
 وقتی رتبه اصفهان در زمینه امنیت سرمایه گذاری در استان ها ۲۱ است ؛

قطب سرمایه گذاِر سرمایه گریز!
3

پاسکاری  کرونایی!
 جدل تامین اجتماعی و علوم پزشکی اصفهان بر سر پذیرش بیماران کرونایی؛ 
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مدیرکل فرودگاه های استان خبر داد:

 افزایش تدریجی
  پروازهای فرودگاه 

اصفهان 

۵۰ درصد خانواده های 
 محروم استان اصفهان

 تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی هستند
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نیاز فوری به سه گروه 
خونی در اصفهان

7

 پیشرفت ۲۴ درصدی 
سازه و سیویل خط دو 

متروی اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه ۲۰ خرداد 1399 
 17  شوال  1۴۴1 

 9 ژوئن ۲۰۲۰
 شماره ۲991

8 صفحه
7قیمت: 1۰۰۰ تومان

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

کد آگهی : 99119 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دريافت اســناد و کسب اطالعات بيشتر به نشــانی   www.msc.ir  لینک 
مناقصات و مزایدات بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نســبت به انتخاب 

مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. 

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

  

مدیریت  مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعنوع فراخوانرديف

اجراي عملیات خاکبرداری– سیویل و مناقصه عمومی1
قراردادهاي خريد99/۴/1۵ ساختمان های اداری خط نورد گرم ۲

مناقصه عمومی۲

اجرای عملیات ساخت و نصب اسکلت 
فلزي سالن هاي انبار تختال، خط 

نورد گرم، کارگاه غلطک، اسکین پاس 
و انبار ذخیره کالف خط نورد گرم ۲

برنامه ریزی خريد  99/۴/1۵ 

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

بهره برداری و کلنگ زنی 4 طرح ترافیکی، 
عمرانی و فرهنگی با اعتبار 474 میلیارد ریال 

در منطقه 12 شهر اصفهان؛  

ایجاد عدالت فضایی و توزیع 
متناسب خدمات در شهر  

استاندار چهارمحال و بختیاری:
 تحقق اقتصاد مقاومتی،

 جز  با همدلی و همکاری 
همگانی میسر نیست

شنبه 17 خرداد  1399 / 14 شوال 1441/ 6 ژوئن 2020/ شماره 2988
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان مطرح کرد:

روند قیمت سکه در دوگانگی افزایش یا کاهش
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه چشم انداز صعودی طالی جهانی می تواند حامی 
سکه طی روزهای آتی باشــد، گفت: بهای سکه در صورتی که دالر در مســیر کاهشی قرار گیرد،  به 
احتمال زیاد حتی با وجود افزایش طالی جهانی، کاهشــی می شود، هر چند که از سرعت کاهش 
آن کاسته خواهد شد.هوشنگ شیشه بران با تحلیل بازارهای جهانی طال، اظهار کرد: ناآرامی ها در 
آمریکا و امیدواری سرمایه گذاران به بازگشایی فعالیت های اقتصادی موجب شد شاخص دالر در 
معامالت اخیر کاهش یابد و در مقابل قیمت جهانی طال به روند صعودی بازگشت.رییس اتحادیه 
طال و جواهر اصفهان با اشاره به اینکه سکه در سال ۹۹ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، تاکید 
کرد: قیمت فلز این گرانبهای داخلی در سطوح تاریخی قرار گرفته که فروش آن برای بسیاری از افراد 
جذاب است.وی با بیان این که تا زمانی که سکه باالی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد، انتظارات 
افزایشی در بازار هم چنان فعال خواهد ماند، پیش بینی کرد، بهای سکه در صورتی که دالر در مسیر 
کاهشی قرار گیرد،  به احتمال زیاد حتی با وجود افزایش طالی جهانی، کاهشی می شود، هر چند که 
از سرعت کاهش آن کاسته خواهد شد.شیشه بران گفت: قیمت طال در بازار ایران تحت تاثیر اونس 

جهانی نوسانات نرخ ارز و تقاضا در حال نوسان است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:

 میزان نهاده های دامی فعلی، جوابگوی مصرف 
استان نیست

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: گالیه های دامداران از نهاده ها 
بحق است زیرا از ماه های گذشته، مبلغ نهاده های خریداری شده را پرداخت کرده اما تنها درصدی 
از این نهاده ها به دست آنها رسیده است؛ این مقدار هم جوابگوی مصرف دامداران استان نیست.
حسین ایراندوســت خاطرنشــان کرد: به طور کلی تخصیص ارز یکی از عوامل کندی آزادسازی 
نهاده ها دانسته می شود. باید توجه داشت حجم بارگیری در بنادر جوابگوی نیاز استان ها نیست و 
تنها حدود ۶۰ کامیون با میانگین ۱۱۰۰ تن، نهاده به استان اصفهان می رسد. این میزان تنها یک پنجم 
مصرف روزانه نهاده در استان اصفهان است بنابراین دامداران بقیه این میزان را از ته مانده ذخایر 
قبلی خود یا بازار آزاد تهیه می کنند که به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. متاسفانه در حال حاضر 
نهاده ای مانند کنجاله سویا در بازار آزاد وجود ندارد.ایراندوست افزود: از هفته گذشته، استفاده از 
سیستم ریلی برای تسریع در حمل ونقل نهاده ها مطرح شــد تا در کنار حمل ونقل جاده ای فشار 

موضوع نهاده ها در استان کاهش داده شود.

آغاز پیش فروش یک ساله سایپا از فردا
گروه خودروسازی سایپا در اطالعیه ای از آغاز پیش فروش یک ساله سایپا از روز یکشنبه ۱۸ خرداد 
خبر داد.گروه خودروسازی سایپا در راستای تامین نیاز مشتریان واقعی و برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای فروش و توزیع عادالنه خودرو در بین مصرف کنندگان، شرایط پیش فروش یک ساله 
محصوالت خود را فراهم کرده و از روز یکشــنبه ۱۸ خردادماه، به مدت ۳ روز فعال خواهد شد.در 
اطالعیه گروه خودروسازی سایپا آماده است که از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۸ خردادماه)فردا( تا ۲۰ 
خردادماه )به مدت ۳ روز(، امکان ثبت نام در شــرایط پیش فروش یک ساله گروه خودروسازی 
سایپا وجود داشــته و مشتریان به صورت شبانه روزی با مراجعه به ســایت فروش اینترنتی این 
شرکت، امکان ثبت نام و خرید اتومبیل مد نظر خود را خواهند داشت.گفتنی است فروش خودرو 
تنها از طریق سامانه فروش ســایپا به آدرس اینترنتی https://Saipa.iranecar.com امکان 

پذیر خواهد بود.

گندم تولیدی در اصفهان تنها 40 درصد از نیاز مصرفی استان را تامین می کند این در حالی است که استان های دیگر تمایلی برای 
فروش گندم کیفی به اصفهان ندارند؛

کیفیتی که فدای کمیت می شود

کشاورزی و تولید غالت در استان اصفهان 
سال های پر فراز و نشــیبی را می گذراند. 
هر چند از دورانی که مزارع در اســتان آباد و برداشــت ها قابل توجه 
بود چندین ســالی می گذرد؛ اما بارندگی ها در دو سال اخیر موجب 
جان گرفتن نصفه و نیمه کشاورزی و تولید محصوالت در استان شده 
است. با وجود اینکه سال گذشــته تولید گندم به عنوان یکی از بومی 
ترین محصوالت کشــت شده در اســتان اصفهان به بیش از دو برابر 
رســید و رکورد تولید ۳۱۰ هزار تن را بر جا گذاشت و امسال اما میزان 
برداشت ها با افت اندکی روبه رو شد؛ اما دولت همچنان مصمم است 
با افزایش میزان خرید تضمینی گندم، کشاورزان بیشتری را به کشت 
این غله تشویق کند. این در حالی است که از میزان ۵۶۳ هزار هکتار، 
برابر ۳.۵ درصد از مساحت اســتان اصفهان تنها ۲۹۰ هزار هکتار زیر 
کشت کشاورزی رفته است و بقیه به دلیل خشکسالی و کمبود منابع 
آب فاقد کشت رها شده است. این وضعیت در حالی است که استان 
اصفهان در تولید گندم با دو معضل اساســی روبه رو است؛ اول آنکه 
میزان تولیدات در اســتان جوابگوی مصرف نیســت ! مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی استان اصفهان گفته است: در حال حاضر کشاورزان 

این اســتان تنها ۴۰ درصد از گندم مصرفی اســتان اصفهان را تامین 
می کنند و مابقی از دیگر اســتان ها وارد می شــود.محمود ابراهیمی 
اظهار کرد: تاکنون بیش از یک هزار تن ذخیره ســازی شــده است و 
پیش بینی می شود امســال حدود ۱۸۰ هزار تن گندم در سطح استان 
ذخیره سازی شود.مســئله دوم اما به کیفیت گندم تولیدی در استان 
بازمی گردد؛ مرغوبیت پایین گندم تولید شده در اصفهان یکی از جدی 
ترین چالش هایی اســت که نانواها و مردم برای پخت و مصرف نان 
در اصفهان با آن دست به گریبان هستند. طی سال های  اخیر کیفیت 
بد نان استان از سویی میزان ضایعات نان را در اصفهان باال برده است 
و از سوی دیگر نارضایتی و شــکایت ها از فروش نان های بی کیفیت 
نانوا را افزایش داده؛ اما واحدهــای تولیدی نان کیفیت آرد توزیعی را 
دلیل اصلی می دانند و مســئولیتی در قبال مشتریان خود قبول نمی 
کنند. این موضوع به خصوص در نانوایــی های دولتی با آرد یارانه ای 
که عمدتا مشــتریان بیشتری هم دارند، بیشــتر دیده می شود. این 
وضعیت در حالی همچنان در سطح اســتان پایدار است که مسئوالن 
وعده داده اند کیفیت گندم تولیدی استان را افزایش دهند. در همین 
زمینه مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانی اســتان اصفهــان می گوید 

بارندگی های اخیر و همچنین نظارت بر کاشــت گندم سبب شده در 
بیشتر نقاط استان شاهد افزایش کیفیت این محصول باشیم. محمود 
ابراهیمی افزود: گندم اردستان خوشبختانه امسال در بهترین کیفیت 
خود قرار دارد و حتی با گندم هایی که واردات داریم، رقابت می کند.وی 
با بیان اینکه در موضوع پرداخت هزینه های گندم هیچ گونه مشــکلی 
نداریم، ادامه داد: با برگزاری جلساتی که از سال گذشته داشتیم تمام 
مطالبات سال های گذشته کشــاورزان در بحث خرید گندم پرداخت 
شده است.ابراهیمی با بیان اینکه ســرانه مصرف آرد استان اصفهان 
۷ کیلو است که در مقایسه با دیگر اســتان ها پایین است، اضافه کرد: 
به دلیل سیاســت هایی که در اصفهان اعمال شــده سرانه پایین تری 
داریم که باز هم باید مدیریت شــود و در حال حاضر در موضوع توزیع 
آرد برای نانوایی ها مشــکلی نداریم.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 
استان اصفهان گفت: ماهانه بیش از ۴۰ هزار تن گندم برای آرد کردن 
تحویل کارخانه ها می شــود؛ البته تولید گندم در استان اصفهان هنوز 
نتوانسته مشکل خودکفایی گندم اســتان را برطرف کند. به رغم این 
اظهارات تولید کنندگان آرد اســتان از کیفیت پایین گندم تولیدی در 
استان و کمبود واردات گندم با کیفیت شــکایت دارند. چندی پیش 
علی نعمت بخش، مدیر عامل کارخانــه تولید آرد غنچه گفته بود غالبا 
گندم هایی که از سایر نقاط کشــور به اصفهان حمل می شود، به لحاظ 
کیفی تفاوت چندانی با گندم های تولیدی استان ما ندارند و ضروری 
است شــرکت بازرگانی دولتی ایران در تقســیم بندی گندم ها به کل 
کشــور، بهتر تصمیم گیری کند.به گفته نعمت بخش، از ابتدای سال 
جاری حدود ۲ هزار تن گندم اســتان خوزســتان به اصفهان ارســال 
شــده که با توجه به کیفیت پایین گندم های اصفهان، این میزان، نیاز 
استان را جهت تولید آرد کیفی جبران نمی کند. مدیر عامل کارخانه آرد 
غنچه اصفهان در خصوص دلیل بی ثباتی و متغیر بودن کیفیت آرد در 
استان اصفهان اظهار کرد: تنها سه استان در کشــور تولیدکننده گندم 
کیفی است و به تبع این مســئله، میزان تولید گندم کیفی در کشور با 
نیاز کل کشور تناســب ندارد. با این حال، ترجیح استان های برخوردار 
تامین نیاز داخلی اســتان بوده و چندان مایل به ارسال گندم هایشان 
نیســتند. به نظر می رسد در ســال های اخیر تولید کمی گندم بسیار 
بیشــتر از کیفیت آن مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که اگر چه 
نیاز اصفهان به گندم های وارداتی را کاهش داده؛ اما تاثیری بر مسئله 
 مهم تر کیفیت تولید نــان و افزایش صرفه اقتصــادی این محصول

 نداشته است.

مســئول بیمه بیــکاری اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان گفت: افراد بیکاری شده ای 
که لیست بیمه دی ماه ۹۸ خود را پرداخت و پس از 
ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری کد رهگیری دریافت 
کرده باشند، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند 
بود.عادله امینی درباره افرادی که به دلیل کرونا بیکار 
شده اند اما هنوز پیامکی از سوی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی دریافت نکرده اند، اظهار کرد: این مسئله 

بسته به تاریخ بیکار شــدن افراد دارد. افراد بیکاری 
شده ای که لیست بیمه دی ماه ۹۸ خود را پرداخت و 
پس از ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری کد رهگیری 
دریافت کرده باشند، مشمول دریافت بیمه بیکاری 
خواهند بود و در صورتی که به هــر دلیلی در مرحله 
اول وجه بیمه بیکاری خود را دریافت نکرده باشند، 
در مرحله دوم دریافت خواهند کرد. این افراد نیازی 
به حضور در ادارات کار ندارنــد.وی، درباره افرادی که 
بعد از ۳۰ روز از زمان بیکار شدن خود در سامانه بیمه 
بیکاری ثبت نام کرده اند، گفت: بر اساس ماده شش 
قانون بیمه بیکاری، ثبت بیکاری حداکثر تا ۳۰ روز 
پس از اولین روز بیکاری امکان پذیر اســت و خارج 

از این مهلت تنها با ارائه عذر موجه و از طریق مراجع 
حل اختالف امکان پذیر خواهــد بود؛ بی اطالعی بر 
اساس ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی عذر موجه تنها 
شامل مواردی چون بازداشتی، فوت اقوام درجه یک 
خانواده و یا بیماری است. همچنین دالیل دیگری 
که مورد تایید مراجع حل اختالف باشد می تواند به 
عنوان عذر موجه تلقی شود.مسئول بیمه بیکاری اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خاطرنشان کرد: 
زمان واریز مرحله دوم بیمه بیکاری مشموالن هنوز 
مشخص نیســت بنابراین افرادی که تاکنون برای 
دریافت وجه بیمه بیکاری ناشــی از کرونا، پیامکی 
دریافت نکرده اند تا پایان این مرحله، نگران نباشند.

 سرنوشت بیکاران کرونایی که پیامکی دریافت نکرده اند، 
چه می شود؟

خبر روز

ساماندهی اولویت دار بازار خودرو در دستور کار مجلس
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم از ورود اولویت دار مجلس به بحث ساماندهی بازار 
خودرو خبر داد.حســینعلی حاجی دلیگانی ، با اشاره به وضعیت نابه ســامان بازار خودرو، گفت: 
ساماندهی وضعیت بازار خودرو و دیگر مسائل مهم کشور در هفته های پیش رو همزمان با تشکیل 
کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیری خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرو 
سامان بخشــی به بازار خودرو را در دســتور کار خود دارد، افزود: در این راستا دعوت از سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس برای استماع برنامه های آتی این وزارتخانه برای بهبود 
وضعیت بازار در اولویت است.حاجی دلیگانی در پاســخ به این سوال که آیا پیشنهاد اخیر مطرح 
شده در خصوص پیش فروش خودرو با شرایط خاص می تواند بازار را به سمت آرامش هدایت کند 
یا خیر، تصریح کرد: این به عنوان یک راهکار در مسیر بهبود شرایط بازار مطرح شد؛ اما باید بدانیم 
که راهکار اساسی نیست.نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: الزم 
است کمیسیون تخصصی مجلس در این رابطه مطالعات دقیقی داشته تا بتواند دولت را با سمت 

انجام رفتارهای معقوالنه هدایت کند.

 ایجاد پنجره واحد در نظام اداری، راهکار مردمی 
شدن اقتصاد

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: یکی از راهکارهای مردمی شدن اقتصاد، 
ایجاد پنجره واحد در نظام اداری است، در شــرایط کنونی یک سرمایه گذار برای کسب مجوزهای 
فعالیت باید چندین ماه تالش کند، این در حالی است که در کشورهای دیگر این روند طی چند روز 
انجام می شود.ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ضرورت مردمی شدن اقتصاد در کشور، گفت: تحقق 
این مسئله نیازمند برنامه ریزی دقیق و عزم جدی مسئوالن و مردم است، در غیر این صورت نمی 
توان به این موضوع بسیار مهم دست یافت، به طور مثال مردم در دوران شیوع کرونا به عرصه تولید 
ماسک ورود کردند و نتیجه آن تولید روزانه ۴ میلیون ماسک شد.نماینده مردم نجف آباد، تیران 
و کرون در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به طور حتم مهم ترین عامل مردمی شدن اقتصاد، 
رفع موانع تولید است، در شــرایط کنونی به دلیل وجود برخی موانع تقنینی، فضا برای ورود مردم 
در عرصه اقتصاد وجود ندارد. از طرف دیگر فرهنگ کارمندی نیز یکی از عواملی است که مردم را به 

سمت فعالیت در عرصه اقتصاد جذب نمی کند.

 قرارداد صادرات 2 ساله برق ایران به 
عراق امضا شد

وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران از امضای قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق، میان دو کشور 
خبر داد و اظهار کــرد: تمامی قراردادهای صادرات برق به عراق تا پیش از این یک ســاله بوده اما 
در این سفر، مذاکرات نهایی شده و قرارداد دو ســاله صادرات برق برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با 
وزارت برق عراق به امضا رســید.وی افزود: با پیگیری هایی که نمایندگی جمهوری اسالمی ایران 
در عراق داشته، در این ســفر حدود ۴۰۰ میلیون دالر )معادل نیمی از مطالبات برق ایران( از طرف 
عراقی وصول شد.وزیر نیرو گفت: در جریان این ســفر عالوه بر دیدار با »ماجد مهدی حنتوش« 
همتای عراقی، با مقام های ارشد دولت عراق از جمله رییس جمهوری، نخست وزیر، وزیر دارایی و 
رؤسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق با هدف پیگیری توافق ها و مذاکرات قبلی، نشست های 
موثری داشتیم.اردکانیان اظهار کرد: در این جلسات توافقات گذشته مرور شد و برنامه همکاری 
سه ساله ای که برای بازسازی صنعت برق عراق توسط بخش خصوصی ایران - قبال به امضا رسیده 
بود- مورد بررســی قرار گرفت.همچنین پیرامون مطالبات بخش بــرق از وزارت برق عراق و نیز 

قرارداد صادرات برق مذاکره شد.

کافه اقتصاد

اخبار

مرضیه محب رسول

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

حمایت های خوبی از واحدهای فناور می شود
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به راه اندازی نزدیک به ۱۰ مرکز رشد در شهرستان های مختلف استان اصفهان با همکاری صنایع و دانشگاه های مختلف اشاره 
کرد و گفت: برخی این مراکز شامل رشد مقدماتی، جامع فناوری، فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری فوالد، تخصصی هنر، تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان 
و واحدهای فناوری نجف آباد و شهرضاست.قیصری با اشاره به راه اندازی هشت مرکز خالقیت و شکوفایی در شهرستان های آران و بیدگل، شاهین شهر، اردستان، 
فالورجان، اصفهان، لنجان و گلپایگان، اضافه کرد: این مراکز هسته های فناور متشکل از دانشجویان و اعضای هیئت علمی را پذیرش می کنند تا آماده راه یابی به مراکز 
رشد یا موفق به تاسیس شرکت های دانش بنیان شوند.وی با بیان اینکه تسهیالت و حمایت های مالی خوبی نیز برای واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در 
سراسر استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری اصفهان در گذشته منابع مالی محدودی داشت؛ اما سال ۹۷ سرمایه و خط اعتباری آن با اعتبارات 
صندوق شکوفایی و نوآوری و مشارکت دولت و بخش خصوصی افزایش یافت.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اضافه کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این شهرک و شرکت های دانش بنیان اصفهان، سه برابر دولت است و در این زمینه رتبه نخست را در کشور داریم.به گفته وی، چشم انداز شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، راه اندازی ۱۰ پارک علم و فناوری در این مجموعه است هرچند در زمان حاضر توجه ما بیشتر به توسعه کیفی شرکت های دانش بنیان و افزایش اشتغال است. 

