به تعداد بیماران جدید مبتال به ام اس افزوده 
می شود، اظهار داشت: برآوردها حاکی است که بین هشت تا ۱۰ هزار بیمار مبتال به ام اس در اصفهان 

زندگی می کنند و این خطه در رده استان های با تعداد باالی افراد مبتال قرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان نسبت به مصرف کمرنگ شیر در رژیم روزانه اصفهانی ها هشدار داد؛

شیر تو شیِر وضعیت شیر!

مصرف شیر در اصفهان پایین تر از متوسط  مرضیه محب رسول
کشوری و جهانی است، این مسئله بارها 
توسط مسئوالن دامپزشکی و نهادهای مرتبط با سالمت در استان مطرح 
شــده؛ اما ظاهرا راهکار و چاره ای برای آن اندیشــیده نشده است. بر 
اســاس اعالم دامپزشکی استان در حالی ســرانه مصرف شیر در دنیا 
۱۵۶کیلوگرم گزارش شده که مصرف این محصول در استان ۹۰کیلو گرم 
است. این آمار البته مربوط به سالهای گذشته است و مسلما امسال و 
با گرانی های چند باره لبنیات این مقدار کاهش هم داشــته است. بر 
اساس اعالم مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان مصرف شیر در رژیم 
روزانه مردم ایران و اصفهان کم است و در مقام مقایسه با کشور همسایه، 
پاکســتان، با کاهش ۵۰ درصدی مصرف روبه رو هستیم این در حالی 
است که ۹۰ درصد مردم کشور ما مشــکل کمبود کلسیم دارند و پایین 
آمدن میانگین سن پوکی اســتخوان در بانوان به اندازه ۱۵سال، زنگ 
خطری برای تهدید سالمت جامعه در ایران است. وضعیت وقتی بدتر 
می شود که بدانیم به دلیل آلودگی باالی هوا در اصفهان مصرف لبنیات 
یکی از اصلی ترین گزینه ها برای کاهش اثرات مخرب هوای آلوده است 
مسئله ای که ظاهرا توسط اصفهانی ها جدی گرفته نمی شود. در همین 
زمینه شهرام موحدی با اشــاره به اینکه مصرف شیر با ترکیب ضد سم 

برای شهرنشینان که در تماس زیاد با آالینده های جوی قرار دارند، مفید 
است، تصریح کرد: هر لیوان شیر گاو ۲۲ تا ۲۹ درصد نیاز کلسیم فرد را 
تامین می کند و در استحکام اســتخوان ها هم مفید است.موحدی با 
اشاره به نقش فرهنگ ســازی در افزایش مصرف شیر در سبد خانوار 
گفت: گران بودن شیر دلیل موجه برای مصرف کم شیر در جامعه نیست؛ 
بلکه ریشه در فرهنگ است و باید از همان اوان کودکی مصرف سه لیوان 
شــیر در روز برای کودکان نهادینه شود. مصرف پایین شیر در استان در 
حالی نگران کننده اســت که اصفهان بــه عنوان یکــی از اصلی ترین 
قطب های تولید شیر در کشور شناخته می شود. استان اصفهان با تولید 
یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن در ســال جایگاه نخست تولید شیرخام در 
کشور را دارد که این میزان تولید به اندازه تولید شیر در ۱۴ استان دیگر 
کشور اســت؛ اما همچنان فرهنگ ســازی در مصرف لبنیات در میان 
شــهروندان جدی گرفته نشــده و از ســوی دیگر قیمت ها و برخی از 
باورهای نادرست هم به این مسئله دامن زده است. شایعات و حرف و 
حدیث ها پیرامون اســتفاد از مواد ضد عفونی غیر مجاز در شــیرها و 
مسمومیت های احتمالی از جمله وجود آفالتوکسین در این فرآورده ها 
از جمله دالیلی است که مردم یا ترجیح می دهند شیر را مصرف نکنند و 
یا از جایگزین هایی مانند شــیر و فرآورده های لبنی غیر پاســتوریزه 

استفادهکنند. اتفاقی که نه تنها برای سالمتی مفید نیست بلکه می تواند 
تهدیدی برای جــان مصرف کنندگان هم محســوب شــود.مدیر کل 
دامپزشکی استان گفته اســت، پایش مستمر و سختگیرانه بر کیفیت 
تولید شیرخام در استان اصفهان اصفهان صورت می گیرد. وی در این 
زمینه افزود: ابتدای اردیبهشت ماه با اجرای برنامه ملی پایش در سطح 
دامداری های استان اصفهان بار میکروبی شیر، سوماتیک سل و تقلبی 
بودن شیر بررسی شد و همچنین میزان سموم و فلزات سنگین اندازه 
گیری شده و تعداد ۱۰۰ نمونه هم به صورت تصادفی به آزمایشگاه مرکز 
ملی تشخیص ســازمان دامپزشکی کشور ارسال شــد که در نهایت بر 
کیفیت مطلوب شیر در استان اصفهان صحه گذاشتند.وی شایعات در 
مورد کیفیت پایین شیر را رد کرد و گفت: متاسفانه شبکه های اجتماعی 
بســتری برای تولید شــایعه و موارد کذب را فراهم کرده و الزم اســت 
شهروندان به طور علمی و از مراجع ذی صالح اخبار را دنبال کنند.مدیرکل 
دامپزشکی اســتان اصفهان تاکید کرد: شــیر خام اعم از پاستوریزه و 
استرلیزه در فرآیند حرارتی تولید می شــود و هیچ گونه ماده افزودنی 
ندارد. شیرهای تولید شده شناسنامه دار هســتند و با نظارت دقیق و 
سختگیرانه تولید می شوند و توصیه می شود شهروندان نسبت به خرید 

شیر فله ای محتاط باشند.

پویش »آجر به آجر« با هدف جذب کمک های خرد 
خیران در حوزه نوسازی و بهسازی مدارس در استان 
اصفهان اجرا می شــود.آن طور که مدیرکل نوسازی 
مدارس اســتان اصفهــان می گوید: در ســال های 
اخیر حضور خیران مدرسه ســاز موجــب برکت کار 
مدرسه سازی شده است و خیران مدرسه ساز عالوه بر 
اینکه اعتبارات مناسبی را به این بخش تزریق کرده اند 
و بالغ بر ۳۰ درصد مدارس کشور را ساخته اند، در عین 

حال توجه نظام برنامه ریزی کشور و استان را به حوزه 
مدارس و فضاهای آموزشــی جلب کرده اند.مهدی 
میربد افزود: نقش خیران در گسترش فعالیت های 
مربوط به ساخت مدارس چند جانبه است به صورتی 
که از یک سو خیران اعتبارات الزم برای مدرسه سازی 
را تامین می کنند و از سوی دیگر توجه سایر بخش ها 
را به موضوع مدرسه ســازی جلــب می کنند و این 
بسیار ارزشــمند اســت.وی بیان کرد: نگاه اداره کل 
نوسازی مدارس اســتان اصفهان به حوزه خیران، 
نگاهی راهبردی است و باید تمام تالش خود را برای 
استفاده بهینه از ظرفیت های این حوزه به عمل آوریم.

مدیرکل نوسازی مدارس اســتان اصفهان تصریح 

کرد: در بسته تحولی اجرایی مشارکت ها باید سعی 
کنیم از ظرفیت های بومی اســتان در حوزه خیران 
بیش از پیش اســتفاده کنیم. استان اصفهان یکی 
از اســتا ن های دارای ظرفیت  های باالی فرهنگی و 
اقتصادی اســت و به همین دلیل می تواند در حوزه 
خیران یک استان ســرآمد و الگو باشــد.میربد با 
اشــاره به پویش آجر به آجر بر جذب مشارکت های 
خرد خیران گفت: در سطح استان مدارسی سنگی، 
کانکسی با دیوارکشی نامناســب، نیازمند تعمیر و 
نیازمندان امکانات وجود دارد که به خاطر گستردگی 
استان برخی مدارس از کمترین امکاناتی که نیاز یک 

مدرسه محروم است برخوردار نیستند.

»آجر به آجر« تا رفع محرومیت مدارس؛ 

کمک های خرد خیران جذب می شود

مصرف پایین شیر در استان در حالی نگران کننده است 
که اصفهان به عنوان یکی از اصلی ترین قطب های تولید 

شیر در کشور شناخته می شود

 کالس درس 
در نخلستان

پس از شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
مدارس، گروهــی از معلمان موسســه 
خیریه راه ایمان، به دلیل عدم دسترسی 
بعضــی از دانش آموزان به گوشــی های 
هوشــمند، با مراجعه به درب منازل و یا 
جمع کردن دانش آموزان در نخلستان ها 
و یا در حسینیه ها و گاهی هم در مدارس 
با اولویت فضای بــاز، اقدام به تدریس و 
رفع مشکالت درســی دانش آموزان در 

روستاهای شادگان و خرمشهر می کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مطرح کرد:

مراجعه بيش از 31 هزار نفربه مراکز تعويض پالک اصفهان
بیش از ۳۱ هزار نفر به مراکــز تعویض پالک اصفهان مراجعه کــرده اند.رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی اســتان اصفهــان گفت: در 
اردیبهشت امسال ۳۱ هزار و ۵۱۰ نفر به 
این مراکز مراجعه کــرده و  از خدمات 
 پلیــس راهــور بهره منــد شــده اند. 
 ســرهنگ محمدرضا محمــدی افزود: 
ز   بــا توجــه بــه تعطیلــی ناشــی ا
لیــت  مراکــز تعویــض   کرونــا، فعا
 پالک اســتان اصفهان در اردیبهشــت 
رعایــت  بــا  و  از ســرگرفته شــد 
دستورالعمل های بهداشتی این تعداد 
از خدمات پلیس راهور بهره مند شدند.وی از شهروندان خواست، هنگام مراجعه به مراکز تعویض 
پالک ماسک ، دستکش و خودکار شخصی به همراه داشته باشند و دستورالعمل های بهداشتی 

را رعایت کنند.

