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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

  نشست تحلیل پدیده کودک آزاری، خشونت خانگی و قتل های ناموسی با محوریت بررسی قتل 
»رومینا اشرفی« در اصفهان  برگزار شد ؛

خانه پدری کجاست  ؟
5

 به نام فرمانده ، به یاد سردار 
 سرپرست وزارت صمت، کلنگ ابر پروژه نورد گرم شماره دو فوالد مبارکه را به زمین زد 

8

نوغان داری در پیله بی توجهی؛

 ظرفیت های بام ایران 
مغفول ماند

وقتی سپاهان به کمپین مخالفان  از 
سرگیری رقابت های لیگ برتر نپیوست؛

  تیری که به 
سنگ خورد

 رییس مرکز بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت استان اصفهان:

 جواب تست کرونای 
2۵ تا 30 درصد موارد 
مشکوک مثبت است
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پاسخ شهرداری اصفهان به حواشی 
احداث سالن اجتماعات گلستان شهدا:

 خیمه گلستان شهدا
 تغییر نامی نداشته است

»صرفه جویی « کلید 
 رفع مشکالت کم آبی

  و خاموشی برق
 در اصفهان

آگهی مزایده نوبت اول ) شماره  29/پ/99 (

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقالل آباده در نظر دارد پروانه بهره برداری معدن سیلیس 
واقع جنوب تل قاضی رامشــه  را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برســاند لذا از 
متقاضیان واجد شرایط درخواســت می گردد جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا مورخ 
99/4/7  ضمن مراجعه به دفتر مرکزی شــرکت واقع در آباده - چهــار راه جوادیه - واحد 
بازرگانی ، قیمت پیشنهادی خود را در قالب اسناد مزایده در پاکت الک و مهر شده به واحد 

بازرگانی شرکت تسلیم نمایند .

شرایط شرکت در مزایده:
1-واریــز مبلــغ 100/000/000 ریــال بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایده به حســاب 
0204356745004  بانک ملی  بنام شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقالل آباده و یا ارائه 

ضمانت نامه بانکی معتبر  به مبلغ فوق.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان تعیین برنده مزایده تنظیم قرارداد اجاره ، نزد شرکت 
تهیه و تولید خاک نسوز استقالل آباده باقی خواهد ماند و بقیه وصولیها به شرکت کنندگان 

در مزایده مسترد خواهد شد.
3-  در صورت انصراف نفرات اول تا ســوم  حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ ، سپرده 

شرکت در مزایده به  نفع شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقالل آباده ضبط خواهد شد . 
4- به پیشنهاد مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-شركت استقالل  در  رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختارمي باشد. 

6- افراد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت حق شرکت در مزایده را ندارند.
7- آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت مورخ 99/4/7 می باشد .

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 07144337997 تماس حاصل فرمایید.

شركت تهيه و توليد خاك نسوز استقالل آباده – واحد بازرگانی

3

732 میلیارد 
تومان برای 
پروژه قطار 

شهری در نظر 
گرفته شده است
7
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ملک عبدا... اسراییل را تهدید کرد
اردن تهدید کرد، در صورتی که اسراییل کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند، از معاهده صلح با 
این رژیم خارج می شود.به گزارش شبکه خبری المیادین، منابع بلندپایه دیپلماتیک به المیادین 
گفتند: عبدا... دوم پادشاه اردن به آمریکایی ها و اسراییلی ها اعالم کرده است که کشورش در صورت 
الحاق کرانه باختری از ادامه معاهده صلح با اســراییل خودداری می کند.این منابع افزوند: ایمن 
الصفدی، وزیر امور خارجه اردن نامه ای از ملک عبدا... پادشاه کشورش را به محمود عباس رییس 
تشــکیالت خودگردان تحویل داد که در آن بر موضع ثابت اردن در قبال الحاق کرانه باختری و عمق 
روابط با فلسطینی ها تاکید شده است.با این حال اردنی ها تاکید کردند که به تماس های خود با مقام 
های مصری برای تضمین ثابت قدم بودن آنان بر موضع شان در مخالفت با روند الحاق کرانه باختری 
ادامه خواهند داد.منابع دیپلماتیک خاطرنشان کردند که الصفدی و محمود عباس روی دعوت برای 

یک نشست شش جانبه و صدور بیانیه ای قوی در مخالف با الحاق کرانه باختری  توافق کردند.

دهن کجی فیس بوک به »ترامپ«
فیس بوک پست ها و تبلیغات ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا را به دلیل استفاده 
از نمادی مشابه نماد نازی ها، از پلتفرم خود حذف کرد.بر طبق آماری که گروه دیده بان ترقی خواه میدیا 
مترز )Media Matters( در حساب توئیتری خود منتشر کرده، کارزار انتخاباتی ترامپ تاکنون ۸۸ 
تبلیغ حاوی عالمت مثلث وارونه قرمز رنگ را منتشر کرده که به گفته این گروه، یادآور یکی از نمادهای 
ننگین نازیسم است.یکی از ســخنگویان شــرکت فیس بوک در این باره می گوید: ما این پست ها و 
تبلیغات را به دلیل نقض سیاســت پلتفرم خود در قبال نفرت پراکنی ســازمان یافته حذف کردیم. 
سیاست ما بر منع اســتفاده از نماد یک گروه نفرت )hate group( برای اشاره به زندانیان سیاسی 

است آن هم بدون اینکه این نماد را محکوم کرده و یا درباره آن توضیحی ارائه داده شود.

عدم تمایل به آزادی خطرناک ترین زندانیان طالبان
پنج منبع مطلع گفتند، قدرت های غربی از امتناع دولت کابل برای آزادی صدها زندانی طالبان، متهم به 
دست داشتن در خشن ترین حمالت در افغانستان، حمایت می کنند.به نقل از خبرگزاری رویترز، آزادی 
زندانیان طالبان در زندان های دولتی افغانستان از خواسته های این گروه شبه نظامی به عنوان شرط آغاز 
مذاکرات صلح بوده است.این مسئله، آخرین نکته مهم و اساسی است که در صورت حل شدن، انتظار 
می رود که به سرعت به مذاکرات صلح درون افغانستان در قطر با هدف پایان دادن به بیش از ۱۸ سال 
جنگ در یک روند صلح با میانجی گری ایاالت متحده منتهی شود.یکی از دیپلمات های ارشد اروپایی 
در این باره گفت:  تعدادی زندانی خطرناک طالبان در فهرســت قرار دارند و آزادی آنها به معنای عبور از 
خط قرمز است. برخی از اعضای ناتو، حمایت از آزادی زندانیان طالبان را که در شدیدترین حمالت علیه 
گروه های اقلیت و دولتی کابل دست داشتند، کامال نادرست می دانند.این منابع مطلع که خواستند نام 
شان فاش نشود، گفتند: تمامی این زندانیان در مسیر آزادی هستند حتی آنهایی که به کشتار بسیاری از 
غیرنظامیان در برخی از شدیدترین حمالت در افغانستان متهم شده اند و این مسئله می تواند باعث شود 

تا این گروه شبه نظامی دست باال بر دولت داشته باشد در حالی که مذاکرات در جریان است.

استرالیا، هدف حمالت سایبری گسترده دولتی قرار گرفت
نخست وزیر استرالیا از حمالت ســایبری گســترده به ادارات دولتی، صنعتی و خدمات و بهداشتی 
این کشور خبر داده است. استرالیا می گوید پشــت این حمالت یک دولت قرار دارد، او نام این دولت 
را نیاورد. در گذشته چین مسئول دانسته شــده بود.به گفته اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا 
ادارات دولتی، نهادهای خدماتی مهم و ســاختارهای حساس این کشــور در سطحی گسترده هدف 
حمالت هکرها قرار گرفته اند. بنابر گفته های دولت اســترالیا، این کشور ماه هاست که هدف حمالت 

سایبری قرار گرفته است. 

عالوه بر آمریکا، اسراییل هم در موضع گیری آژانس علیه ایران حضور پر رنگی دارد؛

تکمیل پازل ضد ایرانی

علیرضا کریمیان آخرین تارهای اعتماد ایران به مجامع 
جهانی بر سر پرونده هسته ای کشورمان با 
اقدامات جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال از میان رفتن است. 
سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس قطعنامه ای با حمایت آمریکا 
تدوین کرده و در آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواستند تا با 
درخواست های این نهاد برای بازدید از دو مکانی که شاید دو دهه پیش 
محل فعالیت های هسته ای بوده است، کامال همکاری کند. عالوه بر آمریکا 
که در شکل گرفتن این پیش نویس نقش داشته حاال رسما اسراییل هم 
در موضع گیری آژانس علیه ایران حضور پر رنگی دارد در واقع ریشه 
اختالفات و درخواست های جدید آژانس از ایران  به برجام ارتباطی ندارد. 
بلکه به ادعا های اسراییل درباره گذشته برنامه هسته ای ایران مربوط 
است. اندکی قبل از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اسراییل مدعی شد که 
آرشیو برنامه هسته ای ایران را از منطقه شورآباد تهران سرقت کرده است. 
بر اساس همین آرشیو ادعایی، اسراییل مدعی شد که ایران در دو دهه 
گذشته برخی فعالیت های هسته ای اعالم نشده داشته است.آژانس 
اخیرا بر اساس همین آرشیو، در گزارشی مدعی شده بود که یکی از 
سایت ها در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ شاهد »پاک سازی گسترده« بوده است. 
همچنین، آژانس ادعا کرده که ایران به بازرسان اجازه ورود به دو سایت را 
نداده است. یک سایت از این دو،  در سال ۲۰۰۴ تا حدودی منهدم شده 

است.از سوی دیگر، ایران ادعا های آژانس را رد کرد و آن ها را ادعا های 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل دانست اقدامی که ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان آن را نوعی حربه برای شریک جرم کردن طرف های 
اروپایی برجام در اهداف آمریکا می داند.  محمد جواد ظریف در پیامی 
توئیتری نوشت: شورای حکام نباید به دشمنان برجام اجازه دهد منافع 
عالی ایران را به خطر اندازند. سه کشور اروپایی پس از آنکه در عمل به 
وظایف خود ذیل برجام شکست خوردند، نباید شریک جرم شوند.ظریف 
ادامه داد: ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. بازرسی های انجام شده در 
ایران ظرف پنج سال گذشته بیش از تاریخ آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است. راه حل قابل توافق ممکن است، اما قطعنامه ضدایرانی در شورای 
حکام آن را از بین خواهد برد. عالوه بر واکنش تند ایران، روسیه و چین نیز 
این اقدام را به شدت محکوم کرده و خواستار متوقف کردن آن شدند. 
»وانگ کان« نماینده چین گفت: ریشه این وضعیت در یک جانبه گرایی و 
رویکردهای قلدرمابانه آمریکا قرار دارد.وی افزود، در صورتی که قطعنامه 
سه کشور اروپایی تصویب شود ممکن است ناقوس مرگ را برای توافق 
هسته ای ایران و قدرت های جهانی به صدا درآورد. در این میان رویترز 
خبری مبنی بر نشست حضوری سران حکام آژانس با حضور ایران را 
مخابره کرد. به گزارش رویترز؛ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بعد از مخالفت ها با قطعنامه این شورا در خصوص ایران، خواستار 

برگزاری نشست حضوری در این خصوص شد.بعد از مخالفت چین با 
قطعنامه ای که خواستار انتقاد از ایران در شورای حکام آژانس اتمی است، 
این شورا خواستار برگزاری نشست حضوری برای رایزنی های بیشتر در 
خصوص این قطعنامه شده است.خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر به 
نقل از دیپلمات های حاضر در نشست مجازی شورای حکام نوشته، 
مخالفت های ابرازشده به رهبری چین با قطعنامه مذکور شورا را مجبور به 
دعوت برای برگزاری نشست حضوری کرد. هر چند پس از موضع گیری 
های سرسختانه و خشم آلود ایران، چین و روسیه سه کشور اروپایی تالش 
کردند تا به نوعی لحن این قطعنامه را تلطیف کنند؛ اما به نظر نمی رسد 
مخالفت ها با آن منجر به متوقف کردن آن شده و یا این پروسه را کند . با 
بررسی رویدادها و موضع گیری های ضد ایرانی در هفته های اخیر می 
توان ادعا کرد تمدید تحریم های تسلیحاتی مانند یک پازل شده است که 
قطعات آن روز به روز کنار هم قرار می گیرند. در ابتدا، دبیرکل سازمان ملل 
در گزارشی به شورای امنیت ادعا کرد که سالح های مصادره شده در سواحل 
یمن و نیز سالح های به کار رفته در حمالت به تاسیسات نفتی عربستان 
منشأ ایرانی دارند. حاال آژانش ادعا می کند که ایران با بازرسان بین المللی 
همکاری کاملی ندارد و اجازه دسترسی به برخی سایت ها را نمی دهد و 
اروپایی ها قصد دارند با ارائه یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام 

آژانس این پازل را تکمیل کنند.

جانشین وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: بدون وابستگی به خارج از کشور در کمترین 
زمان ممکن، پیشــرفته ترین محصــوالت دفاعی 
را با فنــاوری بومی در اختیار نیروهای مســلح مان 
قرار می دهیم.»قاســم تقی زاده« پــس از پرتاپ 
موفق موشــک های کروز بومی دور بــرد و کوتاه برد 
در دریای عمان، ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهدای دریادل نیروی دریایی راهبــردی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران اظهار امیــدواری کرد: ان 
شاءا... خون پاک این شهیدان ســرافراز، سربلند 
و دریادل نیروی دریایی ارتــش موجبات تقویت و 
انسجام هرچه بیشــتر قدرت دفاعی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را فراهم خواهد ساخت.جانشین 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با اشاره 
به نقش وزارت دفــاع و صنعت دفاعــی در تولید و 

آماده سازی آخرین تسلیحات و تجهیزات پیشرفته 
دفاعی متناســب با نوع تهدیدات و نیاز عرصه رزم 
نیروهای مســلح افزود: خداوند را شــاکریم که در 
همکاری و تعامل هم افزا با نیروهای مسلح مقتدر 
ایران اسالمی اعم از ارتش جمهوری اسالمی، سپاه 
پاسداران و نیروی انتظامی توانسته ایم بدون هرگونه 
وابستگی به خارج از کشور در کمترین زمان ممکن، 
پیشرفته ترین محصوالت دفاعی را با فناوری بومی 
در اختیار نیروهای مســلح مان قرار دهیم.تقی زاده 
تصریح کرد: امروز مفتخریم که صنعت دفاعی کشور 
می تواند تمام نیازهای دفاعی نیروهای مســلح را 
با تکیه بــر نیروهای دانشــمند، متخصص، مومن، 
متعهد و والیتمدار با بهره گیری از ظرفیت های ملی 
و بهره مندی از شــرکت های دانش بنیان و شــبکه 
همکاران دفاعی فراهم کرده و موجبات ارتقای قدرت 

ملی را فراهم کنند.وی افزود: خدا را شاکریم که امروز 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شرایط 
تحریم های ظالمانه نظام اســتکبار، با رهبری ها و 
هدایت های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا حضرت 
امام خامنه ای)مدظله العالی( و حمایت های دولت 
خدمتگزار در بهترین شرایط و وضعیت خود به سر 
می بــرد و در رزمایش ها و تمرین هــای تخصصی 
شاهدیم که دســتاوردها و محصوالت متخصصین 
و دانشــمندان صنعت دفاعی به خوبــی در عرصه 

آزمایش و تست عمل می کند.

جانشین وزیر دفاع در تمرین رزم سطحی شهدای دریادل رمضان :

پیشرفته ترین محصوالت دفاعی را در اختیار نیروهای مسلح  قرار می دهیم

کرملین، انتشار اطالعات نادرست در مورد کرونا توسط روسیه، ایران و چین را کذب خواند
سخنگوی رییس جمهوری روسیه ادعای انتشار اطالعات نادرست در مورد شیوع کرونا در کشورهای اروپایی از سوی روسیه، چین و ایران را رد کرد.دمیتری پسکوف در 
گفت وگو با خبرنگاران در واکنش به ادعای برخی کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه روسیه به همراه چین و ایران دست به انتشار اطالعات نادرست در مورد شیوع بیماری 
کرونا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می زند، گفت: این مطالب کذب است و کرملین به هیچ وجه این گونه ادعاها را نمی پذیرد. میسیون اروپا روز چهارشنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد که برخی عوامل خارجی و کشورهای ثالث ازجمله روسیه و چین اقدامات هدفمندانه برای تاثیرگذاری و انتشار اطالعات نادرست در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
و کشورهای همسایه و کل جهان به کار می گیرند. پسکوف در ادامه سخنان خود در واکنش به این ادعا گفت: روسیه و چین برعکس خواهان همکاری های بین المللی در 
مبارزه با کرونا و ساخت واکسن و تولید دارو برای مداوای بیماری کرونا هستند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز چندی پیش ایران، روسیه و چین را به انتشار اخبار گمراه کننده 
درباره همه گیری ویروس کرونا متهم کرد.مایک پمپئو در یک مصاحبه رادیویی این سه کشور را متهم کرد که در همکاری با هم سعی دارند اخبار نادرست و دروغی را در این 
باره منتشر کنند. پمپئو مدعی شد، پیام های نادرست منتشر شده به وسیله هر سه کشور مشابه یکدیگر است و  موضوع این پیام ها هم تقریبا یکسان است. وی در سخنان 
خود به گزارش های منتشر شده به نقل از یک محقق چینی اشاره کرد که گفته بود ویروس کرونای نوپدید از یک آزمایشگاه آمریکا در ایالت ماساچوست نشأت گرفته است.

چهره  روز

4 وزیر روحانی به مجلس می روند
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی از حضور ۴ تن از وزرای کابینه در جلسات آینده 
پارلمان خبر داد.محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: طبق 
تصمیم هیئت رییسه مجلس، قرار است جلسات علنی پارلمان در روزهای یکشنبه و سه شنبه)یکم 
و سوم تیر ۹۹( تشکیل شود.وی افزود: قرار است در جلسات علنی مجلس، وزرای دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، جهادکشــاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات و کشــور حضور یابند و گزارشی 
از عملکرد وزارتخانه های شــان و نیز وضعیت کشــور به نمایندگان مجلس ارائه دهند.ســخنگوی 
هیئت رییسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: احتماال در این هفته تشکیل کمیسیون های تخصصی 
مجلس نیز نهایی شده و کمیسیون ها پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه کارشان را 
آغاز می کنند.همچنین با نهایی شدن اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم، احمد 

نادری و محمدمهدی زاهدی به عنوان کاندیداهای اصلی ریاست این کمیسیون مطرح شده اند.

واکنش ایران به انتخاب اعضای جدید شورای امنیت
ایران از انتخاب اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد.حساب توئیتری وزارت 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در پیامی اعالم کرد: »جمهوری اسالمی ایران از انتخاب هند، 
ایرلند، مکزیک و نروژ به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال 
می کند. همزمان با آنکه دستورکار کلیدی شورای امنیت برای دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۱ باید حمایت کارآمد 
از چندجانبه گرایی و حقوق بین الملل در برابر ایدئولوژی هــا و حکومت های بدطینت صورت گیرد، 

ایران آماده همکاری با اعضای جدید است.«

عراق، سفیر ایران را احضار کرد
منابع خبری در عراق اعالم کردند، وزارت امور خارجه این کشور ، سفیر ایران در بغداد را احضار کرد.