 معاون حفاظت و امور اراضی
 منابع طبیعی استان:

عرصه های منابع طبیعی 
استان اصفهان مستعد 

آتش سوزی است
معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی 
اســتان گفت: ۱۰ درصد از عرصه های منابع 
طبیعی استان اصفهان مستعد آتش سوزی 
اســت. داریوش ســعیدی ادامه داد: این 
وســعت از عرصه های منابع طبیعی استان 
با توجه به شاخص پوشش گیاهی از جمله 
مرتعی و جنگلی به عنوان پهنه های بحرانی 
و نیمه بحرانی از لحاظ احتمال بروز حریق 
شناسایی شده است.وی افزود: تمهیدات 
حفاظتی الزم به منظور کنترل و پیشگیری 
از آتش ســوزی در این مناطق که بیشتر در 
غرب و جنوب اســتان اســت، پیش بینی 
شــده و انتظار می رود با مشــارکت مردم 
و اهالی ایــن مناطق از بــروز حریق در این 
منابع بــا ارزش طبیعی جلوگیری شــود.  
سعیدی گفت: بارش های بهاری و افزایش 
پوشش گیاهی در پهنه های طبیعی استان 
از یک سو و پیش بینی هواشناسی مبنی بر 
افزایش نسبی دما در روز های آینده از سوی 
دیگر احتمــال حریق در جنگل هــا و مراتع 
استان را افزایش می دهد.معاون اداره  کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان با بیان 
اینکه هیچ آتــش  ســوزی  در جنگل های 
زاگرســی و مراتع در مراتــع و جنگل های 
اســتان و در مرز های استان گزارش نشده، 
افزود: برای جلوگیــری از بروز این حوادث 
شــورای حفاظت با محوریت پیشگیری و 
اطفای آتش ســوزی احتمالی با هماهنگی 
مدیریت بحران در استان و در شهرستان ها 
با هماهنگــی فرمانداری هــا و برنامه های 
پیشــگیرانه و عملیاتی اجــرا خواهد کرد.

داریــوش ســعیدی ۹۰ درصــد از عوامل 
آتش سوزی ها را در مراتع و جنگل ها عامل 
انسانی دانست و گفت: عمده این حریق ها 
در پی ســهل انگاری و رها کردن آتش و بی 
تفاوتی به خاموش کردن آن و بخشی از آن 

هم عمدی رخ می دهد.

شهرداری ایمانشهر در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی به استناد بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصالحات و الحاقات و بند 
۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر ۳ قطعه پالک زمین واقع در محله اشترجان جنب 

کالنتری ایمانشهر با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا 
روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ به امور مالی شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ 

به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم بذکر است هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهی مزایده )نوبت اول(

عباس اله یاری- شهردار ایمانشهر م الف:866672

قیمت کل پایه ریالقیمت هر متر مربع پایه ریالکاربریوضعیت ملکمساحت )متر مربع(شماره پالکردیف

۲۵/۲۰۰/۰۰۰۱/۰۲۰/۶۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر۱۴۶۴۰/۵۰

۲۵/۲۰۰/۰۰۰۱/۰۲۰/۶۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر۲۴۸۴۰/۵۰

۲۵/۲۰۰/۰۰۰۱/۰۲۰/۶۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر۳۴۹۴۰/۵۰

چاپ دومچاپ اول
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»اون« به دنبال ارتقای جایگاه سیاسی خواهر
 به ادعای یک رسانه کره جنوبی، بیانیه اخیر خواهر رهبر کره شمالی در اعتراض به اقدامات سئول علیه 
پیونگ یانگ نشان می دهد »کیم جونگ اون« به دنبال ارتقای جایگاه سیاسی وی است.خبرگزاری یونهاپ 
کره جنوبی از زبان کارشناسان نوشت تهدیدات اخیر کره شمالی درباره تعطیل کردن دفتر ارتباطی بین دو 
کره و پایان دادن به سایر توافقات نشــان می دهد »کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی به دنبال تحکیم 
جایگاه سیاسی »کیم یو جونگ« خواهرش است.هفته گذشته کیم یو جونگ بیانیه ای تند در انتقاد از 
فعالیت های مخرب و ارســال اعالمیه های تبلیغاتی ضد پیونگ یانگ از سوی سئول، منتشر کرد و آن را 
اقدامی خصمانه در تضاد با توافقات صلح بین دو طرف خواند.این سومین بیانیه خواهر رهبر کره شمالی 
بود که در سال جاری میالدی منتشر شد. اولین بیانیه وی اوایل مارس در ارتباط با انتقاد سئول از پرتاب 

موشک های کوتاه برد بود. وی در این بیانیه این اقدام کره شمالی را بخشی از دفاع از خود خوانده بود.

ویتنام، توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را تصویب کرد
ویتنام روز دوشنبه یک توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را نهایی کرد که تا ۹۹ درصد از تعرفه های مبادله 
کاال بین این کشور جنوب شرقی آسیا و آن اتحادیه را کاهش داده یا حذف خواهد کرد و موجب تقویت 
اقتصاد ویتنام در دوره پساکرونا خواهد شد.این توافق نامه تجارت آزاد که انتظار می رود در ماه ژوئیه )مرداد 
ماه( اجرایی شود، دومین توافق نامه اتحادیه اروپا با یکی از اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا 
)آسه آن( و یکی از معدود توافق نامه های امضا شده با یک کشور در حال توسعه است. اتحادیه اروپا پیش 
از ویتنام نیز توافق نامه مشابهی با سنگاپور عضو آسه آن امضا کرده بود.این توافق نامه همچنین بخش 
خدمات ویتنام شامل پست ، بانکداری و کشتیرانی و بازارهای تهیه عمومی مواد را خواهد گشود و برخی 

کاالهای فرانسوی مانند پنیر فتای یونانی را از تقلید ساخت در ویتنام محافظت خواهد کرد.

ابتکار تایلند در حمایت آنالین از جامعه سیاه پوستان آمریکا 
به دنبال شیوع ویروس کرونا، شماری از شــهروندان تایلند با حضور در شبکه آنالین در اعتراضات ضد 
نژادپرستی جامعه سیاه پوستان آمریکا شرکت کردند. بیش از یکصد شهروند تایلندی و خارجیان ساکن 
این کشــور با حضور در برنامه زوم به صورت آنالین در اعتراضات ضد نژادپرستی که به دلیل قتل جورج 
فلوید در سراسر جهان به راه افتاده است، شرکت کردند. شهروندان تایلندی با شرکت در برنامه زوم به 
عنوان حرکتی اعتراضی به رفتارهای نژادپرســتانه علیه سیاه پوســتان جامعه آمریکا، شعارهای »من 
نمی توانم نفس بکشم« را سر دادند و آخرین تصاویر از نحوه کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس شهر 
مینیاپولیس آمریکا را به اشتراک گذاشتند. شهروندان تایلندی همچنین به احترام فلوید، هشت دقیقه 

و ۴۶ ثانیه درست مدت زمانی که افسر پلیس زانوی خود را بر گردن فلوید گذاشته بود، سکوت کردند. 

 خنثی شدن نقشه گروه های تروریستی
جهت به آشوب کشیدن لبنان

منابع امنیتی آگاه از شناسایی نقشه گروه های تروریستی در لبنان برای شعله ور کردن آتش فتنه در این 
کشور و خنثی شدن آن خبر دادند.»لیبانون فایلز« در گزارشی به نقل از منابع امنیتی آگاه اعالم کرد که 
نیروهای امنیتی لبنان، طی روزهای گذشته موفق شدند شبکه های تروریستی و گروه های زیر زمینی را 
شناسایی و نقشه آنها را برای ضربه زدن به ثبات کشور خنثی کنند.در ادامه این گزارش آمده است: عناصر 
آشوبگر قصد داشتند با ورود به صفوف معترضان لبنانی در مرکز بیروت پایتخت لبنان، این اعتراضات را 
به آشوب بکشند.گفتنی است به تازگی اعتراضات مشکوکی از سوی برخی از احزاب وابسته به جریان 
۱۴ مارس به بهانه مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم آغاز شده است. هدف اصلی این تظاهرات ایجاد 
یک کمپین ضد حزب ا... و مقاومت در لبنان و در واقع پاسخ مثبت به تالش های دشمن آمریکایی-

صهیونیستی در خلع سالح کردن حزب ا... است.

چرا برخی از کمیسیون های مجلس پر طرفدار تر  هستند؟

رقابت کمیسیونی!

انتشــار اســامی داوطلبــان عضویت در  علیرضا کریمیان
کمیســیون های مختلف مجلس شورای 
اسالمی نشان داد که طبق یک سنت قدیمی نانوشته همچنان کمیسیون 
های اقتصادی و امنیت ملی پر طرفدارترین و کمیسیون های اجتماعی و 
فرهنگی کم طرفدارترین بخش های مجلس شورای اسالمی هستند. بر 
این اساس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با ۷۲ 
نماینده پرطرفدارترین و کمیسیون حقوقی و قضایی هم با ۳ نماینده کم 
طرفدارترین کمیسیون های مجلس یازدهم هستند. پس از کمیسیون 
امنیت ملی ،کمیسیون اقتصادی با ۴۴ داوطلب عضویت در رده بعدی قرار 
دارد.این کمیسیون در دوره های پیشین هم همواره یکی از پر طرفدارترین 
کمیسیون ها بوده است. در مجلس دهم چیزی حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان 
فقط متقاضی حضور در کمیسیون اقتصادی بودند، در حالی که تنها چهار 
نفر حاضر شــدند کمیســیون فرهنگی را انتخاب کنند. اثرگذاری بیشتر 
کمیســیون های اقتصادی در انتصابــات و تصمیمــات اقتصادی، این 
کمیســیون را به جذاب ترین محل نقش آفرینی نمایندگان تبدیل کرده 
اســت. هرچند مجلس دهم تغییراتی را در آیین نامه داخلی به تصویب 
رساند تا ورود نمایندگان به کمیسیون ها براساس شاخصه هایی صورت 
بگیرد؛ امــا همچنان هیئت رییســه مجلس نقش اصلی را در تقســیم 
نمایندگان بین کمیسیون ها دارد. تفاوت ویژه انتخابات کمیسیون ها در 

مجلس یازدهم این است که در مجلس پیشین در اغلب موارد کشمکش 
میان دو طیف اصولگرا و اصالح طلب در کمیسیون ها جریان داشت ؛اما در 
مجلس یازدهم هرکســی در هــر کمیســیونی کاندیدا شــود جریان 
سیاسی اش یک چیز است و خبری از تنوع افکار وجود ندارد، تنها تفاوت 
شاید در دوز تندروی افراد باشد. بررسی اغلب کمیسیون ها نشان می دهد 
مسئوالن و وزرای پیشین از طیف اصولگرا اصلی ترین کاندیداهای ریاست 
بر این کمیسیون ها هستند به عنوان مثال شمس الدین حسینی، وزیر 
اقتصاد دولت احمدی نژاد یکی از مدعیان جدی ریاســت  کمیســیون 
اقتصادی اســت. البته او در ایــن میدان بی رقیب نیســت و محمدرضا 
پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس نهم و دهم که اتفاقا در مجلس دهم 
سه سال ریاست این کمیسیون را به عهده داشت نیز از مدعیان این کرسی 
است . به نظر می رسد سابقه وزارت شمس الدین حسینی و ائتالف وزرای 
احمدی نژاد با پایداری ها کفه ترازو را به ســود حســینی، سنگین کند و 
ریاست این کمیســیون به نام وی رقم بخورد.   فریدون عباسی، رییس 
سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد که در یازدهمین دوره 
مجلس ردای نمایندگی به تن کرده است از جمله افرادی بود که علم رقابت 
با محمدباقر قالیباف برای نشستن بر کرســی ریاست به دست گرفت، 
هرچند سهم او از انتخابات هیئت رییسه ۱۷ رای بود؛ اما همچنان امیدش 
را برای رییس شدن از دست نداده است و احتماال برای ریاست کمیسیون 

انرژی خیز بردارد. فریدون حسنوند هم که در طول مجلس دهم ریاست 
این کمیسیون را به عهده داشت نیز به عنوان رقیب عباسی در این میدان 
ظاهر خواهد شد؛ اما به نظر می رسد در میدان رقابت این فریدون عباسی 
باشد که بر کرسی ریاست تکیه بزند. برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند 
در مجلس یازدهم به دلیل یک دست بودن گرایش سیاسی این مسائل 
محلی است که ارجحیت و اهمیت خواهد یافت به همین دلیل نمایندگان 
بیشتر به دنبال اعمال نفوذ در کمیســیون هایی خواهند بود که مرتبط با 
معضالت و مشــکالت منطقه نمایندگی شان باشــد تا بتوانند به راحتی 
مسائل مورد نظر خود را پیگیری کنند. همین تفکر باعث می شود بسیاری 
از نماینده ها به سمت کمیسیون هایی با رسالت اقتصادی سوق پیدا کنند، 
چون گرفتن اعتبار هم به معیشت مردم منطقه شان کمک می کند و هم 
توسعه حوزه انتخابیه آن ها سرعت بیشتری به خود می گیرد و این افراد 
اعتقاد دارند اگر این مســیر دنبال شــود مســائل مربوط به حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی و... هم خود به خود رفع می شــود. هر نماینده برای 
رسیدن به صندلی کمیسیون مورد نظر خود طبق آیین نامه مجلس باید 
تحصیالت، سابقه کار و ســابقه فعالیت نمایندگی در دوره های پیشین 
مرتبط با کمیسیون مورد نظر را داشته باشد به همین دلیل امید است به دور 
از سیاســی کاری افــرادی بــا گرایش هــای تخصصــی صندلی های 

کمیسیون های مجلس را اشغال کنند.

به دنبال گســتاخی ســفارت آمریــکا در چین و 
تمسخر یکی از برنامه های اقتصادی جدید ایران، 
ســفارت ایران در چین نیز با انتشار پستی به نقطه 
ضعف های آمریکا در مهار ویروس کرونا و تظاهرات 
اخیر علیه تبعیض نژادی در ایاالت متحده اشــاره 
کرد.بگو مگــوی توئیتری ســفارتخانه های ایران 
و آمریــکا در چین بــه زبان چینی در شــبکه های 
اجتماعی این کشــور و بیــن شــهروندان چینی 
انعکاس قابل توجهی داشته است.به نوشته وبگاه 
»گلوبال تایمز« آغازگر این نبرد توئیتری ســفارت 
آمریکا در چین بود که در پستی در شبکه اجتماعی 
»ویبو« در روز شــنبه و به زبان چینــی طرح تازه 
ایران برای مهار تورم با حذف چند صفر را به استهزا 

گرفت. سفارت ایران در چین نیز در پاسخ به ادعای 
طرف آمریکایی در پستی به زبان چینی همان روز 
به وقت محلی نوشت که راه حل آمریکا برای حل 
بحران اقتصادی انتشار دیوانه وار اسکناس است. 
راه حل این کشــور در مهار ویروس کرونا نیز عقب 
نشینی از سازمان های جهانی و مقصر قلمداد کردن 
دیگران است و درباره موضوع نژاد پرستانه نیز زانو 

گذاشتن بر گردن افراد است.
در پست ســفارت ایران در چین با فیلمی از حمله 
دو مامور پلیس در نیویورک به یک شــهروند ۷5 
ســاله آمریکایی و پرتاب وی بر زمین همراه بود.

در ماه ژانویــه )دی۹8( نیز جنــگ توئیتری بین 
ســفارتخانه های دو کشور در شــبکه ویبو در برهه 

حمله تالفــی جویانه ایران بــه پایگاه های نظامی 
آمریکا در عراق صــورت گرفتــه بود.نماینده دائم 
ایران در ســازمان ملل نیز در روزهای گذشــته با 
انتقاد از واشنگتن گفت، آمریکا با استمرار و تشدید 
تحریم های غیرقانونی در شرایط بحرانی ناشی از 
همه گیری کرونا، خطوط قرمز تروریسم اقتصادی 
و پزشکی را رد کرده و به مرز جنایت علیه بشریت 

رسیده است. 

نقل قول روزجنگ توئیتری ایران و آمریکا در چین

وز عکس ر

پزشک ایرانی 
زندانی در آمریکا 
به کشور بازگشت

مجیــد طاهــری، پزشــک 
ایرانی ســاکن آمریــکا که به 
اتهــام دور زدن تحریم هــای 
غیرقانونی آمریکا در این کشور 
در بازداشــت بود، به کشــور 

بازگشت.

برنامه نمایندگان جهت بررسی طرح های نیمه تمام مجلس دهم
سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: با امضای نمایندگان ۲۴ طرح از طرح های مهمی که در دوره دهم 
نیمه تمام مانده بود در دوره یازدهم مجلس مجدد در دستور کار قرار گرفت.محمدحسین فرهنگی ادامه 
داد: با امضای نمایندگان ۲۴ طرح از طرح های نیمه تمــام دوره دهم مجلس در دوره یازدهم مجدد در 
دستور کار مجلس قرار گرفت.وی افزود: در دوره دهم مجلس شورای اسالمی ۲5۰ طرح نیمه تمام ماند 
که از این میان ۲۴ طرح با امضای نمایندگان در دوره یازدهم مجدد در دســتور قرار گرفت که از جمله آن 
می توان به طرح نظام بانکداری اسالمی و طرح اصالح قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد.فرهنگی 
اظهار داشت: پس از به جریان افتادن این طرح ها روال اداری برای طی کردن مسیر تبدیل طرح به قانون 

طی می شود و طرح برای بررسی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارسال خواهد شد.

حکم روحانی برای »حدادعادل«
رییس جمهور طی احکام جداگانه ای ۶ عضو شورای ســازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی را 
منصوب کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی رییس 
جمهور طی احکام جداگانه ای ۶ عضو شورای سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی را منصوب 
کرد.براساس این احکام، حجت االسالم والمسلمین سید ســعید عاملی، غالمعلی حداد عادل، 
فخرالدین دانش آشتیانی، محمود مهر محمدی ، علی زرافشان و خانم رضوان حکیم زاده به عنوان 

عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب شدند.

 نامه جدید نمایندگان مجلس به شورای نگهبان 
درمورد  اعتبارنامه »تاجگردون«

عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اســالمی از نامه جدید نمایندگان معترض به اعتبارنامه منتخب 
گچساران به شورای نگهبان خبر داد.علیرضا سلیمی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی اعتبارنامه منتخبان 
صومعه سرا، چادگان و گچساران در مجلس، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به اعتبارنامه آقایان 
دلخوش، محمدصالحی و تاجگردون، منتخبان صومعه سرا، چادگان و گچساران اعتراض کردند که همین 
مسئله موجب شد تا اعتبارنامه شان تایید نشود.وی افزود: در پی اعتراض تعدادی از نمایندگان نسبت به 
۳ منتخب مجلس، در نامه ای از سوی مجلس به شورای نگهبان، نسبت به موارد اعتراض به اعتبارنامه 
این ۳ منتخب استعالم گرفته شد که شورای نگهبان در نامه ای به مجلس اعالم کرد که موارد مورد اعتراض 
درباره اعتبارنامه منتخبان صومعه ســرا و چادگان را در دوران انتخابات نیز بررسی کرده و چیز جدیدی 
نیست که در نهایت می بایست نظر نهایی شعبه به مجلس اعالم شود.عضو هیئت رییسه مجلس درباره 
آخرین وضعیت اعتبارنامه تاجگردون  نیز گفت: مجلس برای استعالم از وضعیت اعتبارنامه تاجگردون 
از شورای نگهبان، طی دو نامه اســتعالم کرده که این شورا در پاســخ به نامه اول، موارد اعتراضی درباره 
اعتبارنامه آقای تاجگردون اعالم کرده که موارد در دوره انتخابات مجلس نیز بررسی شده، اما هنوز پاسخ 

استعالم نامه دوم از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال نشده است.

آخرین وضعیت اموال ایران در آمریکا، انگلیس و کانادا
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه درباره بازپس گیری اموال ایران در کشورهای آمریکا، 
کانادا و انگلیس از لحاظ حقوقی، اظهار داشت: این اموال در اختیار جمهوری اسالمی ایران است و اینگونه 
نیست که کسی این اموال را برای خودش مصادره و یا از دست ایران خارج کرده باشد.محسن بهاروند 
تاکید کرد: فقط در مورد نقل و انتقال اموال، به دلیل تحریم های بانکی با مشکل روبه رو هستیم، بنابراین 
این اموال، اموال ایران است و هر کشوری که به این اموال خدشه ای وارد کند، از نظر ما و حقوق بین الملل 
مصونیت نخواهد داشــت.بهاروند  همچنین گفت: وزارت امور خارجه در حال انجام اقداماتی است، تا 

بتوانیم این اموال را برای تجارت خارجی کشور به کار بگیریم.

کافه سیاست

معاون ارتباطات، الکترونیک و 
فناوری اطالعات سازمان پدافند 

غیرعامل کشور:

امنیت سایبری برخی 
دستگاه ها مناسب نیست

معــاون ارتباطــات، الکترونیــک و فناوری 
اطالعات سازمان پدافند غیرعامل کشور، گفت: 
وضعیت امنیت سایبری در برخی دستگاه ها 
و نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.سردار 
حســین باقری ادامــه داد: با وجــود اینکه 
تفکیــک کار در حــوزه امنیت ســایبری در 
سازمان فناوری اطالعات، مرکز افتای ریاست 
جمهوری و پدافند سایبری صورت گرفته؛ اما 
وضعیت امنیت سایبری در برخی دستگاه ها و 
نهادهای حاکمیتی مناسب نیست.وی افزود: 
قرار بود در هر دســتگاه اجرایی و حاکمیتی 
یک گروه واکنش هماهنگی رخداد )گوهر( 
ایجاد شودولی  پیگیری های ما نشان می دهد 
که تنها دو دســتگاه اجرایی این تشکیالت را 
دارند و سایر دستگاه ها به این موضوع توجهی 
نکردند.معاون ارتباطات، الکترونیک و فناوری 
اطالعات سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: 
برای مبارزه با تهدیدات و شناخت آسیب های 
دستگاه ها و مصون ســازی در برابر تهدیدات 
فضای مجــازی باید مرکز ماهــر، مرکز افتا، 
سازمان پدافند غیرعامل کشــور، گروه های 
گوهر و بخش خصوصی کار مشــترک انجام 
دهند تا شــاهد تحول اساسی در این بخش 
باشیم.ســردار باقری اضافه کرد: اگر شبکه 
ملی اطالعات به معنای کامل راه بیفتد و شاهد 
داشتن سیســتم عامل بومی، مرورگر بومی 
و جســتجوگر بومی و مواردی از این دســت 
داشتیم، آسیب پذیری سایبری حتما کمتر 
خواهد شد.وی گفت: سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در چند کمیته برای راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات به وزارت ارتباطات کمک می کند که 
یکی از این کمیته ها به بحث امنیت می پردازد 
و امیدوارم با همکاری مشــترک حداکثری 
شــاهد رفع دغدغه های این بخش باشیم.