کشف 94 دستگاه استخراج ارز ديجيتال  در شاهين شهر
۹۴ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در شهرستان شــاهین شهر کشف شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان شاهین شهر گفت:  پس از دریافت خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه 
های استخراج ارز دیجیتال در محدوده حوزه استحفاظی مورچه خورت، بررسی موضوع در دستور 

کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ حسین بساطی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از محل این تعداد دستگاه 
ماینر غیر مجاز را کشف کردند.وی، ارزش این دســتگاه ها را چهار میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال بیان 
 کرد و افزود: دو متهم دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی

 تحویل داده شدند.

کشف ۵0 فقره سرقت در پرونده سارقان ساختمان های  نیمه ساز
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری دو سارق ساختمان های نیمه ساز در عملیات 
ویژه ماموران ایــن فرماندهی و اعتراف آنان به ۵۰ فقره ســرقت خبر داد.ســرهنگ  محمدرضا 
خدادوست  در تشــریح این خبر، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه 
کاره ،شناسایی و دستگیری سارقان در دســتور کار ویژه ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 

اصفهان قرار گرفت.
وی افــزود: در این رابطــه اکیپــی از نیروهای زبــده و خبره انتظامــی کالنتــری ۲۶ به همراه 
نیروهای پلیس افتخاری با گشــت زنــی های محســوس و نامحســوس و تحقیقات علمی 
و تخصصی خود موفق شــدند دو نفر که در حال ســرقت از یک ســاختمان نیمــه کاره بودند را 
شناســایی و طی یک عملیات ضربتی دســتگیر کنند.ســرهنگ  خدادوســت  اظهار داشــت: 
ســارقان پس از دســتگیری در تحقیقات صورت گرفته به ۵۰ فقره ســرقت اعتــراف کردند که 
با بازســازی صحنه های ســرقت تمامی مال باختگان این ســرقت ها نیز شناســایی شــدند.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان تصریح کرد: در بازرســی از مخفیگاه متهمان تعداد زیادی 
 شــیر آالت و ملزومات تاسیســات ســاختمانی مســروقه، مقادیری ســیم و کابل فشار قوی 

کشف شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

ناجا

برگزاری رویداد مجازی 
جهش در اصفهان

خبر روز

معاون پژوهش و فناری بسیج دانشجویی 
استان اصفهان از برگزاری رویداد مجازی 
جهش در اصفهان خبــر داد.محمد امین 
رجبی در خصوص برگزاری رویداد جهش، 
اظهار کــرد: معاونت پژوهــش و فناوری 
بســیج دانشــجویی اصفهان با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و شرایط پیش آمده، 
از ابتدای فروردین  امســال رویکردی را با 
عنوان رویداد مجازی دنبــال کردیم.وی 
افزود: این محتواهای آموزشی در سایت 
اتکا ایونــت برای عالقه منــدان بارگذاری 
شده است؛ در این ســایت یک محتوای 
عمومی آموزشی برای مسئله شناسی قرار 
داده شده و به تفاوت مســئله و موضوع 

اشاره می کند.
معاون پژوهش و فناری بسیج دانشجویی 
اصفهان با بیان اینکه دانشــجویان چهار 
موضوع زیســت بوم، کارآفرینی، کسب و 
کار و تســت بلبین را فرا می گیرند، خاطر 
نشان کرد: سپس در قســمت تخصصی 
با توجــه به محوری که انتخــاب کرده اند، 
مطلــب را دیده و در دو بخــش چالش و 
فرصت می توانند در این رویداد شــرکت 
کنند.وی اضافه کرد: نتایج توسط منتورها 
و صنعتگران بررســی و افراد برتر انتخاب 
می شوند؛ نکته مهم این رویداد، حمایت از 
این ایده  ها و اتصال به مراکز شتاب دهنده 
است که قرار است توســط اتاق بازرگانی 
اصفهان رقــم بخورد.معــاون پژوهش و 
فناری بسیج دانشــجویی اصفهان اضافه 
کرد: برداشــت ما این است که دانشجو با 
صنعتگر و فعالیت های آن آشنا نیست.با 
تعداد زیادی از صنعتگران که صحبت می 
کردیم برای حضور دانشجو در صنعت خود 

درخواست می کردند.
وی اظهــار کرد: دانشــجویان می توانند با 
مراجعه به ســایت اتکا ایونت به نشــانی 
etekaevent.ir ثبت نــام کننــد و در دو 
بخش چالش و فرصت این رویداد شرکت 

داشته باشند.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با اشاره به علل ترک معروف و ارتکاب به منکر گفت: همه مسئوالن مسئول امر به معروف هستند 
و ستاد، وظیفه پیگیری، حمایت و ریشه یابی را دارد.احمد عبداللهی نژاد اظهار داشت: نامه ای را برای رؤسای همه دانشگاه ها تنظیم و از مسئوالن نهاد ها با توجه 
به این قانون و واجب شرعی در خواست کردیم تا برنامه مدون اجرایی خود را برای ســال تحصیلی ۹۹ مشخص و ارسال کنند؛ به همین خاطر در اوایل تابستان 

جلسه ای را برای داشتن یک رویه واحد در سطح استان برگزار می کنیم.
وی در خصوص قانون گسترش عفاف و حجاب به عنوان یکی از وظایف و تکالیف ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، افزود: شورای عالی انقالب فرهنگی 
شرح وظایفی را برای ستاد از جمله نظارت، بررسی و پیگیری موضوع حجاب و عفاف در امور مربوط به دستگاه ها و حمایت از آمران به معروف در نظر گرفته  که در 
ادامه به پیگیری مصوبات شورای انقالب تاکید و در بند ۶ این ماده رصد اقدامات انجام شده در اجرای قانون و انعکاس به مراجع ذی ربط نیز ذکر شده است.وی 
با بیان اینکه حوزه فعالیت ستاد تنها به حجاب و عفاف خالصه نمی شود، گفت: اگر به منکراتی که در سطح اجتماع در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه 

نشود، فقط با نگاه به عفاف و حجاب هم به نتیجه نمی رسیم. 

برنامه اجرایی دانشگاه ها برای گسترش حجاب و عفاف تدوین می شود



دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در باره مخالفت فدراســیون پزشکی ورزشی با برگزاری مسابقات دوچرخه ســواری بیان کرد: با توجه به اینکه اعالم شده بود 
فدراسیون ها از ۲۲ خرداد می توانند مســابقات خود را برگزار کنند، ما نیز در نامه ای به فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم کردیم می خواهیم لیگ ها  و مسابقات 
خود از جمله قهرمانی کشور را برگزار کنیم و دستور العمل بهداشتی برای اسکان و تغذیه و دیگر موارد به چه صورت است. ابتدا جوابی به نامه ما داده نشد سپس 
من با  فدراسیون پزشکی ورزشی تماس گرفتم و با دکتر مرادی صحبت کردم و اعالم کردم تقویم  ورزشی ما آماده است و تمام مسابقات خود را برنامه ریزی کرده 
ایم حتی برای برگزاری زمان مسابقات قهرمانی کشور از اتحادیه جهانی نیز استعالم گرفته ایم.  وی  گفت جواب نامه ارسال می شود،  در نامه  نیز گفته شده بود 
برگزاری مسابقات ممنوع است و فقط می توانیم تمرینات را  برگزار کنیم.محسن سلگی در مورد کم بودن تماس فیزیکی بین رکاب زنان گفت: زمانی که ورزشکار 
روی دوچرخه سوار  می شود فاصله فیزیکی الزم رعایت می شود و رشته ما نسبت به برخی رشته ها کم خطر تر است. نمی دانم چرا مجوز برگزاری مسابقات به 

ما داده نشد. امیدوارم هر چه زودتر دوچرخه سواری از این بالتکلیفی بیرون بیاید.

رفتار دوگانه فدراسیون پزشکی ورزشی، دوچرخه سواری را بالتکلیف کرد
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دلیل ناراحتی »کربکندی« از باشگاه ذوب آهن مشخص شد
رییس سازمان فوتبال باشگاه ذوب آهن مدتی اســت که به دلیل ناراحتی از مدیران این باشگاه 
در محل کار خود حاضر نمی شود.رسول کربکندی در تاریخ ۲4 دی سال گذشته به دلیل یکسری 
رفتارها از سوی مدیریت باشگاه در نقل و انتقاالت از سمت خود استعفا می کند؛ اما جواد محمدی 
مدیرعامل باشگاه بعد از جلسه ای که با وی می گذارد او را متقاعد می کند که به کارش ادامه دهد.

به تازگی به دلیل اختالف در مسائل مالی و برخی از امور مدیریتی رسول کربکندی بار دیگر تصمیم 
گرفته با این باشگاه همکاری نکند.او از اول خرداد امسال دیگر در باشگاه حاضر نشده است؛ دلیل 
ناراحتی کربکندی از این باشگاه فقط بحث حقوقش نیست.کربکندی در این زمینه اظهار داشت: 
نمی خواهم در مورد مسائل باشــگاه صحبت کنم. من مدتی است که جواد محمدی را ندیده ام و 
باید با خود او صحبت کنم؛ اما چند روزی است که در باشگاه حاضر نشده ام.وی افزود: اینکه بگویم 
از مجموعه ذوب آهن جدا شدم یا خیر قطعی نیست و باید بعد از جلسه با مدیریت باشگاه در این 
باره حرف بزنم ولی مشکل من فقط مالی نیست و مسائلی در امر مدیریت و شرح وظایف هست 
که باید با خود مدیرعامل در این باره صحبت کنم و ترجیح می دهم موارد را رسانه ای نکنم.برخی 
خبرها حکایت از این دارد که جواد محمدی این روزها کمتر در باشگاه ذوب آهن حضور پیدا می کند 
و شاید یکی از دالیل به وجود آمدن این مشکالت همین عدم حضور وی باشد. این روزها تمرینات 
تیم هم بدون حضور سرمربی برگزار می شود و درحالی که کربکندی مدیرفنی این تیم هم حساب 

می شود؛ اما از وی برای حضور در تمرینات دعوت به عمل نیامده است.