خبرگزاری عراق گزارش داد: وزارت امور خارجه ســفیر ایران را احضــار و مراتب اعتراض عراق را به 
وی ابالغ کرد. این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد که احضار سفیر ایران در اعتراض به آنچه بمباران 
روستاهای مرزی در ارتفاعات آالنه از توابع شهر حاج عمران واقع در استان اربیل این کشور خوانده، 
صورت گرفته است. این وزارتخانه عراقی افزود: وزارت امور خارجه بر تمایل عراق برای تداوم وتوسعه 
روابط تاریخی میان دو کشور و در عین حال محکومیت چنین اقداماتی و اهمیت اصرار طرف ایرانی بر 
احترام به حاکمیت عراق و توقف انجام چنین اقداماتی و بررسی راه های همکاری دوجانبه مشترک 

در زمینه تامین امنیت و برقراری ثبات در مرزهای مشترک تاکید می کند.

فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا :

سعودی ها و امارات هم به دنبال درگیری با ایران نیستند
فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا گفت که نه واشنگتن، نه سعودی ها، نه امارات 
و نه هیچ کدام از متحدان آمریکا به دنبال درگیری با ایران نیستند.ژنرال »کنت مکنزی«، که در جریان 
اجالس امنیتی آسپن سخنرانی می کرد، افزود: »ما، ایاالت متحده، به دنبال درگیری با ایران نستیم و 
نه عربستان سعودی، نه امارات متحده عربی و نه هیچ کدام از شرکا و متحدان مان در منطقه به دنبال 
درگیری با ایران نیستند. ما هرگز دنبال آن نبوده ایم.« مکنزی در ادامه سخنانش مدعی شد: »ملت های 
منطقه بارها به اقدامات جدی تحریک آمیز غیرمسئوالنه و ظالمانه ایران به صورت حساب شده و دفاعی 
پاسخ داده اند و در کل در تالش برای کاهش تنش ها بوده اند.«وی در بخش دیگری از سخنانش گفت 
که ایران عمیقا درباره عزم آمریکا در حال ارتکاب اشتباه است.فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در 
منطقه غرب آسیا اضافه کرد: »ما به دنبال کاهش تنش ها بوده و بارها به صورت حرفه ای و خویشتندارانه 

پاسخ داده ایم. در عین حال ایران تالش کرده تا به ارعاب متحدان ما در منطقه بپردازد.«

کافه سیاست

سخنگوی وزارت خارجه: 

 روابط اقتصادی با سوریه 
را تقویت می کنیم

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در واکنـش 
بـه تحریـم سـوریه از سـوی آمریـکا، گفت: 
همانند گذشـته بـه همکاری هـای اقتصادی 
خـود با ملـت مقـاوم و دولـت سـوریه ادامه 
خواهیـم داد و به رغـم ایـن تحریم هـا، 
روابـط اقتصـادی خـود را بـا سـوریه تقویت 
خواهیـم کرد.سـید عبـاس موسـوی، وضع 
و اجرایـی شـدن قانـون تحریمـی موسـوم 
بـه »سـزار« علیـه سـوریه را اقدامـی خالف 
لمللـی و مبانـی انسـانی  نیـن بیـن ا قوا
دانسـته و آن را محکـوم کرد.سـخنگوی 
وزارت امـور خارجـه افـزود: در شـرایطی کـه 
جهان درگیـر همه گیـری کروناسـت، اعمال 
ایـن قبیـل تحریم هـای غیرانسـانی، تنهـا 
رنـج و آالم مـردم سـوریه را تشـدید خواهد 
کرد.موسـوی افـزود: جمهـوری اسـالمی 
ایـران همانگونـه کـه پیـش از این نیـز اعالم 
کرده اسـت هیـچ گونـه اعتبـاری بـرای این 
قبیـل تحریم هـای ظالمانـه و یکجانبـه کـه 
از روی قلدرمابـی وضـع و اجـرا مـی شـود، 
قائـل نبـوده و آنهـا را تروریسـم اقتصـادی 
علیه مـردم عادی سـوریه و در مسـیر تداوم 
تالش های آمریـکا برای بی ثبـات کردن آن 
کشـور قلمـداد می کند.سـخنگوی دسـتگاه 
دیپلماسـی تاکیـد کـرد: مـا همانند گذشـته 
بـه همکاری هـای اقتصـادی خـود بـا ملـت 
مقـاوم و دولت سـوریه ادامـه خواهیـم داد 
و به رغـم ایـن تحریـم هـا، روابـط اقتصادی 

خـود را بـا سـوریه تقویـت خواهیـم کـرد.

بین الملل

آژانش ادعا می کند که ایران با بازرسان بین المللی 
همکاری کاملی ندارد و اجازه دسترسی به برخی 
سایت ها را نمی دهد و اروپایی ها قصد دارند با ارائه یک 
قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس این پازل را 

تکمیل کنند

مرحلــه دوم مناقصه تعمیــر و بازســازی تعداد ۲۰ دســتگاه اتوبوس هــای واحد 

خطوط شــهری مرحله پنجم مناقصه ســاخت حدود ۴۰۰۰ تابلو معرف معابر سطح 

شهر شــهرضا در انواع مختلف شــهرداری شــهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبه 

اول از دویست و هشــتمین جلســه مورخ ۹۸/۰7/۳۰ و مصوبه دوم جلسه رسمی 

شماره دویست و ســه مورخ ۹۸/۰7/۱6 شورای اسالمی شهر ســاخت حدود ۴۰۰۰ 

تابلو معرف معابر ســطح شــهر شــهرضا در انواع مختلف و تعمیر و بازسازی تعداد 

۲۰ دســتگاه اتوبوس های واحد خطوط شــهری موجود در واحــد مدیریت و حمل 

 و نقل شــهرداری را از طریــق مناقصه عمومی به افراد یا شــرکتهای واجد شــرایط 

واگذار نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اســناد 

مناقصه به شــهرداری مراجعه و یا با تلفــن 5۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مســئول امور 

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ســاعت ۱۴/۳۰ روز 

دوشــنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۹ دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع در واحد حراســت 

شهرداری مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱5 روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ در محل شهرداری 

شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(.

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  پیشــنهاد دهندگان بایــد حداقل 5 درصد مبلــغ پایه مناقصه و یا مبلغ ســپرده 

برآورد شده توســط شــهرداری را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده 

۳۱۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در  مناقصه و عدم عقد قرارداد به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:882288
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 طرح دو فوریتی جاماندگان سهام عدالت در مرحله 
جمع آوری امضاست

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: طرح دو فوریتی، جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف خواهد 
شد.عباس مقتدایی با اشاره پیگیری مجلس در مورد وضعیت ســهام عدالت اظهار داشت: طرحی در 
روز های گذشته به امضای نمایندگان رسید که همچنان در حال ارائه و جذب امضاست و باید منتظر اعالم 
وصول و سپس ارجاع به کمیسیون مربوطه باشیم.وی در زمینه طرح دو فوریتی جاماندگان سهام عدالت 
تصریح کرد: در این طرح بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، تعیین تکلیف 
خواهند شد که در واقع یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جامانده و بقیه مستحق گرفتن هستند.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که این سهم چند دهک جامعه را در بر می گیرد، 
گفت: سابق براین طبق قانون قرار بود که ۶ دهک جامعه مشمول این قضیه شوند، اما در عمل به جای 
دهک ها به اقشار دادند. وی افزود: به عبارتی این طرح برای تصحیح این امر مطرح شده که البته در کلیات 

آن توافقاتی وجود دارد؛ اما در مباحث جزئی اختالف نظر وجود دارد و در مرحله جمع آوری امضاست.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

 فقدان برنامه ریزی مشخص در حوزه کسب و کار
 استان اصفهان

در دیدار سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
فقدان برنامه ریزی مشخص ضعف نهادی در حوزه کسب و کار استان عنوان شد.مسعود گلشیرازی، 
در این دیدار با بیان اینکه ضعف نهادی استان اصفهان در حوزه کسب و کار، عدم داشتن برنامه ریزی 
مشخص در این حوزه است، افزود: با تعیین مولفه های موردنیاز و برنامه ریزی دقیق و هدفمند می 
توان ضعف موجود را برطرف کرد. وی در ادامه گفت: اتاق بازرگانی اصفهان درحوزه کار و کارآفرینی و 
فناوری آماده همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. گلشیرازی همچنین به تشریح 
فعالیت های اتاق اصفهان در حوزه اشــتغال از طریق ایجاد سرای رشد و نوآوری، شتاب دهنده ها 
و واحد پژوهش وبررسی های اقتصادی پرداخت. رییس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین تصریح 
کرد: اتاق اصفهان در بخش گفت و گوی ویژه خبری و سلسله برنامه های رهیافت با حضور هیئت 
رییسه،اعضای هیئت نمایندگان و کارشناسان پارلمان بخش خصوصی اصفهان در راستای ایجاد 

فرهنگ خدمت، کارآفرینی و جهش اقتصادی حضور یافته است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 تصمیم دولت برای ساماندهی بازار اجاره، هفته جاری 
نهایی می شود

معاون مسکن و ساختمان ضمن اعالم این مطلب که درباره چگونگی اجرای فرمان رییس جمهور 
برای ساماندهی بازار اجاره، در هفته جاری تصمیم گیری می شود از تدوین طرح خانه دار کردن اقشار 
کم درآمد، خبر داد.محمود محمودزاده، معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن 
اعالم این مطلب که برنامه خانه دار کردن ۲۰۰ هزار خانوار کم درآمد در دهک های اول تا سوم در حال 
تدوین است، گفت: طرح خانه دار کردن ۲۰۰ هزار خانوار کم درآمد با همکاری دستگاه های مختلف در 
حال تدوین است. محمود محمودزاده ادامه داد: طی ماه ها و هفته های گذشته جلسات کارشناسی 
آن با حضور دســتگاه های ذی ربــط در وزارتخانه برگزار شــد و به زودی نتایج آن اعالم می شــود.

محمودزاده با اشــاره به اینکه در اجرای طرح خانه دار کردن اقشــار کم درآمد، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی نیز حضور دارد، تصریح کرد: طرح مسکن اقشار کم درآمد به غیر از طرح بهسازی و بازسازی 
سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کوچک است که تحت مسئولیت بنیاد قرار دارد.

 »صرفه جویی « کلید رفع مشکالت کم آبی و خاموشی 

برق در اصفهان

صرفه جویی در مصرف انرژی عالوه بر حفظ منابع برای آیندگان و کاهش 
هزینه ها به پیشگیری از مشــکالتی از جمله کم آبی و خاموشی برق در 
فصل تابستان منجر می شود که رعایت این مهم در استان اصفهان بیش 
از پیش ضروری اســت.لزوم صرفه جویی در مصــرف انرژی به دلیل 
افزایش مصرف و رشد فزاینده آن در کنار منابع محدود  اجتناب ناپذیر 
اســت زیرا ادامه روند فعلی مصرف، این موضوع را بــه بحران بزرگی 
تبدیل می کنــد که قطع مکــرر آب و برق را به دنبال خواهد داشــت.از 
سویی اســتفاده منطقی از منابع انرژی با به کارگیری راهکارهای بهینه 
مصرف، همواره بهترین رویکرد در این مسیر بوده است که با این شیوه 
استفاده از انرژی نه تنها شاهد کاهش هزینه های مصرف انرژی خواهیم 
بود بلکه آثار مفیدی همچون کاهش آلودگی زیست محیطی، تداوم طول 
عمر منابع مالی و در نهایت توسعه اقتصادی کشــور را به دنبال خواهد 
داشت. براساس آمار موجود در زمان حاضر مصرف برق در ایران چهار 
برابر میانگین جهانی است و ســرانه مصرف روزانه آب در ایران بیش از 
۳۰۰ لیتر و در جهان ۱۵۰ لیتر است؛ یعنی ۲ برابر میانگین جهانی. بررسی 
آمار یاد شده نشــان می دهد که ایرانیان به طور کل در مصرف مایحتاج 
خود بیش از اســتاندارد مصرف می کنند و فرهنگ مصــرف بهینه در 
حقیقت در کشــورمان رنگ و بویی ندارد.میزان کل مصرف آب شهری 

در استان اصفهان )به جز شهرستان کاشان( ۷۱ میلیون و ۸۷۱ هزار متر 
مکعب بوده و مشترکان خانگی بیشترین سهم را با ۷۶ درصد از مصرف 
کنندگان آب شهری در اختیار دارند.اگرچه تنها هنگامی که به خشکسالی 
و محدودیت قطعی بر می خوریم، مسئله صرفه جویی جلوه پیدا می کند، 
اما اگر می خواهیم در عرصه های گوناگون به موفقیت دست بیابیم، باید 
فرهنگ اسالمی مصرف صحیح را در جامعه ترویج کنیم.به هرحال به 
نظر می رسد این اراده مردمی در زمینه صرفه جویی باید با فرهنگ سازی 
و تالش همه جانبه، استمرار یابد تا در آینده ای نزدیک مشکالت ناشی از 

محدودیت منابع کمترین تاثیر منفی را در جامعه ما داشته باشد.

شهروندان با مدیریت مصرف برق مانع از بروز خاموشی ها شوند
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با اشاره به افزایش دما و 
باال رفتن میزان مصرف انرژی در استان از شهروندان درخواست کرد که با 

مدیریت مصرف برق از بروز خاموشی ها جلوگیری کنند.
حمید عالقمندان افزود: اکنون میزان برق مصرفی مشــترکان خانگی 

به هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده که ۱۳ درصد بیشتر از سال گذشته است.
وی با اشاره به اینکه میانگین مصرف مجاز ساالنه پنج درصد است ،گفت: 
اگر میزان مصرف برق در اســتان به این روال ادامه یابد خاموشی های 

مکرر صورت می گیرد.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان افزود: 
از سویی اگر مصرف برق مشترکان خانگی پر مصرف بیش از ۳۰۰ کیلو 
وات در ماه شود، میزان بهای قبض، افزون بر  ۲.۵ برابر خواهد شد.وی با 
بیان افزایش هفت تا ۱۶ درصدی قیمت برق در سال جاری گفت: آمارها 
نشان می دهد دســتکم بالغ بر ۸۰ درصد از مشترکان خانگی، براساس 
الگوهای تعیین شــده برق مصرف می کنند.عالقمندان به مشــترکان 
توصیه کرد که با رعایت دســتورالعمل های مشخص و آسان به گونه ای 
که آســایش آنها نیز به مخاطره نیفتد، می تواننــد با کاهش و مدیریت 
مصرف برق به ویژه در ساعت های اوج بار )۱۲ الی ۱۶( به میزان ۱۰ درصد، 
ضمن کاهش هزینه برق مصرفی، صنعت برق را نیز در ارائه هر چه بیشتر 
خدمات و تامین بــرق پایدار یاری کنند.وی افزود: مشــترکان خانگی 
می توانند در ساعات اوج بار )پیک مصرف( تا حد امکان از کولرهای آبی 
در دور کند استفاده و در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات را 

بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتی گراد تنظیم کنند.

اصالح رفتار مشترکان در مدیریت مصرف آب اصفهان ضروری است
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان، اصالح رفتار مشــترکان در 
شــهرها و روســتاها به منظور مدیریت مصرف آب را بســیار ضروری 
دانست.هاشم امینی افزود: در حال حاضر سرانه خانگی مصرف آب در 
اصفهان دستکم ۱۵۰ لیتر در شبانه روز اســت که اگر مردم در شبانه روز 
۱۰ لیتر در مصرف آب صرفه جویی کنند، تابستان را با کمترین چالش در 
تامین و توزیع آب آشامیدنی سپری می کنیم.وی افزود: همه ساله در 
فصل گرما، مصرف آب آشامیدنی حدود ۳۰ درصد بیشتر می شود و این 
درحالیست که در فروردین و اردیبهشت با شیوع ویروس کرونا و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی مصرف آب به مراتب بیش از گذشته بوده 
است.امینی تاکید کرد:آبفای اســتان  یک میلیون و ۱۸۰ هزار مشترک 
دارد که حدود ۸۰۰ هزار آنها مشــترکان خانگی هستند که در صورتی که 
روزانه هر کدام ۱۰ لیتر از مصرف خود بکاهند، روزانه هشت میلیون لیتر 
از منابع آبی کم نخواهد شــد که رقم چشــمگیری است.وی، میانگین 
مصرف آب در استان را در ۲ ماهه امسال با افزایش ۱۶ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل عنوان کرد و گفت: از مردم انتظار می رود با آغاز 
فصل گرما مصرف بهینه آب را مد نظر قرار دهند.مدیرعامل شرکت آبفای 
استان اصفهان تاکید کرد: در فصل تابستان در صورتی که رودخانه زاینده 
رود جاری باشد، حدود پنج درصد به منابع آبی از طریق چاه های فلمن 
افزوده می شود که این رقم به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیاز آبی ما در 

فصل تابستان باشد.

سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت 
با بیان اینکه برنامه امسال وزارت صمت تولید ۱۱.۶ 
میلیون دستگاه لوازم خانگی است، گفت: امیدواریم 
بتوانیم سبدی از محصوالت را برای طیفی از دهک 
های درآمدی داشته باشیم و نسبت به تولید لوازم 
خانگی با قیمت اقتصادی برای مصرف کنندگان در 
دهک های مختلف اقــدام کنیم.محمدرضا کالمی 
در بازدید از مجموعه گروه صنعتی انتخاب با اشاره 
به پتانســیل های این مجموعه بزرگ تولید لوازم 

خانگی، اظهار کرد: اگرچــه ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی برخی مصرف کنندگان را دچار مشکل کرده؛ 
اما خوشــبختانه این مجموعه با تمام توان در حال 
تولید محصوالت مختلف اســت.وی با بیان اینکه 
مطابق پتانســیل های موجود، کشور ظرفیت تولید 
بیش از ۱۹.۷ میلیون دســتگاه انواع لوازم خانگی 
کوچک و بزرگ را دارد، افزود: پیش از افزایش نرخ 
ارز و لوازم خانگی، نیاز کشور به لوازم خانگی حدود 
۱۳ میلیون دستگاه بود و خانواده ها باتوجه به نوع 
برند و مدل لوازم خانگــی آن را تعویض می کردند.
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت 
ادامه داد: به نظر می رســد با توجه به اینکه در حال 
حاضر محصوالت لوازم خانگی به نوعی مصرفی با 

دوام شده اند، بنابراین مصارف کشور به ۱۲ میلیون 
دستگاه کاهش یافته است.وی با بیان اینکه برنامه 
امســال وزارت صمت تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه 
لوازم خانگی اســت، تصریح کرد: باید کمک کنیم 
واحدهایی همچون گروه صنعتی انتخاب بتوانند به 
تولید خود ادامه دهند، چراکه امروز به جای مونتاژ 
قطعات اقدام به تولید قطعات لــوازم خانگی می 
شود.کالمی با تاکید بر اینکه کشور می تواند در تولید 
قطعات لوازم خانگی خودکفا باشــد، گفت: با توجه 
به اینکه عمق ســاخت داخل افزایش و ارزبری آن 
کاهش یافته اســت و این اتفاق موجب اشــتغال 
می شــود، دولت از تولیدکنندگان داخلی حمایت 

خواهد کرد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت:

 برنامه امسال وزارت صمت تولید 11.۶ میلیون دستگاه 
لوازم خانگی است

خبر روز

رییس اتاق اصناف اصفهان:

 پول بی ارزش به هر سمتی که روانه شود، بازار را آشفته 
خواهد کرد 

رییس اتاق اصناف اصفهان یکی از اصلی ترین دالیل گرانی بازار مســکن را نابسامانی اقتصادی 
کنونی دانســت و گفت: کاهش ارزش پول باعث دامن زدن به این نابسامانی و افسارگسیختگی 
قیمت مسکن شده است و این پول بی 
ارزش به هر سمتی که روانه شود بازار آن 
را آشــفته خواهد کرد. رسول جهانگیری 
در خصوص وضعیت نابســامان مسکن 
و افزایش قیمت غیرمنطقــی آن اظهار 
کرد: با توجه به اینکه ایران  جامعه جوانی 
دارد نیاز ســاالنه ما به مســکن بین ۹۰۰ 
هزار تا یک میلیون خانه در ســال است 
که متاسفانه این چند ســال این تعداد 
خانه هم ســاخته نشده اســت و خانه 
هایی  هم که به اسم ۴۰۰ هزار مسکن اجتماعی شعار آن داده شــد، به سه سال زمان نیاز دارند تا 
برای عرضه آماده شوند، بنابراین تقاضای بازار مسکن از عرضه مسکن بیشتر است و این معضل 
اصلی بازار مسکن کشور ماست.وی با اشاره به اینکه این کســری و کمبود مسکن همیشه وجود 
داشته و دارد ابراز کرد: اگر دولت برای حل این مشکل دست به کار نشود این موضوع برای همیشه 

باقی خواهد  ماند.  
جهانگیــری، هیجانات وارد شــده بازار اقتصــاد ایران را یکــی دیگر از دالیل افسارگســیختگی 
بازار مســکن دانســت و افزود: زمانــی که در مــدت بســیار کوتاهــی دارایی مــردم از لحاظ 
ارزش به میــزان نصف و یا حتــی کمتر تقلیــل می یابد، خــود باعــث ایجاد اختــالل در بازار 
مســکن می شــود چرا که مردم به دنبــال حفــظ ارزش پول خود هســتند بنابرایــن مجبورند 
برای جلوگیــری از کــم شــدن ارزش دارایــی خــود، وارد بازارهــای مختلفی مثل مســکن، 
 ارز، طــال و ســکه شــوند و ایــن جذابیــت ایجــاد شــده باعــث بــروز مشــکالتی در ایــن 

بازارها می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان :

 سطح سالیانه کشت قارچ خوراکی در استان اصفهان
 ۶8.۵ هکتار است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:سطح سالیانه کشت قارچ خوراکی در استان 
اصفهان ۶۸.۵ هکتار و در ۷۰ واحد تولیدی و با تولید ۱۳ هزار تن در ســال است.مهرداد مرادمند 
با اشــاره به تولید قارچ خوراکی در استان اصفهان اظهار داشــت: از مهم ترین مزایای تولید قارچ 
می توان به اشتغال زایی باالی واحد های تولیدی، تولید طبقاتی و استفاده از حداقل زمین، محیط 
کنترل شده و کاهش خسارات ناشی از شرایط اقلیمی، تولید در تمام فصول با میزان مصرف کم 

آب در واحد تولید اشاره کرد. 
وی افزود: میــزان مصرف آب بــرای تولید هر تن قارچ ۱۷ مترمکعب اســت.رییس ســازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با اعالم رتبه سوم اســتان اصفهان در تولید قارچ خوراکی گفت: 
اســتفاده از پســماند های کشــاورزی در فرآیند تولید و خواص دارویی و غذایی قارچ از مزایای 
توسعه کشــت قارچ خوراکی در اســتان اصفهان اســت.وی اضافه کرد: سطح ســالیانه کشت 
 قارچ خوراکی در اســتان اصفهان ۶۸.۵ هکتــار و در ۷۰ واحد تولیدی و با تولیــد ۱۳ هزار تن در

 سال است.

کافه اقتصاد

اخبار
طرح راهداری محوری با اولویت راه های شریانی در اصفهان اجرایی می شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از اجرای طرح راهداری محوری در استان اصفهان خبر داد و گفت: این طرح با اولویت راه های شریانی و اصلی و رفع نواقص جاده ها 
آغاز به کار می کند.منصور شیشه فروش با اشاره به ۱۱۵۰۰ کیلومتر راه استان اصفهان اظهار داشت: حدود ۵۴۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه در استان وجود دارد.

وی افزود: اقداماتی در راستای کنترل ترددها از جمله دوربین های نظارتی، دوربین های ثبت تخلف، دوربین های توزین در حال حرکت، نصب تابلوهای متغیر، دوربین های 
تردد شمار و بهره برداری از مجتمع های خدماتی در حوزه راه انجام شده است.وی گفت: این استان به لحاظ شاهراه ارتباطی و موقعیت جغرافیایی دارای شرکت های حمل و 
نقل کاالی بسیاری است و مقام دوم مسافر برون استانی و مقام اول تناژ حمل بار را در کشور دارد.شیشه فروش ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در طرح 
راهداری محوری یک هزار کیلومتر از این راه ها را در این طرح با اولویت راه های شریانی و اصلی، رفع نواقص جاده ها از جمله شیب شیروانی، گاردریل، رفع افتادگی شانه ها، نصب 
عالئم و لکه گیری اجرایی می کند.وی با اشاره به اینکه استان اصفهان حدود ۶۷ نقطه پر تصادف جاده شاخص کشوری دارد، اظهار داشت: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان در یک سال و نیم گذشته با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان نسبت به رفع ۳۱ نقطه پر حادثه اولویت دار اقدام کرده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

اصفهان خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند روشنایی، نصب عالئم، گاردریل، خط کشی، آشکار سازی راه ها، رفع نواقص در جاده، را انجام داده و مابقی در دست اقدام است.

 برداشت زردآلو 
از باغات مبارکه

زردآلو از جمله میوه های تابستانی، 
خوش طعم و مورد پســند ذائقه 
ایرانی اســت که در بخش هایی از 
مناطق کشور و از جمله شهرستان 
مبارکه، تولید و روزانه بازار مصرف 
می شــود؛ مبارکــه جــزو یکی از 
شهرســتان ها با بیشترین سطح 

باغات زردآلوی استان است.

وز عکس ر

عضو هیئت رییسه مجلس: 

 استیضاح وزیر ارتباطات 
در حد حرف نیست

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر ارتباطات 
فقــط در حد حرف نیســت، گفــت: آذری 
جهرمی پرونده موفقــی در وزارت ارتباطات 
ندارد.حســینعلی حاجی دلیگانی با اشاره 
به طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهار داشــت: علــت اصلی اینکه 
نمایندگان به فکر استیضاح وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات افتاده اند این اســت که 
ایشــان با بی برنامگی و بی توجهی خود به 
بخش مســئولیتی خودشان و صرف وقت 
خود در کارهای حاشیه ای باعث کند شدن 
پیشرفت کشــور در امر مســائل مربوط به 
ارتباطات و فناوری شده اند.وی افزود: کشور 
ما با وزیر شدن آقای جهرمی چندین سال 
از پیشرفت دنیا عقب مانده است و از لحاظ 
کیفی و کمی متضرر شده ایم و از این بابت 
ایشان پرونده موفقی هم نداشته اند.عضو 
هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی در 
ارتباط با مشکالت زیرساختی و کمبودهای 
بخش ارتباطات و فنــاوری اطالعات عنوان 
کرد: صنعت مربوط بــه تلفن و ارتباطات ما 
در سال های اول انقالب پیشــرفت بسیار 
فوق العاده ای داشــت و خیلی از شــهر ها 
و روســتاهایمان که تلفن نداشــتند، همه 
آنها به خطوط ارتباطی وصل شــدند و این 
افتخاری بــرای جمهوری اســالمی بود که 
خیلی پیشرفت خوبی در این زمینه داشت. 
اما در ســال های اخیر حتی بــه نگهداری 
زیرســاخت های قبلــی هم توجه نشــد و 
بخش عمده ای از زیرساخت های ارتباطات 
و الکترونیک کشــور در حــال از بین رفتن 
است.وی ادامه داد: بنابراین سرمایه گذاری 
هم در این جهت نکرده اند و بخشی از آن را 
بر عهده شرکت مخابرات می دانند و بخشی 
را می گویند که بر عهده ادارات استانی است 
و به هر صــورت آن طور که باید و شــاید در 
توسعه زیرساخت های ارتباطات کار جدی 

صورت نگرفته است.



شنبه 31 خرداد  1399 / 27 شوال 1441/ 20 ژوئن 2020/ شماره 2998
مدیر عامل شرکت فوالد سفید دشت خبر داد:

رشد 83 درصدی درآمدزایی آهن اسفنجی در چهارمحال و بختیاری
 درآمدزایی آهن اسفنجی درچهارمحال و بختیاری 83 درصد رشد یافته است.  مدیرعامل شرکت 
فوالد سفیددشت در گزارش فعالیت هیئت مدیره به سهام داران گفت: مقدار 725 هزار تن آهن 
اسفنجی درسال اخیر تولید شد که نسبت به سال قبل از آن 31 درصد رشد داشت.محمود ارباب 
زاده افزود: همچنین درآمد حاصل از فروش این مقدار آهن اسفنجی بالغ بر 1440 میلیارد تومان 
بوده است که رشد 83 درصدی را نشان می دهد.ارباب زاده تامین بیش از یک میلیون تن گندله، 
بومی سازی 110 قلم ماشین آالت، افزایش سرمایه 425 برابری سرمایه، تسویه و قطعی شدن 
مالیات سال 97، پیشــرفت پروژه تصفیه خانه فاضالب و انتقال پســاب را از اهم دستاورد های 
شرکت در سال 98 برشمرد.معاون ســرمایه گذاری و امور شــرکت های فوالد مبارکه، در مجمع 
عمومی عادی ساالنه فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری گفت: شرکت فوالد سفیددشت 
یکی از طرح های هفت گانه فوالدی کشور اســت که در سال 1393 با مشارکت 65 درصدی فوالد 
مبارکه و 35 درصدی سازمان ایمیدرو به شرکت سهامی خاص تبدیل شد و در سال 1395 واحد 
احیای مستقیم آن به بهره برداری رسید.غالمرضا طاهری با بیان اینکه کارکنان احیای مستقیم 
این شرکت با تالش و پشــتکار خود تاکنون بالغ بر 2 میلیون تن آهن اســفنجی تولید کرده اند، 
اظهار داشت: واحد فوالدسازی این شرکت در حال حاضر به بیش از 83 درصد پیشرفت رسیده 

و پیش بینی می شود مطابق برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

نماینده بروجن:

 توسعه گلخانه ها، راهکار برون رفت از بحران خشکسالی 
در بخش کشاورزی است

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه جهش تولید بدون حرکت و 
تالش به دست نمی آید، خاطر نشان کرد: مدیران استان باید در سال جهش تولید، برای تحقق این 
شعار گام اساسی بردارند چرا که جهش تولید با تالش مضاعف، رفع عقب ماندگی ها و استفاده از 
فرصت ها و ظرفیت های استان در تمام بخش ها محقق می شود. حجت االسالم امیرقلی جعفری 
، با اشاره به تحقیقات و مطالعاتی که در چند ماه اخیر برای برون رفت استان از بحران اقتصادی 
و اشتغال صورت گرفته اســت، تصریح کرد: کمبود آب یکی از معضالت استان است، از همین رو 
استفاده از کشــت های متراکم و گلخانه ای، آموزش به بهره برداران، تغییر الگوی کشت، افزایش 
بهره وری آب و رهایی از کشت های غرقابی باید در اولویت برنامه های استان قرار گیرد.وی، ایجاد 
شهرک های کشاورزی و کشت گلخانه ای را در استان و شهرستان بروجن با وجود خشکسالی ها 
امری ضروری دانست و ادامه داد: در کمیسیون کشاورزی مجلس برای تخصیص اعتبار و  تسهیل 

روند اجرای کشت های گلخانه ای در استان پیگیری های الزم انجام می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری:

آموزش های فنی و حرفه ای به زندانیان مورد توجه قرار می گیرد
 مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری گفت: آموزش های فنی و حرفه ای به زندانیان در این 
استان مورد توجه قرار می گیرد.فرانک کبیری در کمیته توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های 
مردم نهاد گفت: تفاهم نامه ای به منظور آموزش رشته هایی فنی در زندان های استان به امضا خواهد 
رسید.وی گفت: همچنین تفاهم نامه ای ویژه زنان سرپرســت خانوار و خانواده های آسیب دیده از 
اعتیاد نیز امضا شده است.وی ادامه داد: آموزشگاه فنی حرفه ای در کمپ های ترک اعتیاد نیز فعال 
است.معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست 
بیان کرد: برگزاری برنامه های فرهنگی نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد.

بام ایرانبا مسئولان

نوغانداریدرپیلهبیتوجهی؛

 ظرفیت های بام ایران مغفول ماند
پـرورش کـرم ابریشـم بـه منظـور تولیـد پیلـه، یکـی از قدیمی تریـن 
مشـاغل اسـت که به عنوان شـغلی با سـرمایه گذاری انـدک و درآمد 
باال به خصوص در مناطق روسـتایی شـناخته شده اسـت.نخ ابریشم 
طبیعـی، یکی از گـران قیمـت ترین محصـوالت بخش کشـاورزی به 
شـمار می رود کـه تولید آن اشـتغال بسـیاری زیـادی در سـطح دنیا 
ایجاد کـرده اسـت. نوغـان داری بـا هـدف تولید الیـاف ابریشـمی از 
کاشـت درخت توت آغـاز و با پـرورش کرم ابریشـم از مرحلـه تخم تا 
تهیـه پیلـه و در نهایـت تولید نخ بـرای کاربـرد در بخش هـای مختلف 
ماننـد فـرش، پوشـاک و پزشـکی تکمیـل می شـود.کرم ابریشـم با 
اهمیت تریـن موجود زنـده اقتصادی در تولید ابریشـم طبیعی اسـت 
و بخـش قابـل توجهـی از اشـتغال در جهـان در بخـش هـای تولیـد 
و فـرآوری و کاربـرد نـخ ابریشـم وابسـته بـه کرم ابریشـم اسـت که 

غـذای آن تنها بـرگ توت اسـت.
 شـرایط آب و هوایـی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری مناسـب برای 
توسـعه نوغـان داری اسـت و ایـن اسـتان می توانـد بخشـی از نیـاز 
کشـور به نخ ابریشـم را تامیـن کند.وجود درخـت توت الزمه توسـعه 
نوغـان داری اسـت و شـرایط آب و هوایـی ایـن اسـتان بـا رویـش 
درخت توت سـازگار اسـت. هم اکنون در تمام فضاهای سـبز شـهری 
و روسـتایی چهارمحـال و بختیـاری درخت تـوت به کار برده شـده که 
روش بسـیار خوبـی داشـته و ایـن امـر بیانگر آن اسـت که مـی توان 
باغـات درخـت تـوت را در اسـتان توسـعه داد که ایـن امر زمینه سـاز 
توسـعه نوغـان داری مـی شـود.نوغان داری از ظرفیـت هـای مغفول 
مانـده در چهارمحـال و بختیـاری بـه شـمار مـی رود کـه می توانـد به 
افزایـش اشـتغال زایی و توسـعه  این اسـتان کمـک کند. بسـیاری از 
اهالـی چهارمحـال و بختیـاری با شـغل نوغان داری آشـنا نیسـتند و 
ایـن ظرفیـت آن گونه که بایـد مـورد توجه قـرار نگرفته است.بررسـی 
های انجام شـده توسـط کارشناسـان برای پـرورش کرم ابریشـم در 
اسـتان بـا موفقیت روبـه رو بـوده و پیله هـای بـا کیفیت نخ ابریشـم 
در اسـتان تولیـد شـده است.کارشـناس ارشـد بخش کشـاورزی در 
چهارمحـال و بختیـاری با اشـاره بـه اینکـه شـرایط آب و هوایـی این 
اسـتان مناسـب بـرای توسـعه نوغـان داری اسـت ، گفـت: مسـاعد 
بـودن اسـتان چهارمحـال و بختیاری بـرای طـرح های نوغـان داری 

تایید شـده اسـت.
رشـید شـاهرخ بیـان کـرد:  بررسـی هـای انجـام شـده توسـط 
کارشناسـان بـرای پرورش کـرم ابریشـم در اسـتان با موفقیـت روبه 
رو بـوده و پیلـه هـای بـا کیفیـت نـخ ابریشـم در اسـتان تولید شـده 

اسـت.این محقـق دانشـگاه ادامـه داد: نوغـان داری حداقـل فضـا 
را بـرای توسـعه نیـاز دارد و ظرفیـت ارزشـمند بـرای ایجـاد اشـتغال 
در روسـتاهای اسـتان بـه شـمار مـی رود.وی ادامـه داد: این شـغل 
جـزو مشـاغل خانگی بـه شـمار مـی رود کـه چهارمحـال و بختیاری 
بـا دارا بـودن بیـش از 900 روسـتا و توسـعه ایـن شـغل  مـی تواند به 
یکـی از قطب هـای تولیـد پیله نـخ ابریشـم تبدیل شـود.این اسـتاد 
دانشـگاه، حداقل فضای مورد نیاز بـرای راه اندازی، بـا حداقل هزینه 
و امکانات، زود بازده بـودن، ارزش افزوده باال، بازار فـروش تضمینی 
و ریسـک پاییـن را از جملـه مزیت هـای منحصـر بـه فـرد راه اندازی 

ایـن شـغل خانگی برشـمرد.

توزیع جعبه های تخم کرم ابریشم یارانه دار برای توسعه اشتغال زایی
مدیـر بخـش طیـور و زنبـور عسـل جهادکشـاورزی چهارمحـال و 
بختیـاری  در زمینـه نوغـان داری گفـت: نوغـان داری در چهارمحال و 
بختیـاری آنگونـه کـه باید در گذشـته مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت.