وی تصریح کرد: امنیت ســایبری در برخی 
دستگاه ها ضعیف است و باید کمک کنیم تا 

این مشکل حل شود.

ر  د ذ  نفو ل  عما ا ل  نبا د به  بیشتر  ن  یندگا نما  
کمیسیون هایی خواهند بود که مرتبط با معضالت 
و مشکالت منطقه نمایندگی شان باشد تا بتوانند به 

راحتی مسائل مورد نظر خود را پیگیری کنند

بین الملل
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سه شنبه 20 خرداد  1399 / 17 شوال 1441/ 9 ژوئن 2020/ شماره 2991
با اختصاص 140 میلیارد ریال اعتبار صورت گرفت؛

آغاز ساماندهی رودخانه های استان اصفهان
ساماندهی رودخانه های استان اصفهان با اختصاص 140 میلیارد ریال اعتبار جاری آغاز شد.مدیر 
عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 1۳ قرارداد برای ســاماندهی، الیروبی، نشانه گذاری 
رودخانه های اســتان اصفهان تنظیم و از طریق مناقصه به شرکت های پیمانکار واگذار شده است.

مســعود میر محمد صادقی افزود: با وجود پیگیری های مکرر در خصوص جذب اعتبارات ملی و 
استانی، این قرارداد ها با جذب اعتبار از هزینه کرد، برای ساماندهی رودخانه های شهرستان های 
کاشــان، آران و بیدگل، تیران و کرون، گلپایگان، برخوار، چادگان، اصفهان، نطنز، خوانسار و لنجان 
امضا شد.وی ادامه داد: از این تعداد، هشت قرارداد شــروع به کار  کرده و بقیه در آینده ای نزدیک 
فعال می شود.44 واحدآب شناسی و دو هزار و ۶۹۵ بازه رودخانه در استان اصفهان شناسایی شده 

که مهم ترین آن زاینده رود است.

 تحمیل فشار مضاعف به قطعه سازان با دستوری بودن
 قیمت خودرو

درشــرایطی که خودرو با قیمت تمام شده به فروش نمی رســد، توان مالی خودروسازان کاهش 
می یابد و همین موضوع منجر به تحمیل فشار مضاعف به  قطعه سازان خواهد شد.رییس انجمن 
صنایع همگن قطعه سازان استان اصفهان بااشاره به اینکه بزرگ ترین چالش قطعه سازان، اصالح 
قیمت خودرو است، بیان کرد: »درشرایطی که خودرو با قیمت تمام شده به فروش نمی رسد، توان 
مالی خودروسازان کاهش می یابد و همین موضوع منجر به تحمیل فشار مضاعف به قطعه سازان 
می شود.« ابراهیم احمدی بااشاره به اینکه نیمی از هزینه های تولید خودرو را مواداولیه تشکیل 
می دهد، افزود: »تمام مواداولیه مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه گران شــده و اگر به نسبت این 
مســئله قیمت خودرو افزایش نیابد، خودروسازان دچار زیان می شــوند.« این قطعه ساز گفت: 
»درصورتی که خودروسازان با همین شــرایط به تولید ادامه دهند، به نظر می رسد که تا پایان سال 
جاری هر دو خودروســاز بیش از 2۵ تا ۳0 هزارمیلیاردتومان زیان داشــته باشند.« وی بااشاره 
به برنامه افزایش تیراژ درهر خودروسازی اضافه کرد: »اگر بااین شرایط تیراژ افزایش یابد، زیان 
انباشته خودروسازان نیز افزایش خواهد یافت و متاسفانه درحال حاضر قیمت فعلی انواع خودرو 
را شورای رقابت براساس قرار گرفتن خودرو درســبد تورمی بانک مرکزی اعالم می کند و اصالح 

قیمت را نمی پذیرد.«

در صورت رفتار بهینه مشترکان؛

امسال خاموشی نخواهیم داشت
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: اگر مشــترکان رفتار مصرفی خود در ســاعات اوج بار را بهینه 
کنند، تابستان امسال خاموشی نخواهیم داشــت.غالمعلی رخشانی مهر اظهار کرد: اگر مشترکان 
بار مصارفی اضافی خود در طول روز را از مدار خارج و از روشــنایی طبیعی روز اســتفاده کنند و در 
زمینه استفاده از سیستم های سرمایشــی کولرهای گازی روی عدد 24 )دمای آسایش( تنظیم 
کنند، باعث جلوگیری از خاموشــی ها خواهد شــد، در غیر این صورت مصرف برق زیاد شــده و 
احتمال بروز خاموشــی در تابســتان وجود خواهد داشــت.وی افزود: تقاضای ما از مشــترکان 
این است که با اســتفاده از وســایل برقی پرمصرف در ســاعات غیر پیک به جهت مصرف بهینه 
انرژی با برنامه ریزی مناســب میزان مصــرف برق و مدل مصرفــی آن را اصــالح و بهینه کنند.

رخشــانی مهر ادامه داد: در این زمینه الزم است مشــترکان، استفاده از وســایل پرمصرف مانند 
ماشین لباس شویی، ظرف شویی، اتو و دســتگاه های مشابه را از ســاعات اوج بار )1۳ تا 1۷( به 
 ســاعات کم مصرفی منتقل و با ســرویس کولرهای آبی و اســتفاده از دور کند آن مصرف خود را 

مدیریت کنند.

 وقتی رتبه اصفهان در زمینه امنیت سرمایه گذاری در استان ها ۲۱ است ؛

قطب سرمایه گذاِر سرمایه گریز!

تقویت سرمایه گذاری و رفع موانع آن به ویژه در سال جهش تولید به 
عنوان راهبرد محوری کشور، در استان اصفهان گام مهمی برای رونق 
اقتصادی و فتح قله های بهره وری است.برآیند تازه ترین آمار ها نشان 
می دهد، اصفهان به عنوان یکی از قطب های صنعتی، گردشــگری و 
علمی کشــور از مناطق پر ظرفیت برای ســرمایه گذاری است، اما بر 
اساس جدیدترین آمار در این زمینه در بین 10 استان آخر قرار دارد و 
به گفته صاحب نظران حتی یکی از استان های سرمایه گریز محسوب 
می شود.سهم اصفهان در صنعت کشــور 11 درصد، سرمایه گذاری 10 
درصد، اشتغال صنعتی هشت درصد، تعداد معادن اول و از نظر ذخایر 

معدنی دوم است.
بر این اساس رتبه اصفهان در زمینه امنیت سرمایه گذاری در استان ها 
21 اســت و در برخی نماگر ها مانند ثبات اقتصــاد کالن رتبه 2۳ و در 
فرهنگ وفای به عهــد رتبه 2۸ را دارد. ثبات اقتصــاد کالن مربوط به 
مســائلی مانند بی ثباتی مقررات و نوســان نرخ ارز و نماگر فرهنگ 
وفای به عهد مربوط به صداقت و درستی و وعده های مسئوالن است.

در این رابطه، کارشناسان مســائلی مانند امنیت سرمایه، نگرش های 
نادرســت، نقص در قوانین، باال بودن خطرپذیری، رقابت نابرابر بین 
دولت و بخش خصوصی، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظام 

بانکی و بیمه، سخت گیری و کاغذ بازی اداری، مالیات و بی ثباتی در 
تصمیم گیری ها را از موانع ســرمایه گذاری بر شمرده اند.اردیبهشــت 
امسال نیز »عباس رضایی« اســتاندار فعلی اصفهان در جلسه ستاد 
راهبردی و مدیریــت اقتصاد مقاومتی راه انــدازی پنجره واحد برای 
جلب ســرمایه گذاری در این استان را ضروری دانســت.رضایی در 
این رابطه گفت: هدف از پنجره واحد ســرمایه گذاری جذب سرمایه، 
جلوگیری از اتالف وقت و شتاب در ارائه مجوز هاست که امکان گردش 
استعالم های دستگاه های مرتبط با فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری 

را به صورت الکترونیکی فراهم می کند.
وی افزود: در پنجره واحد، سرمایه گذار با تسلیم درخواست خود از یک 
نقطه امکان پیگیری مطالبات خود را داشــته و از طرف دیگر سازمان 
ســرمایه گذاری نیز امــکان گزارش گیری از وضعیت اســتعالم های 
مربوطــه را خواهد داشــت.به گفته رضایــی، این طرح هــا در زمینه 
ســرمایه گذاری در عرصه های آب، برق، گاز، انرژی، استفاده بهینه از 
امکانات و نیروی انسانی و ظرفیت های موجود استان است.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، اما از تعیین 20 اولویت اصلی 
توسعه سرمایه گذاری در این استان خبر داد و گفت: این اولویت ها در 
زمینه های صنایع پاک، غیرآالینده، کم آب بر، دانش بنیان و صادرات 

اســت.ایرج موفق افزود: اولویت های اصلی ســرمایه گذاری استان 
به ســرمایه گذاران و نهاد های غیردولتی مانند خانه صنعت، معدن و 
تجارت اعالم شده است تا نسبت به ســرمایه گذاری مناسب بر روی 

آن ها اقدام شود.
وی این اولویت ها را ایجاد زنجیره کامل نســاجی و پوشــاک، تولید 
محصوالت پایین دســت و تکمیلی زنجیره فوالد، صنایع پیشــرفته 
ماننــد فوتوالکترونیک، لیزر و اپتیک و هوا و فضــا، تولید محصوالت 
و مصنوعات ســنگی و فرآوری انواع سنگ، ســاخت ماشین آالت و 
تجهیزات صنعتی پیشــرفته، احداث پاالیشــگاه های گازی، ساخت 
مواد شــیمیایی تخصصی، تولید محصوالت دارویی و مواد شیمیایی 
مورد استفاده در آن، تولید انواع الســتیک رادیال خودرو های سبک 
و سنگین و ســاخت الیاف مصنوعی اعالم کرد. از سوی دیگر معاون 
هماهنگــی امور اقتصــادی اســتانداری اصفهان، بر این باور اســت 
تقویت هم افزایی بیــن نهاد ها از جمله درباره اســتعالم ها و مجوز ها 
ســرمایه گذاری را تقویت خواهد کرد.حســن قاضی عسگر ، تفویض 
برخی اختیار ها و وظایــف به نهاد های غیردولتــی مانند اتاق اصناف 
و خانه صنعت، معــدن و تجارت را ضــروری دانســت و افزود: این 
کار باعث می شــود تا از ظرفیت این بخش ها بهتر و بیشــتر استفاده 
 شود و مشــکالتی مانند کمبود نیروی انســانی مانعی برای پیشبرد

 امور نباشد.
وی  به بهره گیری از مشاوره تشــکل ها برای کاهش بار کاری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اشاره و بیان کرد: بهتر است بانک ها نیز برای 
پرداخت تسهیالت به واحد های تولیدی و صنعتی، مکان انجام طرح 
را به عنوان وثیقه قبول کنند تا مشکالت موجود برای پرداخت تسهیالت 
حمایتی از آن ها کاهش یابد.به گفته مسئوالن، سال ۹۸ بیش از چهار 
هزار و ۳0۷ میلیارد ریال برای توســعه واحد هــای تولیدی و صنعتی 
موجود استان اصفهان سرمایه گذاری شد، این میزان سرمایه گذاری 
در نتیجه صدور 10۷ فقــره پروانه برای توســعه واحد های تولیدی و 
صنعتی موجــود با ظرفیت اشــتغال یک هزار و ۵۷۶ نفــر در ۶ ماهه 
نخست سال صورت گرفت، این آمار در مقایسه با ۶ ماهه نخست سال 
۹۷ که شامل ۹۹ فقره پروانه با سرمایه گذاری افزون بر سه هزار و ۳44 
میلیارد ریال بود، از نظر تعداد هشت درصد و در سرمایه گذاری 2۸.۸ 
درصد افزایش یافت، همچنین نیمه نخســت ســال ۹۸، ۵2۵ فقره 
پروانه ایجادی و توسعه ای با سرمایه گذاری بیش از سه هزار و ۶۳۹ 
میلیارد ریال صادر شد که پیش بینی می شود برای 11 هزار و 4۳۳ نفر 

شغل ایجاد کند.

رییس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز اصفهان 
گفت: اینکه دام به چه صورت فروخته شود بستگی 
به دامداران دارد، دولت می تواند بر این بخش نظارت 
داشته باشــد.اصغر پورباطنی با بیان اینکه افزایش 
قیمت گوشت قرمز سبب شده تا مردم توانایی خرید 
این کاالی خوراکی را نداشــته باشــند، اظهار داشت: 
قیمت ها به دلیل فراوانی دام افت داشــته است، اما 
هنوز هم مردم توانایی خرید گوشــت بــه طوری که 
نیازشان را برآورده کند ندارند.وی در ارتباط با اقدامات 

الزم برای کاهش قیمت گوشــت قرمز عنوان کرد: ما 
نمی توانیم اقدامی در راســتای کاهش قیمت انجام 
دهیم، اما کمک های دولت و فراوانی دام در کاهش 
قیمت موثر است و اگر این شرایط وجود داشته باشد 
قیمت ها افت پیدا می کند.رییس اتحادیه فروشندگان 
گوشــت قرمز اصفهان افزود: ما اگــر دام ارزان برای 
خرید داشته باشیم ارزان می فروشیم و اگر دام وجود 
نداشته باشد یا گران باشد مجبوریم گران خریده و گران 
بفروشیم.وی با اشاره به تاثیر نظارت بر کاهش قیمت 
ها در بازار بیان کرد: اتحادیه بر اینکه اعضا، محصوالت 
را به همان قیمت پایه تعیین شده به فروش برسانند 
نظارت می کند؛ اما اینکه دام به چه صورت به فروش 
برســد دســت ما نیســت. پورباطنی ادامه داد: این 

بســتگی به دامداران دارد که دام خود را در کدام شهر 
به فروش برسانند و نظارتی بر این بخش نیست، اما 
دولت می تواند بر این حوزه نظارت داشته باشد.وی با 
اشاره به دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز در گذشته 
تصریح کرد: در سال ۹۷ به این دلیل که دالالن گوشت 
را از بازار آزاد با دالر آزاد به عراق می فروختند، افزایش 
قیمت رخ داد؛ اما االن دیگر پایین آمدن قیمت قابل 
پیش بینی نیست.رییس اتحادیه فروشندگان گوشت 
قرمز اصفهان افزود: دالالن همیشه در بازار نقش داشته 
و بر قیمت ها تاثیر می گذارند اما از آن سال به بعد که 
صادرات انجام نشد قیمت گوشت تقریبا ثابت ماند و 
اگر صادرات ادامه پیدا می کرد قیمت گوشت کماکان 

افزایش پیدا می یافت.   

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان:

 دولت به فعالیت دامداران نظارت داشته باشد

رییس اتحادیه صنایع دستی استان:

تسهیالتی برای بهبود 
کارگاه های صنایع دستی 

درنظر گرفته نشده است

خبر روز

کاهش 35 درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران با اشاره به اقدامات نظارتی انجام 
شــده برای کنترل بازار آزاد خودرو و طرح های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه 
خودرو از سوی شرکت خودروســازی، از کاهش ۳۵ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد از ابتدای 

اردیبهشت ماه امسال تاکنون خبر داد.
»ســعید موتمنی« افزود: هم اکنون در بازار آزاد قیمت های خودرو به قیمت اول اردیبهشت ماه 
بازگشته که این اتفاق با اعالم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در نحوه عرضه خودرو، 
اعالم قیمت های جدید و اجرای طرح های نظارتی و کنترل بازار رخ داده است.وی تاکید کرد: هر 
نوع وقفه در روند عرضه، تعادل بازار خودرو را به هم می ریزد؛ بر این اســاس در کنار برنامه ریزی 
دقیق برای عرضه خودرو باید نظارت نیز به صورت همزمان روی فعالیت شرکت های خودروسازی 
و بازار آزاد انجام شــود.رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران خاطرنشان 
 کرد: بــا تدابیر اتخاذ شــده و روند نزولی قیمت هــا در بازار آزاد خــودرو، محتکران ایــن بازار را 

ترک کرده اند.

مصوبه افزایش قیمت بلیت قطار ابالغ شد
در حالی یک منبع آگاه از الزام امضای وزیر راه بــرای افزایش 20 درصدی قیمت بلیت قطار خبر 
داده بود که مصوبه شورای عالی ترابری بدون امضای وزیر برای اجرا، ابالغ شده است.بر اساس 
مصوبه شــورای عالی هماهنگی ترابری قیمت بلیت قطارهای مســافری 20 درصد و قطارهای 

حومه ای ۵0 درصد افزایش می یابد.
پس از انتشار این خبر، صداوســیما به نقل از یک مقام آگاه در وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: 
شــورای عالی ترابری با توجه به افزایش شــدید هزینه های نگهداری و تعمیــرات تجهیزات و 
دستگاه های ریلی با افزایش متوسط 20 درصدی قیمت بلیت قطار های مسافری و ۵0 درصدی 
قطار های حومه ای موافقت کرده اســت، اما این امر، هنوز نهایی نشــده و برای تایید نهایی، باید 
به تایید وزیر راه و شهرســازی برســد.وی اضافه کرد: ممکن است وزیر با اســتفاده از اختیارات 
قانونی خود با بخشــی از این مصوبه موافقت نکرده یا بخشی از آن را تایید نکند به همین دلیل از 
ذی نفعان درخواست می کنیم تا زمان ابالغ مصوبه از گمانه زنی پرهیز کنند. در صورت تایید نهایی، 
قیمت های جدید از ابتدای تیر ماه اعمال می شــود.محمد رجبی، مدیرعامل شرکت حمل ونقل 
ریلی رجا در این باره گفته است: »هزینه مســافر صندلی قطار میانگین بین تهران مشهد بیش از 

۳00 هزار تومان است که میانگین بلیت االن حدود 140 است.«

در سال ۹۸ صورت گرفت؛

135 میلیون تن صادرات در مقابل 35 میلیون تن واردات
رییس کل گمرک کشــور گفت: در ســال گذشــته 1۳۵ میلیون تن صــادرات و ۳۵ میلیون تن 
واردات انجام گرفت و وزن تجــارت خارجی حدود 1۷0 میلیون تن بود کــه رکوردی در این حوزه 
محسوب می شد.ســید مهدی میراشــرفی با بیان اینکه ارزش مبادالت تجاری خارجی در سال 
گذشته حدود ۸۵ میلیارد دالر بود، به اقدامات سازمان متبوعش درباره حمایت از تولید، تسهیل 
تجارت و سالمت اشــاره کرد و ادامه داد: بیش از ۸0 درصد کاالهای وارداتی، مواد اولیه، ماشین 
آالت و کاالهای واسطه ای است. در صورتی که واردات این کاالها تسهیل شود، قیمت تمام شده 
تولید کاهش می یابد.میراشرفی ادامه داد: با تالش گمرک فعاالن اقتصادی در هر کجای کشور 
می توانند اظهارنامه خود را به گمرک ارســال کنند، با این امر تجارت خارجی تســهیل می شــود. 
همچنین مدیریت ریسک هوشمند یکی دیگر از اقدامات گمرک است که می توان از کنترل های 

مزاحم به سمت کنترل های غیر مزاحم رفت.

کافه اقتصاد

مدیرکل فرودگاه های استان خبر داد:اخبار

افزایش تدریجی پروازهای فرودگاه اصفهان 
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان از افزایش تدریجی پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بعد از کاهش محدودیت های به وجود آمده به دلیل 
شیوع ویروس کرونا خبر داد.حسن امجدی گفت: با انجام ۷20 نشست و برخاست هواپیما در اردیبهشت ماه سال جاری در این فرودگاه شاهد رشد 4۵ درصدی پروازهای 
داخلی نسبت به فروردین ماه  امسال بودیم .وی افزود: تعداد ۵2 هزار و ۸1 مسافر در اردیبهشت ماه از فرودگاه اصفهان اعزام و پذیرش شدند که نسبت به اولین ماه از سال 
۹۹ رشد ۷0 درصدی داشته و این نشان از استقبال تدریجی مردم از سفرهای هوایی بعد از کاهش نسبی برخی از محدودیت های اجتماعی ناشی از کرونا  توسط وزارت 
بهداشت  است.امجدی در ادامه با بیان اینکه پس از شروع بحران کرونا پروازهای بین المللی این فرودگاه همانند سایر فرودگاه ها با محدودیت مواجه شده  افزود: طی 
دو ماه گذشته فرودگاه شهید بهشتی اصفهان میزبان هزار و 41۶ نفر از ایرانیان مقیم کشور کویت بود که طی ۹ پرواز از کویت وارد اصفهان  شدند. امجدی ضمن اشاره به 
رشد 12۷ درصدی پروازها در نیمه اول خرداد ماه سال جاری اعالم کرد : فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان همچون گذشته با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

در حال اجرای دستورالعمل های صادره از سوی ستاد مبارزه با کروناست و با حفظ موارد بهداشتی آمادگی افزایش پروازها و پذیرش روزافزون مسافران را دارد.