دلواپسان کرونا، آب هم نمی خواستید بخورید؟
 با اجباری شــدن اخذ آزمایش کرونا برای تیم های لیگ برتری، صدای بعضی باشگاه ها درآمده 
که ما پول نداریــم و نمی توانیم هزینه های آزمایش را تامین کنیــم. می فهمیم که این آزمایش ها 
گران هســتند و به خصوص پرداخت این قبیل هزینه های پیش بینی نشــده در اقتصاد شکننده 
فوتبال ایران دشوار اســت، اما خداوکیلی باشــگاهی که مدیرش می گوید: »پول آب معدنی هم 
نداریم، چه برســد به تســت کرونا«، چرا باید در لیگ برتر باشــد؟ خب اینطوری بدون کرونا هم 
که کار شــما زار بود. این چه مدل تیم داری است؟ این چه خوره ای اســت که به جان فوتبال ایران 
افتاده؟ آقایان دور هم می نشینند و تصمیم می گیرند با چندرغاز پول، باشگاه داری کنند. همیشه 
هم نگاه شــان به کمک های بیرونی اســت. بعد وســط فصل به روغن ســوزی می افتند و کاسه 
 چه کنم چه کنم دســت می گیرند. خب این اصال به چه دردی می خورد؟ گیریم کرونا نبود، آب هم 

نمی خواستید بخورید؟

کرونا، فینال لیگ قهرمانان آسیا را تک بازی می کند
لیگ قهرمانان آسیا که هر ساله در قاره کهن برگزار می شود یک قانون خاص دارد که متفاوت با بیشتر 
رقابت هاست و آن اینکه دیدار فینال به صورت رفت و برگشــت برگزار می شود.طبق اعالم روزنامه 
الوطن، در صورت ادامه ویروس کرونا در آســیا باتوجه به اینکه همه بازی ها بدون تماشاگر برگزار 
می شود دیگر نیازی نیست که فینال هم به صورت رفت و برگشت برگزار شود و تنها یک بازی انجام 

خواهد شد تا تیم برنده جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
قرار اســت که کنفدراســیون فوتبال آســیا در جلســه چهارشــنبه هفته جاری خود درباره شیوه 
ادامه لیگ قهرمانان آســیا تصمیم نهایــی را بگیرد.مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان آســیا بعد از 
برگــزاری دو بازی به خاطر شــیوع ویروس کرونــا تعطیل شــد و تاکنون تصمیم گیــری نهایی 
درباره ادامه این رقابت ها گرفته نشــده اســت، البته AFC اصرار دارد که این بازی ها بدون حضور 
 تماشاگر برگزار شود و در جلســه چهارشنبه درباره  شــیوه  برگزاری ادامه این رقابت تصمیم نهایی 

گرفته می شود.

وقتی تست کرونای بازیکنان لیگ برتری مثبت می شود؛

 چه کسی پاسخگوست؟

در حالی طی روزهای گذشته عکس تفریح   سمیه مصور
دسته جمعی تعدادی از فوتبالیست ها در 
اوج کرونا منتشر شده  که برخی از مدیران باشگاه های لیگ برتری در 
این روزها چهره دایه دلسوزتر از مادر به خود گرفته اند؛ مدیرانی که گاها 
چهره اندیشمندان و پزشکان حاذق را به خود گرفته و مسئوالن وزارت 
ورزش را هم نصیحــت می کنند؛ اما قــادر به کنترل بازیکنان شــان 
نیستند.پس از اعالم ســازمان لیگ مبنی بر از سرگیری فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر بسیاری از مدیران باشگاه ها از در مخالفت با این 
تصمیم بر آمدند و کار تا جایی پیش رفت که برخی از آنها نامه به وزارت 
ورزش زده و خواهان تعطیلی این مســابقات شدند و حتی مسئوالن 
فدراســیون فوتبال را تهدید کردند که در صورت تمایل به برگزاری این 

رقابت ها به فیفا شکایت می کنند.
 سالمت بازیکنان و خانواده هایشان، مهم ترین دلیلی بود که از سوی 
این مدیران برای ابراز مخالفت شان با از ســرگیری رقابت های لیگ 
برتر مطرح شــد. آنها معتقد بودند که نباید از کنار مسئله مهم سالمت 
به راحتی عبور کرد و این موضوع را جدی نگرفت، اما در شــرایطی که 
 هرروز بــا اظهارنظرهایی متفاوتی از ســوی این مدیــران در این باره 

روبــه رو  بودیم، عکــس هــای از تفریح دســته جمعــی برخی از 
فوتبالیست ها در فضای مجازی منتشر شد.

دو هفته قبل گروهی از بازیکنان تیم های مختلف که هم ســن و سال 
و رفیق هســتند به تور ۳ روزه در ییالق النزه منطقه ای مابین ماســال 
و شــاندرمن در اســتان گیالن رفته بودند. امید نورافکن )سپاهان(، 
سبحان صفری زاده )ســردار بوکان(، محمد ســلطانی مهر )شاهین 
شهرداری بوشــهر(، محمدصادق پاک قدم و مهدی یوسفی )بادران 
تهران( و محمــد خدابنده لــو )پیکان( نفراتی هســتند کــه از روی 

عکس های منتشره قابل شناسایی هستند. 
سوال اینجاست که این نســل جوان که تعدادی از آن ها سابقه حضور 
در تیم ملی جوانان و امید را دارند و به خصوص امید نورافکن کاپیتان 
تیم ملی امید با ســابقه بازی در اروپا چه فکــری کرده اند که در اوج 
 شــیوع ویروس کرونا به تور شــمال رفته اند؟ آن ها مدام دست روی

  شــانه های یکدیگــر گذاشــته و عکس هــای یــادگاری انداختند 
 و همگی شــب را در کلبــه ای کوچــک در حداقل فاصلــه اجتماعی

 ســپری کرده اند؛ اما آیا فکر نکــرده بودند احتمــال دارد به ویروس 
مبتال شوند؟

نتیجه تســت امید نورافکن مثبت درآمد. خب حاال تکلیف رفقایش 
که ۳ روز کنار هم نفس کشیده و غذا خورده اند چه می شود؟ آن ها هم 
سر تمرین تیم های باشــگاهی خود رفته اند و خدا می داند چه در دل 

همبازیان شان می گذرد.
اگرچه نباید از  بی توجهی این بازیکنان به رعایت مســائل بهداشتی 
و عدم اجتناب آنها از ســفر آن هم به منطقه ای که وضعیت آن از نظر 
شیوع بیماری قرمز بوده به راحتی عبور کرد و جریمه ویژه ای باید برای 
آنها در نظر گرفته شود؛ اما بدون شــک مدیران و مربیان تیم هایی که 
این بازیکنان را در اختیار داشــتند مقصر اصلی این اوضاع هســتند، 
مدیرانی که نتوانسته اند بازیکنانشــان را در زمانی که تمرینات تیم ها 
تعطیل بوده کنترل کنند در حالی که با این بازیکنان قرارداد داشته اند 
و رفتار حرفه ای گری ایجاب می کند که تا مشخص شدن سرنوشت 
لیگ این بازیکنان تحت هدایت مربیان و مدیران قرار داشته باشند. 
حاال باید فوتبال تاوان غیرحرفه ای بودن بازیکنانش را پرداخت کند؛ 
بازیکنانی که به هیچ وجه حاضر به کم شدن درصدی از  قراردادهایشان 
 نشــده بودند و در مقابــل دســت از رفتار هــای غیرحرفــه ای هم

 بر نداشتند.

 ATC دروازه بان تیم ملی هندبال در خصوص صدور
محدود برای بازیکنان که اخیرا فدراســیون هندبال 
در خصوص آن تصمیماتی را گرفته اســت، گفت: در 
جریان این موصوع نیستم و به همین دلیل نمی توانم 
نظر خاصی بدهــم. نمی دانم دقیقا فدراســیون چه 
کاری می خواهد انجام دهد؛ اما طبق چیزی که اکنون 
می شنوم فکر کنم تنها فدراسیون ما باشد که این کار 
را انجام می دهد. در همه دنیا ترانسفر شدن و حضور 
لژیونر در کشورهای دیگر آزادانه است. فدراسیون سایر 
کشورها به بازیکنان شان کمک می کنند تا بتوانند در 
کشــورهای صاحب هندبال بازی کنند. فکر می کنم 
اگر قرار اســت این کار از ســوی فدراســیون صورت 
گیرد باید بیشــتر روی این قضیه تفکر شود.سعید 
برخورداری در پاسخ به این ســوال که گفته می شود 

ســطح تیم هایی که برخی از لژیونرهای ایرانی در آن 
مشغول هستند باال نیست، افزود: در مورد بازیکنانی 
که در لیگ اسپانیا، لیگ فرانسه، بوندسلیگای آلمان و 
چمپیونز لیگ اروپا بازی می کنند باید بگویم سطحش 
مشخص است و نیاز ندارد کسی در موردش نظر دهد. 
اسپانیا قهرمان دنیا و اروپاست و سطح ورزش اش نه 
تنها در هندبال بلکه در همه رشته ها در دنیا مشخص 
است. باید دید مشخصا منظورشان چیست. به هر 
حال آن هایی که در کشورهای صاحب هندبال بازی 
می کنند، سطح شان مشخص است و حرفی نیست.

وی افزود: از طرفی وقتی بازیکنان می بینند شرایط 
به لحاظ مالی و همچنین به لحاظ گرفتن حق قرارداد 
فراهم نیســت تمایل دارند در هر سطحی بیرون از 
ایران بازی کنند. این موضوع منطقی هم هست. اگر 

شرایط در ایران فراهم باشد بازیکن ترجیح می دهد 
در کشــور خودش بازی کند؛ اما من می دانم برخی 
از تیم ها مبالغ قراردادی بازیکنــان را حتی پرداخت 
نمی کنند.وی گفت: امیدوارم هندبال ایران در آینده 
شرایط بهتری داشته باشــد. آینده نه من بلکه همه 
هندبالی ها بهتر شود و بتوانیم پرچم ایران را باال نگه 
داریم. متاسفانه هندبال ما در این سال ها نتوانسته 
در سطح ملی خوب باشد. شــاید این ایراد از سوی 
فدراسیون هندبال هم باشد ولی به هرحال بازیکنان 

زحمت خود را کشیده اند.