حسـن رحمانی بـا بیـان اینکـه عالقـه منـدان توسـعه این شـغل در 
سـطح اسـتان در حـال افزایـش هسـتند، ادامـه داد: آمـوزش ایـن 
شـغل طـی دو سـال گذشـته در اسـتان مـورد توجه قـرار گرفـت و به 
عنـوان یـک ظرفیـت بسـیار مهم بـرای ایجـاد اشـتغال مطرح شـده 

اسـت.
مدیـر بخـش طیـور و زنبـور عسـل جهادکشـاورزی چهارمحـال و 
بختیـاری بـا بیان اینکـه توزیـع جعبه هـای تخم کـرم ابریشـم یارانه 
دار در بیـن عالقـه منـدان ایـن شـغل از مهم تریـن اقدامـات بـرای 
توسـعه این شـغل در اسـتان به شـمار می رود، بیان کـرد: 44 جعبه 
تخم کـرم ابریشـم در بیـن 20 متقاضـی این شـغل توزیع شـد.تولید 
نـخ ابریشـم در ایـن اسـتان ظرفیتـی جدید بـرای ایجـاد اشـتغال و 
توسـعه اسـتان به شـمار می رود.رحمانی در ادامه با اشـاره بـه اینکه 
چهارمحـال  بختیاری ظرفیت قابـل توجهی برای توسـعه نوغان داری 
دارد، ادامـه داد: تولیـد نـخ ابریشـم در ایـن اسـتان ظرفیتـی جدیـد 

بـرای ایجاد اشـتغال و توسـعه اسـتان به شـمار مـی رود.
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مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139903902004000059 آگهــی:  شــماره    3 /126
139504002004000457 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9501444 
تمامی ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمان پالک ثبتی 19820 فرعــی از 68 اصلی به 
مســاحت 86/53 متر مربع واقع در ســمت جنوبی طبقه چهارم )4( واحد 7، به انضمام 
ششــدانگ انباری قطعه 8 تفکیکی به مســاحت 3/85 متر مربع واقع در پشت بام و به 
انضمام ششدانگ پارکینگ غیر مســقف قطعه 9 تفکیکی به مساحت 12/50 متر مربع 
واقع در همکف واقعات در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس ملک شــهر خیابان شهید 
مطهری خیابان نقش جهان خیابان مدرس کوچه ســحر ساختمان ستاره طبقه چهارم 
که اسناد مالکیت آن در صفحه 455 دفتر 974 ذیل شماره ثبت 31234 با شماره چاپی 
سند 999245- د/93 ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل اول به طول 5/63 متر 
دیوار اشــتراکی با آپارتمان 19819 فرعی دوم که شرقی است به طول 0/08 متر دیوار 
اشتراکی با آپارتمان مزبور سوم در شش قسمت اول و سوم شرقی و پنجم غربی است به 
طولهای 1/56 متر و 4/36 متر و 0/16 متر و 3/18 متر و 0/04 متر و 1/38 متر و 0/71 
متر و 0/03 متر و 0/76 متر و 0/20 متر دیوار و پنجره و دیــوار کوتاه تراس به فضای 
 حیاط مشاعی شــرقا به طول 5/33 متر دیواریست به فضای پالک 2378 فرعی جنوبا: 
در 10 قسمت اول و هفتم و نهم پخی شکل و سوم و پنجم شرقی و هشتم غربی است به 
طولهای 1/56 متر و 4/36 متر و 0/16 متر و 3/18 متر و 0/04 و 1/38 متر و 0/71 متر 
و 0/03 متر و 0/76 متر و 0/20 متر دیوار و پنجره و دیوار کوتاه تراس اســت به فضای 
حیاط مشاعی غربًا به طول 8/10 متر دیوار به دیوار 2385 انباری به مساحت 3/85 متر 
به حدود اربعه: شمااًل به طول 1/36 متر دیواری است اشتراکی با انباری 4 شرقًا به طول 
2/82 متر دیواریست اشــتراکی با انباری 9 جنوبًا به طول 1/37 متر درب و دیواریست 
به پشت بام مشاعی غربًا به طول 2/82 متر دیواریســت اشتراکی با انباری 7 پارکینگ 
به مساحت 12/5 به حدود اربعه شــمااًل به طول 2/50 متر خط مستقیم مفروض است 
به حیاط مشاعی شرقًا به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به حیاط مشاعی جنوبًا 
به طول 2/50 متر خط مستقیم مفروض است به حیاط مشاعی غربًا به طول 5 متر خط 
مستقیم مفروض است به حیاط مشــاعی، طبق گزارش کارشناسان ملک مورد نظر به 
صورت یک باب آپارتمان در طبقه چهارم شــمالی یک باب مجتمع مســکونی 6 طبقه 
واقع می باشد. آپارتمان  مورد نظر دارای سالن، آشــپزخانه اپن با کابینت از نوع ام. دی 
.اف و 2 باب اتاق خواب و سرویس های بهداشــتی می باشد. پوشش کف سالن و اتاق 
 خوابها از سرامیک و دیوارها سفید کاری و رنگ می باشد. دربهای داخلی چوبی و درب و 
پنجره های بیرونی از فلز می باشــد و همچنین دیوار ســالن تا ارتفاع 9 متر سرامیک 
و مابقی ســفید کاری و رنگ می باشــد و دارای انشعابات آب مشــترک و گاز و برق 
 اختصاصی می باشــد و همچنین سیستم ســرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج است. 
نمــای مجتمــع ترکیبــی از آجــر، ســنگ و ســرامیک می باشــد. ملکــی آقای 
امیــر مطهــر تقــوی خونســاری فرزنــد علیرضا کــه طبق ســند رهنی شــماره 
اســناد رســمی شــماره  نــه  تنظیمــی در دفترخا  1394 /11 /13 -26212
146 اصفهــان در رهن شــرکت تعاونــی اعتبار حســنات اصفهان )کاســپین( واقع 
 مــی باشــد و طبــق اعــالم بســتانکار ملک مــورد نظــر فاقــد بیمه می باشــد. 
از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99/04/16 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول ســمت چپ به مزایده گذارده می 
شود. مزایده از مبلغ پایه 3/900/000/000 ریال )ســه میلیارد و نهصد میلیون ریال( 
 شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود.  
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
 وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/03/31 درج 
و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 

 ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مــدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب سپرده 
ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه وایز خواهد شــد 
در این صــورت عملیات فــروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدیــد می گردد. 

م الف:873330  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت  رسیدگی

3/127 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم به آقا ی مهدی سوی زاده خواهان آقای 
علی ضامن پورمهدی دادخواســتی به خواسته الزام به انتقال ســند به طرفیت شما به 
 این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 99 / 108 ش 9 ح ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ
11 / 5 / 99 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شود ، قبل از وقت رسیدگی 
جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر 
اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد. م الف: 879107 مدیر دفتر 

شعبه 9حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
حصر وراثت

3/128 آقا/خانم  علی رخشان  به شناسنامه شماره  734   به شرح دادخواست به کالسه   
557/99  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدی رخشان  به شماره شناسنامه 321 در تاریخ  92/12/11   اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد رخشان 
فرزند محمد ابراهیم بــه ش ش 726 پدر متوفی والغیر. با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف:  878795 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

3/129 آقا/خانم  حمیدرضا عبدالشاهی  به شناسنامه شماره    1250272750   به شرح 
دادخواست به کالسه   479/99  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان صدیقه کاظم زاده حمصی  به شماره شناسنامه  5674در 
تاریخ  97/2/30   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- احمد عبدالشــاهی فرزند محمد به ش ش 37746 همسر متوفی 
2- علی محمد کاظم زاده حمصی فرزند اســتاد حســن به ش ش 18224 پدر متوفی 
3- حمیدرضا عبدالشاهی فرزند احمد به ش ش 1250272750 ، 4- الهام عبدالشاهی 
فرزند احمد به ش ش 3358 فرزندان متوفی. با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبــت و یک مرتبه آگهی مــی نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 880283 قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان 
حصر وراثت

3/130 آقا/خانم  اصغر حق پرست  به شناسنامه شماره   7314   به شرح دادخواست به 
کالسه  420/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان   فخری آب سیاهی  به شماره شناسنامه  51  در تاریخ  98/10/10   اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر حق 
پرست فرزند رضا به ش ش 7315 ، 2- محمد حق پرست فرزند رضا به ش ش 45452 
، 3- اصغر حق پرست فرزند رضا به ش ش 7314 ، 4- احمد حق پرست فرزند رضا به 
ش ش 26452 ، 5- محسن حق پرســت فرزند رضا به ش ش 107 ، 6- حسین حق 
پرســت فرزند رضا به ش ش 106 فرزندان متوفی والغیر. با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف : 878819 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 

ابالغ  وقت رسیدگی
3/131 نظر به اینکــه خواهان محمد افرنــگ فرزند علی اصغربا وکالــت آقای جواد 
صادقی کاشان  دادخواستی به خواسته رفع تصرف عدوانی ) از زمین 5 قفیزی به پالک 
1233/1575/1 در بخش ثبتی 4 واقع در دشــت بر باغ کاشــان به انضمام خســارات 
دادرسی ( به طرفیت آقای  مرتضی باقری و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان 
به دادگستری کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی کاشان به 
کالسه 9900156 ثبت و برای روز 1399/05/11  ساعت 11/45 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجا که خوانــده مرتضی باقری مجهول المکان بوده انــد لذا به تجویز ماده 
73قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ میگردد که در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شــوند. ضمنا نامبرده  میتواند تا 
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
مراجعه نمایند.انتشــار این آگهی به منزله ابالغ محســوب شده در صورت عدم حضور 
دادگاه  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 880282 کریمی مدیر دفتر شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان
تحدید حدود اختصاصی

3/132 شماره نامه: 139985602033000731-1399/03/24 چون تمامی ششدانگ 
یکباب خانه پالک ثبتی 2690 فرعی از 150- اصلی واقع در روستای برز جزء بخش 10 
حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  خانم سیده بیگم عرب زاده برزی 
فرزند ابوالقاسم در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1399/04/25  ساعت 10 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف:881769 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

3/133 شماره نامه: 139985602033000733-1399/03/24 چون تمامی ششدانگ 
زمین مزروعی پالک ثبتی 2111 فرعی از 33- اصلی واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  آقای غالمرضا غالمزاده نطنزی فرزند 
حسین و غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1399/04/26  ساعت 10 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف:881773 علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

3/134  شماره: خانم فاطمه شهریور درخواســتی به مبلغ 22/259/000 ریال بطرفیت 
خانم صبری ولی زاده که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 122/99 در 
شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر شورا و بنا به تقاضای خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر و 
از نامبرده دعوت می شود در روز شنبه مورخ 99/5/11 ساعت 15 در جلسه شورا حاضر و 
در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
در غیر این صورت وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا غیابًا رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود.  م الف:878779 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

3/135  آقای فریدون باقریان بادی فرزند احمد باســتناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالسه 183/99 به این شورا چنین 
اشعار داشته است که شادروان عذرا افسری بادی فرزند علی اکبر در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- فریدون باقریان بادی، همسر 

به کد ملی 1239862008، 2- فاطمه باقریان بادی، فرزند به کدملی 1230043446، 
3- طاهره باقریان بادی، فرزند به کدملــی 1230007458، 4- علیرضا باقریان بادی، 
فرزند به کدملی 1239970803 و  به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب 
جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 882881 شعبه اول مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف بخش امام زاده بادرود
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 

3/136 دردو پرونده اجرایی شماره 98 / 1847 و 980265 شعبه اجرای احکام حقوقی 
شورای حل  اختالف شاهین شهر آقای سید رسول طاهریان قهفرخی فرزند سید ناصر 
مجموعا محکوم به پرداخت 627 / 871 / 358 ریال در حق آقای درویش رضا ســبزه 
علی خیرابادی بــا وکالت آقای حیدرعلی عارفیان و مبلــغ 580 / 518 / 17 ریال بابت 
حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام 
به توقیف اموال بدهکار شــامل ملک مســکونی به پالک ثبتی 66847 فرعی از 301 
اصلی بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب استعالم واصله از اداره ثبت و اسناد 
و امالک به شــماره 1398058002035002305مورخ 20/ 11 / 1398 میزان شش 
دانگ از پالک فوق در مالکیت رســمی آقای درویش رضا سبزه علی خیرآبادی بوده و 
طی نامه 98 /1848 مورخ 19 / 11 / 98 این شعبه به نفع محکوم له توقیف شده است 
طبق نظریه کارشناس مورخ 02 / 02 / 99 کارشناس دادگســتری ملک یک دستگاه 
اپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول از یک مجتمع ساختمان سه طبقه 7 واحدی با سازه 
از نوع اسکلت بتونی ســقف تیرچه بلوک و نمای بیرونی آجری و با قدمت حدود 7 سال 
که دارای مساحت 44 / 104 متر مربع اســت آپارتمان دارای 2 اتاق خواب ، آشپزخانه 
اوپن ، سالن پذیرایی ، حمام و سرویس بهداشتی ، یک قطعه انبار و یک قطعه پارکینگ 
مسقف واقع در طبقه همکف می باشــد پوشش دیوارهای اتاق خواب از نوع گچ و رنگ 
بوده ، پوشش کف سالن از نوع ســرامیک و پوشش کف اتاق خواب نیز از نوع موزاییک 
است. آشپزخانه دارای پوشش بدنه و پوشش کف سرامیک بوده و کابینت های آن نیز از 
نوع MDF می باشد حمام و سرویس بهداشتی نیز دارای کف و بدنه کاشی و سرامیک 
است دربهای داخلی ســاختمان چوبی و پنجره ها آلومینیومی می باشد دارای انشعبات 
آب مشترک و گاز و برق مســتقل بوده سیســتم گرمایش آن از نوع پکیج و رادیاتور و 
سیستم سرمایش آن کولر آبی می باشد با توجه به موارد فوق و نامه واصله از شعهب دوم 
اجرای احکام حقوقی شاهین شهر مبنی بر فروش 117 / 4 دانگ از ملک سابقا در پرونده 
اجرای احکام مدنی دادگســتری شاهین شــهر الباقی دانگ به میزان 883/ 1 به مبلغ 
167 / 243 / 1/278 ریال ارزیابی شده است و نظریه ارزیابی مصون از ایراد و اعتارض 
بوده و وضعیت ملک در اجرای ماده 111 قانون اجرا احکام مدنی بررسی شده که طبق 
گزارش مامور کالنتری 15 گلدیس مورخ 26/ 11 / 98 مامور اعزامی به محل ملک در 
تصرف خانم زهره فروتنی بوده و طبق اظهارات مســتاجر قرارداد از طریق بنگاه تمدید 
گردیده و تصویر قرارداد اجاره ضمیمه شــده و ملک موقت به ایشان تحویل شده و در 
اجرای ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب حق االجرا 
 و هزینه های اجرایی شامل هزینه نشرآگهی و هزینه کارشناسی مقدار 554 / 0 دانگ از

 883 / 1 دانگ از 6 دانگ پالک ثبتی موصوف در روز دوشنبه مورخ 23 / 4 / 99 ساعت 
9 لغایت 30 / 9 در دادگستری شاهین شهر طبقه همکف واحد اجرای احکام شورای حل 
اختالف از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته می شود . مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع و به خریداری که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته می شود . برنده مزایده 
می بایســت 10 درصداز ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم 
به حساب سپرده110100004061012907670593  واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما 
بقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه 
پس از کســر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد . کسانی که مایل به 
شرکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام 
مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل ، تا در مزایده 
شرکت داده شوند. م الف: 881462  اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر 



شنبه 31 خرداد  1399 / 27 شوال 1441/ 20 ژوئن 2020/ شماره 2998

 نشست تحلیل پدیده کودک آزاری، خشونت خانگی و قتل های ناموسی با محوریت بررسی قتل »رومینا اشرفی« در اصفهان  برگزار شد ؛

خانه پدری کجاست ؟
خانواده از ابتدای تاریخ تا کنون به عنوان اصلی ترین  حدیث زاهدی
نهاد اجتماعی ، زیر بنای جوامع و خاستگاه فرهنگ ها 
، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است . پرداختن به این بنای مقدس و هدایت آن به 
جایگاه واقعی اش ، همواره سبب اصالح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن ، موجب 
دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است . درحال حاضر 
اهمیت موضوع از آن جهت است که خانواده ها دچار انواع آسیب پذیری ها و بحران 
ها هستند که یکی از آن ها کودک آزاری است که به عنوان یک مسئله مهم بهداشتی و 
اجتماعی در سراسر جهان شناخته شده است .کودک آزاری به معنای صدمه جسمی 
یا روانی ، آزار جنسی ، غفلت یا بد رفتاری با کودک زیر 18 سال توسط فردی که مسئول 
سالمتی اوست . طبق تحقیقات داخلی از 3019کودک زیر 18 سال مراجعه کننده به 
سه مرکز آموزشی 367 کودک ، یعنی 12/2 درصد آنها که به تفکیک 4/5 درصد پسران 
و 6/9 درصد دختران دچار آزار جسمانی شده بودند و همچنین از 562 دانش آموز 
20/02 درصد از آزمودنی ها آزارجسمی 24/59 غفلت و 33/61 درصد آزار عاطفی را 
تجربه کرده بودند که 75 درصد کودکان گروه شدیدا مورد تنبیه بدنی قرار می گرفتند.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی؛ در سال 2002 میالدی حدود 31000 مرگ مربوط 
به قتل در کودکان زیر15 سال بوده است  و بی شک یکی از اخبار تلخ که در اوایل 
خردادماه امسال رخ داد، ماجرای قتل رومینا اشرفی دختر اهل تالش بود که به دست 
پدرش کشته شد. قتل رومینا یکی از دردناک ترین جنایاتی است که در سال های اخیر 
رخ داد و ریشه یابی این آسیب اجتماعی می تواند راهی برای جلوگیری از وقوع این 
چنین رویدادهایی باشد و به واسطه روانشناسی این آسیب می توان جلوی مرگ 
رومیناهای دیگر را گرفت.در همین راستا برگزاری اولین پنل علمی گفت وگو با موضوع 
»آسیب شناسی پدیده خشونت خانگی و کودک آزاری« به همت سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با هدف بررسی و تحلیل همه جانبه پدیده ناگوار 
قتل رومینا اشرفی و به منظور افزایش آگاهی خانواده های ایرانی و توجه به انواع 
حمایت های اجتماعی، توسط دستگاه های ذی ربط، با حضور جمعی از کارشناسان 
حوزه حقوق روان شناسی و جامعه شناسی آسیب های اجتماعی و دستگاههای 
مرتبط برگزار شد.مسعود مهدویان فر، رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در این برنامه با بیان اینکه موضوع کودک آزاری 
از مشکالت بزرگی است که جامعه با آن دست به گریبان است، اظهار کرد: دو سالی 
است در شهرداری اصفهان این موضوع را مدنظر قرار گرفته و فعالیت های خوبی حول 
و حوش آن انجام شده است و برای واکاوی این دست آسیب های اجتماعی همه 

نهادهای جامعه باید با این مسئله درگیر باشند و یک ارتباط دوسویه برقرار شود.

نبود جلسات و پنل های علمی، حلقه مفقوده آسیب های اجتماعی
کوروش محمدی، رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان حلقه مفقوده در جامعه در بحث موضوعات آسیب های اجتماعی را نبود 
جلسات و پنل های علمی و کارشناسی دانست و اظهار کرد: در اتفاقاتی از این دست، 

همیشه مسئله اصلی را فراموش می کنیم و دچار هیجانات احساسی می شویم و 
خیلی از فرصت ها در همین هیجان محوری از دست می رود ؛ اگر امروز به اسناد و 
اخبار جهانی در مورد قتل رومینا اشرفی نگاه شود بیشتر روی جزییات قتل تمرکز 
دارد و حتی قضاوت ها حول و حوش پدر این بچه است و در مورد آسیب شناسی این 
پدیده ناگوار چیزی بیان نمی شود.به گفته این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، 
میز محاکمه ای که امروز برای قضیه رومینا اشرفی چیده شده قضاوت هیجانی 
و عجوالنه از اقدام پدر او است که در فضای هیجانی ماندن و فاصله گرفتن از اصل 
موضوع و اینکه احساسی حرف زده و قضاوت می شود، یک بیماری است که در 

جامعه ایران وجود دارد.