برداشت گیالس
گیالس یکــی از میــوه های 
پرطرفدار تابســتانی است که 
از باغ های بخش گرکن مبارکه 
اصفهان برداشــت می شود. 
حــدود ۶0هکتــار از باغ های 
روستای فخرآباد مبارکه زیر 
کشــت گیالس مــی رود که 
ساالنه بیش از هزار تن گیالس 
از این باغ ها برداشت می شود.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان 
از تعطیلی هزار کارگاه صنایع دستی استان 
اصفهــان در ســال جدیــد خبرداد.عباس 
شیردل اظهارداشــت: متاســفانه در حال 
حاضر به خاطر نبود تســهیالت و سرمایه و 
شیوع ویروس کرونا، شاهد به صدا درآمدن 
زنگ خاطر نابودی صنعت صنایع دســتی 
استان اصفهان هســتیم به طوری که رکود 
این حوزه درسال جدید به بیش از ۹0 درصد 
رسیده و بســیاری از کارگاه ها را به تعطیلی 
کشانده است.وی افزود: در استان اصفهان 
بیش از هزار کارگاه صنایع دستی و ۶0 هزار 
تولیدکننده وجــود دارد که عمــال ۹0 درصد 
آن ها تعطیل، راکد و بیکار هســتند.رییس 
اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان تاکید 
کرد: وجود ســرمایه در گــردش می تواند 
این صنعت را طی ۶ ماه آینــده دوباره روبه 
راه کند؛ اما متاســفانه تاکنــون هیچ گونه 
توجه و تســهیالتی از سوی دســتگاه های 
 اجرایــی اســتان بــه ایــن حــوزه صورت

 نگرفته است.شــیردل گفت: در آغاز ســال 
جدیــد و با وجــود کرونــا دولت قــرار بود 
400 میلیــارد تومان برای بهبــودی اوضاع 
کارگاه های صنایع دســتی بودجه ارائه دهد 
که در حــال حاضر هیچ گونه تســهیالتی به 
این بازار صورت نگرفتــه و اوضاع روز به روز 
در حال بد تر شدن اســت.وی ادامه داد: در 
حال حاضر در صنعت صنایع دستی استان 
حوزه های مختلفی در بازار با ارائه ســرمایه 
در گردش می توانند شــکوفا شوند.رییس 
اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان اضافه 
کرد: مقدار ســرمایه در گــردش هریک از 
حوزه های مختلفی همچــون فیروزه کوبی 
100 میلیون تومــان، قلم زنــی 1۵ میلیون 
تومــان، خاتــم کاری 20 میلیــون تومان و 
 کارگاه های زیر ســاخت ۳0 تــا ۵0 میلیون

 تومان است.
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معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 پرداخت 99 میلیارد ریالی تسهیالت به فعاالن صنایع دستی

معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری به مناســبت ۲۰ 
خردادماه روز جهانی صنایع دســتی و هنرهای ســنتی تاکید کرد: این 
میزان تسهیالت برای اجرای ۸۴۲ طرح صنایع دستی در استان پرداخت 
شده است.مهرداد رییســی افزود: از این میزان تسهیالت ۱۹ میلیارد و 
۶۱۰ میلیون ریال مربوط به مشــاغل خانگی با ۲۰۰ طرح، ۷۷ میلیارد و 
۹۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال مختص حوزه روســتایی با ۶۳۴ طرح و 
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال مرتبط به بخش فراگیر با هشــت طرح 
است.رییسی تصریح کرد: اشــتغال در بخش صنایع دستی و هنرهای 
سنتی استان در سال گذشته ۹۶۶ مورد براســاس مجوزهای سه گانه 
صنایع دستی بوده که ممکن اســت افراد متقاضی دریافت تسهیالت 
نباشــند.وی یادآور شد: در ســال گذشــته دوره های آموزش شاغالن 
صنایع دســتی، آموزش مبانی برنامه ریزی تولید و ظرفیت ســنجی و 
آموزش فن شناسی صنایع دستی برای ۸۱ نفر در چهارمحال و بختیاری 
برگزار شد.معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اظهار داشت: در این مدت ۶۰۲ نفر در 
دوره های آموزشی کوتاه مدت صنایع دستی شامل قالب دوزی، صنایع 
چوب، طراحی ســنتی پاپیه ماشــه، نگارگری و بافتنی سنتی شرکت 
کردند.وی گفت: سال گذشــته برای ۲۵۰ بیمه روستاییان و عشایر، ۱۹ 
پروانه تولید کارگاهی، ۹۴۷ پروانه تولید انفرادی، ۲۰ اعالمیه تاســیس 

کارگاه و ۴۳۱ کارت شناسایی هنرمندان در استان صادر و زمینه حضور 
هنرمندان در ۱۲ جشنواره آیینی استانی و ۲۹ نمایشگاه کشوری فراهم 
شد.رییسی تاکید کرد: در این مدت ۱۱ نمایشگاه استانی و یک نمایشگاه 
ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی به مناسبت های مختلف با 
هدف توانمندسازی هنرمندان در بازاریابی محصوالت، شناخت بازارهای 
محلی، شناخت نیاز جامعه نســبت به محصوالت صنایع دستی برگزار 
شد.وی افرود: هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان، سال 
گذشته در ۱۶ بازارچه موقت، سه نمایشگاه خارجی و همچنین جشنواره 
فجر به منظور توانمندسازی در شناخت بازارهای بین المللی و بازاریابی 
محصوالت در کشــورهای جهان شــرکت کردند.وی یادآور شد:در این 
مدت چهار مورد نشان ملی شامل گلیم، مینیاتور ،سبدبافی و قفل سازی 
و همچنین دو نشــان جغرافیایی شــامل چوقابافی منطقــه بازفت و 
سنگ تراشی هفشــجان دریافت شد.رییســی اظهار داشت: برگزاری 
نشست تخصصی بسته بندی و راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی، 
توسعه صنایع دستی روســتایی در ۱۱ روســتا با آموزش در ۹ روستای 
شهرستان لردگان، یک روستای شهرســتان کوهرنگ و یک روستای 
شهرستان اردل از سوی بخش خصوصی در رشته های دست بافته های 
داری انجام و به دنبال آن ۴۶۷ کارگاه ایجاد شده و تولید و اشتغال رونق 
گرفته است.وی گفت: سال گذشته در راســتای راه اندازی کارگاه های 
تولیدی بزرگ صنایع دســتی اســتان ۲۰ کارگاه ایجاد و چهار کارگاه در 

رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی مانند نمد، سرمه دوزی 
و گلیم بافی توسعه داده شد.معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تاکید کرد: ایجاد 
یک سایت الکترونیک فروش محصوالت صنایع دستی و صدور ۵۷۴ 
مجور مشاغل خانگی از دیگر فعالیت های این معاونت در سال گذشته 
به شمار می رود.وی افزود: در این مدت ۶۳ نفر آموزش های بلندمدت 
شاخه کار و دانش صنایع دستی و هنرهای سنتی را فرا گرفته اند.رییسی 
تصریح کرد: سال گذشته در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی انعقاد 
پنج تفاهم نامه سه جانبه با بنیاد برکت، بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
ادارات کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، فنی و حرفه ای، آموزش 

و پرورش و جمعیت زنان چهارمحال و بختیاری انجام شد. 
چهارمحال و بختیاری افزون بر ۱۲ هزار هنرمند صنایع دستی دارد که از 
این تعداد ۳ تا ۶ هزار نفر در فصل های مخلتف سال فعالیت می کنند.

هم اکنون ۵۲ رشته صنایع دســتی شهری، روســتایی و عشایری در 
چهارمحال و بختیــاری وجود دارد.بافته هــای داری مانند فرش بافی، 
گلیم بافی، جاجیم بافی و قالی بافــی، چوخابافی، نمدمالی، کاله مالی، 
گیوه دوزی، ســرمه دوزی، منبت کاری، ســفال گری، خورجین بافی، 
بافت سیاه چادر، قفل سازی، حجاری، گره چینی، احجام فلزی خاتم و 
مشتقات آن ها از مهم ترین صنایع دستی شهری، روستایی و عشایری 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تحقق اقتصاد مقاومتی، جز  با همدلی و همکاری همگانی 
میسر نیست

 اســتاندار چهارمحال و بختیاری در آیین بازدید افتتاح طرح های اقتصــاد مقاومتی گفت: اجرا و 
بهره برداری از طرح های اقتصاد مقاومتی در راستای ارتقا در بخش تولید، ایجاد اشتغال و افزایش 
رونق در بخش های کشاورزی بســیار موثر است.اقبال عباســی افزود: حدود دوسوم از ۵۷ هکتار 
از اراضی تحت فشــار بهره برداری شــده توسط جهادکشــاورزی و مابقی توســط بخش خصوص 
سرمایه گذاری شده است.وی با اشاره به بهره وری ساالنه نیم میلیارد تومان از مزرعه ۱۲ هکتاری گل 
محمدی چلیچه فارسان، بیان کرد: توسعه و پیشــرفت، زمینه ساز ایجاد اشتغال بوده و این فرصت 
مطلوبی است که جهاد کشاورزی با همکاری تولیدکنندگان با ایجاد صنایع تبدیلی بتوانند باعث و بانی 
گام های دیگر در پیشرفت  در این عرصه، ایجاد اشتغال و حتی افزایش و توسعه بخش گردشگری 
شوند.استاندار چهارمحال و بختیاری در بهره برداری از فاز نخست آبیاری قطره ای طرح توسعه باغی  
شرکت تعاونی سودجان از مشارکت بیش از سه هزار و ۳۰۰ سهامدار روستایی در این طرح خبر داد و 
گفت: جهش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی جز با تالش و همکاری و همدلی همگانی ممکن نیست.

وی با اشاره به بازدهی این طرح کشاورزی طی دوسال آتی، تصریح کرد: ایجاد و ساخت کارگاه های 
بسته بندی، سردخانه و ...  باید توسط  مردم صورت گیرد و مسئوالن هم الزم است به منظور تحقق این 
امر اقدامات الزم را انجام دهند.  رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: 
اجرای این  طرح موجب افزایش بازدهی در بهره وری از زمین، صرفه جویی در مصرف آب و ارتقای کیفی 

محصوالت باغی و زراعی می شود و تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال، درآمدزایی دارد.
 

معاون توسعه و عمران امور عشایر چهارمحال و بختیاری:

طرح آب رسانی به 2400 خانوار عشایری کلید خورد
معاون توسعه و عمران امور عشایر چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات اجرایی تامین آب آشامیدنی 
مناطق عشایری خبر داد و گفت : آب رسانی به صورت دو طرح عمده آب رسانی سیار و امور زیر بنایی 
یعنی تامین آب شــرب به صورت پایدار است.یدا... چراغ پور اظهار داشــت: در تامین آب شرب به 
صورت پایدار از محل تامین اعتبارات ملی ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۸ داشتیم که در بودجه 
سال ۹۹ نیز لحاظ شده است.وی اظهار داشت: این ۱۲ میلیارد تومان در قالب ۲۲ پروژه آب دو هزار 
و ۴۰۰ خانوار عشایری در سطح اســتان را تامین می کند.چراغ پور با اشاره به کلنگ زنی پروژه های 
شــاخص بیان کرد: در کوهرنگ تامین آب جیرون بازفت با  ۲۵میلیارد ریال اعتبار آب شرب ۱۵۸ 
خانوار را تامین می کند.معاون توسعه و امور زیر بنایی امور عشــایر استان ادامه داد: در شهرستان 
اردل تامین آب شرب منطقه عشایری دهدلی مشکل آب ۸۸ خانوار را برطرف می کند؛ همچنین در 
شهرستان لردگان تامین آب شرب شهسوار به کلواری مشکل آب ۲۲۰ خانوار عشایری را رفع می کند.

 20 ساعت برق رایگان برای کشاورزان صرفه جو 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: کشاورزانی که در ساعت پیک مصرف 
برق )ساعت ۱۲ الی ۱۶( صرفه جویی و موتورهای برق خود را روشن نکنند، می توانند ۲۰ ساعت باقی مانده 
از شــبانه روز به طور رایگان برق مصرف کنند.مجید فرهزاد با بیان اینکه در فصول گرم ســال با افزایش 
مصرف برق روبه رو می شویم، اظهار کرد: باید پیک مصرفی برق در ساعات اوج بار مدیریت شود تا شاهد 
خاموشی در بخش های مختلف نباشیم. وی با اشــاره به اینکه ۳۸۰ هزار مشترک برق در استان وجود 
دارد، افزود: از این تعداد ۸۳ درصد مشترک در بخش خانگی، ۳ درصد عمومی، ۱۰ درصد تجاری، ۲ درصد 

کشاورزی و حدود ۰.۷۵ درصد صنعتی  وجود دارد.

با مسئولان

سال گذشته برای ۲۵۰ بیمه روستاییان و عشایر، ۱۹ 
پروانه تولید کارگاهی، ۹۴۷ پروانه تولید انفرادی، ۲۰ 
اعالمیه تاسیس کارگاه و ۴۳۱ کارت شناسایی هنرمندان 
در استان صادر و زمینه حضور هنرمندان در ۱۲ جشنواره 

آیینی استانی و ۲۹ نمایشگاه کشوری فراهم شد

بام ایران

مفاد آراء
3/83 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک خور و بیابانک تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
1- رای شــماره 139960302029000031 مورخ 99/02/29 هیات، آقای زال عظیمی 
فرزند میرزا آقا به شماره شناسنامه 8636 و کدملی 5409665546 صادره از خور و بیابانک 
ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر باغ به مســاحت 16992/19 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از قسمتی از پالک 3438 اصلی واقع در روستای قادر آباد بخش 6 ثبت خور و بیابانک 
خریداری عادی مع الواسطه از مالکین رسمی مشاعی آقایان علی غالمرضائی فرزند حسن 

و عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا و محمد عطایی فرزند عباس
2- رای شــماره 139960302029000035 مورخ 99/03/08 هیات، آقای زال عظیمی 
فرزند میرزا آقا به شماره شناسنامه 8636 و کدملی 5409665546 صادره از خور و بیابانک 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 654/79 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از 
پالک 3438 اصلی واقع در روستای قادرآباد بخش 6 ثبت خور و بیابانک خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای علی غالمرضائی فرزند حسن
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/03

م الف: 862518 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک
حصر وراثت

3/84  آقا / خانم ابوالفضل کاشانی   به شناسنامه شماره 1250155721  به شرح دادخواست 
به کالسه --- از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه تافته   به شماره شناســنامه 296 در تاریخ 98/8/30  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید محمدرضا تولیت 
به ش ش 4197 فرزند متوفی 2- ســید محمد صادق تولیت به ش ش 582 فرزند متوفی 
3- سید محمد حسن تولیت به ش ش 1082 فرزند متوفی 4- فخر السادات تولیت به ش 
ش 99 فرزند متوفی 5- بدرالسادات تولیت به ش ش 40901 فرزند متوفی، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف :867768  قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

3/85  آقا / خانم ابوالفضل کاشانی   به شناسنامه شماره 1250155721  به شرح دادخواست 
به کالسه 484/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  سید فخرالدین تولیت  به شماره شناسنامه 459 در تاریخ 96/1/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید محمدرضا 
تولیت به ش ش 4197 فرزند متوفی 2- ســید محمد صادق تولیت به ش ش 582 فرزند 
متوفی 3- سید محمد حسن تولیت به ش ش 1082 فرزند متوفی 4- فخر السادات تولیت 
به ش ش 99 فرزند متوفی 5- بدرالسادات تولیت به ش ش 40901 فرزند متوفی 6- فاطمه 
تافته به ش ش 296 همسر متوفی، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از 
متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف :867767 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

حصر وراثت
3/86  آقا / خانم رضا بخشی مفرد کاشانی  به شناسنامه شماره 243  به شرح دادخواست به 
کالسه 9900434  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  لیال تنباکوئی کاشانی  به شماره شناسنامه 1072  در تاریخ 98/12/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا بخشی 
مفرد کاشانی فرزند رضا به ش ش 10437 ، 2- جواد بخشی مفرد کاشانی فرزند رضا به ش 
ش 3862 ، 3- عباس بخشی مفرد کاشانی فرزند رضا به ش ش 52048 ، 4- بتول بخشی 
مفرد کاشانی فرزند رضا به ش ش 1250383927 همگی فرزندان متوفی، 5- رضا بخشی 
مفرد کاشانی فرزند رجب به ش ش 243 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف :867795  قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
مزایده

3/87 شــماره: 983177 اجرا – تاریخ:1399/03/10 ، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه 983177 له آقای احمد کریمی علیه آقای 
حمیدرضا مذنبی اصفهانی به خواســته مطالبه مبلغ 395/000/000 ریال در حق محکوم 
له و مبلغ 19/750/000 ریال حق االجرای دولتی در نظر دارد اموال محکوم علیه شامل: 
دستگیره آسانسور ، سقف آسانسور ، دستگاه اسپیلیت ، میز اداری چوبی ، میز تحریر فلزی 
، صندلی اداری ، بدنه کابین آسانســور ، درب بازکن آسانسور ، گاو صندوق دوطبقه و ورق 
استیل که به پیوست نظریه کارشناسی می باشد واقع در خمینی شهرـ  خیابان امیرکبیرـ  
کارواش ایلیا )کارگاه ورق کاری فعلی( که کارشناس رسمی دادگستری ارزش کلیه اموال 
را 548/500/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رســاند 
، لذا جلسه مزایده در تاریخ  یکشنبه 1399/04/08 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از 
روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در 
غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان 
شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب 
سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در 
دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام 
مدنی مراجعه و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل 
فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر. شماره:1081 – تاریخ: 1398/10/30، ریاست محترم اجرای احکام مدنی دادگستری 
خمینی شهر ، بازگشت به ارسال ابالغ شــماره بایگانی 983177 مورخ 1398/10/10 آن 
شــعبه محترم در خصوص ارزیابی اقالم توقیفی اینجانب کارشــناس منتخب در تاریخ 
98/10/28 ضمن هماهنگی با آقای احمد کریمی بعنوان خواهان و تماس تلفنی با آقای 
مزمری بعنوان خوانده ) که در محل قرار حاضر نگردید( به آدرس خمینی شــهرـ  خیابان 
امیرکبیر کارواش ایلیا )کارگاه ورق کاری فعلی ( مراجعه و پس از تطبیق با 10 ردیف لیست 
اقالم تایید شده توســط مامور کالنتری و معاینه و بررسی اقالم توقیفی با حضور خواهان 
اقدام به تهیه گزارش با در نظر گرفتن قدمت ، میزان استهالک ، شرایط روز بازار و در نظر 
گرفتن کلیه عوامل فنی دخیل در موضوع و مورد نظر دادگاه محترم و بعنوان نرخ پایه جهت 
انجام مزایده به شرح زیر تقدیم می گردد: توضیح: اقالم رویت شده ردیف های در محوطه 
باز کارگاه و سایر اقالم در انبار کارگاه رویت گردید. مشــخصات و ارزیابی اقالم توقیفی: 
1-تعداد 1562 عدد دستگیره آسانسور آبکاری شده نو در بسته های 5 تایی در کیسه نایلون 
به رنگ های طالیی ساده و طالیی شــامپاینی با مقطع بیضوی و طول 60 سانتیمتر و به 
وزن کل 468/6  کیلو )برای نمونه یک بسته 5 عددی آنها توزین گردید( این دستگیره ها 
نیاز به برخی عملیات دستکاری جهت تکمیل شدن نیاز دارد و در ضمن بخاطر ماندن در 

انبار مسقف کارگاه از نظر مدل روز قدیمی شده است جمعًا به ارزش 255/000/000 ریال 
؛ 2- هفت عدد سقف آسانسور ساخته شده از ورق آهنی انبار شده در محوطه کارگاه جمعًا 
به وزن تخمینی 175 کیلو و به ابعاد 100*120 ســانتیمتر از ورق 0/75 میلیمتر و با برش 
قسمت هایی از آن بصورت اشکال هندسی تزیینی جهت نورپردازی پس از نصب و رنگ 
آمیزی جمعًا به ارزش 7/000/000 ریال ؛ 3- یک دســتگاه اسپیلیت دو کاره گرمایشی و 
سرمایشی قدیمی شــامل بخش 1-بدنه و رادیاتور و فن  بخش2- این مجموعه دستگاه 
گرمایش و سرمایش از طریق لوله کشی آب گرم پکیج و چیلر سرمایشی تغذیه می گردد( 
که فقط بخش 1 توقیف و رویت گردید به ارزش 38/000/000 ریال ؛ 4- دو عدد میز اداری 
چوبی نو یک عدد به ابعاد 180 *90 سانتیمتر قوسی شکل 4 کشو و یک عدد به ابعاد 60*60 
سانتیمتر بدون کشو جمعاً به ارزش 7/000/000 ریال ؛ 5- دو عدد میز تحریر فلزی کامپیوتر 
نو یک درب و یک کشــو به ابعاد 60*90 جمعا به ارزش 6/000/000 ریال ؛ 6-یک عدد 
صندلی اداری دسته دار چرخدار با روکش پالستیکی نو به ارزش 3/00/000 ریال ؛ 7-یک 
عدد بدنه کابین آسانسور بدون درب و بدون سقف به ابعاد 120*220*100سانتیمتر و به 
وزن تخمینی 180 کیلو ساخته شــده از ورق آهنی و ناودانی ورقی دست ساز بدون رنگ 
آمیزی که بعلت ماندن در فضای آزاد دچار زنگ زدگی و اعوجاج گردیده ضمنًا این بدنه از 

داخل با ورق استیل در تکه های 8 سانتیمتری و تکه های چوبی مصنوعی MDF تزیین 
شده است این بدنه کابین آسانسور بنظر میرسد برای ابعاد خاص یک ساختمان طراحی و 
ساخته شده که هم اکنون بخاطر ماندن 2سال در محوطه کارگاه مورد بازدید کارآیی مصرف 
چندانی ندارد و ضایعاتی محســوب می گردد به ارزش 48/000/000 ریال ؛ 8- یک عدد 
درب بازکن آسانسور اتوماتیک نو نفر بر به انضمام موتور محرک درب دارای شاسی اصلی 
و فیکسچر انتقال دهنده با دو سری پولی و تسمه الستیکی کوپل شده به موتور یک واحد 
ریل راهبر و محرک لنگه دربها از طریق سیم بکسل که این شاسی و مجموعه برای اینکه 
ابعاد خاص طراحی شده که بعلت ماندن 2 ســاله در این انبار برخی تجهیزات آن کاربری 
دارد به ارزش 42/000/000 ریال ؛9-یک عدد گاوصندوق دو طبقه نو با سیستم ایمنی و 
قفل دستی به ابعاد 40*40 سانتیمتر به ارزش 4/500/000 ریال ؛ 10-تعداد 30 عدد ورق 
استیل براق 304 نو با روکش نایلونی در ابعادهای 22 شیت ورق 0/7*120*240 میلیمتر 
و 8 شــیت ورق 0/7*18*200 میلیمتر جمعًا به ارزش 138/000/000 ریال ؛ با توجه به 
مشــخصات فنی موارد فوق الذکر ارزش  مجموعه ارزش ده ردیف جمعًا معادل: پانصد و 
چهل و هشت میلیون و پانصد هزار ریال )548/500/000 ریال( ارزیابی و برآورد میگردد. 