دروازه بان تیم ملی هندبال:

هندبال ملی ایران خوب نبوده است

ربیع خواه، امیدوار به ادامه 
رکورد باورنکردنی

چهره روز

سیتی با »گواردیوال« امسال قهرمان اروپا می شود
 جیمی کاراگر ، ستاره سابق لیورپول که به عنوان کارشناس فوتبال با رسانه های این کشور همکاری می کند 
می گوید اطمینان دارد منچسترسیتی امسال می تواند قهرمان چمپیونزلیگ شود.درحالی که این روزها 
همه نگاه ها به لیگ برتر انگلیس و احتمال باالی قهرمانی لیورپول بعد از سی سال در این لیگ معطوف 
شده، ولی کاراگر می گوید نباید از احتمال قهرمانی مهم سیتی در لیگ قهرمانان چشم پوشی کرد.کاراگر 
به روزنامه تلگراف گفت:» من در لیگ قهرمانان تیمی نمی بینم که بهتر از سیتی باشد. تیم هایی که االن 
در رقابت ها مانده اند هیچ کدام نه به پای ســیتی می رســند و نه حتی به پای لیورپول و تاتنهام. دو تیم 
انگلیسی ای که اگر در دو سال گذشته نبودند سیتی زودتر توانسته بود قهرمان اروپا شود«. ستاره سابق 
لیورپول ادامه داد:» پاری سن ژرمن، بارسلونا و بایرن مونیخ بزرگ ترین تهدیدها هستند هر چند بارسا 
هنوز برای عبور از ناپولی کار سختی در پیش دارد و بایرن هم برای رسیدن به یک چهارم باید از سد چلسی 
عبور کند. پاری سن ژرمن به دلیل اینکه لیگ فرانسه تعطیل شده با یک نکته منفی بزرگ مواجه خواهد 
شد چون از کوران مسابقات دور خواهد ماند. بارسا هم دیگر آن تیم ترسناک گذشته نیست و حذف های 
اخیر آنها مقابل رم و لیورپول این موضوع را نشــان داده اســت. به این ترتیب، تیم گواردیوال به نظر من 

قوی ترین تیمی است که در حال حاضر در چمپیونزلیگ حضور دارد«.

یووه به بارسا: »آنسو فاتی« در مقابل »پیانیچ«
روزنامه کاتاالن اسپرت مدعی شد باشگاه یوونتوس به بارسلونا اعالم کرده در هر توافقی که برای انتقال 
میرالم پیانیچ از این تیم به نوکمپ صورت بگیرد، انتقال آنسو فاتی پدیده جوان بارسا به بیانکونری باید 
جزئی از این توافق باشد.درحالی که انتظار می رود در ماه های آتی انتقال میرالم پیانیچ از یوونتوس به 
بارسلونا انجام شود، باشگاه کاتاالن به دلیل دشواری های اقتصادی ناشی از بحران کرونا خواهان مذاکره 
با بیانکونری است تا در صورت امکان بخشی از هزینه این انتقال را با واگذاری بازیکن بپوشاند. اسپرت 
می گوید حاال که به نظر می رسد انتقال آرتور به یوونتوس انجام شدنی نیست، بیانکونری توجه خود را به 
جذب آنسو فاتی معطوف کرده است.آنسو فاتی که امسال برای اولین بار با پیراهن تیم بزرگسال بارسا به 
میدان رفته هم به جوان ترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شده و هم رکورد جوان ترین گلزن تاریخ 
بارسلونا را به خود اختصاص داده.جالب اینجاست که با وجود اینکه اخیرا اعالم شده بود بارسلونا تمایلی 
برای از دست دادن پدیده جوانش ندارد ولی اسپورت می گوید ظاهرا بلوگرانا آنقدر به جذب پیانیچ عالقه 

دارد که حتی حاضر است در ازای او آنسو فاتی را به تورینی ها واگذار کند.

لیورپول مشتری جدید »دمبله«
عثمان دمبله، وینگر فرانســوی تیم فوتبال بارسلونا مورد توجه باشــگاه لیورپول قرار گرفته است. 
یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی تیم لیورپول در سال های اخیر همواره برای جذب دمبله ابراز عالقه 
کرده و قصد دارد یک بار دیگر برای خرید این بازیکن اقدام کند.دمبله در آستانه جدایی از بارسلونا 
قرار گرفته اســت. این بازیکن از روزی که پیراهن بارسلونا را برتن کرده بار ها دچار مصدومیت های 
طوالنی مدت شده و هنوز نتوانسته یک فصل را به طور کامل برای تیمش بازی کند. به همین خاطر، 

باشگاه بارسلونا تصمیم گرفته تا به این بازیکن چوب حراج بزند.

دزدی 555 هزار پوندی از خانه ستاره منچسترسیتی
طبق گزارش سان، یک باند دزدان به منزل وینگر ملی پوش و الجزایری تیم فوتبال منچسترسیتی 
ورود کرده و وسایلی را به سرقت  بردند.این اتفاق در حالی رخ داد که ستاره تکنیکی در آپارتمانش 
که در مرکز شهر منچستر است، حضور نداشت.طبق برآورد پلیس، ارزش وسایل سرقت شده بالغ 
بر 555 هزار پوند اســت.از جمله وسایل سرقتی می توان به چند ســاعت گران ۲55000، 44000 و 

۳9000 پوندی وی اشاره کرد.

فوتبال جهان

چهار ســال پیش در چنین روزهایی بود که 
محسن ربیع خواه با عقد قراردادی دو ساله 
به پرسپولیس پیوست تا یکی از عجیب ترین 
خریدهای لیگ شــانزدهم به دســت علی 
اکبر طاهری و محمد ترکاشــوند رقم بخورد؛ 
انتقالی که شایعات فراوانی را پشت سر خود 
داشــت اما حاال همه آن ها فراموش شــده 
و ربیع خــواه به عنوان بازیکنی باســابقه در 
ترکیب قرمزها شــناخته می شــود.وقتی او 
در ۲9 ســالگی به جمع سرخ پوشان ملحق 
شــد، کمتر کســی تصور می کرد که برانکو از 
وی اســتفاده کند؛ اما از همان بازی نخست 
مقابل سایپا، او در ســمت چپ خط دفاعی 
به کار گرفته شد و فصل را با عنوان دفاع چپ 
فیکس پرسپولیس به پایان رساند. در لیگ 
هفدهم که تصور می شد آخرین فصل حضور 
ربیع خواه باشــد، پرسپولیس با محرومیت 
نقل و انتقاالتی مواجه شد و برانکو نیز دستور 
به حفظ هافبک دفاعــی تیمش داد.تمدید 
قرارداد با این بازیکن ســر به زیر که هجمه 
و فشــار هواداری روی عملکردش بی تاثیر 
بود، باعث شــد تا او در تمــام قهرمانی های 
تیم برانکو حضور داشته باشد. بسیاری گمان 
می کردند که برانکو عامــل حضور ربیع خواه 
در زمین مسابقه بوده اما وی در تیم گابریل 
کالدرون هم به کار گرفته شــد تــا ثابت کند 
مهره ای کارآمــد در ترکیب تیم اســت.حاال 
ربیع خواه دور جدید تمرینات را با ۱0۱ بازی در 
پرسپولیس آغاز کرده و یکی از باتجربه ترین 
بازیکنان این تیم محســوب می شود. نکته 
جالب این که وی برای فصل آینده هم قرارداد 
دارد و اگر یحیی او را نگــه دارد، به رکورد پنج 
فصل بازی در پرســپولیس خواهد رســید؛ 
چیزی که بدون تردید برای خــود او نیز باور 
نکردنی خواهد بود.نکته جالب این که باوجود 
پشت ســر گذاشتن ســه مصدومیت رباط 
صلیبی و همچنین سن و سال باال، ربیع خواه 
در تست آمادگی جســمانی که هفته گذشته 
برگزار شــد، جزو بهترین بازیکنان بود و این 
نشان می دهد که وی حتی پس از قرنطینه 

هم آمادگی اش را از دست نداده است.

حاال باید فوتبال تاوان غیرحرفه ای بودن بازیکنانش 
را پرداخت کند؛ بازیکنانی که به هیچ وجه حاضر به 
کم شدن درصدی از  قراردادهایشان نشده بودند 
 و در مقابل دست از رفتار های غیرحرفه ای هم

 بر نداشتند.

مستطیل سبز

وز عکس ر

جشن تولد خلوت 
مربی استقالل با 

لباس بارسا
دســتیار اول فرهاد مجیدی  
شنبه شب تولد خود را جشن 
گرفت. نامجو مطلق 5۳ ساله 
شد. جالب اینجاســت او در 
مراسم تولد خود لباس بارسا 
به تن داشــت. نامجو مطلق 
متولد ۱0 خرداد سال ۱۳54 در 

تهران است.



دوشنبه 12 خرداد  1399 / 9 شوال 1441/ 1 ژوئن 2020/ شماره 2986

 پیام تسلیت  شهردار اصفهان 
در پی درگذشت پدر شهیدان امینی نور

ًة، َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي ْرِضيَّ ُة ارِْجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيًة مَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ  يا َأيَّ
حاج علی امینی نور، پدر شــهیدان امینی نور، پس از ســال ها صبر و شــکیبایی در فراق فرزندان 

رشیدش آســمانی شــد و به فرزندان 
شهیدش پیوســت.   مردی از تبار نورانی 
آنان که در راه عشق، هرآنچه دارند تقدیم 
کــرده و از امانات دنیوی مــی گذرند تا 
رســتگاری و ســعادت اخروی را توشه 
راه کنند.  اسماعیل، ســعید و مجید تنها 
فرزندان ایــن پدر بودند که هر ســه در 
راه خدا و دفاع از کیان کشــور عزیزمان، 
راه شــهادت گزیدند؛ اگرچه فرزندش 
اسماعیل امینی نور، همچنان مفقود االثر 

است و پدر تا آخرین لحظه وداع با زندگی، چشم انتظار بازگشت او بود.  درگذشت این پدر بزرگوار 
را به خانواده وی و جمیع خانواده معزز شــهدا تسلیت گفته، از خداوند ســبحان برای بازماندگان، 
شکیبایی بر هجران و برای آن مرحوم، رحمت واسعه الهی به وسعت دل دریایی اش، مسألت دارم.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