نیازمند بازنگری در نهادهای بازپروری اجتماعی هستیم
رضا اسماعیلی، جامعه شناس نیز در این نشست دهه 90 را اوج بروز افزایش آسیب 
های اجتماعی دانست و گفت: افزایش آسیب های اجتماعی همچنان رو به صعود 
است.این جامعه شناس با بیان اینکه اصفهان در همسر آزاری در استان های کشور در 
رتبه اول و در موضوع کودک آزاری رتبه پنجم را دارد، اظهار کرد: در ارتباط با قتل رومینا 

اشرفی شرایط مداخله ای تهدید آمیز به وجود می آید. ارتباط دختری 13 ساله و 
پسری 27 ساله جایی در جامعه ندارد و باید این موضوع را مورد نظر قرار داد.به گفته 
اسماعیلی، انتشار عکس های رومینا در فضای مجازی یک عامل تحریک کننده اصلی 
برای قتل رومینا توسط پدر او بوده است. همچنین نبود پلیس حرفه ای ویژه، به همراه 
یک نظام اورژانس اجتماعی کارآمدتر که در این عرصه وارد شوند، احساس می شود.

این جامعه شناس تصریح می کند: آموزش روابط اجتماعی در دوران بلوغ موضوعی 
است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

جلوگیری از افزایش خشم با ایجاد جامعه ای شاد
علی پدریان، جامعه شناس هم در ادامه این جلسه، خانواده را گروه اولیه جامعه 
دانست و اظهار کرد: در گروه اول حق و حقوق و تکلیف معنایی ندارد و وجود قوانین 
بین دو طرف موجب فاصله خواهد شد؛ در گروه اول روابط نه بر اساس قانون بلکه 
باید بر پایه احساس باشد و وجود قانون باعث می شود هر شخص در خانواده در پی 

حق و حقوقی مشخص باشد.
این جامعه شناس ادامه داد: موارد روان شناسی، اجتماعی، اقتصادی، زیستی، 

ژنتیکی، جامعه شناختی، جغرافیایی، سیاسی، حقوقی و جمعیتی از جمله 
موضوعاتی است که می توان با ورود در آنها از بروز خشم جلوگیری کرد.

به گفته وی، عواطف مثبت مانع بروز مشکالت اجتماعی خواهد شد و عشق باید در 
خانواده ها آموزش داده شود و باید با ایجاد جامعه شاد و آموزش احساسات مثبت 

و عدم ایجاد بذر نفرت از بروز خشم جلوگیری کرد.

رومینا، مقتول فقر عاطفی بود
نوید مسائلی، رییس سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان، اظهار کرد: 
رومینا مقتول فقر عاطفی بود، زیرا با خأل احساسی در خانواده خود به شخص ثالثی 
روی آورد که خود را در سن بلوغ از نظر احساسی تامین کندو تنها 35 درصد تخلفات و 
خشونت هایی خانگی گزارش می شود و از این بخش نیز فقط یک سوم آن پیگیری 
قانونی می شود که این موضوع نشان دهنده خأل قانونی است.به گفته رییس انجمن 
سمن های جوانان استان اصفهان، سمن ها راحت تر می توانند موارد کودک آزاری و 
خشونت خانگی را پیگیری کنند.وی در خصوص دیگر دالیل قتل رومینا اشرفی با 
اشاره به لزوم ایجاد گفت وگو در خانواده ها می گوید: بخشی از قتل رومینا به دلیل عدم 
گفت وگوی متقابل بین فرزند و والد است. باید در حاشیه های شهر فرهنگسراهایی 

با محوریت گفت وگوی خانواده ها و فرزندان ایجاد شود.

پیگیری 9 ساله برای تصویب قانون حمایت از کودکان
سمیه کریمی، سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با اشاره به 
سختی های تصویب قانون حمایت از کودکان اظهار کرد: اولین بار این موضوع سال 
90 به مجلس شورای اسالمی راه پیدا کرد و بعد از 9 سال تالش فعاالن اجتماعی 
سر انجام این قانون در سال جاری به تصویب رسید.وی در خصوص سیاست های 
بهزیستی برای جلوگیری از ایجاد اتفاقاتی مشابه با قتل رومینا اشرفی می گوید: 
باید دید عمیق تری به این موضوعات داشته باشیم و خانواده ها نسبت به شناخت 
آسیب های اجتماعی در رفتارهای نوجوانان اقدام کنند.سرپرست معاونت پیشگیری 
بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه آمار خشونت ها در استان اصفهان رو به افزایش 
است، تصریح کرد: همسر آزاری یک درصد و والد آزاری به میزان 10 درصد در سال 98 
نسبت به سال 97 افزایش داشته و فقط اقدام به خودکشی با کاهش 0٫6 درصدی 
روبه رو بوده است.وی با اشاره به کاهش گزارش های فرزندآزاری در اصفهان ادامه 
داد: بیشتر موارد فرزندآزاری به بهزیستی اطالع داده نمی شود زیرا بیشتر خود والدین 
مرتکب این گونه آزارها می شوند.کریمی با اشاره به لزوم اصالحات و حمایت های 
قانونی از کودکان تصریح کرد: نتیجه این پیگیری ها قانون حمایت از کودکان است که 
به تازگی تصویب شده و وقتی قانون گذاری در بسیاری از موارد دست ما را برای اقدام 
قانونی بسته است، نمی توان اقدامات گسترده داشت.سرپرست معاونت پیشگیری 
بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: معضلی که امروز جامعه با آن مواجه است 

سالمند آزاری و والد آزاری است.

جزییات خورشید گرفتگی یکم تیرماه؛

فردا خورشید تاریک می شود
خورشید گرفتگی یکم تیرماه حدود ساعت 9 صبح شروع می شود و تا ساعت 11 و 37 دقیقه در اغلب 
نقاط کشــور ادامه دارد.عمران مرادی، عضو هیئت علمی مرکز نجوم ادیب اصفهان در توضیح جزییات 
این پدیده نجومی، اظهار کرد: خورشیدگرفتگی یا کســوف هنگامی رخ می دهد که سایه ماه بر بخشی 
از زمین بیفتد و در نتیجه در قسمت هایی از کره زمین، قرص ماه قسمتی از قرص خورشید یا تمام آن 
را از دید ناظر زمینی بپوشــاند.این عضو فعال مرکز نجوم ادیب اصفهان، همسطح نبودن مدار حرکت 
زمین به دور خورشــید احتمال با مدار حرکت ماه به دور زمین را دلیل تعداد کم خورشید گرفتگی و ماه 
گرفتگی ها عنوان کرد و گفت: در خورشید گرفتگی به دلیل اینکه ماه کوچک تر است، سایه ایجاد شده 
کوچک تر می شود، به همین دلیل مناطق محدودی را شامل شده و مثل ماه گرفتگی نیست.وی تاکید 
کرد: ماه گرفتگی ســاعت ها به طول می انجامد و اغلب یک نیم کره زمین می توانند شاهد آن باشند؛ 
اما در خورشید گرفتگی تنها دقایقی که ماه روبه روی خورشید است، در مناطق محدودی  از زمین قابل 
مشاهده است.مرادی با بیان اینکه این نوع خورشیدگرفتگی بسیار زیباست، خاطرنشان کرد: در عین 
حال این نوع کسوف بسیار به ندرت اتفاق می افتد. آخرین بار خورشید گرفتگی کامل که در ایران قابل 
رویت بود، مربوط به مرداد سال 78 اســت.وی ادامه داد: نوع دیگر خورشید گرفتگی حلقوی است که 
در این حالت، ماه در اوج مداری خود یعنی بیشترین فاصله با زمین قرار دارد و به دلیل اینکه دور شده 
و قرص ظاهری ماه نسبت به قرص ظاهری خورشید کوچک تر می شــود، کل سطح خورشید را نمی 
پوشاند و تنها وسط خورشید تاریک و حلقه نورانی اطراف آن ایجاد می شود.این عضو فعال مرکز نجوم 
ادیب اصفهان، خورشید گرفتگی یکم تیر ماه را خورشید گرفتگی حلقوی اعالم کرد و گفت: به دلیل اینکه 
درصد کمتری از این خورشیدگرفتگی در ایران قابل رویت است، از نوع جزئی است.مرادی توضیح داد: 
یکم تیرماه خورشید گرفتگی اصلی مرکزی در مناطق جنوبی ایران قابل مشاهده است و نوار مرکزی در 
جنوب ایران است. هر چه به سمت مرکز بیاییم، نوار مرکز خورشید گرفتگی کمتر می شود و میزان درصد 
خورشیدگرفتگی نیز کم می شود.به گفته این فعال نجوم، میزان رصد خورشیدگرفتگی یکم تیرماه در 
مناطق جنوب ایران 98 درصد است که در جنوب شرق ایران بهترین موقعیت را دارد. هرچه به سمت مرکز 
و شمال ایران نزدیک شویم میزان خورشید گرفتگی کمتر شده، به گونه ای که در تهران حدود 40 درصد 
و شمال غرب کشور 29 درصد قابل مشاهده است.مرادی، میزان رصد خورشیدگرفتگی در اصفهان را 57 
درصد اعالم کرد و گفت: این خورشیدگرفتگی در آفریقا به جز بخش غربی، جنوب شرقی اروپا و آسیا 
به صورت جزئی قابل مشاهده است و در جمهوری کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی، یمن، عمان، عربستان 
صعودی، شمال هند و مناطقی از پاکستان، جنوب چین و تایوان به صورت حلقوی مشاهده می شود.

رییس مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

جواب تست کرونای 2۵ تا 30 درصد موارد مشکوک مثبت است
رییس مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به این که از هر 10 بیمار عالمت 
داری که تست کرونا می دهد، جواب آزمایش 2 و نیم تا 3 نفر مثبت می شود، گفت: از فروردین ماه 
که نمونه گیری از بیماران سرپایی را شروع کردیم تاکنون، نسبت موارد مثبت به کل کسانی که تست 
داده اند، بین 25 تا 30 درصد در نوسان است و وضعیت ثابتی دارد.دکتر رضا فدایی عالئم اولیه موارد 
مشکوک به کرونا را بدن درد، تب، احساس کوفتگی و ســرفه بیان کرد و افزود: این افراد مشکوک 
به مراکز تعیین شــده مراجعه می کنند و پس از نمونه گیری و بررسی ها، ابتال به کرونای 25 تا 30 
درصد افراد مثبت می شود؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که بگوییم 30 درصد مردم یا از هر 10 
نفر، 3 نفر ناقل ویروس کرونا هستند، هنوز به چنین رقمی نرسیده ایم و فقط می توانیم اعالم کنیم 
که جواب تست کرونای 25 تا 30 درصد موارد مشکوک مثبت است.وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا میزان شیوع بیماری نسبت به فصل های قبلی در جامعه تغییری کرده است؟ توضیح داد: مدت 
زیادی است )از فروردین ماه که نمونه گیری از بیماران سرپایی را شروع کردیم تاکنون( نسبت موارد 

مثبت به کل کسانی که تست داده اند، بین 25 تا 30 درصد در نوسان است و وضعیت ثابتی دارد.

جامعه

خبر روزاخبار

 تخلف تاالرهای پذیرایی
 در اصفهان

مدیرگــروه مهندســی بهداشــت محیــط 
اســتان اصفهان گفت: تاالرهــای پذیرایی 
فقط در مناطق سفید و با 50 درصد ظرفیت 
اجــازه فعالیــت دارنــد ولــی در اصفهان 
تاالرهای بســیاری تخلف کــرده و فعالیت 
می کنند.ســید مهدی میرجهانیان با اشاره 
به اطــالع از وضعیت بازگشــایی تاالرهای 
پذیرایی در اســتان اصفهان، اظهار کرد: بر 
اساس دســتورالعمل صادر شــده از طرف 
ریاســت جمهــوری و اســتاندار اصفهان با 
تمام شبکه ها در اســتان مکاتبه کرده ایم و 
نتیجه این مکاتبه ها موافقت با بازگشــایی 
 تاالرهــا فقــط در مناطق ســفید اســتان

 بوده است.
وی ادامه داد: بازگشــایی تاالرها در مناطق 
ســفید با شــرط رعایت تمــام پروتکل ها 
و دســتورالعمل های بهداشــتی مقابلــه با 
کرونا و فعالیت با 50 درصد ظرفیت امکان 
پذیر اســت.مدیرگروه مهندســی بهداشت 
محیط استان اصفهان با تاکید بر اینکه شهر 
اصفهان در وضعیت زرد و در معرض هشدار 
است، خاطرنشــان کرد: در شــهر اصفهان 
تاالرها هنوز اجازه فعالیــت ندارند، در یک 
ماه اخیــر با تاالرهای متخلف بســیاری در 
شهر اصفهان برخورد شده و در این مدت در 
شهر اصفهان روزانه حدود دو یا سه مراسم 
غیرقانونی به ویژه در منطقــه مرق و مهیار 
برگزار شده است.وی با بیان اینکه بیش از 
پنج تاالر در شهر اصفهان پلمپ شدند، گفت: 
بازگشایی تاالرها در شــهر اصفهان بستگی 
به وضعیت شــیوع بیمــاری کووید 19 دارد 
و با توجه به روندی که شــیوع بیماری دارد 
و اکثر مردم آن را به فراموشــی سپرده اند، 
تاریــخ و روز مشــخصی برای بازگشــایی 
تاالرها معین نشده است. وی توضیح داد: 
مراســم عروســی که غیرقانونی در یکی از 
شهرستان های استان برگزار شده بود، توسط 
بازرسین متوقف شــد، یک هزار مهمان به 
این جشــن دعوت شــده بودند و این یک 

فاجعه است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری

اداره کل راه و 
 شهرسازی استان

 چهار محال و بختیاری
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رتبه 5- ابنیه و تاسیسات95/315/386/870266

شهرداری نطنز در نظر دارد زیرســازی و اجرای کامل زیر اساس ورودی 
های شهر نطنز با اعتباری بالغ بر 7/800/000/000 ریال را از طریق مناقصه 
عمومی به متقاضیان واجد الشــرایط واگذار نماید.تضمین شــرکت در 
 مناقصه شامل:  تضمین شــرکت در مناقصه معادل 390/000/000 ریال 
می باشد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه 
به دســتگاه مناقصه گزار تســلیم می شــود.  ضمانتنامه بانکی در وجه 
شــهرداری نطنز شــامل: 1- ضمانت نامه و ضمانت نامه های صادره از 
سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران هســتند 2- یا فیش بانکی واریزی به 
حساب سیبا شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی 
شعبه نطنز. ) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر 
آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.( 3- ضمانت نامه صادره توسط 
موسسات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی 
بیمه مرکزی ایران 4- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر 
برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن 5- گواهی 
خالص مطالبات قطعی تائید شــده 6- اوراق مشارکت بی نام تضمین 

شــده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید )موضوع 
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 7-وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج 
درصد ارزش کارشناسی رســمی آن 8- ضمانت نامه های صاره توسط 
صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده می باشد و 
طبق اساسنامه فعالیت می نمایند. 9- ضمانت نامه های صادره توسط 
صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی 
و با مطالبات مورد تائید واحد مالی شــهرداری ) به پیشنهاداتی که فاقد 
سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده 
مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط 
خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان 
وقت اداری یکشنبه 99/04/15 و در محل دبیرخانه محرمانه شهرداری 

نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد. 
تلفن تماس: 031-54222119

آگهی مناقصه عمومی

علی پیراینده- شهردار نطنز م الف:882884

نوبت اول

نوبت دوم
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بدشانسی »تبریزی« در بدترین فصل فوتبالی
خبرهای رســیده از باشــگاه اســتقالل در رابطه با  مرتضی تبریزی فوروارد این تیم نگران کننده 
اســت و در صورت صحت  پارگی رباط صلیبی ، از او می توان به عنــوان دومین قربانی این تیم در 
این روزها بعد از رضا آذری نام برد که ماه ها می بایســت از صحنه فوتبال دور باشــد. تبریزی  دو 
فصل قبل در آخرین روزهای نقل و انتقاالت از ذوب آهن اصفهان به اســتقالل پیوســت و شروع 
خیلی خوبی در بازی با تراکتور ســازی تبریز داشــت و در برابر این تیم گل اول آبی پوشــان را به 
ثمر رســاند. فوروارد اســتقالل که قابلیت بازی در کناره های زمین را هم دارد در 34بازی رسمی 
که برای اســتقالل در این دو فصل داشــته در مجموع 7گل برای این تیم به ثمر رســانده که هیچ 
کدام در این فصل نبوده اســت.هر 7گل او در سال فوتبالی گذشــته بود که 5گل آن در لیگ برتر و 
دو گل نیز در لیگ قهرمانان آســیا بود.تبریزی با وجود آمار نه چندان خوب در دو سال گذشته و به 
خصوص این فصل ،در تمرینات یک ماهه گذشــته بیالن خوبی از خــود در دیدارهای تدارکاتی به 
 جا گذاشــته بود که با مصدومیت اخیر به نظر می رســد فصل برای او بدون گل زده رسمی به پایان 

خواهد رسید.

دعوای شیرین بلژیکی ها بر سر ستاره ایرانی
کاوه رضایی توانایی هایش را به اثبات رســانده و در شــرایطی که فوتبال دنیا هنوز از شوک شیوع 
ویروس کرونا خارج نشده، مورد توجه چند باشگاه مهم اروپایی قرار گرفته است. این وضعیت به 
قدری جالب به نظر می رسد که شاهد دعوای رسانه ای بین چند باشگاه برای جذب کاوه هستیم.

مهاجم پیشین استقالل که بدون تردید با توجه به میزان باالی آمادگی می تواند یکی از گزینه های 
دعوت به تیم ملی با هدایت دراگان اسکوچیچ باشد، پیشنهاداتی از چند باشگاه بلژیکی، فرانسوی 
و حتی آلمانی دریافت کرده که انتخاب هر کدام از این باشگاه ها، سطح فنی این بازیکن را جابه جا 
می کند.او در حال حاضر بازیکن بروژ به حســاب می آید، اما باشگاه شارلوا تالش می کند تا کاوه را 
به کمپ خود بازگرداند. در این کشمکش نقل و انتقاالتی، سر و کله چند باشگاه دیگر هم پیدا شده 
و آنها خواهان جذب رضایی هســتند، اما بعید به نظر می رسد بروژی ها به سادگی، مهاجم قبراق و 

گلزن تیم خود را از دست بدهند.