م الف: 865302  محمود پاینده نیا کارشناس منتخب مهندس 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سما اندیشان اسپادانا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29105 

و شناسه ملی 10260497761 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده 
مــورخ 1397/06/10 آقــای محمــود امامی گوهری به شــماره 
ملی 1754741525 و خانــم مهرنوش امامی گوهری به شــماره 
ملــی 1755035470 وآقای رضــا امامی گوهری به شــماره ملی 
1271477815 به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. آقــای محمد صادق نعمت الهی به شــماره ملی 
2411482329 به سمت بازرس اصلی آقای حسین یاوریان به شماره 
ملی1950826945 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )869203(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سما اندیشان اسپادانا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29105 

و شناسه ملی 10260497761 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/10 آقای محمود 
امامی گوهری به شماره ملی 1754741525 به سمت مدیرعامل و 
رییس هیات مدیره و خانم مهرنوش امامی گوهری به شــماره ملی 
1755035470 به ســمت نایب رییس هیات مدیــره و آقای رضا 
امامی گوهری به شماره ملی 1271477815 به سمت عضو هیات 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای و عقود 
اسالمی با امضای مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )869199(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیبا قصر خانه من 
درتاریخ 1399/03/18 به شماره ثبت 3449 

به شناسه ملی 14009188469 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه طرح و مشــاوره نصب و اجراء , ساخت در زمینه 
کلیه خدمات نمایشگاهی داخلی و خارجی و بین المللی جز نمایشگاه های فرهنگی 
وهنریـ  صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع نقشه های 
صنعتی و انجام کلیه خدمات ساختمانی انجام کلیه خدمات دکوراسیون داخلی و غرفه 
آرائی کلیه اماکن دولتی و خصوصی و نیز ســاخت کلیه مصنوعات مربوط به خانه و 
مکان های صنعتی و انواع دکوراسیون و خرید مصالح ساختمانی و صنعتی مورد نیاز 
ــاخذ واعطای نمایندگی شرکت های مرتبط معتبر داخلی و خارجی-ایجاد  شرکتـ 
و برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشــگاههای بین المللی - شرکت در مناقصات و 
مزایدات عمومی دولتی و خصوصی و اخذ وام به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، 
شهرســتان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشــهر، محله برزن ای 4 ، صدرا ، 
کوچه )فردوس 9( ، خیابان )دانشمند شهید مسعودعلیمحمدی 2( ، پالک 0 ، مجتمع 
تجاری آپادانا ، طبقه اول ، واحد 28 کدپســتی 8491356036 ســرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 100000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا آقای احسان براتی ریزی به شماره ملی 1289071462 دارنده 20000000 
ریال سهم الشــرکه آقای روح اهلل طالبیان به شــماره ملی 5129977076 دارنده 
80000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای احســان براتی ریزی به 
شماره ملی 1289071462 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای روح 
اهلل طالبیان به شماره ملی 5129977076 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )870970(
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نیاز فوری به سه گروه خونی در اصفهان
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از کمبود ذخیره سه گروه خونی در این استان خبر داد.مجید 
زینلی با بیان اینکه با توجه به فعالیت مجدد اتاق های عمل در استان اصفهان روز به روز مصرف خون 
رو به افزایش است، اظهار کرد: تا قبل از بازگشایی اتاق های عمل ذخیره خون استان اصفهان به هفت 
روز رسیده بود و در حال حاضر به سه روز کاهش یافته است.وی با بیان اینکه به صورت مستمر نیاز 
به گروه های خونی وجود دارد، اضافه کرد: در حال حاضر در گروه های خونی O منفی و A و B مثبت 
نیاز فوری داریم.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه همه مراکز انتقال خون فعال در 
استان اصفهان پذیرای مردم نوع دوست استان هستند، ادامه داد: در ایام کرونا، اهدای خون گروهی 

برای تامین مایحتاج استان بسیار کمک کننده بود.

 فضای مجازی، بستر برنامه های فرهنگی
 بقاع و مساجد 

در پی شــیوع کرونا، فضای مجازی بســتر  اصلــی اجــرای برنامه های فرهنگی بقــاع متبرکه و 
مساجد اســتان اصفهان اســت.مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: با انعــکاس رویداد های فرهنگی این اماکن مذهبی در بســتر فضــای مجازی، مخاطبان 
جوان جذب شــده و از این طریق توانســتیم مخاطبان اصلی را جذب برنامه هــای اوقاف کنیم.

ایمان خواجه افــزود: در دوران کرونا بــا بهره بــرداری از فضای مجازی فرصتی مناســب ایجاد 
شــد تا فعالیت های فرهنگی اوقاف این اســتان در این بستر انعکاس داده شــود.وی، فرموده 
رهبر معظم انقــالب از اینکه اگر رهبــر انقالب نبودم پیگیر فضای مجازی می شــدم را نشــان از 
اهمیت این فضا دانســت و افزود: مهندســی و مدیریت اذهان عمومی و اندیشه های اجتماعی 
در فضای مجــازی الزامی اســت و از این طریق می تــوان در مبارزه فرهنگی با اســتکبار توفیقی 
حاصل و از بروز خســارت های ســنگین جلوگیری کرد.مدیر روابــط عمومــی اداره کل اوقاف و 
امورخیریه اســتان اصفهان گفت: به واســطه تعطیلی مجموعــه بقاع متبرکه این اســتان، کانال 
 و صفحات مجــازی به نام بقــاع این اســتان راه اندازی و خدمــات حضــوری از طریق مجازی

 فعال شد.

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان خبر داد:

فراخوان عودت هزینه سرویس مدارس به اولیا
رییــس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اســتان اصفهان از فراخــوان عودت هزینه 

سرویس مدارس به خانواده ها خبرداد.علیرضا سلطانی با اشاره به پیامک های ارسالی به خانواده ها 

برای عودت هزینه ســرویس مدارس با توجه به تعطیلی این مراکز اظهار کرد: با توجه به تعطیلی 

مدارس از اواسط اســفندماه، اقدامات الزم برای بازگردانی هزینه سرویس مدارس به خانواده ها 

انجام شــده و پیامک هایی مبنی بر نحوه دریافت این مبالغ انجام شــده است.وی تصریح کرد: 

فرم هایی تهیه و به خانواده ها داده شده اســت تا با تکمیل این فرم مبلغ تعیین شده به خانواده ها 

برگردانده شود، در این بین خانواده ها باید توجه داشــته باشند امضای آنها زیر فرم ها الزم است تا 

میزان مبلغ برگشتی مشخص باشــد.رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان 

اصفهان در خصوص شرط پرداخت شــهریه برای ارائه کارنامه گفت: به مدارس ابالغ شده است که 

شهریه مدارس تا انتهای خردادماه اخذ شود و اگر کسی نتوانست شهریه را پرداخت کند با گرفتن 

کارنامه مراحل پرداخت و پیگیری آن با اداره خواهد بود.ســلطانی در پاسخ به اینکه آیا گروکشی 

کارنامه ها برای اخذ شهریه قانونی است، اظهار کرد: مطمئنا این کار قانونی و صحیح نیست و بعید 

است مواردی از این دست وجود داشته باشــد و اگر کسی با این مورد مواجه شد حتما باید با اداره 

آموزش و پرورش ناحیه مشکل خود را مطرح کند.

جدل تامین اجتماعی و علوم پزشکی اصفهان بر سر پذیرش بیماران کرونایی؛

پاسکاری کرونایی!

از ابتدای شیوع بیماری کرونا، علوم پزشکی  پریسا سعادت
رســما اعالم کــرد کــه تنهــا  برخــی از 
بیمارستان های این نهاد پذیرای بیماران کرونایی خواهند بود. پس از آن 
اما با افزایش مراجعات بخشی از بیمارستان های تامین اجتماعی هم به 
لیست بیمارستان هایی که بیماران کرونایی را بستری می کنند، اضافه 
شد. هر چند هراسی عمومی و شایعاتی در مورد پذیرش این بیماران در 
همه بیمارســتانی های شــهر اصفهان در میان مردم وجود داشت؛ اما 
مســئوالن همواره بر پذیرش بیماران کرونایی در بخش هایی خاص از 
بیمارستانی های مرجع تاکید داشتند. حاال مدیر درمان تامین اجتماعی 
اصفهان با علنی کردن گالیه از ارجاع بیماران کرونایی به بیمارستان های 
تامین اجتماعی، مهر تاییدی بر نگرانی هــای عمومی در این زمینه  زده 
است.  در حالی که پیش تر اعالم شده بود بیمارستان غرضی دیگر بیماران 
کرونایی را پذیرش نخواهد کرد و به اصطالح پاک شده است؛ اما مسئوالن 
تامین اجتماعی از اجبار برای پذیرش دوباره بیماران کرونایی گالیه دارند. 
اتفاقی که حتی منجر به ترخیص و خالی کردن تخت بخش های ویژه این 
بیمارستان در روزهای اخیر هم شده و نگرانی بیماران و همراهان آنها در 
این بیمارستان را در پی داشته است. هر چند در این زمینه علوم پزشکی 
توضیح خاصی نداده؛  اما مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان 

نسبت به ارجاع بیماران کرونایی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
به بیمارســتان های تامین اجتماعی معترض است.علی اعتصام پور در 
خصوص نحوه فعالیت درمانگاه های تامین اجتماعی در مقابله با شیوع 
کرونا و معاینه ســرپایی افراد مشــکوک بــه این بیمــاری اظهار کرد: 
درمانگاه ها، خط ســوم مبارزه با کرونا در تامین اجتماعی هســتند که 
بیمارانی با تب بــاال را در همه مراکز پذیرش می کننــد.وی افزود: در هر 
بیمارستان تامین اجتماعی تعداد تخت مشخصی به بیماران مشکوک به 
کرونا اختصاص یافته اســت، ولی بر اساس تصمیم استاندار در جلسه 
ستاد مقابله با شیوع کرونا با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی متولی 
اصلی مبارزه با این ویروس اســت مقرر شــد بیشــتر ارجاعات به دو 
بیمارستان خورشید و عیسی بن مریم  صورت گیرد.مدیر درمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه بیماران کمتری برای ویروس کرونا 
به بیمارستان امین ارجاع می شــوند، اضافه کرد: در حال حاضر مشکل 
اصلی همکاری نکردن بخش درمان اصفهان بــا اعزام بیماران کرونایی 
اســت و تئوری برخــی مبنی بــر پذیرش بیمــاران کرونایــی در همه 
بیمارستان هاست ولی این امر امکان پذیر نیست که به عنوان مثال یک 
بیمار کرونایی در بیمارستان باشد و بیماران عادی دیگر نیز پذیرش شوند.

وی ادامه داد: پیشنهاد قاطع تامین اجتماعی پذیرش بیماران ارجاعی از 

سوی دانشگاه علوم پزشکی است، این در حالی است که با وجود اینکه 
بیمارستان غرضی از لیست بیمارســتان های ریفرال کرونا خارج شده 
است، همچنان بیمار کرونایی به این بیمارستان ارجاع می شود.اعتصام 
پور تصریح کرد: ادعای برخی این است که ما باید با کرونا زندگی کنیم و به 
همین بهانه بیماران کرونایی را به بیمارستان های تامین اجتماعی ارجاع 
می دهند، در حالی که باید چند بیمارستان به عنوان مراکز رفرنس و اصلی 
شناخته شود تا با ایجاد هماهنگی بیماران کرونایی به این مراکز مراجعه 
کنند و از سوی دیگر نباید بیمارستان ها اقدام به بستری هر بیماری کنند.

وی اضافه کرد: در چند روز گذشته سه الی چهار بیمار به بیمارستان های 
تامین اجتماعی ارجاع داده شده اند، در حالی که این امر منطقی نیست که 
بیمارستان هایی که چندین آی سی یو دارند و هزینه بستری را هم از دولت 
و هم از تامین اجتماعی می گیرند، اقدام به بستری نکنند.مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: روند درمان یک مدیریت ویژه 
می خواهد و نمی شود بیمار بدحال را به بیمارستان دیگری ارجاع داد و 
بیماری با حال بهتر را پذیرش کرد؛ در هر حال بیمارستان علوم پزشکی 
متولی اصلی مبارزه با این بیماری است و به اشتباه تامین اجتماعی درگیر 
مسائل این ویروس شده زیرا روند کاری بخش درمان تامین اجتماعی 

به کلی متفاوت است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان اینکه 
شناســایی محرومان در اســتان اصفهان در دست 
اقدام اســت، گفت: ۵۰ درصد از مجمــوع ۳۴۰ هزار 
خانوار محروم این اســتان زیر پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی هستند.حســین صمصامی در دیدار با 
استاندار اصفهان در استانداری افزود: در زمان حاضر 
پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر پوشــش کمیته امداد 
هستند که از این تعداد ۲.۵ میلیون خانوار زیر پوشش 

این نهاد قرار دارند.وی تصریح کرد: هدف کمیته امداد 
توانمند سازی اســت که این موضوع ابالغیه رهبری 
بوده و در رأس آن مسائل فرهنگی و مباحث معیشتی 
و اشتغال مدنظر قرار گرفته است.به گفته قائم مقام 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، ســال گذشته چهار 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از سیســتم بانکی کشور به 
عنوان وام اشتغال پرداخت شده است. وی اظهار کرد: 
تعامالت کمیته امداد با استانداری ها سازنده است 
که امیدواریم این تعامالت افزایش یابد تا مشکالت 
محرومان مورد رسیدگی بیشتر قرار بگیرد.قائم مقام 
کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: برای شناسایی 
هرچه بیشتر محرومان، نیازمند اقدام جهادی هستیم 

تا در راستای اشتغال آن ها تدابیر الزم مدنظر قرار گرفته 
و امرار معاش آنان فراهم شود.عباس رضایی، استاندار 
اصفهان نیز در این دیدار اظهارداشت: استان اصفهان 
به ظاهر جزو استان های برخوردار محسوب می شود؛ 
اما اینگونه نبوده و باید کمیته امداد در راستای کمک 
به محرومان این استان اقدامات الزم را انجام دهد.

قائم مقام کمیته امداد کشــور در سفر یک روزه خود 
به اصفهان از مناطق محــروم از جمله منطقه حصه 
بازدید کرد.یکی از اهــداف اصلی کمیته امداد، ایجاد 
اشــتغال و خودکفایی خانوارهای زیر پوشش است 
و توانمندسازی مددجویان و اســتقالل مالی آنها از 

اهداف مهم این نهاد محسوب می شود. 

 ۵0 درصد خانواده های محروم استان اصفهان
 تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند

 ادعای برخی این است که ما باید با کرونا زندگی کنیم 
 و به همین بهانه بیماران کرونایی را به بیمارستان های 
تامین اجتماعی ارجاع می دهند، در حالی که باید چند 

بیمارستان به عنوان مراکز رفرنس و اصلی شناخته شود

ادامه آتش 
سوزی های 
زنجیره ای 

حریق ضایعات با وسعت زیاد 
واقع در گردنه زینل در حوالی 
اتوبان شــرق پس از حدود ۵ 

ساعت اطفا شد.

آذری جهرمی از ماجرای 3 کالهبرداری پرده برداشت
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات با انتشــار پیامی از ماجرای ســه کالهبرداری پرده برداشــت.

محمدجواد آذری جهرمی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود اظهار کرد: »امروز سه تماس داشتم. 
همه قربانی کالهبرداری تلفنی. پنج میلیون تومان از آنها دزدی شده بود. دزدها خود را مجری رادیو 
جا زده و گفته اند با حضور وزیر جوان قرعه کشی شده و جایزه ای برده اید. شماره کارت بانکی گرفته و 

حساب شان را خالی کرده اند. لطفا دیگران را هم آگاه کنید تا کاله سرشان نرود. «

قتل بر سر مراتع در بین عشایر فریدون شهر
دادستان عمومی و انقالب فریدون شــهر گفت: طی درگیری بر سر مراتع بین عشایر فریدون شهر 
دو نفر به قتل رسیدند.نورا... بهمنی اظهار کرد: در پی وقوع درگیری مسلحانه عشایر در شهرستان 
فریدون شهر و قتل دو تن، بالفاصله با صدور دســتور قضایی و ورود نیروی انتظامی این درگیری 

خاتمه یافت.
وی افزود: علت این درگیری اختالف بر سر مراتع و تسویه حســاب های قبلی بوده که با حضور به 
موقع مقامات قضایی و نیروی انتظامی و دعوت طرفین دعوی به آرامش پس از گذشت چند ساعت 
خاتمه یافت.بر اساس گزارش روابط عمومی دادگســتری کل استان اصفهان، دادستان عمومی و 
انقالب فریدون شهر اضافه کرد: یکی از متهمان به قتل این نزاع در محل و دیگر متهمان و عامالن و 
مشارکت کنندگان اصلی در کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی در خصوص این 

پرونده ادامه دارد.

دستگیری سارقی که قصد سرقت از مسافران را داشت
سارقی که با تهیه آب میوه های آلوده به مواد بیهوشی، قصد سرقت از مسافران را داشت، دستگیر 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: ماموران کالنتری ۱۴ ناجی آباد با متوقف کردن یک 
خودرو پژو پارس و بازرسی از آن مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل پالک و محتویات داخل خودرو 

و آب میوه های آلوده به مواد بیهوشی کشف کردند.
 سرهنگ علی قربانی افزود: در بازرســی از مخفیگاه متهم نیز مقادیر زیادی اموال مسروقه منزل

  و محتویات داخل خودرو کشف شــد.وی گفت: متهم به ۷ فقره ســرقت پالک خودرو و ۵ فقره 
 ســرقت محتویات خودرو در ســطح شــهر کاشــان اعتــراف کرد.فرمانده انتظامی شهرســتان 
 کاشــان از مالکان وســایل نقلیه خواســت، از تجهیزات ایمنی و بازدارنده ســرقت استفاده کنند

 و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، با شماره تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.