یکسان سازی بهای پسماندهای خشک دریافتی در اصفهان
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از یکسان سازی بهای پسماندهای 
خشک دریافتی از شهروندان از طریق سامانه های مختلف جمع آوری در اصفهان خبر داد.محمد 
منوچهری با اشاره به یکسان ســازی بهای پسماندهای خشــک دریافتی بیان کرد: هر کیلوگرم 
پسماندی که شهروند هم از طریق تحویل پسماند خشک به ایستگاه و هم طی جمع آوری پسماند 
از درب منازل دریافت مــی کند، 350 تومان خواهد بود.وی ادامه داد: تــا کنون بهای پرداختی به 
شهروندان بابت پسماند خشک تحویل داده شده، در ایســتگاه های بازیافت با بهای آن با شیوه 
جمع آوری از درب منازل اختالف اندکی داشته که از این پس این اختالف نیز حذف شده و بهای 
مدنظر برای هر دو شیوه یکسان خواهد شد.منوچهری با اشاره به این که سیاست سازمان مدیریت 
پسماند مبتنی بر پرداخت وجه نقد به شهروندان نیست، اضافه کرد: سعی بر این است تا با اهدای 
کاال و یا عرضه خدمات، نیازهای گســترده تری از شهروندان را پاســخ دهیم و بر همین اساس 
ایستگاه های بازیافت محصوالتی مانند انواع شــوینده ها و نایلون را در ازای پسماند دریافتی به 
شــهروندان اهدا می کنند و همچنین در صورت تمایل شــهروند، به میزان بهای پسماند، اصفهان 
کارت شهروند شارژ می شود.معاون اجرایی ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اضافه 
کرد: اگرچه بهای پسماند خشک در شــیوه جمع آوری درب منازل نیز همین مقدار محاسبه می 
شود؛ اما در ایســتگاه های بازیافت تنوع و کثرت هدایا و خدمات بیشتر بوده و به همین دلیل به 
شهروندان پیشنهاد می شود همکاری با ایستگاه های بازیافت در اولویت قرار بگیرد.وی در مورد 
بهای پیشین پسماندها قبل از یکسان سازی نیز بیان کرد: تا قبل از این، بهای پسماندها به صورت 
متفاوت شــامل درب منازل 200 تومان، ایســتگاه های بازیافت 300 تومان و شارژ اصفهان کارت 
350 تومان محاسبه می شــد.به گفته منوچهری، در حال حاضر 28 غرفه بازیافت و 28ایستگاه 
ثابت در سطح شهر فعال هســتند و به زودی 15 غرفه بازیافت هم به این تعداد افزوده می شود.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان در خصوص ساعات کاری ایستگاه 
های بازیافت نیز بیان کرد: در حال حاضر ایســتگاه های بازیافت از ساعت 8الی 20 و غرفه های 

بازیافت از ساعت 8 الی 18 فعال هستند.

 تالش سه منطقه 10، 15 و 14 در حجم بی سابقه آزادسازی ها برای مسیر حلقه چهارم ترافیکی اصفهان؛

290 هزار مترمربع

مجموعه پل ها و تقاطع شــهید ســلیمانی، تقاطع آفتاب و اتصال به 
بلوار فرزانگان بخشــی از رینگ چهارم ترافیکی شــهر اصفهان است 
که در محدوده ســه منطقه 10، 14 و 15 قرار گرفته و تاکنون عملیات 
آزادسازی بخش زیادی از طرح که از نظر حجم آزادسازی کم سابقه 
بوده، انجام شده اســت. هم اکنون منطقه 14  و 10 به آزادسازی 100 
درصدی این طرح رسیده اســت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، چهارمین حلقه حفاظتی اصفهان ترکیبی از 5 پل و 
23 تقاطع شهری است که به صورت روگذر و زیرگذر ساخته می شود. 
کیلومتر صفر این حلقه، شمال شرق اصفهان و در محل سابق کارخانه 
قند اســت که اکنون با نام طرح »سردار ســلیمانی« در حال تکمیل 
اســت.   حلقه چهارم با طول 78.2 کیلومتر دورتادور شهر اصفهان را 
دربرخواهد گرفت و محلی برای تردد ایمن و ســریع تر ماشین های 
باری و ترانزیتی از اصفهان به ســمت اســتان های دیگر خواهد بود. 
شــهرداری 5 ، اولویت را برای اجرای رینگ چهــارم در نظر گرفته که 
اولویت اول با 9 کیلومتر مسیر ساخته خواهد شد. این قسمت از طرح 
شامل مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانی، تقاطع آفتاب و اتصال 

به بلوار فرزانگان اســت که پیش بینی می شــود در پایان سال 99 به 
بهره برداری برســد. این بخش از کار مناطق 14،15 و 10 شهر اصفهان 
را دربرمی گیرد. مناطقی که در این سال ها آسیب های مالی و جانی 
زیادی را به علت تردد ماشین های باری و سنگین متحمل شده اند.

به همین سبب هم طی دو سال گذشته سه منطقه 10، 14 و 15 تمرکز 
خود را بر آزادسازی اراضی بر سر راه این طرح گذاشته اند و منطقه 14 
و 10 شهرداری توانسته اند به آزادســازی 100 درصد دست پیدا کنند و 

وضعیت در منطقه 15 هم رو به تکمیل است.

حجم وسیع آزادسازی در منطقه 14
علی شمســی، مدیــر منطقه 14 شــهر اصفهان در خصــوص میزان 
آزادســازی ها در رینگ چهارم ترافیکی شــهر در محدوده منطقه 14 
با بیان اینکه طــول رینگ چهارم حدفاصل جاده خاکی کمپ شــهید 
خبوشانی تا بزرگراه اردســتانی دارای طول 772 متر و عرض متوسط 
100 متر است، اظهار کرد: عرض متوسط لوپ ها در این طرح 335 متر 
اســت.وی ادامه داد: این طرح بیش از 123 هزار مترمربع آزادسازی 

عرصه کشاورزی و یک هزار و 570 مترمربع عرصه و امتیازات تجاری 
و کارگاه نیاز داشت که با صرف اعتبار 300 میلیارد ریال به پایان رسیده 
است.مدیر منطقه 14 شهر اصفهان با اشاره به اینکه این بخش از پروژه 
رینگ چهارم شهر اصفهان به ادامه خیابان فرزانگان متصل می شود، 
افزود: این خیابان حدفاصل جاده خاکی کمپ شــهید خبوشــانی تا 
خیابان آیــت ا... غفاری به طول دو هزار و 240 متر و عرض متوســط 
56 متر اســت. وی ادامه داد: این طرح بیش از 115 هــزار مترمربع 
آزادسازی عرصه نیاز داشــت که با صرف اعتبار 173 میلیارد ریال این 
کار انجام شده است. شمسی با اشاره به اینکه ادامه خیابان فرزانگان 
حدفاصل خیابان آیت ا... غفاری تا خیابــان بعثت، به طول دو هزار و 
684 متر و عرض 50 متر نیز از دیگر بخش هایی اســت که به رینگ 
چهارم متصل می شــود، گفت: مســاحت آزادســازی این طرح هم 
115 هزار مترمربع در بخش زراعی و 5 هزار و 500 متر شــامل عرصه 
و امتیازات کارگاه، تجاری و دامداری اســت که برای آن بیش از 530 

میلیارد ریال هزینه شده است.

35 درصد رینگ در منطقه 15 آزادسازی شده است 
در ادامه رینگ به منطقه 15 شــهر اصفهان می رسیم جایی که رینگ 
چهارم با پروژه مجموعه پل ها و تقاطع سردار سلیمانی ادامه می یابد. 
به گفته مسعود قاسمی، مدیر منطقه 15 شهر اصفهان این طرح دارای 
پنج پل غیرهمسطح است که برای اجرای طرح در این محدوده باید 
260 هزار مترمربع آزادســازی با صرف اعتبار یک هــزار و 800 میلیارد 
ریال صورت گیرد.وی افــزود: تاکنون 70 هــزار مترمربع معادل 35 
درصد اراضی مورد نیاز طرح تقاطع غیرهمســطح شــهید سلیمانی با 

اعتبار 240 میلیارد ریال آزادسازی شده است. 

آزادسازی 100 درصدی رینگ چهارم در منطقه 10
رینگ چهارم عالوه بر مناطق 14 و 15 به منطقه 10 هم می رســد که در 
این بخش از شــهر اصفهان این پروژه با نام طرح تقاطع غیرهمسطح 
شــهید اردســتانی به رینگ متصل می شــود. حمیدرضا شهبازی، 
مدیر منطقه 10 شــهر اصفهان در خصوص آزادســازی مورد نیاز حلقه 
حفاظتی در محدوده منطقــه 10 اظهار کرد: مســیر حلقه حفاظتی و 
تقاطع غیرهمسطح آفتاب در بزرگراه شهید اردســتانی نیاز به یکصد 
هزار مترمربع آزادســازی با صرف اعتبــار 250 میلیارد ریال دارد. وی 
ادامه داد: تاکنون 100 درصد آزادسازی طرح در محدوده منطقه انجام 

شده است.

دبیر مسابقه نقاشــی »حقوق کودک از نگاه کودک« 
گفت: با پایان یافتن فرصت ارســال آثار نقاشــی به 
دبیرخانه مسابقه »حقوق کودک از نگاه کودک«، تعداد 
یک هزار و 920 اثر به دبیرخانه این مســابقه ارســال 
شد.محمد شریف شاهی با اشاره به اینکه آثار ارسالی 
به دبیرخانه مســابقه »حقوق کودک از نگاه کودک« 
توسط یک هزار و 790 هنرمند کودک از بیش از یکصد 
شهر و روستای ایران است، اظهار کرد: بیشترین آثار 

از اصفهــان، تبریز، خرم آباد، کنگان، کرمان، بوشــهر، 
جهرم و زاهدان به دبیرخانه مســابقه رسیده  و تقریبا 
از تمام استان های کشور در این مسابقه شرکت شده 
است.وی ادامه داد: هدف از این مسابقه که با همکاری 
مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک و انجمن علمی 
حقوق کــودک ایران برگزار می شــود، ترویج گفتمان 
حقوق کــودک در خانواده و جامعــه و ارتقای آگاهی، 
رعایت و تضمین حقوق کودکان اســت. دبیر مسابقه 
نقاشی»حقوق کودک از نگاه کودک« افزود: آثار ارسالی 
شامل نقاشــی کودکان از مصادیق مختلف حق های 
کودک شامل حق حیات، حق سالمت، حق آموزش، 

حق زندگی خانوادگی، حق شــادی و بازی و... است 
که از نظر تعداد شرکت کنندگان و کیفیت آثار دریافتی 
سطح این مسابقه مطلوب ارزیابی می شود.آثار ارسال 
شده به دبیرخانه مسابقه در دو مرحله داوری می شود؛ 
در مرحله اول از مجموع کل آثار تعداد 200 اثر برگزیده 
شده و برای برگزاری نمایشگاه انتخاب می شود. نتایج 
داوری 23 خردادماه همزمان با »روز جهانی مبارزه با 
کار کودکان« اعالم می شود.همچنین در مرحله دوم 
از مجموع 200 اثر راه یافته به بخش نمایشگاه، 50 اثر 
به عنوان آثار نهایی برای انتشار کتابی با موضوع حقوق 

کودکان انتخاب می شود.