» بیرانوند« در انتظار مسیر خروج
علیرضا بیرانوند که طی ســالیان اخیــر همواره با شــایعاتی مربوط به حضــورش در فوتبال اروپا 
مواجه بود، در نهایت در شــرایطی این فصل توانسته راهی لیگ بلژیک شــود که همچنان برخی 
نسبت به این انتقال تردید داشــتند. خصوصا در روزهای ابتدایی نهایی شدن این انتقال که هیچ 
اثری از آن در سایت باشــگاه انتورپ نیز وجود نداشــت.با این حال بیرانوند با توجه به قراردادش 
با این باشگاه در شــرایطی هفته گذشــته عزم حضور در بلژیک را داشــت بنا به ادعای وکیلش با 
عدم همکاری مســیر پروازی انتخابی اش )هلند( برای حضور در بلژیــک ناکام ماند.نکته جالب 
توجه هدبند علیرضا بیرانوند اســت که بــه رغم قراردادی کــه ابتدای فصل مدعی بــود با پوما به 
امضا رســانده، با برند نایکی اســت و مســلما این رفتار او در صورتی که در فوتبال حرفه ای اروپا 
دنبال شــود، می تواند تبعات ســخت و جرائم ســنگینی را به همراه داشته باشــد.اکنون باشگاه 
پرســپولیس با ارســال نامه ای به انتورپ و توضیح در این باره، اعالم کرده به زودی مقدمات این 
ســفر را مهیا خواهد کرد. بیرانوند که باید برای تســت پزشکی راهی بلژیک شــود، امیدوار بود با 
همکاری صورت گرفته بتواند شــانس حضور در دیدار فینال جام حذفی مقابــل کلوب بروژ را نیز 
به دســت بیاورد که اکنون با توجه به تاخیر صورت گرفته و جذب یک گلر فرانســوی شــانس او 
کم و کمتر شــده اســت.اکنون بیرانوند با قبول این موضوع و برای حفظ آمادگی اش در تمرینات 
 پرســپولیس حضوری فعال دارد و در انتظار مشــخص شدن مســیر جدایی و حضورش در لیگ

 بلژیک است.

وقتی سپاهان به کمپین مخالفان  از سرگیری رقابت های لیگ برتر نپیوست؛

 تیری که به سنگ خورد

 گویا قرار نیست حاشیه های از سرگیری 
 سمیه مصور

فصل جاری رقابت های لیگ برتر پایان 
پذیرد. تراکتوری ها که سرمدار مخالفان برگزاری ادامه این رقابت ها 
هستند حاال برای فدراسیون فوتبال شرط گذاشته و خواهان برگزاری 
جلســه ای با مدیران فدراسیون فوتبال شــده اند، جلسه ای که تمام 
باشگاه های لیگ برتری در آن حضور داشته باشند.فصل جاری رقابت 
های لیگ برتر فوتبال کشور در شــرایطی که تنها نه هفته به پایان آن 
باقی مانده بود، اوایل اسفندماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به حالت تعطیل در آمد. از ســرگیری رقابت هــای فوتبالی در 
سراســر جهان مسئوالن ســازمان لیگ را بر آن داشــت تا تصمیم به 
برگزاری ادامه رقابت های لیگ بگیرند تا قهرمان این دوره از مسابقات 
و سهمیه های آســیایی و هم چنین تکلیف تیم های سقوط کننده به 
لیگ دسته یک در زمین مسابقه مشخص شود. اما با وجود اعالم این 
تصمیم ها، برخی از تیم های لیگ برتری که تمایلی به برگزاری ادامه 
این رقابت ها نداشــتند همچنان به مخالفت خــود ادامه دادند. تیم 
تراکتورسازی تبریز که هم اکنون با 37 امتیاز در رده سوم جدول رده 
بندی قرار گرفته اســت از جمله این تیم هاســت که به هیچ عنوان از 

موضع خود نمی خواهد کوتاه بیاید و حتی مسئوالن فدراسیون فوتبال 
را تهدید به ارســال نامه به فیفا کرده اســت. موضوعی که موجب شد 
مسئوالن فدراســیون در تماســی با محمدرضا زنوزی مالک باشگاه 
تراکتور درباره خواسته های این باشگاه و مسائل مطرح شده از سوی 

آنها در برخی از رسانه ها صحبت کنند.
در این تماس تلفنی پیشــنهاد شــد با توجه به اینکه زنوزی در ایران 
حضور ندارد، یک نماینده از ســوی او روز شــنبه در فدراسیون فوتبال 
حاضر شــود و درباره اختالفات موجود در این زمینه صحبت کند، اما 
مالک باشگاه تراکتور به رغم صحبت های مطرح شده میان طرفین، در 
نهایت با پیشنهاد مسئوالن فدراسیون فوتبال مخالفت کرده و خواهان 
برگزاری یک نشســت مشــترک با حضور نمایندگان ۱۶ باشگاه لیگ 

برتری و تصمیم گیری در آن جلسه شده است.
گفته  می شود که به جز تیم تراکتورسازی تبریز، شش تیم دیگر لیگ 
برتری نیز جزو مخالفان برگزاری ادامه  این مســابقات هســتند که 

طوماری به امضای آنها رسیده است.
نکته جالب ماجرا این اســت که با توجه به فاصلــه ده  امتیازی تیم 
پرسپولیس با تیم بعدی، شانس قهرمانی سایر تیم های مدعی بسیار 

پایین است و به جز تیم تراکتورسازی، ســایر تیم های مخالف حتی 
شانس کسب سهمیه آسیایی را هم ندارند و همین موضوع شاید دلیل 
اصلی مخالفت آنها با ادامه برگزاری این مسابقات است. در این میان 
تیم ســپاهان اصفهان که با 37 امتیاز و با تفاضل گل بهتر در رده دوم 
جدول قرار گرفته است موضعی منطقی گرفته است. این تیم با وجود 
پیشــنهاد تعطیلی رقابت ها در ابتدا اما حاال بر  تمکین از قانون تاکید 
داشته است. سپاهانی ها چه مســابقات آغاز  و چه به سمت و سوی 
تعطیلی برود بر تمکین از قوانین موجود و مصوبات نهادهای ذی صالح 
تاکید دارند.برخی باشــگاه ها سعی داشــتند در موج چند روز اخیر، 
با تهدید بــه انصراف و تیرهای هوایی متعددی که شــلیک می کردند 
حمایت سپاهان در این کمپین را جلب کنند که تیرشان به سنگ خورد 
و خوشــبختانه در این دام نیفتاد. باشــگاه هایی که تصمیمات غلط 
مدیریتی شان طی چند ســال اخیر می تواند در یک کتاب چند هزار 
صفحه ای بیاید قطعا با تصمیمات و مواضع هیجانی و همیشه عجوالنه 
خود نمی توانند متحد خوبی برای سپاهان باشند و این تیم به خوبی 
خود را از این حاشــیه ها دور کرده است. حاشیه هایی که می تواند بر 

عملکرد آنها در ادامه مسابقات تاثیر بگذارد.

خبر  روز

بنزما: 

فکرش را هم نمی کردم به این جایگاه برسم
کریم بنزما در بازی پنجشــنبه شــب رئال مادرید و والنســیا که با پیروزی 3-0 رئالی ها به پایان 
رســید، مرد اول میدان بود. او هم برای تیمش دبل کــرد؛ دبلی که یکی از گل هایش ســوپرگلی 
استثنایی بود، و هم با عبور از آمار گلزنی فرانس پوشکاش افســانه ای توانست نامش را به عنوان 
یکی از پنج گلزن برتر تاریخ رئال مادرید به ثبت برســاند. بنزما حاال از رکورد پوشکاش که 242 گل 
بوده، عبور کرده و بــا 243 گل در رتبه پنجم جدول بهترین گلزنان تاریخ رئــال قرار دارد. رتبه های 
جلوتر از بنزما در اختیار کریســتیانو رونالدو با 45۱ گل، رائول با 323 گل، آلفردو دی اســتفانو با 
308 گل و ســانتیانا با 290 گل قرار دارد.بنزمای فرانسوی که در ســال 2009 از لیون به رئال مادرید 
ملحق شــده و تا امروز بازیکن این تیم بوده، در پایان بازی گفت:» من هیچ وقت تصورش را هم 
نمی کردم به اینجا برســم. خیلی خوشــحالم. مدت هاســت دارم تالش می کنم و خوشحالم که 
نتیجه این تالش هایم باعث پیشرفتم شــده « .ستاره فرانســوی رئال در ادامه گفت:» امیدوارم 
بتوانم به پیشرفت ادامه دهم. از اینکه برای این باشــگاه بازی می کنم واقعا خوشحالم. این بازی 
به دلیل قدرت حریف، بازی ســاده ای نبود. در مــورد گل دوم باید بگویم همه چیز خیلی ســریع 
اتفاق افتاد. مارکو توپ را ســانتر کرد و من کنترلش کردم. بعد با پای چپ شــوت زدم و توپ وارد 
 دروازه شــد. به نظر ســاده می آید ولی برای اینکه چنین ضربه ای موفق باشــد باید خیلی سریع

 انجام شود«.

 ۶ هفته دوری از فوتبال برای هافبک
 آلمانی یوونتوس

سامی خدیرا ، هافبک یوونتوس ممکن اســت به دلیل آســیب دیدگی تاندون تا ۶ هفته نتواند 
تیمش را همراهی کند و به این ترتیب دیدارهای حساس تیمش را در سری A از دست خواهد داد.

باشگاه تورینی پیش از این، مصدومیت بازیکن آلمانی 33 ساله خود را اعالم کرده بود ولی میزان 
دوری او از فوتبال مشــخص نبود.همچنین الکس ســاندرو، مدافع یوونتوس نیز مصدوم جدید 
این تیم است که نمی تواند تا 3 هفته بیانکونری را همراهی کند.در این فصل ، خدیرا ۱8 بازی برای 
یوونتوس انجام داد و با یک پاس گل کارش را پیش برد. قرارداد این هافبک جنگنده با یوونتوس 
تا تابستان 202۱ با گزینه تمدید برای یک فصل دیگر است. این در حالی است که ساندرو 33 بازی 
و 4 پاس گل در این فصل داشــته است و قرارداد بازیکن 29 ســاله برزیلی نیز تا تابستان 2023 
معتبر است.یوونتوس با کســب ۶3 امتیاز از 2۶ بازی در رده نخست جدول رده بندی سری آ قرار 
دارد. التزیو که در رده دوم قرار دارد ، ۱ امتیاز از یووه کمتر دارد و رقابت برای قهرمانی با حساســیت 

باالیی پیش خواهد رفت.

»کونته« از جذب اوبامیانگ منصرف شد
سایت »کالچو مرکاتو« ایتالیا خبر داد آنتونیو کونته، سرمربی اینتر دیگر تمایلی به جذب اوبامیانگ، 
ستاره گابنی آرســنال برای پر کردن جای خالی مارتینز ندارد.مارتینز در تابســتان به احتمال زیاد 
راهی بارســلونا می شــود. اینتر برای پر کردن جای خالی این مهاجم آرژانتینی تحرکاتی داشته 
اســت اما به نظر می رســد اوبامیانگ در میان گزینه های نراتزوری نیســت.کونته برای تقویت 
خط حمله اش جــذب اندریا بلوتی، مهاجم تورینــو و تیم ملی ایتالیا را به جذب مهاجم آرســنال 
ترجیح داده اســت. البته نراتزوری برای امضای قرارداد با بلوتی کار سختی را پیش رو دارد چون 
تورینو حاضر به فروش این بازیکن نیست.ســتاره گابنی در سال 20۱8 از دورتموند به توپچی های 
 لندن ملحق شــد. اوبامیانگ در این مدت 2 ســاله 7۶ بازی برای آرســنال انجام داد و 49 گل به

 ثمر رساند.

 فوتبال جهان

چالش جدی سیدجالل 
برای »یحیی«

کاپیتان پرسپولیس با شــروع دوباره رقابت 
های لیگ برتــر فوتبال ایران بــار دیگر روی 
نیمکت می نشیند.تمرینات پرسپولیس پس 
از تعطیلی ۱00 روزه به دلیل بیماری کرونا از سر 
گرفته شد تا شاگردان یحیی گل محمدی برای 
تکرار قهرمانی و رکــورد جدید در فوتبال ایران 
تالش دوباره ای داشــته باشند.سرخ پوشان 
پایتخت که در پایان هفته بیست و یکم با 47 
امتیاز و اختالف ۱0 امتیازی نسبت به تیم های 
دوم و سوم جدول، فاصله ای با پوکر قهرمانی 
ندارند تاکنون ســه بازی دوستانه انجام داده 
اند و قرار است چهارمین بازی تدارکاتی خود را 
نیز هفته آینده مقابل شهرخودرو برگزار کنند تا 
با آمادگی مدنظر کادرفنی به جریان مسابقات 
بازگردند.تمرینات پرسپولیس در حالی ادامه 
دارد که لیســت پر ســتاره این تیم تبدیل به 
دغدغه این روزهای گل محمدی شده است.

سرمربی سرخ پوشــان پایتخت تقریبا در هر 
پست دارای دو بازیکن است و با وجود آسیب 
دیدگی محمد انصاری و دوری طوالنی مدت 
او باز هم دغدغه ای در سمت چپ خط دفاعی 
خود نــدارد.او قطعا نیاز بــه تدبیر برای حفظ 
آرامش بازیکنانــی دارد که قرار اســت ادامه 
لیگ را با ادامه نیمکت نشــینی های خود در 
پرسپولیس بگذرانند.شاید مهم ترین چالش 
برای گل محمدی که این روزها به ترکیب ایده 
آل خود رســیده انتخاب دو بازیکن میانی در 
خط دفاعی اســت؛ جایی که در نیم فصل اول 
و دوران مربیگری گابریل کالدرون نیز محلی 
برای پرداختن به شــایعات پیرامون اختالف 
در رختکن شده بود اما کالدرون پس از ترک 
ایران، آن را تکذیب کرد.کادرفنی پرسپولیس 
قصد دارد با شروع ادامه بازی ها از زوج شجاع 
خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان در 
قلب دفاع این تیم استفاده کنند تا سید جالل 
حســینی که با مصدومیت کهنه خود دســت 
و پنجه نــرم می کند روی نیمکت نشســته و 
منتظر چراغ سبز یحیی برای بازگشت به جمع 
یازده مرد اصلی پرســپولیس باشد؛ چالشی 
جدی برای کاپیتان و ســرمربی سرخ پوشان 

که رابطه صمیمانه ای نیز با همدیگر دارند.

زش ور

 مستطیل سبز

گفته  می شود که به جز تیم تراکتورسازی تبریز، شش 
تیم دیگر لیگ برتری نیز جزو مخالفان برگزاری ادامه  
این مسابقات هستند که طوماری به امضای آنها 

رسیده است

مخالفت آمریکا با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی
اتحادیه جهانی کشتی از چندی پیش در حال نظرخواهی از کشورها درباره برگزاری مسابقات رسمی سال 2020 بوده است که تا اینجای کار از سه قدرت برتر کشتی دنیا، 
ایران و آمریکا مخالفت خود را با برگزاری مسابقات جهانی بزرگساالن در سال 2020 اعالم کردند، اما روس ها همچنان مصر به برگزاری این رقابت ها هستند.البته این در 
حالی است که با اعالم تقویم جدید اتحادیه جهانی برای سال های 2020 و 202۱، تصمیم گیری قطعی درباره برگزاری مسابقات جهانی بزرگساالن در سال جاری میالدی، 
به مرداد ماه موکول شده است.در همین رابطه هومن توکلیان، عضو ایرانی فدراسیون کشتی آمریکا گفت: در آمریکا هنوز سالن های کشتی شروع به فعالیت نکردند و 
فقط در ایالت اوکالهاما وضعیت برای آغاز تمرینات کشتی، سفید شده است. مشاغل مختلف نیز به صورت مرحله به مرحله اجازه فعالیت پیدا می کنند و هنوز در اغلب 
ایالت ها رستوران ها تنها اجازه سرو غذای بیرون بر را دارند. کشتی همچنان تعطیل است و قهرمانان کشتی آمریکا یا باشگاهی در اختیار دارند و یا در خانه تمرین می کنند.

عضو شورای کشتی آسیا ادامه داد: نظر فدراسیون کشتی آمریکا این است که امسال مسابقات جهانی برگزار نشود. در همین رابطه با ریچ بندر )مدیر اجرایی تیم ملی 
کشتی آمریکا( صحبت کردم. او معتقد بود که اصال در سال 2020 امکان برگزاری مسابقه وجود ندارد. باید دید اتحادیه جهانی در این رابطه چه تصمیمی خواهد گرفت.

4 ماه از پایان همکاری متین زبردست )سرپرست 
نایب رییســی بانوان والیبال( با فدراسیون والیبال 
می گذرد اما هنوز گزینه ای برای تصدی پست نایب 
رییسی بانوان تعیین نشــده و مشخص نیست که 
فدراســیون چه زمانی در این مــورد تصمیم گیری 
می کند.میالد تقوی، سرپرســت دبیری فدراسیون 
والیبال در این مورد گفت: نایــب رییس جزو ارکان 
فدراســیون اســت و قطعا تکلیفش مشخص می 
 شــود ؛اما اکنون اولویت های جدی تــری داریم. با 
این حال خانم شــاددل به عنوان مشاور امور بانوان 
به خوبی کارهای ایــن بخش را پیگیــری می کند، 
حتی روز به تازگی هم در مورد لیگ بانوان جلسه ای 
برگزار شــد و کارها پیش می رود. با توجه به شرایط 
موجود اولویت های بســیار مهمتری مثل تیم ملی 
بزرگساالن، تیم ملی نوجوانان و کمیته استعدادیابی 
داریم و بــا توجه به اینکه کمبــودی در بخش بانوان 

حس نمی شــود، این اولویت ها جدی تر هستند. از 
طرفی هر موضوعی برای اجرایی شدن در فدراسیون، 
نیاز به یکسری پیگیری ها و جلسات دارد ؛اما اکنون 
برای برگزاری برخی جلسات مشورتی و کارشناسی 

در معذوریت قرار داریم.
وی در مورد اینکه چرا طی چهار ماه گذشته وضعیت 
نایب رییس بانوان مشــخص نشــده اســت، بیان 
کرد: از اســفند ماه در شــرایط بحرانی کرونا به سر 
می بریم و کارها مثل روال عادی انجام نمی شــود. 
حتی مســابقات قهرمانی کشــور بانوان و مردان که 
قرار بود تیرماه آغاز شــود، دوباره لغو شد و همچنان 
در شرایط بحرانی به سر می بریم، بنابراین نمی توان 
گفت از آنجایی که در چند ماه گذشته یکسری کارها 
انجام نشده پس به آن بی توجه هستیم. باالخره باید 
با توجه به شــرایط موجود تصمیم بگیریم. اهمیت 
حضور نایب رییس بانوان به دلیل پیگیری امور بانوان 

است و اکنون خانم شاددل شاید بیشتر از یک نایب 
رییس امور را پیگیری می کند، پــس فعال کمبود و 

دغدغه ای در این مورد حس نمی شود.
تقوی در مورد انتخاب مربــی خارجی برای تیم ملی 
بانوان که پیش از این از سوی فدراسیون والیبال اعالم 
شده بود، گفت: پیشــنهاداتی به فدراسیون والیبال 
شده که روی آنها کار می کنیم اما به شرایط اقتصادی 
و اجتماعی کشور بستگی دارد چون در بخش بانوان 
محدودیت های داریم. با این حال نگاه فدراسیون این 
است که در صورت مساعد بودن شرایط، کار ویژه ای 

برای بانوان انجام شود.

والیبال بانوان 4 ماه بدون نایب رییس!