کشف 118 کیلو تریاک از کوله پشتی سوداگران مرگ
 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی اســتان، از دســتگیری 6 ســوداگر مرگ
  و کشــف بیــش از ۱۱8 کیلو تریــاک در بازرســی از کوله های همــراه آن ها خبر داد.ســرهنگ
  غالمحســین صفری بــا اعالم این مطلــب اظهار داشــت: ماموران یــگان تــکاوری فرماندهی
  انتظامی اســتان اصفهان حین گشــت زنی و رصــد دقیق یکی از جــاده های خاکــی و بیابانی

  اطراف ایستگاه ایست و بازرسی شــهید امامی فرماندهی انتظامی شهرســتان شهرضا  به 6 نفر 
که با همراه داشتن کوله پشــتی به صورت پیاده در حال حرکت بودند، مشــکوک شده و به طرف 

آن ها رفتند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان افزود:  ماموران پس از  متوقف کردن 
این افراد، کوله پشتی های همراه آنان را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه، ۱۱8 کیلو و ۴۵۰ گرم 

تریاک کشف کردند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

اخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
 سفرها، احتمال افزایش

 کرونا را تقویت کرد

خبر روز

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: مســافرت ها و جابه جایی جمعیتی 
در تعطیالت هفته گذشته، احتمال افزایش 
ابتال به بیماری کرونا در این استان را تقویت 
کرد.آرش نجیمی افزود: هرگونه جابه جایی 
جمعیت، هــم برای  مســافران و هم برای 
جمعیت ســاکن در مقصد خطرناک است 
و در تعطیالت هفته گذشــته، مسافرت ها 
و جابه جایــی جمعیت زیادی در اســتان 
اصفهان انجام شــد.وی با بیان اینکه نتایج 
این جابه جایی ها در شیوع بیماری کرونا در 
هفته آینده مشخص می شود، اظهار داشت: 
درصــد آزمایش های تشــخیص کرونا که 
نتیجه آن مثبت شده، در اصفهان افزایش 
یافته و ممکن است مســافرت های اخیر 
نیز آن را تشــدید کند.وی توضیــح داد: در 
هفته های گذشته نتایج مثبت آزمایش های 
تشخیص کرونا در استان به کمتر از ۲۰ درصد 
رســیده بود؛ اما طی دو هفته گذشته به ۳۰ 
درصد افزایش یافت کــه مهم و قابل توجه 
است.به گفته وی، هرچه درصد نتایج مثبت 
آزمایش های تشــخیصی کمتر شــود و به 
پایین تر از ۵ درصد برســد، بیماری کرونا به 
سمت خاموشــی می رود؛ اما نتایج مثبت 
آزمایش ها طــی دو هفته گذشــته از ۲۰ به 
نزدیک ۳۰ درصد رسید.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان هشدار داد: اگر میزان 
ابتال به کرونا بــا همین رونــد پیش برود، 
نگران کننده است.نجیمی اضافه کرد: این 
بازگشــایی ها به شــرط رعایت دستورهای 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی صورت 
گرفت؛ اما عده ای فقط به موضوع بازگشایی 
توجه کردند و توصیه های بهداشتی را نادیده 
گرفتند.وی با بیــان اینکــه مدیریت این 
موضوع بــر عهده خود مردم اســت، گفت: 
ما نمی توانیــم به شــرایط قرنطینه دو ماه 
گذشته برگردیم؛ اما از طرفی هم نمی توان 
انتظار داشــت که بدون رعایت دستورهای 

بهداشتی، بیماری کرونا از بین برود.

چرا برق گرفتگی در تابستان چند برابر می شود؟

کولر های آبی؛ بالی جان سهل انگاران
مدیر دفتر نظارت بر ایمنی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، الزم است شهروندان برای حفظ 
جان و سالمتی خود، نکات ایمنی مربوط به کولر های آبی را بدانند و رعایت کنند.خلیل عباسپور افزود: شاید راه اندازی کولر ها کار ساده ای به نظر برسد، اما در واقع با 
جان افراد در ارتباط است.وی به شهروندان توصیه کرد: نصب و راه اندازی کولر را باید سرویس کار مجاز انجام دهد و الزم است در ابتدا دفترچه راهنمای کولر مطالعه 
شود.مدیر دفتر نظارت بر ایمنی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: سهل انگاری باعث می شود هر ساله تعداد زیادی از هموطنان به علت رعایت نکردن اصول 
ایمنی برق در کولر های آبی دچار برق گرفتگی و حادثه  شوند.عباسپور با بیان اینکه برق گرفتگی ناشی از راه اندازی مجدد کولر را باید جدی گرفت، گفت: راه اندازی غیر 
حرفه ای کولر ها می تواند موجب بروزخسارات جانی و مالی شود.مدیر دفتر نظارت بر ایمنی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان اینکه الزم است برای راه اندازی 
کولر ها از افراد متخصص بهره گرفته شود، گفت: همچنین باید توجه داشت که نشت آب از کولر ها نیز رخ ندهد و حتما عایق کاری کف کولر انجام شود و همچنین اگر 

محل نصب کولر در ارتفاع، لبه پنجره یا بالکن قراردارند باید توجه داشت تا از راه های ایمن به نصب و سرویس کولر آبی اقدام کرد.



شبنم کالهی با حضور در پست دبیری فدراسیون بسکتبال در حال حاضر سه شغله به حساب می آید.در حالی که مسعود عماری، دبیر پیشین فدراسیون بسکتبال 
به دلیل بازنشستگی مجبور به ترک فدراسیون شد، رامین طباطبایی در حکمی شــبنم کالهی را به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب کرد.معرفی 
کالهی به عنوان دبیر فدراسیون اما با واکنش های زیادی از سوی اهالی بسکتبال همراه بوده است. بیشتر از همه شغل های متعدد شبنم کالهی مورد انتقاد قرار 
گرفته است. سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال، هم اکنون رییس هیئت بسکتبال تهران و سرپرست تیم ملی بسکتبال بانوان هم به حساب می آید.حضور 
یک نفر در این سه پست کلیدی و پرمشغله کمی عجیب به نظر می رسد و باید دید کالهی با نظر طباطبایی در پست دبیری فدراسیون ماندگار می شود و از سایر 

پست های خود انصراف می دهد یا اینکه حضورش در پست دبیری فدراسیون موقتی است.

دبیر سه شغله، سوژه این روزهای بسکتبال
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رازی که کفاشیان لو داد و باب میل امیر نیست!
در برهه های مختلف امیر قلعه نویی و هومن افاضلی اعالم کردند آنها کارلوس کی روش را به فدراسیون 
فوتبال معرفی کرده اند.رییس سابق فدراسیون فوتبال می گوید کسی که کارلوس کی روش را به آنها 

پیشنهاد داد، یک خارجی بود. کفاشیان 
در این باره توضیح می دهد: »او کاروالیو 
نام داشــت که وکیل کارلوس در امضای 
قرارداد با ما بود. شخص کاروالیو با من 
تماس گرفــت و گفت اگــر دنبال مربی 
هستید، می توانید با کارلوس کی روش 
مذاکره کنید. من هــم وقتی رزومه او را 
دیدم خیلی خوشــم آمد و آقای ترابیان 
را مســئول مذاکره با کی روش کردم که 
اتفاقا این مربی هم قبــول کرد و آمد.« 

این یعنی اظهارات بعضی از اهالی فوتبال در معرفی کی روش به فدراسیون فوتبال صحت ندارد.

پرسپولیسی ها پشت محمد انصاری در آمدند؛

آقای گل محمدی! لطفا برانکو باش
بازیکنان پرسپولیس در صحبت هایی که با باشــگاه و کادرفنی تیم خود داشتند، از آنها خواسته اند 
شرایط ادامه حضور محمد انصاری را فراهم کنند.محمد انصاری مدافع چپ سرخ ها در دور جدید 
تمرینات این تیم دچار آسیب دیدگی شد و با بررسی های صورت گرفته در نهایت با اعالم پارگی رباط 
صلیبی باید مدتی دور از میادین باشد.مدافع ســرخ ها که در ابتدای فصل در یک قدمی جدایی از 
این تیم قرار داشت، در نهایت قرارداد خود را با رایزنی ایرج عرب به عنوان مدیرعامل وقت به مدت 
یک فصل دیگر تمدید کــرد. اکنون اما با توجه به پارگی رباط صلیبی و دوری حداقل شــش ماهه 
این بازیکن، گمانه زنی  ها درباره خروج نام او از لیست فصل آینده شکل گرفته است.در این ارتباط 
اما بازیکنان پرسپولیس در صحبت هایی که با کادرفنی و مدیران باشگاه داشته اند، خواهان تمدید 
قرارداد این بازیکن و همراهی باشگاه در این شرایط سخت شده اند. بازیکنان پرسپولیس با اشاره به 
رفتاری که پیش از این برانکو ایوانکوویچ در دوره مربیگری اش در این تیم با محسن ربیع خواه بعد از 
مصدومیت رباط صلیبی اش در قبال تمدید قراردادش داشت، از یحیی نیز خواسته اند چنین اقدامی 

را در قبال محمد انصاری تکرار کند تا او با روحیه باالیی بتواند از این مرحله عبور کند.

ستاره خط دفاعی تراکتور در انتظار شروع لیگ
ایمان سلیمی امیدوار است در پایان دومین فصل حضورش در تراکتور بتواند به عنوان یکی از نفرات 
تاثیرگذار سرخ ها لقب گیرد.مدافع جنوبی تراکتور طی فصل جدید توانسته در قلب دفاعی این تیم 
نمایش قابل قبولی از خود به جا بگذارد و اکنون با پیگیری تمرینات به دنبال نمایش موفق در ادامه 
فصل است.تعطیلی رقابت های لیگ برتر از نیمه نخست اســفند که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
اتفاق افتاد برای برخی تیم ها و بازیکنان اتفاق خوبی بود و برخی هم که در دوران اوج قرار داشتند 
با این تعطیلی به نوعی می توان گفت متضرر شــدند. ایمان ســلیمی، مدافع جوان و مهره کلیدی 
تراکتور یکی از بازیکنانی است که شرایط خوبی در اواخر دوران لیگ قبل از تعطیالت داشت.سلیمی 
از مهره های مهم تراکتور در لیگ نوزدهم بوده و تا اینجای فصل عملکرد خوبی داشته و طبق نمراتی 
که سایت های آنالیز به او دادند یکی از 5 بازیکن برتر تیمش تا اینجای کار بوده است. او در آخرین 
دیدار تراکتور که مقابل پارس جم برگزار شد، با وجود شکست این تیم، بعد از حاج صفی و مظاهری 
بیشترین نمره را از ســایت های آنالیز دریافت کرد و اکنون باید دید با شــروع دوباره رقابت ها چه 

عملکردی از خود به جا خواهد گذاشت.

وقتی جدایی »بیرانوند« دردسرساز می شود؛

ناامنی در کمین دروازه سرخ پوشان

تیم پرسـپولیس تهران در حالی آماده از   سمیه مصور
سـرگیری رقابت هـای لیگ برتـر فوتبال 
مـی شـود کـه بـه احتمـال فـراوان در 9 هفتـه باقی مانـده از ایـن 
مسـابقات، علیرضـا بیرانونـد را درون دروازه نـدارد، گلر شـش دانگی 
کـه یکـی از عوامـل موفقیـت سـرخ پوشـان پایتخـت در چنـد فصل 

اخیر نام برده می شود.
بیرانونـد در روزهای آینـده ایـران را به مقصـد بلژیک ترک مـی کند تا 
در تسـت پزشـکی و تمرینات تیـم آنتـورپ شـرکت کند. مرد شـماره 
یـک تیم ملـی در قراردادی کـه با این باشـگاه به امضا رسـانده اسـت 
متعهد شـده تا از یازدهـم تیرمـاه در اردوی تیم بلژیکی حاضر شـود و 
این باشـگاه هم در تمـاس هایی کـه اخیرا بـا وی داشـته تاکید کرده 
کـه در تاریخ عنـوان شـده حتمـا در اردوی این تیـم حضور برسـاند تا 
برای بـازی نهایی جـام حذفی کـه 7 مرداد برگـزار خواهد شـد، آماده 
شـود.  موضوعی که حاال بـه یکی از دغدغـه های یحیـی گل محمدی 

برای ادامـه مسـابقات لیگ برتر تبدیل شـده اسـت. 
فصـل جـاری رقابـت های لیـگ برتـر اوایـل اسـفند مـاه گذشـته در 
شـرایطی بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونـا بـه حالـت تعطیـل در آمد 

که تیـم پرسـپولیس بـا 47 امتیـاز و بـا اختـالف ده امتیازی نسـبت 
بـه تیـم رده دوم در صـدر جـدول جـای گرفته اسـت. سـرخ پوشـان 
پایتخت بـرای کسـب چهارمین عنـوان قهرمانـی متوالی خـود تنها 9 
هفتـه را در پیـش دارد، دیدارهایی که حـاال باید بدون حضـور بیرانوند  

پشـت سـر بگذارد.
بـا جدایـی بیرانونـد، بوژیـدار رادوشـوویچ بـه دروازه پرسـپولیس 
می رسـد که گلـر مطمئنی نشـان داده؛ امـا نبایـد فراموش کـرد که در 
تمـام ایـن 4 سـال، او دروازه بان ذخیـره بـود، در طول سـال هیچگاه 
تعداد بـازی اش دو رقمـی نشـده، در دیدار آسـیایی به میـدان نرفته 
و حـاال باید 9 بـازی لیـگ برتر، یک یـا دو دیـدار جام حذفـی و 5-4 
بازی لیـگ قهرمانان آسـیا را بـرای پرسـپولیس سـنگربانی کند. این 
نکتـه فنـی دربـاره رادوشـوویچ اسـت؛ حـال اگـر یـک مصدومیت یا 
محرومیـت بـرای او پیـش بیایـد، انتخـاب گل محمدی بـرای درون 
دروازه در حسـاس تریـن مقطـع فصـل بـه امیرحسـین بیـات یـا 

ساسـان زمانـه محـدود خواهد شـد! 
از ایـن رو یکی از  تالش های تیم پرسـپولیس که بیشـترین شـانس 
را بـرای قهرمانـی درایـن فصـل از بـازی هـا دارد، در اختیـار داشـتن 

علیرضـا بیرانوند در هفتـه هـای پایانی لیگ برتر اسـت. این باشـگاه 
در تـالش اسـت در نامـه نـگاری بـا باشـگاه آنتـورپ اجـازه حضـور 
علیرضـا بیرانونـد در بـازی هـای پرسـپولیس را بگیـرد. علیرضـا بـر 
اسـاس آنچه کـه پیش تـر اعالم کـرده بـود در روزهـای پایانـی هفته 
جاری راهی بلژیک خواهد شـد تا در تسـت پزشـکی باشـگاه شرکت 
کنـد. بلژیـک یکـی از کشـورهایی بـود کـه بـه بهانـه شـیوع ویروس 
کرونـا لیـگ خـود را نیمه تمـام اعـالم کـرد.در سـفر علیرضـا بیرانوند 
این نگرانی هـم وجود دارد کـه این بازیکن بـه مـدت 14 روز قرنطینه 
شـود. دراین صـورت او عمـال شـانس همراهـی تیـم پرسـپولیس را 
در بازی هـای باقـی مانـده  لیگ برتـر از دسـت خواهـد داد. چـرا که 
بایـد بعـداز قرنطینـه چنـد روزی هـم سـرگرم پشـت سـر گذاشـتن 

تسـت های پزشـکی و معارفـه در باشـگاه شـود.
رقابـت هـای لیگ برتـر قـرار اسـت از 8 تیـر مـاه آغاز شـود و بـه نظر 
می رسـد دسـت کم تا اواسـط مـرداد ماه ایـن مسـابقات ادامـه پیدا 
کنـد از ایـن رو سـرخ پوشـان پایتخـت بـه دنبـال راهـی هسـتند تـا 
 فرصـت حضـور بیرانونـد در ایـن تیـم را  در هفتـه هـای باقـی مانـده

 فراهم کنند.

 رییس فدراســیون شمشــیربازی کشــور با اشاره 
به فعالیت هــای مطلوب ورزش شمشــیر بازی در 
اصفهان گفت: این استان به عنوان یکی از قطب های 
شمشیربازی کشــور، مدیریت خوبی در این زمینه 
داشــته  اســت.فضل ا...باقرزاده در مجمع انتخاب 
رییس هیئت شمشیر بازی اســتان اصفهان افزود: 
شمشیربازی در اصفهان رونق خوبی دارد و ورزشکاران 
این استان در مجامع بین المللی نتایج خوبی  کسب 
کرده اند.وی  با بیان اینکه در فدراسیون شمشمیربازی 
حدود 18 هیئت فعال وجود دارد، گفت: در این راستا 
در هر استان نیز یک سالن اختصاصی به این رشته 
ورزشــی اختصاص دارد.باقرزارده افــزود: زمانی به 
رشته شمشــیر بازی توجه چندانی نمی شد ولی در 
حال حاضر بــا  اقدام های صورت گرفته، این رشــته 
در بیــن فدراســیون ها از اهمیت باالیــی برخوردار 
است و مســئوالن ورزش کشــور به آن توجه خاص 

دارند.وی با بیان اینکه شمشــیربازی از رشته های 
پرامیدی اســت که می تواند در المپیک مدال کسب 
کند و این موضوع نیز مورد توجه مســئوالن ورزش 
قرار دارد، گفت: در این راســتا بــا برنامه ریزی انجام 
شده، توانستیم نتایج خوبی کسب کنیم و مورد توجه 
قرار بگیریم.وی همچنین بــا تبریک انتخاب مجدد 
فرهاد رضایی به عنوان رییس هیئت شمشــیربازی 
اصفهان اظهار امیدواری کرد که خانواده شمشیربازی 
استان بازهم برای سربلندی این رشته ورزشی تالش 
کنند.در نشست اخیر مجمع انتخاب رییس هیئت 
شمشــیربازی اصفهان، فرهاد رضایی برای دومین 
دوره پیاپــی با رای اعضای مجمع بــه عنوان رییس 
هیئت شمشیر بازی اســتان انتخاب شد.هر 1۳ نفر 
عضو این مجمع که حق رای داشتند رضایی را در سمت 
خود ابقا کردند.همچنین در حیــن برگزاری مجمع، 
ارتباط تصویری با پدر مرحوم روزبه سرهنگ پوربانی، 

خیر ساخت سالن اختصاصی شمشیر بازی اصفهان 
که در کشور آذربایجان ســکونت دارد؛ برقرار و از کار 
ارزشمند او توسط رییس فدراسیون و سرپرست اداره 
کل ورزش و جوانان استان تقدیر شد.حدود 9۰ پسر 
و 1۲۰ دختر در استان اصفهان در رشته شمشیربازی 
فعالیت دارند.شمشــیربازی، رشــته ای است که ۲ 
ورزشکار در آن با اســتفاده از یک شمشیر کوچک با 
هم مبارزه می کنند.مسابقات این رشته در سه بخش 
فلوره، اپه و سابر برگزار می شود که از نظر نوع شمشیر 
مورد استفاده و قوانین بازی با یکدیگر تفاوت دارند.

شمشیربازی یکی از پنج رشــته ورزشی است که در 
همه دوره های بازی های المپیک برگزار شده  است.

رییس فدراسیون شمشیربازی:

اصفهان یکی از قطب های شمشیربازی کشور است

چهره روز

پاسخ رد »کاوانی« به اینتر به خاطر ناپولی
قرارداد ادینسون کاوانی با پاری سن ژرمن به پایان رسیده و او به دنبال جدایی از این تیم و انتخاب 
تیم جدید است. کاوانی با پیشنهادهای بسیار خوبی مواجه شــده است از اتلتیکو مادرید گرفته تا 
منچســتر یونایتد و اینتر و تیم هایی از 
لیگ آمریکا، چیــن و قطر.روزنامه توتو 
اسپورت نوشــت که مهاجم اروگوئه ای 
پاری ســن ژرمن به خاطــر احترام به 
هواداران ناپولی به پیشنهاد اینتر پاسخ 
منفی داد.کاوانی سابقه حضور در سری 
A را دارد. او از ســال ۲۰۰7 تــا ۲۰11 بــا 
پیراهن پالرمو به میدان رفت و توانست 
عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهد 
و بعد از آن راهی ناپولی شود. او در سال 
۲۰1۳ به پاری سن ژرمن پیوســت و تا کنون در این تیم بازی می کند.کاوانی ۳۳ سال سن دارد و 
بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاری ســن ژرمن به شمار می آید. این باشــگاه فرانسوی ایکاردی را 

جایگزین کاوانی کرده است و به همین خاطر جدایی او در تابستان قطعی خواهد بود.

الهالل مشتری مهاجم تیم ملی عراق
مهند علی، مهاجــم عراقی که از الدحیــل به طور قرضی به تیم پورتیموننزه پیوســته اســت حاال 
باشگاه های مطرحی از لیگ ستارگان و دیگر لیگ های حاشیه خلیج فارس را خواهان خودش می 
بیند.مهاجم تیم ملی عراق در گفت و گویی که با یک سایت عراقی داشت گفت که  در آینده باید به 
الدحیل بازگردد چرا که قراردادی 5 ساله با این تیم دارد؛ اما او کماکان عالقه مند است که بتواند در 
لیگ اروپا فوتبالش را ادامه بدهد. او از تیم هایی مانند العربی ، السیلیا و الوکره پیشنهاداتی دریافت 
کرده است اما مهند علی توضیح داد که پیشنهادات زیادی عالوه بر تیم هایی از لیگ ستارگان نیز دارد 
از جمله پیشنهاد تیم الهالل عربستان و الکویت از باشگاه های کشور کویت که به او داده شده است. 
مهند در این رابطه گفت که پیشنهادات ارسالی را مطالعه می کند و برای انتخاب بهترین پیشنهاد با 

مسئوالن الدحیل جلسه برگزار خواهد کرد.