دبیر مسابقه نقاشی »حقوق کودک از نگاه کودک« خبر داد:

  ارسال هزار و 920 اثر به دبیرخانه مسابقه
 »حقوق کودک از نگاه کودک« 

پیوند دوباره اصفهان و تبریز
در ســفر قائم مقام معاون فرهنگی شــهردار تبریز به اصفهان، زمینه های میزبانی از رویداد» شب 
فرهنگی تبریز در اصفهان« بررســی شد.نخستین رویداد شــب فرهنگی اصفهان بهمن ماه سال 
گذشــته به میزبانی تبریــز و با حضور 
اهالی فرهنگ و هنر نصف جهان در این 

کالن شهر برگزار شد.
در جریان برگزاری این رویداد فرهنگی 
در تبریز به عنوان یکی از خواهرشهرهای 
اصفهان، دو طــرف بر ادامــه مراودات 
فرهنگی و هنری تاکید کردند که یکی از 
محورهای این تاکیدات برگزاری رویداد 
شــب فرهنگی تبریز در اصفهان بود.در 
همین راســتا منصور برادران، قائم مقام 
معاون فرهنگی شهردار تبریز با حضور در اصفهان با محمد عیدی، رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.معاون فرهنگی، هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان در این خصوص اظهار داشت: این جلســه پیرامون توسعه تعامالت 
فرهنگی بین دو شهر اصفهان و تبریز برگزار شــد. اصفهان و تبریز شهر مکاتب به شمار می روند که 
یا خاستگاه بسیاری از مکاتب هنری بودند و یا پرورنده آن.علیرضا روحانی به قرابت های تاریخی 
فراوان بین این دو شهر اشاره کرد و افزود: این قرابت ها به ویژه در زمانی نمود پیدا می کرد که اصفهان 
و تبریز در بسیاری از مقاطع تاریخی در کنار یکدیگر قرار می گرفتند و در کشور جریان ساز می شدند 
که دوران مشروطه و انقالب اسالمی نمونه هایی از آن است.وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های 
بسیاری که بین اصفهان و تبریز وجود دارد، می توانند این ظرفیت ها را با یکدیگر به اشتراک گذاشته 
و جریان فرهنگی و هنری ویژه ای در ایران شــکل دهند.معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی ، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به بررسی موضوع میزبانی رویداد شب فرهنگی تبریز 
در اصفهان در این نشست گفت: شب فرهنگی اصفهان بهمن ماه سال گذشته در تبریز برگزار شده 
بود که نخستین رویداد از سلسله رویدادهای شــب فرهنگی اصفهان محسوب می شد که البته با 
به وجود آمدن شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، در این نشست به بررسی این شرایط و 
نحوه میزبانی اصفهان از شب فرهنگی تبریز پرداختیم.روحانی در پاسخ به اینکه اگر وضعیت شیوع 
بیماری کرونا شرایط را برای برگزاری شــب فرهنگی تبریز در اصفهان به صورت عرصه محور فراهم 
نکند آیا امکان برگزاری رویداد به صورت مجازی وجود دارد یا خیر، بیان کرد: در این نشست به این 
موضوع هم اشاره شد؛ اما اولویت ما این است که بخشی از این رویداد را در عرصه  و با حضور فیزیکی 
اصحاب فرهنگ، هنر و ادب تبریز برگزار کنیم و البته از بستر فضای مجازی برای توسعه این رویداد 
استفاده خواهیم کرد.وی درباره اینکه برنامه شــب فرهنگی اصفهان قرار است رویدادی ادامه دار 
باشد، تصریح کرد: سیاستی که منجر به تعریف رویداد شب فرهنگی اصفهان در کالن شهرها، مراکز 
استان ها و حتی شهرهای تاثیرگذار استان که رابطه ای دوسویه با شهر اصفهان دارند، شد بر این مبنا 
بود که این رویداد را در شهرهای متعددی برگزار کنیم و در حال برنامه ریزی در این خصوص هستیم. 
البته شیوع ویروس کرونا و فضای جدید کشــور این برنامه ریزی ها را تحت  تاثیر قرار داد و موجب 
تغییر آن شد. وی اضافه کرد: نگاه بلندمدت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
برگزاری این رویداد در خواهرخوانده های اصفهان در کشورهای دیگر نیز بوده که می تواند به توسعه 
فرهنگ گفت وگو، توسعه گردشگری و تعامالت فرهنگی و توســعه گفتمان صلح که عمال در بستر 
فرهنگ و هنر اتفاق می افتد، کمک کند.معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: فکر می کنم پس از بازنگری در برنامه ریزی های خود بتوانیم تا 
پایان امسال رویداد شب فرهنگی را در چند نقطه هدف دیگر برگزار کنیم که تمام این برنامه ریزی ها 

تابع شرایط حاکم بر کشور پیرامون بیماری کرونا خواهد بود.

با مسئولان

خبر روزشهرداری

عضو شورای شهر:

اصفهان نباید به باتالق 
سرمایه گذاران تبدیل شود

عضو شورای اسالمی شهر در یکصد و بیست و 
چهارمین جلسه علنی اظهار داشت: متاسفانه 
با وجود  تــالش های پیوســته و متعددی که 
طی سال های گذشته در شــهر اصفهان برای 
حفظ و تقویت فضای ســرمایه گذاری صورت 
گرفته است،  مدتی است کوته نگری به بخش 
خصوصی و ســرمایه گذاران در شــهر اصفهان 
موجبات سرمایه گریزی و فرار سرمایه گذاران 
از این کهن شــهر را فراهم کرده است که قطعا 
ضمن ایجاد رخوت و نا امیدی در فضای سرمایه 
گذاری در دیــار نصف جهان موجب گســیل 
سرمایه ها به ســایر نقاط کشــور خواهدشد.

رضا امینی ادامه داد: دســت انداز های متعدد 
اداری و ایجاد تنگناهای صعب العبور در مسیر 
سرمایه گذاری و همچنین  برخوردهای سلیقه 
ای و تســویه حساب های شــخصی موجب 
شده است تا امنیت سرمایه و سرمایه  گذاران  
به محاق ابهام رفته و بیم آن  می رود که موانع  
متنوع  و بی مهری های مختلف دستگاه های 
متولی، از جمله مدیریت شهری، اعم از شورا و 
شهرداری با تولید کنندگان ساختمان ، هتل ها و 
سایر  مجتمع های  متنوع، اصفهان را به باتالق 
سرمایه در کشــور تبدیل کند.امینی با اشاره به 
استقبال گرم مدیران و مســئولین بسیاری از 
استان ها از سرمایه گذاران، افزود: رقابت جدی  
در جذب سرمایه ها از ســایر نقاط کشور وجود 
دارد و در کمال ناباوری جایگاه اصفهان از بستر 
مناسب سرمایه گذاری در حال تبدیل شدن  به 
شهری نا امن و رعب آور برای تولیدکنندگان و 
دلسوزان سرمایه گذار است.وی افزود: در یک 
منطقه شــهرداری دو پروژه وجود دارد که یکی 
از آنها  که متعلق به یکی از شــرکت های تحت 
مدیریت و نظارت شــهرداری است که درحال 
دریافت پروانه ساختمانی مسکونی با تخلف 
یک طبقه مــازاد بر کد ارتفاعی مجاز اســت و  
به رغم تذکــرات مکرر واعتراضــات محلی، از 
حمایت های جدی برخوردار و همچنان پی گیر 
دریافت پروانه مازاد بر حقوق قانونی ملک و 

مالکیت است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

حرکت محور گردشگری اصفهان به سمت شرق
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت ناژوان و مجموعه پارک طبیعی شــرق اظهار داشت: این دو مجموعه سرمایه بالقوه شهر اصفهان 
هستند که باید با نگهداری مناسب کارکردهای زیست محیطی خود از جمله فیلتر و تلطیف هوای شهر اصفهان را حفظ کنند؛ همچنین نگهداری فضای سبز 
موجود و گسترش آن در اولویت شهرداری اصفهان است.حسین امیری با بیان اینکه محدوده پارک طبیعی شرق، حدود یک چهارم فضای سبز شهر اصفهان را 
شامل می شود، گفت: این محدوده از کارخانه قند و در حاشیه اتوبان شرق آغاز و تا رودخانه زاینده رود در منطقه فیزادان و سازمان آرامستان ادامه دارد.امیری 
با بیان این که با توجه به استقبال زیاد شهروندان از کوه صفه، نیاز بود جایگزینی برای آن تعریف شود،   ادامه داد: در این راستا با برنامه ریزی و فراهم آوری 
امکانات در شرق اصفهان و همچنین وجود شهربازی رویاها با اجرای طرح گردشگری، کوه نخودی در آینده ای نزدیک، به محور گردشگری تبدیل می شود.

معاون شهردار اصفهان تاکید کرد: مجموعه کوه نخودی و بوستان اشراق ضمن اینکه چشم انداز بسیار زیبایی برای شهر اصفهان دارد، می تواند با رویکرد توزیع 
عادالنه خدمات فرهنگی و اجتماعی، پاسخگوی نیازهای شهروندان در راستای افزایش شور و نشاط در بستری امن باشد.