وز عکس ر

 تمرینات ویژه ژنرال
 برای کاهش وزن

این روزها امیر قلعه نویی، سرمربی 
سپاهان تمرینات سختی را برای 
کاهش وزن پشت سر می گذارد و 
اگر با شروع دوباره لیگ ژنرال را با 
استایل جدید دیدید اصال تعجب 

نکنید.
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پاسخ شهرداری اصفهان به حواشی احداث سالن اجتماعات گلستان شهدا:

خیمه گلستان شهدا تغییر نامی نداشته است
در خصوص پروژه احداث سالن اجتماعات گلستان شــهدای اصفهان، در پاسخ به برخی مطالب 
منتشر و نقل شده پیرامون پروژه احداث سالن اجتماعات گلستان شهدا و طرح شبهاتی در خصوص 

نام گذاری این سالن، توضیحاتی جهت 
تنویر افکار عمومی از ســوی شهرداری 
ارائه شد.در این توضیحات آمده است: 
طرح ایجاد و ساخت این سالن، مطالبه 
چند ساله ای بود که در این دوره مدیریت 
شهری با هدف پاسداشت مقام شامخ 
شهدا و فراهم شــدن مکانی مناسب و 
درخور بــه منظور برگــزاری رویدادهای 
مذهبی، بزرگداشت حماسه ها و یادواره 
رشــادت شــهدای گرانقدر در گلستان 

شهدا، در دستور کار قرار گرفت.این طرح ســال ها مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده بود و با تصویب 
شورای اسالمی شهر و دستور شهردار اصفهان اکنون این پروژه با صرف حدود ٧٠٠ میلیارد ریال اعتبار 
در مدت ١۵ ماه در آستانه تکمیل و آماده بهره برداری است؛ در ابتدا قرار بود دیگر نهادها در اجرای این 
پروژه مشارکت داشته باشند اما در نهایت شهرداری به تنهایی این اعتبار را برای آزادسازی، ساخت 
و احداث سالن هزینه کرد تا پروژه ای در شأن مقام شامخ شهدا به مردم شهیدپرور استان و خانواده 
معزز ایثارگران تقدیم کند؛ همچنین مراحل آزادسازی و عملیات اجرایی این پروژه، دشواری های 
خاصی داشت که خوشبختانه به مدد شهدا و همکاری مالکان به خوبی پیش رفت.در بخش دیگری 
از توضیحات شهرداری آمده است: امسال در هفته دفاع مقدس همزمان با چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس این ســالن به بهره برداری خواهد رسید و در اختیار بنیاد شــهید، مجموعه های فرهنگی، 
خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و سایر برنامه ریزان فرهنگی شهر و استان قرار خواهد گرفت؛ هدف 
شــهرداری اصفهان از اجرای این پروژه بر زمین مانده، تحقق بخشیدن به تفکر خدمت صادقانه به 
خانواده شهدا و تالش در راستای تعمیق و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.در خصوص 
مطلب منتشر و نقل شــده پیرامون نام گذاری سالن تازه احداث شــده به نام » سالن اجتماعات 
فردوس«، الزم است تاکید شود در حال حاضر خیمه حسینیه گلستان شهدا برپا و درحال استفاده 
است و هیچ اقدامی در زمینه تغییر نام این خیمه صورت نگرفته اســت؛ حال آنکه برداشتی که از 
این مطلب می شود این است که نام این خیمه تغییر یافته است و این درحالی است که نام جدید، 
مربوط به احداث مجموعه جدید در گلستان شهدا است؛ یکی از دالیل استفاده از عنوان »فردوس« 
برای سالن اجتماعات جدید، قابل تشخیص و قابل تفکیک بودن آن برای مردم در اعالم برنامه ها 
و جلوگیری از سردرگمی آن هاست.در ادامه توضیحات نام گذاری این مجموعه آمده است: در نام 
ِذیَن  گذاری این سالن، به سنخیت نام با مکان اشاره شده بر اساس آیه ١١ سوره مبارکه مومنون )الَّ
َیِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن؛ همانان که بهشــت فردوس را به ارث مى برند و در آنجا جاودان 
مى مانند( توجه شده است. عالی ترین درجه ای که در سوره مومنون برای مومنین در نظر گرفته شده، 
بهشت است که عنوان فردوس از این حیث انتخاب شــده و در تابلو نیز این آیه شریفه قرآن کریم 
درج خواهد شد.در پایان این توضیحات آمده است: نام خیمه حسینی در کنار اینکه یک نام خاص 
برای سالن موجود محسوب می شود، می تواند به معنای هر خیمه ای که فریاد »یا حسین« در آنجا 
شنیده می شود و پرچم حضرت اباعبدا...)ع( در آن به اهتزار در می آید، اطالق شده و به عنوان یک 
نام عام تلقی شود. از این رو در نصب تابلوی سالن اجتماعات جدید نیز می توان از این نام بهره برد، با 
این وجود شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص فرآیند نام گذاری نیز در کنار خانواده 
شهدا و خادم آن ها بوده و پیش از زمان افتتاحیه به منظور هم اندیشی های الزم در این زمینه با نظر 

این عزیزان، اعالم آمادگی می کند.

 معاون عمرانی شهرداری اصفهان اعالم كرد:

732 میلیارد تومان برای پروژه قطار شهری در نظر گرفته شده است

معـاون عمرانـی شـهرداری اصفهـان در  حديث زاهدی
تشـريح پروژه های عمرانی سـال ٩٩ در 
جمع خبرنـگاران اظهار کـرد: بودجه در اختیار شـهرداری اصفهان سـه 
هـزار میلیـارد و بودجـه جـاری 9۵0 میلیـارد تومـان اسـت. بودجـه 
عمرانـی کل شـهرداری در سـال 1397، دو هـزار و ۵0 میلیـارد تومـان 
اسـت که 91۵ میلیارد تومان در خصوص بودجه ناخالـص در مباحثی 
که متولـی آن معاونت عمران نیسـت و هـزار و 13۵ میلیـارد تومان از 
بودجه به عنـوان خالـص عمرانی مصرف می شـود. ایـرج مظفر ادامه 
داد: از هـزار و 13۵ میلیـارد تومـان بودجـه در اختیـار، 732 میلیـارد 
تومـان برای پـروژه قطـار شـهری در نظر گرفته شـده اسـت. بـا توجه 
بـه برنامـه اصفهـان-1400 و برنامه هـای شـهرداری و نیـاز شـهر بـه 
حمل ونقـل عمومـی، نزدیـک بـه 80 درصـد از بودجـه بـه ایـن پـروژه 
اختصـاص یافتـه اسـت. بیشـتر بودجه  های شـهرداری در پـروژه زیر 
زمین کار می شـود و تکمیـل این پـروژه از اولویت های اول شـهرداری 
اسـت.مظفر تصریـح کـرد: در سـال جـاری 111 پـروژه بـا مبلـغ 380 

میلیـارد تومان فعال اسـت کـه 20 پروژه بـا مبلـغ 220 میلیـارد تومان 
مختـص مرکـز همایش هـا اسـت و مابقـی بـه روکـش  آسـفالت و 
پیاده روسـازی ها، سـاماندهی پارک ها و ... تعلـق دارد. وی ادامه داد: 
شـیوع ویروس کرونـا خللی در رونـد انجام پـروژه های عمرانی شـهر 
اصفهـان نداشـت و بـا وجـود مشـکالت مالـی کـه کل کشـور را در بـر 
گرفته، توانسـتیم بـدون تعدیل نیـرو و تلفات به روند سـاخت و سـاز 
هـا ادامـه دهیم.رویکـرد امسـال این اسـت کـه پروژه های بـزرگ که 

در سطح شهر به چشم می آید به اتمام برسد.
وی در خصـوص پروژه هـای شـاخص بودجـه سـال 1397 اظهـار 
کرد: بعـد از قطـار شـهری، حلقـه حفاظتـی رینـگ چهـارم در اولویت 
اسـت. ایـن پـروژه بـا 78.2 کیلومتر طـول، از اصفهان و شـش شـهر 
اطـراف عبـور می کنـد. از ایـن مقـدار 4۵.8 کیلومتـر در شـهر اصفهان 
قـرار دارد کـه 11 منطقـه اصفهـان را در بـر می گیـرد. 28.6 کیلومتـر 
در محدوده هـای شـهرهای دولت آبـاد، خمینی شـهر، خـورزوق و 
ابریشـم و 3.8 کیلومتـر محـدوده فرمانـداری را پوشـش می دهـد.

معـاون عمـران شـهری شـهرداری اصفهـان خاطـر نشـان کـرد: دو 
میلیـارد و 100 میلیـون تومـان هزینـه اجـرای کل ایـن پـروژه اسـت 
کـه شـهرداری تـوان تامیـن تمـام نیـاز ایـن پـروژه را نـدارد و نیـاز به 
همکاری اسـت. حـل مشـکالت و معضـالت ترافیک شـمال شـرقی، 
مناطـق 14، 10 و 7 از اهـداف اصلـی شـهرداری اسـت. احـداث تقاطع 
شـهید اردسـتانی، معضـل چندیـن سـاله ترافیـک منطقـه 14 را حل 
می کنـد. پـروژه تقاطـع کارخانـه قنـد، از جملـه پروژه هـای حلقـه 
حفاظتـی، مشـابه تقاطـع میـدان اسـتقالل بـه صـورت یـک ورودی 
طراحی شـده اسـت.وی در خصـوص پـروژه پیاده راه سـازی چهارباغ 
عباسـی ادامـه داد: تمـام همت شـهرداری این اسـت کـه در نیمه اول 
سـال قبل از جشـنواره کـودک و نوجـوان که میزبـان آن شـهر اصفهان 
اسـت، قسـمت سـنگ فرش پیـاده راه و پیـاده رو ایـن محور بـه اتمام 
برسـد. 200 میلیـارد تومـان بودجـه در ایـن خصـوص در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت که در مناطق 3 و 1 تامین و اجـرا می شـود و کوچک ترین 
حرکتـی بـدون اجـازه میـراث فرهنگـی انجـام  نمی شـود. مظفـر بـا 
اشـاره معضـالت ترافیـک بـا بسـته شـدن خیابـان چهارباغ عباسـی 
تصریـح کرد: فلسـفه احـداث خیابان باغ گلدسـته، به دوش کشـیدن 
بـار ترافیکـی جهاربـاغ عباسـی بعـد از پیـاده راه شـدن بـود. ترافیـک 
ایـن خیابـان بـه مثابه ظرفی اسـت کـه هرچـه بزرگ تر باشـد بیشـتر 
جای می گیـرد. ایـن محور، یـک محـور تاریخی اسـت که زودتـر باید 
بسـته می شـد. مـردم بایـد بـه ایـن درک برسـند که ایـن یـک محور 
پیاده اسـت و بـا حمل ونقـل پـاک در نظر گرفته شـده، مشـکل پیش 
نخواهـد آمـد.وی یـاد آور شـد: پروژه هـای متـرو و سـالن اجـالس  
بین المللـی نیازمنـد دریافـت اعتبار از سـوی دولت اسـت کـه معموال 
در قالب اوراق مشـارکت تامین اعتبار مـی کند. وقتی اوراق مشـارکت 
نمی دهنـد مـا نیـز مجبـور بـه کاهـش فعالیت هـای عملیاتـی مـی 
شـویم.مظفری گفـت: تا کنـون شـصت میلیـارد تومان جهـت احداث 
تاسیسـات آبرسـانی، خطـوط انتقـال آب و تاسـیس تصفیـه خانه ها 
برای تامیـن آب مورد نیاز مدیریت شـهری هزینه صرف شـده اسـت.

معـاون عمرانـی شـهرداری در خصوص دفـع آب های سـطحی خاطر 
نشـان کرد: احداث زیرسـاخت های دفع آب های سـطحی با معاونت 
عمـران و نگهـداری آن بـا خدمات شـهری اسـت. از نظر سـاختاری با 
وجـود کانال هـا و چاه هـا، شـهر اصفهـان در ایـن خصـوص مشـکلی 
نـدارد. پـس از بارندگـی، آب هـای سـطحی جنـوب شـهر با کانـال به 
رودخانـه هدایـت می شـود و قسـمت میانـی شـهر توسـط مادی ها و 

قسـمت شـمال توسـط چاه هـای جذبـی کنتـرل خواهد شـد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای حضرت سیدالشهدا)علیه السالم(:

 لشکر 14 امام حسین)ع( همچنان بوی شهادت و جهاد
 را درخود حفظ کرده است

 سردار جواد استکی، فرمانده قرارگاه منطقه ای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران در استان های 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و سردار اصغر عرب پور،جانشین فرماندهی این قرار گاه  از لشکر 14 امام 
حسین )علیه السالم( بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات لشکر 14 امام حسین)ع(،سردار 
استکی در این بازدید خطاب به رزمندگان این لشکر گفت:لشکر امام حسین)ع(از بدو تاسیس تاکنون در 
تمام فعالیت ها وماموریت ها پیشتاز بوده است ولشکری است که زبانزد دوست ودشمن است.فرمانده 
قرارگاه حضرت سیدالشهدا)علیه السالم(افزود: این لشکر همچنان بوی شهادت وجهاد را در خود حفظ کرده 
است وپرچم دار شهید حاج حسین خرازی است.این فرمانده یاد وخاطره کلیه شهدای دوران دفاع مقدس 
،شهدای مدافع حرم لشکر وهمچنین 27 شهید حادثه تروریستی جاده خاش زاهدان را گرامی داشت.وی 

در انتها از کلیه رزمندگان این یگان خواست روحیه ایثارگری وشهادت طلبی را از خود دورنکنند.

فرمانده یگان امنیت ذوالفقار اصفهان:

یگان امنیت همیشه آماده دفاع از ارزش های انقالب 
ودستاوردهای آن است 

به منظورارتقای ســطح آمادگی رزمی وجســمانی رزمندگان یــگان امنیت ذوالفقــار اولین دوره 
حفظ وانسجام این یگان برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی لشکر 14 امام حسین)ع(، فرمانده 
یگان امنیت ذوالفقار اصفهان گفت: این یگان همیشــه آماده دفاع از ارزش های انقالب اسالمی 
ودستاوردهای آن بوده وگوش به فرمان فرمانده کل قواســت.این فرمانده افزود: در همین راستا 
اولین برنامه حفظ وانسجام کارکنان این یگان برگزار شد وتمام آموزش های تکنیکی وتاکتیکی این 
رزمندگان به روز شد.وی تصریح کرد:این یگان همچنان در خدمت امنیت وآسایش همشهریان عزیز 
است وبا هرگونه ناهنجاری اجتماعی که امنیت هموطنان عزیز را به مخاطره بیندازد، مقابله می کند.

برگزاری جشنواره مردمی ارادت به صاحب االمر)عج( 
 دبیر مجمع رهروان امر به معروف اصفهان با اشاره به جشنواره مردمی ارادت به صاحب االمر)عج( اظهار 
داشت: در این طرح مساجد موفق در انجام کارهای خالقانه از جمله فعالیت های فرهنگی، هنری، مبارزه با 
آسیب های اجتماعی، ترویج حجاب و عفاف، احیای امر به معروف و نهی از منکر، کمک مومنانه و مواسات 
و همراهی با پایگاه های بســیج در کل کشور معرفی می شوند.حجت االســالم والمسلمین حمیدرضا 
صادق زاده افزود: مساجد تا 20 مردادماه فرصت دارند تا گزارش های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال 
کنند و 30 مرداد همزمان با روز جهانی مساجد به 40 مسجد برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.دبیر 
مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با بیان اینکه طرح کمک مومنانه و مواسات حرکت 
بسیار خوبی در کشور بود، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که »کمک مومنانه و مواسات برای عرض 
ارادت به امام زمان)عج( و نشان دادن چشــمه هایی از جامعه مهدوی است«.وی تصریح کرد: در همه 
مســاجد عرض ارادت به صاحب االمر)عج( وجود دارد ولی مشخص نشــده که تمام کارها و اقدامات 
برای رسیدن به امام زمان)عج( اســت و اگر جامعه مهدوی باشد می توان به این موضوع دست یافت.

صادق زاده ادامه داد: مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با همکاری قرارگاه مساجد 
مهر و امید اقدام به برگزاری جشنواره مردمی ارادت به صاحب الزمان)عج( با هدف الگوگیری از مساجد 
موفق و فعالیت های آنان کرده است.وی با اشاره به اقدامات خالقانه مساجد اظهار داشت: این اقدامات 
شامل فعالیت های فرهنگی، هنری، مبارزه با آسیب های اجتماعی، ترویج حجاب و عفاف، احیای امر 
به معروف و نهی از منکر، کمک مومنانه و مواسات، همکاری با پایگاه های بسیج و برنامه های بهداشتی 

است که مساجد می توانند به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا به 40 مسجد برگزیده جوایزی اهدا شود.

ذره بین

 خبر روزخبر خوان

معاون شهردار اصفهان تاکید کرد:

 جلوگیری از هر گونه
 هدر رفت آب

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در 
نشست معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان با رؤسای ادارات خدمات شهری 
مناطق 1۵ گانه که به منظور هماهنگی بیشتر 
و ارائه دستورالعمل های اجرایی برگزار شد، 
نظافت شهر را در اولویت برنامه های شهرداری 
دانست و گفت: شهره شهر اصفهان به پاکیزگی 
آن است که باید در تمامی ساعات شبانه روز 
مشهود و شاخص باشد.حسین امیری، حضور 
مستمر معاونان خدمات شهری مناطق و 
مجموعه خدمات شهری مناطق را در سطح 
منطقه خواستار شد و تصریح کرد: حضور 
نمایندگان شهرداری در تمامی مناطق باید 
مشهود باشد و نظارت بر روند فعالیت های 
مرتبط با خدمات شهری باید به صورت 24 
ساعته و بدون تعطیلی اجرایی شود.وی با 
اشاره به کاهش میزان آب رودخانه زاینده رود در 
روزهای گذشته، افزود: نظافت رودخانه با توجه 
به کاهش آب رودخانه توسط سازمان خدمات 
موتوری باید در اولویت قرار گیرد و در اسرع 
وقت صورت پذیرد.امیری، تامین ایمنی اسباب 
بازی ها و آب نماها را بسیار مهم دانست و گفت: 
بازدید روزانه کارشناسان مدیریت نگهداری و 
تعمیرات شهرداری اصفهان بسیار مهم است 
و باید در ساعات مختلف روز صورت پذیرد و در 
صورت بروز مشکل در سریع ترین زمان ممکن 
برطرف شود.وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
فصل تابستان در پیش است و مردم بیش از 
گذشته به پارک ها و بوستان ها مراجعه می کنند 
باید توسط عوامل خدمات شهری در مناطق به 
صورت روزانه و شبانه از پارک ها و بوستان ها 
بازرسی به عمل آید و در موارد مختلف از جمله 
نظافت، ایمنی تجهیزات و پایه های برق و 
روشنایی اقدامات عملی صورت پذیرد.امیری، 
توسعه آبیاری قطره ای را در اولویت دانست و 
ادامه داد: نظارت ویژه در خصوص نحوه آبیاری 
درختان و فضای سبز باید در اولویت های 
مناطق و سازمان پارک ها قرار گیرد و از هرگونه 

هدر رفت آب جلوگیری شود.