اتلتیکو بدون تماشاگر، قهرمان چمپیونزلیگ می شود
انریکه سرزو، رییس باشگاه اتلتیکو مادرید، معتقد است که این تیم می تواند این فصل قهرمان 
چمپیونزلیگ شــود.اتلتیکو مادرید در آخرین بازی اش پیش از شــیوع کرونا و توقف رقابت ها، 
توانست در آنفیلد لیورپول را شکســت بدهد و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان صعود 
کند. بعد از شروع دوباره رقابت های بوندس لیگا و تعیین زمان شــروع مجدد اللیگا و لیگ برتر 
انگلیس، گفته می شــود مراحل پایانی چمپیونزلیگ نیز در ماه آگوســت برگزار می شود.اتلتیکو 
مادرید دو بار در ســال های ۲۰14 و ۲۰1۶ به فینال چمپیونزلیگ رسید؛ اما هر دوبار مغلوب رقیب 
همشهری، رئال، شد ولی سرزو معتقد است که تیم دیگو سیمئونه می تواند این بار جام را باالی 
سر ببرد.او به مووی اســتار گفت:» ما تیم خیلی خاصی هســتیم. ما می توانیم بدون تماشاگر، 
قهرمان چمپیونزلیگ شــویم. امسال می تواند سال ما باشــد.« اتلتیکو در حال حاضر در فاصله 
11 هفته تا پایان رقابت های این فصل اللیگا، در رتبه ششــم قرار دارد؛ تنها بــا یک امتیاز کمتر از 
رئال سوسیداد، تیم چهارم جدول.ســرزو در این مورد گفت:» در لیگ شرایط سختی داریم و در 
چمپیونزلیگ خیلی خوب هستیم. چند بازی تا رســیدن به فینال فاصله داریم که احتمال دارد 
اتفاق بیفتد. سیمئونه آسوده خاطر است و به کاری که می کند اطمینان دارد و ما را به قرار گرفتن 

در جمع چهار تیم اول لیگ هدایت می کند.«

فوتبال جهان

نخستین بانوی المپیکی کاراته ایران:

 برای بازگشت به تاتامی 
عجله ندارم

نخســتین بانوی المپیکی کاراتــه ایران می 
گوید فعال شرایط شروع تمرینات جدی روی 
تاتامی را ندارد.دردسرهای حمیده عباسعلی 
بعد از کسب سهمیه المپیک توکیو آغاز شد. او 
در ثانیه های پایانی مسابقه فینال لیگ کاراته 
وان اتریــش با مصدومیت مواجه شــد و در 
نهایت کارش به جراحی کشید.تعویق المپیک 
فرصت خوبی برای این بانوی کاراته کای ایرانی 
بود تا بتواند پای خود را سر فرصت تقویت کند. 
حمیده عباسعلی بعد از مدتی فیزیوتراپی در 
آلمان، این روزها در تهران تمرینات توانبخشی 
خود را دنبال می کند.وی درباره وضعیت فعلی 
خود به سایت فدراسیون کاراته گفت: در حال 
حاضر کارهــای فیزیوتراپی و توان بخشــی 
خود را دنبال می کنم. در کنار این ها پزشکان 
تمرینات خاصی را نیز در نظر گرفته اند تا قدرت 
بدنی ام تقویت شود و هر چه زودتر به شرایط 
مطلوب برسم.وی افزود: با توجه به شرایطی 
که به واسطه شیوع کرونا بر جامعه حاکم شده 
، فعال انجام تمرین در باشگاه مقدور نیست. 
البته شــرایط بدنی من نیز به صورتی نیست 
که بتوان تمرینات کاراته را شــروع کنم. فعال 
پزشکم این اجازه را به من نداده است. پس 
از اجازه پزشکم و باز شــدن سالن بدنسازی 
آکادمی ملی المپیک، تمرینات بدنسازی ام 
را نیز شروع می کنم.نخستین بانوی المپیکی 
کاراته ایران ادامه داد: خانم خوشقدم به عنوان 
مربی در جریان کامل برنامه هایم هستند. به 
محض اینکه اجازه شروع تمرینات صادر شود، 
با هماهنگی ایشان تمرینات کاراته را نیز آغاز 
می کنیم. همانطور کــه پیش از این نیز اعالم 
کردم عجله ای برای شروع تمریناتم ندارم، ما 
مسابقه ای پیش رو نداریم که برای بازگشت 
عجله داشته باشم.وی در پایان گفت: دوران 
مصدومیت برای هر ورزشــکار دشواری های 
خاص خودش را دارد. من نیــز از این قاعده 
مستثنی نیستم. امیدوارم این روزها هر چه 
سریع تر به پایان برسد و بتوانم پرقدرت تر از 

قبل به روی تاتامی بازگردم.

با جدایی بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ به دروازه 
پرسپولیس می رسد که گلر مطمئنی نشان داده؛ اما 
نباید فراموش کرد که در تمام این 4 سال، او دروازه بان 

ذخیره بود

مستطیل سبز

وز عکس ر

اقدام قابل تقدیر مهاجم 
تیم فوتبال پرسپولیس

علی علیپور ، مهاجم گلــزن تیم فوتبال 
پرسپولیس با حضور در محله نازی آباد 
تهران به دیدار خانواده شهید علی علیپور 
از شــهدای هشت ســال دفاع مقدس 
رفت.مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس بارها 
در مسابقات رسمی پس از گلزنی تصاویر 
شهدای هشت سال دفاع مقدس را روی 
پیراهن خود نشان داده و ارادت خود به 

شهدا را ابراز داشته بود.
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رییس شورای اسالمی:

راه اندازی پلیس متروی اصفهان دنبال می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به دیدار اخیر اعضای شورای شهر با فرمانده جدید انتظامی 
استان اصفهان، اظهار کرد: شورای شهر ارتباط نزدیکی با نیروی انتظامی دارد و در این جلسه بر تداوم خدمات 
متقابل و تعامل میان نیروی انتظامی و شهرداری اصفهان تاکید شد.علیرضا نصراصفهانی به ماده ۱۰۸ قانون 
توسعه ششم مبنی بر اینکه باید سامانه ها و دوربین های ثبت تخلفات رانندگی در اختیار پلیس قرار گیرد 
اشاره کرد و افزود: یکی از موارد مطرح شده در این دیدار، اجرای ماده ۱۰۸ بود که نیاز به همراهی مدیریت 
شهری و پلیس راهور دارد؛ بودجه ۲۰ میلیارد تومانی توسط شهرداری اصفهان برای این امر تامین می شود 
و در مقابل نیز پلیس راهور خدماتی را به مدیریت شهری ارائه می دهد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در خصوص پیشنهاد ایجاد پلیس مترو در این شهر تصریح کرد: این موضوع با همراهی بخش اطالعاتی 
و امنیتی پلیس دنبال شده و مدیریت شهری نیز آمادگی دارد که در این مسیر اقدامات الزم را انجام دهد.
وی با اشاره به آتش سوزی های اخیر در فضاهای سبز برخی شهرهای کشور از جمله اصفهان ادامه داد: برای 
مراقبت از شهر در برابر هر حادثه ای که رخ می دهد باید تجارب گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اغتشاشات 
آبان ماه تجاربی را همراه داشت که بدانیم شهر از چه ناحیه ای آسیب پذیر بوده و نظارت بر این بخش ها را 
افزایش دهیم.نصراصفهانی خاطرنشان کرد: نیروهای کنترل نظارت معاونت خدمات شهری به طور مستمر 
درحال گشت زنی در سطح شهر هستند تا در صورت بروز اتفاقی مشابه آتش سوزی های اخیر اقدامات الزم 

را انجام دهند البته وسعت شهر به حدی است که شاید بخش هایی در این رابطه مغفول بماند.

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 24 درصدی سازه و سیویل خط دو متروی اصفهان
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: بخش سازه و سیویل متروی اصفهان در حال حاضر ۲۴ درصد 
پیشرفت داشته اســت.محمدرضا بنکدار اظهار کرد: از دو جبهه شمال و غرب به سمت مرکز شهر فعالیت 
عمرانی در خط دو مترو در حال انجام است.وی افزود: در حال حاضر TBM )دستگاه حفار( از شمال شهر 
به سمت مرکز شهر حرکت کرده است و از ایستگاه های زینبیه و عاشق اصفهانی عبور کرده و تا ۱۰ روز آینده 
به ایستگاه عمان سامانی می رسد.مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه پنج ایستگاه در 
جبهه شمال و چهار ایســتگاه در جبهه غربی خط دو متروی اصفهان در حال احداث است، تصریح کرد: با 
توجه به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار، به زودی عملیات احداث ایســتگاه قدس آغاز می شود.وی 
ادامه داد: در ایستگاه ها و تونل های خط دو مترو به طور مستقیم یک هزار نفر و به صورت غیر مستقیم دو 

هزار نفر مشغول فعالیت هستند.

استاندار: 

گردشگری اصفهان با همراهی مردم احیا می شود
استاندار اصفهان همراهی مردم برای احیای صنعت گردشگری در استان را ضروری دانست.عباس رضایی 
در آیین تکریم و معارفه فرماندار خوانسار، با اعالم این مطلب افزود: »مناطق غربی استان در دامنه سلسله 
جبال زاگرس دارای طبیعت و جاذبه های تاریخی ارزشمندی است که می تواند زمینه ساز توسعه گردشگری 
باشد.« وی ادامه داد: »متاسفانه با شیوع بیماری کرونا در فالت مرکزی ایران، آسیب های فراوانی به صنعت 
گردشگری در این منطقه وارد شد، با این وصف معتقدیم نباید وقت را در جلسات و منصب هایی که داریم 
بیهوده سپری کنیم، زیرا امروز مردم بیش از هر زمان دیگر انتظار کار از مسئوالن دارند.«استاندار اصفهان 
تاکید کرد: »با توجه به اینکه گردشگری استان، همچون دیگر بخش های اقتصادی استان از بیماری کرونا 
لطمه دیده  است، از تمامی مسئوالن به ویژه مسئوالن مناطق غربی اســتان انتظار می رود تا ظرفیت ها و 
چالش های خود را به ویژه از منظر گردشگری بررسی کرده و پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا پس از بررسی 

کارشناسی به صورت تخصصی به راه کارهای مشخصی برای خروج از بحران دست پیدا کنیم.«

بهره برداری و کلنگ زنی 4 طرح ترافیکی، عمرانی و فرهنگی با اعتبار 474 میلیارد ریال در منطقه 12 شهر اصفهان؛  

ایجاد عدالت فضایی و توزیع متناسب خدمات در شهر  

اولیــن برنامه از ســری برنامه های »هر یکشــنبه یــک افتتاح« در 
منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با حضور شــهردار اصفهــان، رییس و 
اعضای شورای اســالمی شهر اصفهان و جمعی از شــهروندان برگزار 
شد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، در این 
آیین فرهنگســرای دکتر کتابی در زمینی به مساحت ۳۳۷ مترمربع 
و زیربنای ۷۵۰ متر مربــع در دو طبقه با هزینــه ۱۱ میلیارد ریال بهره 
برداری شد. زنده یاد دکتر محمدباقر کتابی، مفسر قرآن و نهج البالغه 

و مثنوی پژوه برجسته کشور و اهل اصفهان بود. 
همچنین عملیات اجرایی خیابــان آرمان به طول ۶۰۰ متر و عرض ۳۰ 
متر با هزینه آزادســازی ۳۶۰ میلیارد ریال و اجرای ۲۸ میلیارد ریال 
آغاز شــد. احداث این خیابان بیش از ۲۰ ســال مطالبه مردم محله 
ناصرخســرو و امیرالمومنین منطقــه ۱۲ بوده اســت.  افتتاح ادامه 
خیابان محمد باقر حکیم بــه طول ۳۵۰ متر و عــرض ۲۰ متر، دیگر 
پروژه منطقه ۱۲ شــهرداری بود که برای انجام عملیات اجرایی آن ۱۱ 
میلیارد ریال و برای آزادسازی آن ۵۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده 
است.   ادامه خیابان فرعی نهم به طول ۳۰۰ متر و عرض ۲۰ متر نیز با 
 صرف هزینه ای افزون بر 9 میلیارد ریال در این منطقه به بهره برداری

 رسید. 

وعده هایی که محقق شد
شــهردار اصفهان در حاشــیه ایــن آیین با بیــان اینکــه از این پس 
برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« در مناطق مختلف شهر اصفهان 
و در ادامه برنامه های اصفهان در مسیر امید اجرا می شود، اظهار کرد: 
تالش می کنیم این برنامه ها در شــرایط کرونا با رعایت فاصله گذاری 
و پیش بینی شرایط الزم برگزار شود.  کلید این برنامه ها در منطقه ۱۲ 
با افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه زده شد، در این منطقه فرهنگسرای 
دکتر کتابــی، خیابان آیــت ا... حکیم و خیابان نهــم فرعی با حضور 
مردم افتتاح و خیابان آرمان نیز کلنگ زنی شــد. قدرت ا... نوروزی  
تصریح کرد: خوشــبختانه قول هایی که به شــهروندان داده شده در 
 موعد مقرر عملیاتی می شود. به عنوان مثال دو خیابان از ۴ طرح  که

 بهره برداری و کلنگ زنی شــد، مواردی بود که شهروندان در مالقات 
مردمی منطقه ۱۲ درخواســت کرده بودند و در این مدت محقق شد. 
وی با اشاره به کلنگ زنی خیابان آرمان ملک شهر، گفت: مدیر منطقه 
۱۲ با تالش بسیار مســیرهای اجرای این خیابان را آزاد کرده و اعالم 
شد که ظرف ســه ماه اجرای این پروژه به پایان برسد. مردم نیز باید 
مدیریت شهری را در مسیر اجرای پروژه برای آزادسازی های احتمالی 
باقی مانده کمــک کنند تا هر چه ســریع تر خیابان آرمــان در اختیار 

شهروندان قرار گیرد. شهردار اصفهان رضایت مردم را بهترین تشویق 
برای مدیریت شــهری ذکر کرد و افزود: مردم در این منطقه از اجرای 
این پروژه ها خرسند بودند و از مشــکالت قبل از اجرای این پروژه ها 
ســخن می گفتند و از اینکه این موانع رفع، خیابان ها آسفالت و پیاده 
روها ساماندهی شده ابراز رضایت می کردند. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه افتتاحیه ها بــه معنای ارائه یک خدمت مناســب برای زندگی 
بهتر و ایجاد آسایش و آرامش برای همه شــهروندان است، تصریح 
کرد: پروژه هایی که از امروز تا پایان سال قرار است هر یکشنبه به بهره 
برداری برسد پروژه هایی است که رفاه را برای مردم یک گام جلو برده، 

توسعه را تقویت و امید را در دل مردم زنده می کند.

 پروژه های بسیار زیاد و متنوع
 در شهر اصفهان آماده بهره برداری است  

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان نیز در حاشــیه این برنامه 
با بیان اینکه پروژه های بســیار زیاد و متنوع در شــهر اصفهان آماده 
بهره برداری اســت، گفــت: خیابان ســازی، پیاده روســازی، پارک 
سازی، فرهنگسرا، ورزشــگاه و پروژه های بزرگ در دستور کار است 
که با برنامه ریزی های انجام شــده قرار است هر یکشنبه بخش های 

مختلفی از این پروژه ها به بهره برداری برسد.
ایرج مظفر با اشاره به بهره برداری از فرهنگسرای دکتر کتابی در منطقه 
۱۲، تصریح کرد: این فرهنگســرا در دو طبقه با ۷۵۰ مترمربع زیربنا با 
اعتبار  یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان شــامل دو ســالن مطالعه، ۴ 
کالس درسی، کارگاه آموزشی و ... است.  وی با اشاره به بهره برداری 
از خیابان محمدباقر حکیم در منطقــه ۱۲، افزود: این خیابان به طول 
۳۵۰ متر و عرض ۲۰ متر است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نیز هزینه 

اجرای این پروژه شده است.

پروژه های مناطق، عامل توسعه محالت 
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: همچنین کلنگ 
زنی خیابان آرمان یا ادامه خیابان مفتح به آزادگان ملک شــهر انجام 
گرفت، اجرای این خیابــان که داخل بافت متراکــم منطقه بود تاثیر 
بسزایی در توسعه شهری این محله دارد. منطقه ۱۲ پروژه های دیگری 
نیز دارد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.  وی با بیان اینکه 
بیش از ۵۰ تا ۶۰ پروژه در شهر اصفهان آماده افتتاح است، ادامه داد: 
این پروژه ها در کنار پروژه هــای کالن و بزرگ اصفهان در حال انجام و 

در آستانه افتتاح است. 

رییس کمیســیون حمل ونقل و فناوری اطالعات 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: باتوجه به 
راه اندازی سیســتم اتوماســیون بار در پایانه کاوه، 
بهانه ای بــرای حمــل غیرقانونی بار وجــود ندارد.

امیراحمد زنــدآور  در یکصد و بیســت و پنجمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به حمل بار در اتوبوس های بین شهری، اظهار کرد: 
یکی از مشکالت در معابر پیرامون پایانه کاوه وجود 
دفاتر حمل بار در اطراف پایانه است بدین صورت که 
اتوبوس ها پس از حرکت از مبدأ پایانه در مقابل یکی 

از این دفاتر متوقف شده و اقدام به بارگیری می کنند 
به حدی که ایــن موضوع دیگر یک مســئله عادی 
تلقی شده است.وی با بیان اینکه نظارتی بر حمل بار 
توسط اتوبوس ها وجود ندارد، افزود: افزوده شدن 
بار در کابین اتوبوس گاهی اوقــات باعث خطرات 
ناشی از وجود مواد قابل اشتعال در اتوبوس می شود 
که این روش حمل بار در تناقض با قانون حمل بار 

و مسافر است.
رییس کمیســیون حمل ونقل و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه حمل 
بار تجاری توســط اتوبوس ها بنا بر گزارش پلیس 
باعث برهم خوردن تعادل اتوبوس و واژگونی آن ها 
می شود، تصریح کرد: نامناسب بودن محل استقرار 
در خیابان کاوه به خصوص بعد از سه راه ملک شهر 

و وجود ترافیک در این منطقه و توقف اتوبوس ها در 
مقابل این دفاتر نیز بارها سبب تصادف شده است.

وی ادامه داد: اگرچه در گذشته حمل بار با اتوبوس 
به صورت مخفیانه و شــبانه انجام می شــد؛ اما در 
شــرایط فعلی باید بــر دفاتر حمل بار کــه به دلیل 
نداشــتن صرفــه اقتصادی در ســوار کــردن تنها 
مسافران، اقدام به توسعه کار خود در محدوده پایانه 
کرده اند، نظارت بیشتری شود.زندآور خاطرنشان 
کرد: با توجه به راه اندازی سیستم اتوماسیون بار در 
پایانه کاوه، بهانه ای برای حمل غیرقانونی بار وجود 
ندارد بنابراین شایسته است شهرداری اصفهان در 
همکاری با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
و پلیس برای رفع مشکالت مســافران اتوبوس و 

ساکنان منطقه اقدامات الزم را انجام دهد.

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر:

بهانه ای برای حمل بار غیرقانونی در پایانه کاوه نیست
 بهینه سازی مراکز  ورزشی شهرداری اصفهان

 با رویکرد »توسعه، تجهیز، ترمیم«
طی یک سال اخیر فضای فیزیکی ۲۰ مجموعه ورزشی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با رویکرد»توسعه، تجهیز، ترمیم« بهینه سازی شده است.معاون اداری مالی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: توسعه و ترمیم ظرفیت های در دسترس و بهینه 
سازی و استفاده از فضاهای بدون کاربرد مراکز ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در سال های 9۷ و 9۸ در دستور کار قرار گرفت.حسين عمادی با بیان اینکه در این اقدام بعضی 
از مجموعه ها تغییر کاربری داده، اظهار داشــت: به همت بخش خصوصی و طی کردن مراحل قانونی 
با اعتبار ۷۰ میلیارد ریالی،  طی یک ســال اخیر فضای فیزیکی ۲۰ مجموعه ورزشی وابسته به سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بهینه سازی شدند.وی ادامه داد: ایجاد پتانسیل جدید 
در مراکز، افزایش سرانه ورزشی مناطق محروم و به کارگیری نیروی انسانی بخش خصوصی از جمله 
پیامدهای این رویداد مهم است.وی تصریح کرد: زورخانه و سالن رزمی فتوت، بدنسازی امیرالمومنین، 
سالن رزمی فردوان، مجموعه ورزشی روباز آبشار، استخر نور، استخر نمونه، سالن رزمی طیب، سالن 
رزمی امین، حرکات اصالحی وحید، اسکواش امین، چمن مصنوعی امین، استخر سرتاوه، بدنسازی 
غازی، خانه تنیس اصفهان، پیالتس کردآباد، مجموعه ورزشی بهمن، مجموعه ورزشی کوجان و زیرگذر 
نیکبخت از جمله بخش های افزوده شده است.عمادی خاطرنشان کرد: سالن رزمی ورزشگاه سودان، 
چمن مصنوعی ورزشگاه مشتاق، سالن رزمی ردان، سالن رزمی موالعلی و زمین اسکیت ورزشگاه امین 
نیز برای بهینه سازی در سال 99 در دستور کار قرار گرفته اند. با توجه به اعالم مجوز رسمی مبنی بر بازگشایی 
ورزشگاه ها با حفظ پروتکل های بهداشتی، تمامی مراکز ورزشی در اختیار شهروندان قرار می گیرد که عالقه 

مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت esfahanfarhang.ir  مراجعه کنند.

تقدیر فدراسیون ورزش های همگانی از »محمد عیدی«
دبیرکل مجمع شهرداران کالن شهرهای ایران و سرپرست فدراسیون همگانی از تالش های رییس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در توسعه ورزش همگانی تقدیر کردند.محمد عیدی در 
سفر به تهران مورد تقدیر فدراسیون ورزش های همگانی قرار گرفت و لوح سپاس دریافت کرد.در متن پیام 
قدردانی کمال مرادی و احمد گواری خطاب به محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان و رییس 

کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع کالن شهرهای ایران آمده است:
ریاست محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کالن شهر اصفهان

یقینا توسعه و پیشــرفت ورزش شهروندی و کارمندی در کالن شهرهای کشــور مرهون تالش بی دریغ 
مسئولین خدوم و دلسوزی  است که همواره جهت رشد و تعالی آن قدم برداشته و خدمتگزاری را افتخاری 
بزرگ و پاسخگویی را وظیفه ای مهم برای خویشتن می دانند،بنابراین  الزم می دانیم از حمایت های ارزنده 
جنابعالی در توسعه ورزش همگانی در کالن شهرهای ایران قدردانی کنیم.امید است، با مدیریت هوشمند، 

اجرای برنامه های جذاب و مخاطب محور شاهد ارتقای سطح سالمتی در ایران فعال باشیم.