شهرداری قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه 350-5 مورخ 99/2/20 شورای 
محترم اسالمی شهر برای سومین مرحله نسبت به واگذاری بهره برداری یکساله 
از 17 عدد پایه بنر تبلیغاتی سطح شهر قهدریجان به افراد حقیقی یا حقوقی واجد 
شرایط که باالترین قیمت پیشنهادی را به شهرداری ارائه دهند اقدام نماید. لذا  از 
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا قیمت پیشنهادی 
خویش و همچنین دیگر مدارک شرکت در مزایده را با در نظر گرفتن شرایط ذیل در 
پاکات الف و ب پلمپ نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز از نشــر آگهی چاپ دوم، 

تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در دایره حراست شهرداری نمایند.
شرایط مزایده:

1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و به پیشنهاداتی 
که بعد از موعد مقرر در مزایده به دبیرخانه شــهرداری رسیده یا مشروط یا مبهم یا 

مخدوش باشد، ترتیب اثر نخواهد داد.
2-متقاضیان می بایست مبلغ 20/000/000 بیست میلیون ریال بابت سپرده شرکت 

در مزایده به حساب شماره 0224161331006 واریز و رسید آن را در پاکت 
الف تحویل نمایند.

3- پیشــنهادات رســیده در ســاعت 13 روز 99/3/31 با حضور اعضا کمیسیون 
معامالت شهرداری که در محل شــهرداری تشکیل می گردد باز، قرائت و رسیدگی 

می شود.
 4- حضور پیشــنهاد دهندگان یا نماینــده آنان با هماهنگی قبلی در کمیســیون

 فوق الذکر بالمانع می باشد.
5- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
6- هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

7- شــرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت 
دولتی را بنمایند.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به این معامله در اسناد مزایده مندرج است.

           آگهی مزایده واگذاری پایه های بنر تبلیغاتی شهرداری قهدریجان

مجید زمانی- شهردار قهدریجانم الف:863673

چاپ اولمرحله سوم
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 مصطفی ســاالری، مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی به 
منظور بازدید از مراکز بیمه ای و درمانی تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی، بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در این 
مراکز و دیدار با نمایندگان جامعه کارگری اســتان اصفهان به 

این استان سفر کرد.
بازدید از بیمارستان غرضی اصفهان نخســتین برنامه کاری 
ساالری در سفر یک روزه به اصفهان بود.وی  در این بازدید با 
اهدای گل به رییس بیمارســتان غرضی از زحمات این مقام 

مسئول و همکارانش در بحران شیوع کرونا قدردانی کرد.
  حق بیمه دریافتی توسط ســازمان تامین اجتماعی، طی 

مدت کمتر از یک ماه هزینه می شود
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این سازمان 
منابع دریافتی حق بیمه را پس از وصول باید طی مدتی کمتر 
از یک ماه هزینه کند، گفت: در برخی مواقع که با کمبود منابع 
روبرو می شویم تسهیالت را از بانک رفاه دریافت و تا پایان ماه 
این تسهیالت را بر می گردانیم.به گزارش اداره روابط عمومی 
مدیریت درمــان تامین اجتماعی اســتان اصفهان،مصطفی 
ساالری در جلسه ستاد تسهیلگری اســتان اصفهان با بیان 
اینکه 53 درصد از جمعیت کشور و 65 درصد جمعیت استان 
اصفهان تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار 
کرد: کف هزینه های ماهانه سازمان ۹600 میلیارد تومان است 
که 6700 میلیارد تومان مستمری، 2300 میلیارد تومان برای 

درمان و مابقی نیز صرف هزینه های جاری می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در سال ۹۹ 
هزینه ها به 12 هــزار میلیارد تومان افزایــش می یابد، ادامه 
داد: از این رو باید در زمینه وصول مطالبات برنامه جدی؛ اما 

منصفانه ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه دغدغه برای درآمــد زایی و وصول منصفانه 
مطالبات را داریم، اضافــه کرد: برخی بخشــودگی جرائم را 
مطرح می کنند که ما اســتقبال می کنیم و باید در این زمینه 

قانون اصالح شود.
  بخشنامه بازرسی دفاتر حقوقی ابالغ می شود

معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی نیز در این جلســه 
با بیان اینکه بخشنامه بازرســی از دفاتر قانونی در دستور کار 
است، ادامه داد: این بخشنامه با مشارکت جدی همه بخش 
ها به مدت هشت ماه تدوین شــده و به زودی ابالغ خواهد 
شد. مهرداد قریب با بیان اینکه در سال ۹7 برای کل اعضای 
هیئت بدوی دوره آموزشی برگزار شــده است، اضافه کرد: ما 
براین اعتقاد هســتیم که اموال تامین اجتماعی حق الناس 
است و از سوی دیگر باید شــرایط کارفرماها را نیز درک کنیم. 
وی با بیان اینکه بخشنامه بازرسی از دفاتر قانونی در دستور 
کار اســت، ادامه داد: این بخشنامه با مشــارکت جدی همه 
بخش ها به مدت هشــت ماه تدوین شــده و به زودی ابالغ 

خواهد شد.
    بهــره بــرداری از بیمارســتان هــای میــالد، نیازمنــد

 سرمایه گذار است
 مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت: بــرای

 بهره برداری از هشــت بیمارســتان میالد در کشــور نیازمند 
سرمایه گذار هستیم.مصطفی ســاالری در نشست خبری با 
خبرنگاران در اصفهان در خصوص تصمیم گیری نهایی درباره 
راه اندازی بیمارســتان میالد اصفهان اظهار کرد: هشت پروژه 
از این دست در کشــور داریم که قرار بود سرمایه گذار خارجی 
آنها را به بهره برداری برساند؛ اما به دالیلی سرمایه گذار حضور 

نیافت و منتظر سرمایه گذار برای اجرای این پروژه هستیم.
وی در خصوص بیمه بیکاری بحران کرونا نیز گفت: فهرست 
مشــموالن را وزارت کار به تامین اجتماعی ارســال و تامین 
اجتماعــی پس از بررســی لیســت متقاضیان را بــه همراه 
شماره حســاب به ســازمان برنامه و بودجه ارسال می کند 
که برای اســفند در این زمینه 240 هزار نفر را در دســتور کار 
پرداخــت داریم. مدیر عامل ســازمان تامیــن اجتماعی در 
ادامه در خصوص وضعیــت مراکز درمانی اســتان اصفهان 
در صورت وقوع موج دوم کرونا اظهار کرد: چنانچه اســتاندار 
کمبودی را اعــالم کند برطرف خواهد شــد. وی با بیان اینکه 
بر اساس مصوبه ســتاد ملی، بیماران مبتال به کرونا در کشور 
برای درمان هزینه ای پرداخت نکرده اند، گفت: این هزینه ها 
توسط سازمان تامین شده است. ساالری با بیان اینکه اجازه 

استخدام نیرو در ســازمان تامین اجتماعی اخذ شده است، 
گفت: اولویت جذب نخبگان اســت و با اســتفاده از آزمون و 
مصاحبه و ســابقه کاری جذب نیرو خواهیم داشــت. مدیر 
عامل ســازمان تامین اجتماعی در خصوص روند تخصیص 
تسهیالت به بازنشستگان استان اصفهان گفت: برای این امر 
2000 میلیارد تومان اعتبار در ســال جاری اختصاص داده ایم 
که پرداخت آن از شــنبه هفته آینده انجام می شــود. وی در 
خصوص همسان ســازی حقوق بازنشســتگان گفت: همه 
دولت عزم خود را برای تحقق این امر جزم کرده، برای این امر 
واگذاری درصدی از سهام تعدادی از شرکت ها در دستور کار 
اســت و وزارت اقتصاد در این زمینه همکاری خوبی را داشته 
اســت. ســاالری در خصوص پرداخت بدهی های دولت به 
تامین اجتماعی گفت: سال گذشته حدود هشت هزار میلیارد 
تومان از مطالبات دولت پرداخت شد، در سال جاری همسان 
سازی را برای پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از سوی دولت 
به صورت سهام در دستور کار داریم، البته دولت در این زمینه 
مجاز اســت ؛ا ما مکلف نیست. مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی تاکید کــرد: همه مطالبات مراکز درمانی از ســوی 

تامین اجتماعی پرداخت شده است.
   تکریم اربــاب رجوع در اولویــت رفتار کارکنــان تامین 

اجتماعی قرار دارد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تکریم ارباب رجوع 
باید در اولویت رفتار کارکنان تامیــن اجتماعی قرارگیرد، این 
امر وظیفه جدی در تامین اجتماعی اســت، مردم کارفرمای 

ما هستند. مصطفی ســاالری در جلسه شورای اداری تامین 
اجتماعی اســتان اصفهان هدف اصلی از سفر یک روزه خود 
را بازدید از مراکز درمانی و قدردانی از کارکنان سازمان تامین 
اجتماعی در استان اصفهان اعالم کرد و گفت: خدمت تامین 
اجتماعی در بحران کرونا قابل تقدیر بوده اســت. وی ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم تاج 
الدین اظهار کــرد: باید همواره قــدردان خدمات این عزیزان 

باشیم.
 مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در بخش 
درمان تامین اجتماعی و اســناد پزشــکی انجام اصالحات 
ساختاری را در دستور کار داریم، گفت: ایجاد توازن درمانی و 
افزایش عدالت در دسترسی به خدمات در احداث و توسعه 
مراکز درمانی مورد توجه قــرار دارد. وی در خصوص آموزش 

کارکنان ســازمان تامیــن اجتماعی گفت: موسســه عالی 
پژوهش تامین اجتماعی نیازها را بررســی و در صورت نیاز 
دوره آموزشی برگزار خواهد شــد. مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی در خصوص برگزاری آزمون مدیــران آینده اضافه 
کرد: شناسایی و انتخاب مدیران براساس معیارهای سه گانه 
آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و تجربیات و ســوابق شغلی 

کارکنان انجام می شود.
وی در خصوص لزوم اجرای تحــول دیجیتال اظهار کرد: این 
کار را با حذف تمدید دفترچه های بیمه آغاز کردیم، که  کاهش 
3۹ میلیونی مراجعات را به دنبال خواهد داشت. مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی درباره حذف دفترچه های درمان نیز 
گفت: برای تحقق این برنامه ابتدا بایــد تمهیدات الزم برای 
احراز هویت بیمه شدگان اتخاذ شود، سناریوهای مختلفی در 
این زمینه در دستور کار قرار داریم و تالش می کنیم به زودی 

این امر اجرایی شود.
وی ادامه داد: این امر نیز کاهش 15 درصدی مراجعات را به 
دنبال خواهد داشت.وی افزایش کمی و کیفی خدمت درمانی 
را از دیگر موضوعات مورد انتظار در تامین اجتماعی اعالم کرد 
و گفت: باید ارتقای کمی و کیفی را داشته باشیم، انتظار دارم 
در هر دو بخش موفق عمل کنیم، مالک های علمی در ارتقای 
افراد دخیل است.ساالری، وصول مطالبات سازمان در سال 
گذشته را هشــت هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: دولت 
برای پرداخت مطالبات ســازمان تامین اجتماعی همکاری 

خوبی داشت.

وی با بیان اینکه وجوه عرضه شستا در بورس را مجددا سرمایه 
گذاری مــی کنیم،گفت: هفت هــزار میلیارد عرضــه اولیه را 
برای خرید سهام فوالد مبارکه و سرمایه گذاری در بانک رفاه 
اســتفاده می کنیم. مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی با 
بیان اینکه بودجه  بیمارستان ها را ماهیانه پرداخت می کنیم، 
گفت: ما به بیمارستان اختیار می دهیم که این اعتبار را چگونه 
هزینه کند. وی در خصوص ســطح بندی منابع گفت: برنامه 
ویژه ای برای این امر داریم و امیدوارم همه اهداف ســازمان 

به خوبی محقق شود. 
   اولویت سازمان تامین اجتماعی در سال جاری متناسب 

سازی حقوق بازنشستگان است 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص محل هزینه 
کرد سود شســتا در بورس تصریح کرد: ریالی از این سود در 
سازمان صرف هزینه جاری نخواهد شــد، این پول اندوخته 
بلند مدتی است که سود آن به دســت بازنشستگان خواهد 
رسید. ســاالری در دیدار با تشــکل های بازنشستگان، بیمه 
شــدگان و کارگری اســتان اصفهان با بیان اینکه اولویت ما 
در ســال جاری متناسب سازی حقوق اســت، اظهار کرد: در 
نظر داریم بــرای اجرای این طرح تامین منابــع را در اولویت 

قرار دهیم.
 وی با بیــان اینکه تاکنــون مذاکرات مختلفــی برای تامین 
این منابع داشــته ایم، اضافه کرد: دولت نیز پشــتیبان این 
امر اســت و امیدواریم به زودی محقق شود. ساالری با بیان 
اینکه سازمان برنامه و بودجه، لیســت شرکت هایی را برای 
پشتیبانی همسان ســازی حقوق بازنشستگان معرفی کرده 
است، ادامه داد: بررســی روند کمک گرفتن از این شرکت ها 

در دست بررسی است و تاکنون عملکرد موفقی داشته ایم.
وی  با تاکید بر اینکه مطالبات جامعه بیمه شده به مسئوالن 
رســانده شــده اســت، اضافه کرد: تحقق این مطالبات در 
دستور کار ویژه است. ســاالری  در خصوص تدوین طرح سه 

جانبه گرایی تصریح کرد: همه اقدامات الزم برای تدوین این 
طرح در دولت انجام شــد و به دلیل شــیوع بحران کرونا به 
مجلس دهم نرسید و در حال حاضر با همان تدوین می تواند 
در مجلس یازدهم بررســی و در حداقل زمان ممکن تصویب 
شود. مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ادعا 
داریم وکیل مدافع تشکل ها هستیم، ادامه داد: در رأس دولت 
هم همین رویکرد وجود دارد. وی در خصوص بدهی به مراکز 

درمانی گفت: در حال حاضر ادعا داریم بدهی عقب مانده در 
بخش دولتی و خصوصــی نداریم و نظارت خــود بر کیفیت 
خدمات درمانی را ارتقا خواهیم داد. ساالری با بیان اینکه از 
ابتدای هفته گذشته تمدید اعتبار دفترچه های درمانی حذف 
شده است،افزود: ساالنه 3۹ میلیون نفر برای تمدید دفترچه 
مراجعه می کردند که اجرای ایــن طرح کمک قابل توجهی به 
کاهش تعداد مراجعــات دارد. وی اضافه کرد: بدون تردید با 
همه مشکالت موجود همه می خواهیم کاری کنیم و باری از 
مشــکالت را کم کنیم و ما برای این امر از هر روشی استفاده 
کرده و مضایقه نخواهیم داشــت. ســاالری با تاکید بر اینکه 
سعی داریم امانت دار خوبی برای بیمه شدگان باشیم، ادامه 
داد: در حــوزه درمان، پرداخت های مــوردی و پرداخت های 
مســتمر منابع داریم و باید این منابع با مصــارف همخوانی 

داشته باشد.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی با بیــان اینکه برای 
متناســب ســازی حقوق باید منابــع و مصــارف همخوانی 
داشته باشد، گفت: در سال گذشته در ماه های عادی حداقل 
هزینــه ۹600 میلیارد تومان بوده  و کل ذخایر ســود ســهام 
ســال گذشــته ۹ هزار میلیارد تومــان از 134 هــزار میلیارد 
تومان بوده است.وی با بیان اینکه ســال جاری هزینه های 
ماهانه تامیــن اجتماعی به 12 هزار میلیارد تومان می رســد، 
ادامه داد: این هزینه در بخــش پرداخت حقوق، حق درمان، 
حقوق بازنشســتگان و ... بوده اســت که باید تامین شــود 
و چنانچــه مازاد آن را درآمد داشــته باشــیم در پرداخت ها 
هزینه خواهد شد.ســاالری ادامه داد: ســطح بندی درمان 
در اســتان ها را در دســتور کار داریم، بر اســاس خدمات و 
 جمعیت سطح بندی داریم و خدمات بر اساس سطح بندی

 توسعه می یابد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه بیکاری 
کرونا گفت: تا بهمن سال گذشــته 240 هزار نفر مقرری بگیر 

بیمه بیکاری داشــتیم و در بحران کرونــا 670 هزار نفر واجد 
شــرایط در ســامانه ثبت نام کردند، معادل پنج هزار میلیارد 

تومان برای این امر در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی در خصوص پرداخت 
بدهی های دولت گفت: دولت ســاالنه 55000 میلیارد تومان 

می تواند به تامین اجتماعی پرداخت کند.
وی به بررســی بهبود ارائه خدمــات به ســالمندان در اداره 
بیماری های مزمن و طب ســالمندی اشــاره کرد و گفت: در 

آینده برای این بخش برنامه های خوبی را خواهیم داشت.
 سیستم هدایت بیمار در اصفهان می تواند به الگوی کشوری 

تبدیل شود
در ادامه مدیردرمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان اظهار 
داشت: سیستم هدایت بیمار که در استان اصفهان راه اندازی 
شده است می تواند الگوی خوب اجرایی برای کل کشور باشد.

 علی اعتصام پور در شــورای اداری تامین اجتماعی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه هیچ گاه در اســتان اصفهان بین درمان 
و تامین اجتماعی اختالفی نبوده اســت، اظهار کرد: شورای 
هماهنگی درمان در استان اصفهان ایجاد شده و به اندازه قابل 

توجهی در درمان بیمه شدگان موفق عمل کرده ایم.
وی با بیان اینکه راه اندازی این شورا به نظارت بر ارائه خدمات 
نیز کمک قابل توجهی داشته است، اضافه کرد: زیر مجموعه 
این شورا کمیته هایی است در بخش درمان، داروخانه و ... که 

نتایج خوبی را در بخش نظارت داشتیم.
مدیردرمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
در دو بحران آبان ســال ۹8 و بحران کرونا بیمارســتان های 
 تامین اجتماعی اســتان اصفهان مردانه ایســتادند، افزود: 
استاندارد سازی و هتلینگ بیمارستان ها به خوبی در استان 

اصفهان انجام شده است.
وی با بیان اینکه در همه بیمارستان های تحت پوشش تامین 
اجتماعی استان اصفهان پزشکان ضروری مقیم داریم، اضافه 

کرد: بخش پاویون برای این پزشکان راه اندازی شده است.
اعتصــام پور بــا بیان اینکــه در همــه مراکز درمانــی و پلی 
کلینیکهای استان اصفهان بهســازی و بازسازی انجام شده 
است، گفت: قطب پژوهش و آموزش درمان تامین اجتماعی 

استان اصفهان نیز راه اندازی شده است.
وی به راه اندازی کلینیک سیار در اســتان اصفهان اشاره کرد 
و گفت: سیســتم هدایت بیمار را در مدیریــت درمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان راه اندازی کرده ایم تا ارجاع بیماران 

به خوبی انجام شود.
مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه همه 
اســتان اصفهان به صورت موبایلی به یکدیگر وصل اســت، 
اضافه کــرد: در این زمینه رصــد تجهیزات مراکــز و ... انجام 

می شود.
  اقدامات درمانــی تامیــن اجتماعی در اصفهــان قابل 

تقدیر است 
استاندار اصفهان  نیز اظهار داشت : اقدامات صورت گرفته در 
مراکز درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی استان اصفهان 

قابل تقدیر است.
 عباس رضایی در جلسه ستاد تســهیلگری استان اصفهان با 
بیان اینکه اســتان اصفهان صنعتی ترین استان کشور است، 
اظهار کرد: 65 درصد از جمعیت این استان تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی قرار دارند که بیشتر از میانگین کشوری است.

وی به فعالیت های صورت گرفته در حــوزه تجهیز و هتلینگ 
دو بیمارستان غرضی و شــریعتی اصفهان و افزایش کیفیت 
خدمات این دو بیمارســتان اشــاره کرد و گفت: باید در این 
زمینه قدردان زحمات دکتر اعتصام پور باشــیم، ضمن اینکه 
جناب گورابی نیــز در حوزه بیمه ای اقدامات شایســته ای را 

انجام داده اند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه باید برای حل مشکالت استان 
اصفهان نگاه ویژه ای داشــت، اضافه کرد: اســتان اصفهان 

خاص است و باید خاص دیده شود.
وی با بیــان اینکه حضور فعــاالن اقتصادی در این جلســه 
بیانگر لزوم حل مشــکالت این قشــر اســت، تصریح کرد: 
صنعتــی بودن اصفهــان این شــرایط را ایجاب مــی کند که 
 مشــکالت اقتصــادی آن را ویــژه تــر و در ســطح ملــی

 بررسی کنیم.

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بیمارستان های دکتر غرضی و دکتر شریعتی  اصفهان بازدید کرد
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