طعِم متفاوت حسین تحویلیان از اصفهان
چهارماه از برگزاری آخرین نمایشگاه در عمارت هنرمند می گذرد. حال با رعایت پروتکل های بهداشتی 
عمارت هنرمند آب و جارو شده و »طعم اصفهاِن« استاد حسین تحویلیان به عنوان اولین نمایشگاه بعد 
از کرونا بر دیوار عمارت هنرمند نقش بسته است.حسین تحویلیان با پیشینه ای درخشان چون برگزاری 
۱۰ نمایشگاه انفرادی و بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی در شهرهای ایران و کشورهای مختلف از جمله امارات، 
بحرین، کره جنوبی و روسیه، یکی از برجسته ترین اساتید نقاشی در اصفهان است. روز یکشنبه ۳۵ اثر از 
این هنرمند در نمایشگاه »طعم اصفهان« در عمارت هنرمند به نمایش درآمد. این آثار با تکنیک آبرنگ، 

رنگ روغن و ترکیب مواد خلق شده اند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

 زیباسازی نمای شهری
 در خیابان کاوه

خبر روز

مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهان با 
اشــاره به اقدامات حوزه عمــران منطقه در 
سال 9۸، اظهار کرد: عملیات پیاده روسازی 
به متراژ هفت هــزار و ۷۵۰ مترمربع در ضلع 
جنوب خیابــان جابر- حدفاصــل خیابان 
کاوه و پنج آذر، میدان رباط، خیابان رســتم 
شــیرازی، پارک کســاره با هزینه ای افزون 
بر 9 میلیــارد و یکصد میلیون ریــال انجام 
شده اســت.محمد کیهانی افزود: بازسازی 
۲۴ مورد درز انبســاطی در پل روگــذر امام 
خمینی)ره( و شــهید چمران بــا هزینه ۳۰ 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیون ریال، احــداث ۲۰۰۰ 
مترمربع پــارک محلــی فردوان بــا هزینه 
یک میلیــارد و ۸۸۰ میلیون ریــال از جمله 
پیاده روسازی، جدول گذاری، احداث آبنما، 
اجرای روشنایی پارک و … بخشی از اقدامات 
حوزه عمران منطقه هشت در سال 9۸ است.

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان افزود: 
دو هــزار و ۷۳۴ مترمربع پیاده روســازی و 
یک هــزار و ۸۷۰ متر طــول جدول گذاری با 
هزینه ای بالغ بر شش میلیارد و ۱۰۱ میلیون 
ریال در خیابان کاوه-حدفاصل میدان شهدا 
تا تقاطع غیر همسطح چمران، خیابان جابر، 
رســتم شــیرازی، رباط اول و دوم، پنج آذر، 
ایستگاه های اتوبوس و گذرهای عرضی سطح 
منطقه انجام شده است.وی خاطرنشان کرد: 
دیگر پروژه های عمرانی انجام شده در منطقه 
هشت شامل ۳۰۸ مترمربع پیاده روسازی، 
۷۴۰ متر طــول جدول گذاری و یــک هزار و 
۸۱۳ مترمربع آسفالت با هزینه یک میلیارد و 
9۷۵ میلیون ریال است.کیهانی ادامه داد: در 
زمینه بهسازی سیستم دفع آب های سطحی، 
شش هزار و ۷۰۰ متر طول الیروبی مادی، ۱۲۰ 
عدد پل، حفر ۲۲۰ حلقه چاه جذبی و اصالح 
۱۴۰ عدد ناودان پل روگذر امام خمینی )ره( 
با هزینه هفــت میلیــارد و ۶۳ میلیون ریال 
از جمله لجن برداری، جمــع آوری زباله ها و 
تمیزکاری مســیر مادی و پل هــای موجود 
در مســیر مادی و...از دیگر اقدامات بخش 

عمران منطقه در سال گذشته است.

بوستان پردیس هنر 
اصفهان

عملیات اجرای پروژه بوستان 
پردیــس هنــر اصفهــان از 
اسفندماه سال 9۵ آغاز شد و 
بعد از ۲۴ ماه تالش اسفندماه 
9۷ افتتــاح و در اختیــار 

شهروندان قرار گرفت.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مهسا احمدی مردم پس از گرفتار شدن در 
مشکالت و از دست دادن ها به 
احساس غم، اندوه و طیف وسیعی از احساسات دیگر می 
رسند. مسیر دستیابی به انعطاف پذیری از طریق کار و توجه 
روی اثرات استرس و وقایع دردناک ایجاد می شود.ارتقای 
تاب آوری منجر به رشــد افراد در به دســت آوردن تفکر و 
 مهــارت هــای خــود مدیریتــی بهتــر و دانش بیشــتر

 خواهد شد. همچنین تاب آوری با روابط حمایتی والدین، 
همســاالن و همچنین با باورهای فرهنگی و سنتی به افراد 
 برای مقابلــه با ضربه هــای غیــر قابل اجتنــاب زندگی 

کمک می کند.

افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند؟
احســاس ارزشــمندی: پذیرفتن خــود به عنــوان فردی 
 ارزشمند و احترام قائل شدن برای خود و توانایی های خود. 
 بی قید و شــرط دوســت داشــتن و ســعی در شناخت 
نقاط مثبت خود و پرورش دادن آنها و از طرف دیگر شناخت 
 نقاط ضعف خود و کتمــان نکردن آنها. عالوه بر آن ســعی 
می کنند که این نارسایی ها را با واقع بینی بر طرف کرده و در 

غیر این صورت با این ویژگی ها کنار می آیند.

 مهــارت حــل مســئله:  مهارت حــل مســئله یکــی از 
 مهارت هایی اســت کــه افرادی کــه تاب آوری بــاال دارند
  بــه خوبی به آن مســلط هســتند. ایــن افــراد در مقابل

 شرایط مختلف انعطاف دارند و توانایی باالیی در پیدا کردن 
راه حــل های مختلف دربــاره یک موقعیت یا مســئله خا 
خواهند داشت. آنها توانایی ویژه ای در تجزیه و تحلیل واقع 
بینانه مشکالت شــخصی و پیدا کردن راه حل های کارساز 
برای حل و فصل مشــکالتی که به آسانی و سریع حل نمی 

شوند، دارند.
کفایت اجتماعی: این دســته از افراد مهارت های ارتباط با 
دیگران را خیلی خوب آموخته اند.آنها می توانند در شرایط 
سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ کنند، می توانند با 
دیگران صمیمی شوند و درمواقع بحرانی از حمایت اجتماعی 
دیگران بهره ببرند؛ ضمن اینکه ایــن گونه آدم ها می توانند 
ســنگ صبور خوبی باشند، وقتی برایشــان حرف می زنید 
خوب گوش می دهند و خودشان را جای شما می گذارند.در 
ضمن آنها طیف وسیعی از مهارت ها و راهبردهای اجتماعی 
شــامل مهارت های گفت وگو، آمادگی برای گوش دادن به 
دیگران واحترام گذاشتن به احساسات و عقاید دیگران که 
در تعامالت اجتماعی بســیار مهم است را دارا هستند.افراد 

 تاب آور شــبکه حمایتی و عاطفی محکمــی دارند . چنین 
 ارتباطاتــی به آنهــا کمک مــی کنــد، دربــاره نگرانی ها و

  چالــش های خود با کســی صحبــت کنند، از مشــورت، 
 همدلــی و همراهی آنهــا بهره منــد شــوند، راه حل های 
جدید را کشــف کنند و در مجموع از لحاظ روانی احساس 

قدرت و آرامش کنند.
 خــوش بینی :اعتقاد راســخ بــه اینکــه آینده مــی تواند
  بهتر باشــد ، احســاس امید و هدفمندی و بــاور به اینکه
  می توانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند و موانع احتمالی

 نمی تواند آنها را متوقف سازد.
همدلی: تاب آورهــا دارای توانایی برقــراری رابطه توام با 
احترام متقابل با دیگران هستند که موجب به هم پیوستگی 
اجتماعی یعنی احساس تعلق به افراد، گروه ها و نهادهای 

اجتماعی می شود.
اعتماد به نفس: بدون اعتماد به نفس، در شــرایط سخت 
و بحرانی مغلــوب خواهیم شــد. حتی اگــر مهارت های 
قــوی در هــر کاری داشــته باشــیم. اعتماد بــه نفس از 
 بزرگ تریــن مهــارت هایی اســت کــه هرکســی باید به 
دستش بیاورد.داشتن اعتماد به نفس حرکت در مسیرهای 

سخت را برای شما هموار خواهد کرد.

آشپزی

کوفته همدانی
مواد الزم: گوشت گوسفند یک کیلو، لپه 250 گرم، پیاز بزرگ دو عدد، 

نخود 500 گرم، تخم مرغ  یک عدد، برنج نصف لیوان،نمک، فلفل، زردچوبه به 
مقدار الزم،آرد نخودچی دو قاشق غذاخوری،رب گوجه فرنگی 2-3 قاشق غذاخوری

مواد میانی برای هر کوفته :تخم مرغ آب پز یک چهارم، 
آلو یک عدد،گردو،پیاز تفت داده به مقدار الزم

طرز تهیه: برای تهیه کوفته همدانی، ابتدا نخود، لپه و برنج را به صورت جدا بپزید و با هم میکس 
کنید، سپس گوشت را با  یک عدد پیاز میکس کنید و همه مواد را خوب با هم ورز بدهید. نمک ، فلفل ، 
زردچوبه، تخم مرغ و آرد نخودچی را اضافه کرده  و خوب با هم ورز بدهید. هرچه بیشتر ورز بدهید کوفته 
ها انسجام بهتری می گیرند و باز نمی شوند. از مواد هراندازه که خواستید بردارید آن را داخل دست گرد 

کنید و با دست آن را باز کنید و وسط آن را از مواد میانی قرار بدهید و بعد آن را گرد کنید و کنار بگذارید.
یک عدد پیاز را رنده کنید و با کمی روغن تفت بدهید، سپس رب گوجه فرنگی و نمک و زردچوبه 

و فلفل را به آن اضافه کنید و تفت بدهید سپس آب به اندازه ای که روی کوفته ها را بگیرد 
داخل قابلمه بریزید و در آن را بگذارید و اجازه بدهید آب آن بجوش بیاید.کوفته های 

آماده شده را به آرامی داخل آب جوش قرار بدهید و زیر شعله را کم کنید تا 
کوفته ها به آرامی بپزند و باز نشوند.برای اینکه کوفته ها باز نشوند 

می توانید آن ها را کمی در روغن سرخ کنید. 

تاب آوری چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

 »چرنوبیل« پیشتاز نامزدی
 در بفتای 2020

 فیلم »دشت خاموش«
 آماده نمایش می شود

سریال درام »چرنوبیل« محصول اچ بی او و اسکای با کسب نامزدی در 14 
بخش از جمله بهترین مینی سریال ها ، در میان جوایز بفتای تلویزیونی 
2020 پیشتاز شد.»چرنوبیل« با این رقم توانسته است در رکوردی که 
سال پیش »کشتن ایو« در تاریخ این جوایز به جای گذاشت و در 14 بخش 
نامزد کسب جایزه شد، شریک شود.این سریال در بخش های مختلفی نامزد 

کسب جایزه شده است .

فیلم سینمایی »دشت خاموش« به نویســندگی و کارگردانی احمد 
بهرامی و تهیه کنندگی سعید بشیری ســال ۹8 در سکوت خبری و 
در حومه شهر تهران ساخته شد.»دشت خاموش« به شرایط دشوار 
کاری و روابط انسانی پیچیده چند خانواده می پردازد که در یک محیط 
کارگری زندگی می کنند.»پناه« ساخته قبلی این کارگردان سال گذشته 

در گروه سینمایی »هنر و تجربه« اکران شد .

عضو هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در جریان بازدید از خطوط تولید فوالد 
مبارکه اظهار داشت: شــرکت فوالد مبارکه سرآمد بازار ســرمایه و تولید در 
کشور است و خوشبختانه مدیران و کارکنان تالشگر این شرکت، سالی را  که 
جهش تولید نام گذاری شده است با کسب رکوردهای پیاپی آغاز کردند و این 
امر نویدبخش روزهای خوبی برای ذی نفعان بود.محمد زارع پور اشکذری 
با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه دارای زنجیره کامل تولید فوالد اســت، گفت: 
ان شاءا... با عملکرد بهینه این گروه، کشورمان به برنامه بلندمدت افق 1404 

دست خواهد یافت.
زارع پور از پروژه نورد گرم 2 فوالد مبارکه به عنوان یکی از مباحث مهم مطرح 
شده در هیئت مدیره نام برد و گفت: با اجرایی شدن آن قطع به یقین ارزش 
بازار ســرمایه فوالد مبارکه و زنجیره ارزش گروه فوالد مبارکه بهتر از گذشته 
خواهد شد و در بحث اشتغال، ارزش بازار، زنجیره تامین و نیز زنجیره ارزش 
شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.این عضو هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه 
اظهار داشت: به نمایندگی از هیئت مدیره، از تمامی کارکنان و مدیران شرکت 
تشکر و قدردانی می کنم، ان شاءا... طی تالش هایی که در حال انجام است 

سهام شرکت ارزشمندتر می شود و کلیه ســهامداران، ذی نفعان و کارکنان 
شرکت از آن منتفع خواهند شد.

رییس شــورای هماهنگی راه و شهرسازی اســتان اصفهان یکی از بهترین 
روش ها در گســترش سیســتم حمل ونقل عمومی بین کالن شهر و محیط 
پیرامونی را توسعه شبکه ریلی در حومه و شهرهای اقماری و جدید عنوان کرد 
و گفت: این موضوع در تمام دنیا تجربه شده است، چراکه این سیستم حمل 
و نقلی دارای امنیــت و ایمنی باال بوده و موجب کاهش انتشــار آالینده های 
زیست محیطی، کاهش مصرف سوخت و ترافیک می شود و به همین جهت 
به توسعه حمل ونقل ریلی یا توسعه ناوگان قطار شهری و بین شهری در اطراف 
کالن شهرها نگاه ویژه ای شده است.علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه اصفهان 
سومین شهر بزرگ ایران و هجدهمین کالن شهر پر جمعیت خاورمیانه است، 
اظهار کرد: ایجاد چندین مجتمع صنعتی بزرگ در کنار شهر اصفهان همچون 
فوالد مبارکه، ذوب آهن، پلی اکریل و پاالیشــگاه اصفهان که همراه با نیاز به 
جذب نیروی کار بود موجب شد سیل مهاجران مختلف به شهر اصفهان سرازیر 
شود. البته در این خصوص از همان سال ها سعی شــد با احداث شهرهای 
اقماری و جدید در اطراف اصفهان از میزان جمعیت ورودی به شهر کاسته شود 
که از جمله می توان به خانه اصفهان، ملک شهر، شاهین شهر، سپاهان شهر 
و سه شهر جدید فوالدشــهر، بهارستان و مجلسی اشــاره کرد.مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان همچنین اضافه کرد: هنوز درخواست سکونت در 
اصفهان زیاد است، اما این شهر دیگر توان پاســخگویی به افزایش ظرفیت 
بیش از این را ندارد و تنها راه حل برای برون رفت از این مشکالت فعلی ارتقا 
بخشــیدن به وضعیت پیرامون اصفهان است.وی تصریح کرد: باید وضعیت 
پیرامون اصفهان را ارتقا بخشید و رفاه و آسایش مردم در این نواحی را باال برد 
تا با تسهیل دسترسی به کالن شهر اصفهان، بسیاری از تقاضاها برای سکونت 
و تمرکز در این شهر را کاهش داد. قاری قرآن افزود: اگرچه در سال های اخیر 
وضعیت شهرهای جدید اصفهان همچون بهارستان، فوالدشهر و مجلسی تا 
حد زیادی ارتقا یافته است، اما اکنون مسئله مهم این شهرها، سیستم حمل 
و نقل است که باید مورد توجه قرار گیرد که در این خصوص توسعه شبکه ریلی 
یکی از بهترین روش ها در گسترش سیستم حمل ونقل عمومی بین شهرهای 
جدید و کالن شهر اصفهان است. وی با بیان اینکه استان اصفهان 167 کیلومتر 
قطار حومه ای مصوب و 50 کیلومتر قطار حومه ای در حال مطالعه دارد، توضیح 

داد: قطارهای حومه ای به نوعی از قطارها گفته می شود که نقاط حومه شهر، 
شهرهای اقماری و جدید را به مرکز کالن شهر متصل می کند.رییس شورای 
هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: یک رینگ ریلی به طول 
118 کیلومتر )که سه شهر جدید فوالدشــهر، مجلسی، بهارستان و همچنین 
شهرهای اقماری در این رینگ ریلی را به کالن شهر اصفهان متصل می کند(، 
قطار حومه ای اصفهان-شاهین شهر به طول 1۹.5 کیلومتر و اصفهان-نجف 
آباد به طــول 2۹.7 کیلومتر از خطوط قطار حومه ای مصــوب اصفهان بوده و 
درحال حاضر دو محور فرودگاه شهیدبهشتی به میدان الله )محور تشریفات( 
به طول 15.5 کیلومتر و اصفهان به شهرضا به طول 35 کیلومتر از پروژه های 
قطار حومه ای در حال مطالعه اســتان اصفهان است.وی ابراز امیدواری کرد 
با توجه به قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و 
با ایجاد شرکت قطار حومه ای در استان، شــاهد آینده روشنی برای سیستم 

حمل ونقلی استان اصفهان باشیم.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی پس از  بازدید از خطوط 

فوالد مبارکه اظهار داشت: خیلی خوشحال شدم که مجددا یکی از پدیده های 

دوران انقالب را از نزدیک مشاهده کردم. فوالد مبارکه شعار سال گذشته را که 

رونق تولید نام گذاری شده بود، به صورت عملیاتی به مرحله اجرا در آورد و به 

شعار رهبر معظم انقالب به خوبی لبیک گفت و بر اساس گزارشات ارائه شده 

توسط مدیرعامل فوالد مبارکه امسال نیز که سال جهش تولید است، برنامه 

ریزی هایی برای افزایش تولید صورت گرفته است.

 امیر حســین بانکی پور افــزود: در خصوص تصویب قوانین راه گشــا برای 

تولیدکنندگانی از جمله فوالد مبارکه، معتقد هستیم که نمایندگان به صورت 

هماهنگ باید از تولید کنندگان پشتیبانی کنند و این را رسالت خود می دانیم 

و از صنعت انتظار داریــم موانع موجود را طرح کند و این اطمینان را داشــته 

باشند که از جانب نمایندگان در خصوص رفع موانع قانونی و مسائلی از جمله 

تامین مواد اولیه، پیگیری های الزم صورت خواهد پذیرفت و محکم پشــت 

سر ایشان ایستاده ایم.

همت تالشــگران بخــش تعمیــرات و نوســازی ذوب آهــن اصفهان در 
 همکاری با دیگر بخش هــا، 64 میلیارد ریال صرفه جویــی ریالی به همراه 

داشته است. 
مدیر تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
این بخش با همکاری در اجرای تعمیرات جاری، میانی و اساسی در کارخانه 
با هزینه ای افزون بر 200 میلیارد ریال، باعث این میزان صرف جویی در مادر 

صنعت کشور شده است.
ســعید مصلح، اجــرای عایق 
رطوبتی انبــار مواد خام بخش 
آگلومراســیون بــا هزینه پنج 
میلیــارد ریالــی، تعمیــرات 
اساســی بخش های مختلف 
بهره برداری از جمله ایســتگاه 
6 ریختــه گــری مدیریــت 
فوالدسازی، طرح های انتقال 
پساب شهرستان های اطراف 
بــه کارخانه و اجــرای مخازن 
37 هزار متر مکعبی تامین آب 
اضطــراری را از جمله فعالیت 
تالشــگران بخش تعمیرات و 

نوســازی ذوب آهن اعالم کرد.وی افــزود: همچنین به منظــور رفاه حال 
مشتریان، تعمیرات اساسی باند های راه انبار تجهیزات با هزینه ای افزون بر 

14 میلیارد ریال نوسازی شد.
مصلح، به برنامه های مدیریت تعمیرات و نوســازی راه و ساختمان شرکت 
ذوب آهن اصفهان تا پایان ســال هم اشــاره و اضافه کرد: تعمیرات جاری، 
میانی و اساسی کارخانه با هزینه ساالنه 300 میلیارد ریال، تعمیرات اساسی 
راه و باند انبار مواد خام و درب غربی شرکت به مبلغ 60 میلیارد ریال، تعمیرات 
عایق رطوبتی بام های صنعتی مدیریت 
تولیدات کک و مواد شیمیایی به مبلغ 
35 میلیارد ریال و تکمیــل تعمیرات 
کوره بلند شماره یک از اقداماتی است 
که در سال جهش تولید در این مدیریت 
انجام خواهد شــد.ذوب آهن اصفهان 
اولین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده 
فــوالد ســاختمانی و ریــل در ایران و 
بزرگ تریــن تولید کننــده محصوالت 
طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت 
سه میلیون و 600 هزارتن، انواع مقاطع 
 فــوالدی ســاختمانی و صنعتــی را 

تولید می کند.

عضو هیئت مدیره فوالد مبارکه در بازدید از خطوط تولید این شرکت عنوان کرد:

شرکت فوالد مبارکه؛ سرآمد بازار سرمایه و تولید در کشور
مدیر کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

ضرورت گسترش شبکه ریلی بین شهرهای جدید و کالن شهر اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در بازدید از خطوط فوالد مبارکه تاکید کرد:

شرکت فوالدمبارکه همگام با شعار سال قدم برمی دارد

با همت تالشگران بخش تعمیرات و نوسازی ذوب آهن صورت گرفت؛

حصول 64 میلیارد ریال صرفه جویی ریالی 
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