آگهی فراخوان عمومی

انتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمی- شهردار مبارکه م الف: 876731 

شهرداری مبارکه با استناد مجوز مورخ 1399/03/10 هیات عالی سرمایه گذاری و به استناد مصوبه شماره 96/1400 مورخ 1396/11/09 شورای محترم 
اسالمی شهر مبارکه در نظر دارد نســبت به احداث ســاخت، اجاره، بهره برداری و انتقال تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و ورودی شهر مبارکه به روش 
سرمایه گذاری B.O.L.T )ساخت- بهره برداری- اجاره- انتقال( از طریق فراخوان عمومی به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات مندرج در 

اسناد فراخوان واگذار نما ید.
لذا متقاضیان میتوانند اســناد و مدارک را همه روزه از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا تاریخ 1399/04/08 از امور قراردادهای شهرداری مبارکه واقع در 
مبارکه میدان انقالب- شهرداری مبارکه به شماره تماس  ۵2402021 دریافت نمایند. درضمن جهت کسب اطالعات بیشتردر خصوص پروژه به اداره 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان شهید بهشتی مراجعه و یا با شماره تلفن ۵2412110 

تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شــهرداری: از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ 1399/04/10 تا 

پایان وقت اداری
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: رأس ساعت 14/30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1399/04/11 در محل شهرداری مبارکه

- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 260/300/000 ریال )دویست و شصت میلیون و سیصد هزار ریال( می باشد.

- طول پایه دوران بهره برداری 3 سال می باشد و به پیشنهادات بیشتر از این مدت ترتیب اثر داده نمی شود.
- میزان اجاره بهای سالیانه ثابت و سالیانه 10 درصد افزایش می یابد. طول دوران بهره برداری به پیشنهاد سرمایه گذار و توسط هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری بررسی 

می گردد.
- الزم به ذکر می باشد پیشنهاد دهنده می بایستی طرح، مشخصات فنی، آنالیز قیمت و سایر موارد را همراه با جزئیات دقیق تهیه و تحویل نماید.

نوع مشارکتاجاره پایه سالیانه )ریال(سال پایهتعدادابعادمشخصات تابلوهاآدرس محل پروژهنام پروژه

ساخت، 
اجاره، بهره 
برداری 
و انتقال 
تابلوهای 
تبلیغاتی

سطح شهر و ورودی 
شهر مبارکه
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مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان:

نماز جمعه این هفته در مصالی اصفهان اقامه می شود
مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اســتان اصفهان گفت: نماز عبادی سیاسی این هفته 
اصفهان در مصالی اصفهان اقامه خواهد شد.حجت االسالم و المسلمین محمدرضا صالحیان در 
خصوص وضعیت برگزاری نماز جمعه این هفته در استان اصفهان، اظهار کرد: نماز جمعه این هفته 
در استان اصفهان در تمام شهرهای استان به جز فریدون شهر برگزار می شود.وی با بیان اینکه تمام 
نمازگزاران از قبل باید وضو گرفته باشند، افزود: در شهر اصفهان نیز نماز جمعه این هفته در مصلی 
اقامه خواهد شــد و نمازگزاران باید تمام پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند و با مهر و سجاده 

شخصی وارد مصلی شوند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

 درآمد هزار میلیارد تومانی مناطق شهرداری
 از بسته ساخت وساز

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در یک برنامه زنده رادیویی با بیان اینکه سال گذشته ۹۶ 
درصد بودجه چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی شــهرداری اصفهان محقق شد، اظهار کرد: بهمن ماه 
سال گذشته بودجه سال ۹۹ به ارزش شــش هزار میلیارد تومان به تصویب شورای شهر رسید و 
برای تحقق آن برنامه مدیران مناطق و چگونگی تحقق آن بررسی شــد.علیرضا نصر اصفهانی با 
تاکید بر لزوم توجه به مشارکت ســرمایه گذاران در تعریف پروژه های در دست احداث مدیریت 
شهری، افزود: در شرایطی که با افزایش چشمگیر هزینه ها روبه رو هستیم، برآورد شورای شهر این 
بود که با تسهیل شرایط برای حضور سرمایه گذاران و برای اداره مطلوب تر شهر، الزم است بودجه ای 
به میزان شش هزار میلیارد تومان تصویب شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
مردم انتظار باالیی برای کیفیت زندگی در اصفهان داشته و به دنبال مسیر تعالی هستند، تصریح 
کرد: در وهله اول این شهروندان هستند که برای ارتقای سطح زندگی در شهر نقش آفرینی می کنند 
و در بخش دیگر باید منابعی به سمت شهر سرازیر شــود که تحقق پذیری بودجه شهرداری را به 
بیشترین حد ممکن برســاند.وی اضافه کرد: اگر مردم را با افزایش قیمت پروانه ساختمانی به 
زحمت انداختیم دلیل آن وجود تورم و رکود ناشی از شیوع کرونا در شهر بود بنابراین یکی از تدابیر 
مالی مدیریت شهری در این شــرایط اقتصادی، وضع بسته های تشویقی ساخت وساز بود که به 
تصویب اعضای شورای شهر رسید.نصراصفهانی خاطرنشــان کرد: بر اساس این بسته تشویقی 
در دو ماهه ابتدایی اجرای طــرح، ۱۰۰ درصد و دو ماه بعد ۵۰ درصد تخفیف اعمال می شــود و تا 
پایان سال ۱۰ درصد با بازه های زمانی دو ماهه از میزان این تخفیف کاسته خواهد شد؛ البته اگر 
مردم هزینه خود را به طور نقدی پرداخت کنند ۲۰ درصد دیگر نیــز تخفیف می گیرند.وی با بیان 
اینکه اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی برای افرادی بود که روزهای پایانی سال گذشته به دلیل شیوع 
کرونا، امکان مراجعه به شــهرداری را نداشــتند، ادامه داد: این سیاست تشــویقی موجب شد 
بسته های ساخت وساز برخالف سال های گذشته عمل کرده و هر شهروندی زودتر به شهرداری ها 
مراجعه کند از تشویق بیشتری برخوردار می شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
آغاز دوره جدید اعمال بسته تشویقی ساخت وساز که شــامل ۵۰ درصد تخفیف می شود، گفت: 
تا پایان دوره بســته تشــویقی ۱۰۰ درصدی، ۳۵ درصد بودجه مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان 
محقق شــده به عبارتی یک هزار میلیارد تومان از این طریق درآمد کسب شده است که این عدد 
اقدامی هنرمندانه در شرایط اقتصادی سال جاری محسوب می شــود.وی با تاکید بر اینکه این 
بسته تشویقی باعث ایجاد جریان اقتصادی در دل شهر خواهد شد زیرا با رونق ساختمان سازی 
بســیاری از مشــاغل رونق مجدد می گیرند، ادامه داد: افزایش قیمتی که ذکر شد بیشتر شامل 
 انبوه سازان اســت که این افزایش مشــکلی را از نظر هزینه ساخت و ســاز برای آن ها به وجود

 نخواهد آورد.

شهردار اصفهان خبر داد:

احداث بزرگ ترین میدان در نصف جهان

شهردار اصفهان در حاشیه جلسه بررســی روند پیشرفت پروژه های 
عمرانی شهر اظهار کرد: جلسات عمرانی هر ۱۵ روز یک بار چهارشنبه ها 
با حضور مســئوالن، مدیران پروژه ها و پیمانکاران تشــکیل می شود 
که برگزاری این برنامــه نتایج خوبی همراه دارد.قــدرت ا... نوروزی 
افزود: در جلسه اخیر مباحث متعددی مطرح شد و گزارشی از پروژه 
پل آفتاب ارائه و مقرر شد طرح های مربوط به معماری، زیباسازی و 
نورپردازی همچنین فضای ســبز لوپ های احداث شده آن در اولین 
فرصت انجام شود.شهردار اصفهان از پیشرفت ۵۹.۴ درصدی پروژه 
مجموعه پل های ســردار شهید ســپهبد قاسم ســلیمانی خبر داد و 
تصریح کرد: طرح معماری و المان های این پــروژه همچنین نصب 
نمادی از سردار شهید سلیمانی از دیگر مواردی بود که در جلسه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.نوروزی با اشاره به بررسی پروژه های منطقه 
پنج گفت: موضوع مهم این جلسه در ارتباط با پروژه های منطقه پنج 

شهرداری بود که در این رابطه موضوعاتی مطرح شد.

احداث پارک 22 هکتاری در منطقه پنج

وی با بیــان اینکه امکان احــداث پارک ۲۲ هکتــاری در منطقه پنج 
شهرداری بررســی و قرار شد مراحل اداری آن طی شــود، افزود: در 
این منطقه موضوع احــداث بزرگ ترین میدان جهان مطرح اســت 
و در آینده بــه جزییات طرح این پروژه اشــاره خواهیــم کرد.وی با 
بیان اینکه در این جلســه در ارتباط با ســاماندهی چهارباغ عباســی 
تصمیمات خوبی گرفته شــد، تصریــح کرد: برای ســنگفرش ادامه 
چهارباغ عباســی در میدان امام حســین )ع( تا اتصــال به خیابان 
ســپه زمان بندی الزم انجام شــد.نوروزی از نصــب تلویزیون بزرگ 
شــهری در میدان امام حســین )ع( برای انعکاس اخبار و اطالعات 
شــهر به عابران پیاده خبر داد و اظهار کرد: در این جلســه قرار شــد 
 برای مکان یابــی آن در اولین فرصت بررســی الزم در کمیته مربوطه

 انجام شود.

ساماندهی مسیرهای دسترسی به چهارباغ عباسی
شهردار اصفهان با اشاره به ساماندهی مسیرهای دسترسی به چهارباغ 
عباســی، تصریح کرد: در ارتباط با چند کوچه ای که برای دسترسی به 

چهارباغ دچار مشکل شــده بود، تصمیم گیری و مقرر شد بودجه مورد 
نیاز تامین اعتبار شــود.وی با اشاره به مســیر دوچرخه ایجاد شده در 
خیابان عباس آباد، گفت: نارضایتی ســاکنان و شهروندان در ارتباط با 
ایجاد این مســیر خیابان عباس آباد باید مورد بررسی، نظر سنجی و 
تحلیل علمی درست قرار گیرد و به نتایج حاصل از بررسی ها عمل شود.

پروژه مجموعه پل های سردار شهید سپهبد 
سلیمانی آذرماه به بهره برداری می رسد

معاون عمران شهری شهردار اصفهان نیز در این جلسه گفت: در حال 
حاضر ۳۰ درصد پل های پروژه مجموعه پل های ســردار شهید سپهبد 
سلیمانی بتن ریزی و اجرا شده است.ایرج مظفر با بیان اینکه در حال 
حاضر حدود ۵۳ درصد پروژه شامل بخش پل سازی است، تصریح 
کرد: ۲۶ درصد این پروژه راه ســازی و ۱۶ درصد مربوط به دیوار و کوله 
است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در بخش 
اصلی عملیات راه ســازی پیشــرفت ۴۴.۳ درصدی پروژه را شاهد 
هســتیم.وی از پیشــرفت ۸۵.۳ درصدی بخش دیوار و کوله پروژه 
مجموعه پل های سردار شهید سپهبد سلیمانی خبر داد و تصریح کرد: 
در بخش پل سازی نیز ۶۱.۰۳ درصد پیشرفت داشته ایم.مظفر با بیان 
اینکه پروژه مجموعه پل های سردار شــهید سپهبد سلیمانی به لحاظ 
زمانی ۶۷.۰۸ درصد پیشرفت داشته، خاطرنشان کرد: پیشرفت واقعی 
پروژه در حال حاضر ۵۹.۴ درصد است.وی اظهار کرد: ۷۰ درصد برآورد 
ریالی پروژه انجام شده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان 
آذرماه امســال مورد بهره برداری قرار می گیرد.معاون عمران شهری 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه شهید ســپهبد قاسم سلیمانی 
شامل پنج پل می شود که طول پل اول ۴۹۵ متر و طول پل های دوم، 
ســوم، چهارم ۵۰۰ متر و طول پل پنجم ۱۳۰ متر بوده، گفت: مساحت 
کلی پروژه ۲۶۰ هزار متر مربع است.وی تصریح کرد: پروژه مجموعه 
پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید ســپهبد قاسم سلیمانی یک و نیم 
کیلومتر از حلقه ترافیکی شهر اصفهان است که عامل مهمی در توسعه 
منطقه ۱۵ به شمار می رود.مظفر با اشاره به پروژه های عمرانی منطقه 
پنج گفــت: این منطقه یکی از مناطق بزرگ شــهر اصفهان به شــمار 
می رود که بودجه قابل توجهی دارد، اما به دلیل برخی مســائل سال 
گذشته موفق به اجرای پروژه های بزرگ نشد.وی افزود: سال گذشته 
بودجه منطقه پنج ۲۵۳ میلیارد تومان بود که ۳۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان مربوط به بخش جــاری و ۲۲۱ میلیارد تومان مربوط به بخش 

عمرانی منطقه بوده که در قالب ۱۵۳ پروژه تعریف شده است.

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: پس از اجرای قســمت مرکزی 
)فاز نخست( میدان امام حسین )ع(، ساماندهی 
گذرهای سواره و پیاده این میدان با مساحتی بالغ بر 
۵۵۰۰ متر مربع با اعتبار ۴.۶ میلیارد تومان در دستور 
کار شهرداری قرار گرفت.محمد فیض با بیان اینکه 
مراحل اجرایی این پــروژه از دو گذر شــرق و غرب 
ابتدای چهارباغ عباسی )قسمت باقی مانده از پروژه 

پیــاده راه( و همچنین پیاده راه جلوی ســاختمان 
شهرداری مرکزی توسط سازمان نوسازی و بهسازی 
آغاز شده است، افزود: مدت اجرای این پروژه پنج 
ماه در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود زودتر 
از موعد به اتمام برسد. مدیرعامل سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان از ساماندهی گذرهای 
منتهی به چهارباغ عباسی خبر داد و تصریح کرد: با 
توجه به پایان یافتن پروژه پیاده راه چهار باغ عباسی، 
شــهرداری در نظر دارد گذرهای منتهــی به چهارباغ 
عباسی که آن را به خیابان های مجاور در شرق و غرب 
متصل می کند را نیز ســاماندهی کند.وی ادامه داد: 
خیابان های عباس آباد و شــیخ بهایی )حد فاصل 

چهار باغ عباسی تا شمس آبادی( در اولویت نخست 
اجرایی قرار داشــته و هرکدام به ترتیب ۱۸۹ و ۲۲۲ 
متر طول دارند.فیض خاطرنشان کرد: ۶۰ متر طول از 
خیابان شیخ بهایی با عرض ۲۲ متر و ۳۵ متر طول از 
خیابان عباس آباد با عرض ۱۶ متر به سبک کف سازی 
چهارباغ عباســی و مابقی به صورتی متفاوت اجرا 
می شــود که اعتبار در نظر گرفته شده جهت اجرای 
ساماندهی این دو خیابان ۱.۵ میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: ساماندهی خیابان های سید علیخان 
و آمادگاه نیز که چهارباغ را به خیابان باغ گلدســته 
می رسانند  در اولویت بعدی و در سال جاری توسط 

این سازمان اجرا خواهد شد.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی ساماندهی میدان امام حسین )ع(
پیشرفت ۷۷ درصدی آزادسازی فاز دوم خیابان دستگرد

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان اظهار کرد: محله دستگرد یکی از محالت بومی و قدیمی در منطقه 
۱۳ است که بافت محلی و قدیمی دارد.محمد شرفا افزود: در راستای توسعه امکانات شهرنشینی 
و شهروندی یکی از محالت مستعد برخورداری از امکانات محله دستگرد است از این رو مدیریت 
شهری اصفهان تصمیم بر آزادسازی خیابان دســتگرد گرفت.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه پروژه آزادسازی خیابان دستگرد به طول یک کیلومتر و عرض ۱۸ متر در حال اجراست، 
تصریح کرد: فاز نخست این پروژه به طول ۵۰۰ متر در ســال ۹۵ آزادسازی و مورد بهره برداری قرار 
گرفت.وی ادامه داد: فاز دوم آزادسازی خیابان دستگرد از سال ۹۵ در حال انجام است، اما به دلیل 
حضور ساکنان بومی و اینکه این محل جزو بافت فرسوده به شمار می آید همچنین تراکم پالک های 
مسکونی زیاد بوده و از نظر شهرسازی کد ارتفاعی پایین دارد، توافق با ساکنان به کندی صورت گرفته 
است.شرفا خاطرنشان کرد:با وجود  مشکالت موجود با همکاری مردم محله دستگرد تاکنون ۷۷ 
درصد از فاز دوم این خیابان آزادسازی شده است.وی اظهار امیدواری کرد: با همراهی شهروندان 
ساکن محله دستگرد تا پایان سال ۹۹ شاهد آزادسازی بخش باقی مانده و اتصال خیابان دستگرد 

به خیابان قائمیه باشیم چرا که گامی موثر در توسعه و رونق محله دستگرد است.

از جشنواره »حسنات« چه خبر؟
دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حســنات اعالم کرد: برگزاری اختتامیه هشتمین دوره این 
جشنواره منوط به بهتر شــدن شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا و همچنین حمایت مسئوالن 
است.امیرحسین عشاقی اظهار کرد: هفتمین دوره جشــنواره حسنات سال ۱۳۹۶ برگزار شد و ما 
فراخوان هشــتمین دوره را مردادماه ۱۳۹۷ منتشــر کردیم. پس از دریافت آثار رسیده نیز منتظر 
حمایت نهادهای مرتبط برای برگزاری جشــنواره بودیم که به هر دلیلی میسر نشد.وی ادامه داد: 
در نهایت سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفتیم با تکیه بر توان مجموعه »حســنات« را برگزار کنیم و حتی تا 
مرحله انتخاب داوران نیز پیش رفتیم؛ اما یک باره با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و برای حفظ 

سالمتی همراهان و هنرمندان کار را متوقف کردیم.
دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات تصریح کرد: البته به رسول صدر عاملی و دیگر اعضای 
شورای سیاست گذاری جشــنواره، یکی دو پیشنهاد برای برگزاری جشــنواره به صورت آنالین و... 
داده ایم که در حال بررسی است و هنوز نتیجه قطعی آن به ما اعالم نشده، همان طور که تکلیف سایر 
جشنواره ها نیز  فعال مشخص نیست.عشاقی ابراز امیدواری کرد که با کوچ کرونا و حمایت مسئوالن 
ذی ربط، طی ماه های آینده بتوانیم شاهد برگزاری این جشنواره که میراث »زاون قوکاسیان« برای 

اصفهان است، باشیم.

ارائه آموزش غیر حضوری 10 ساعته در موسسه قرآنی بینه
دوره های آموزش قرائت قرآن به صورت غیر حضوری در ۱۰ ســاعت آموزشــی از ســوی موسسه 
قــرآن و عترت بینه اصفهــان برگزار می شــود. ثبت نام دوره هــای آموزش غیر حضــوری قرائت 
قرآن از سوی موسســه قرآن و عترت بینه ویژه پســران ۷ تا ۱۴ سال آغاز شــد.محمد كريميان، 
مدیر روابط عمومی موسســه فرهنگی قرآن و عترت بینه اصفهان گفت: شــرکت کنندگان پس از 
گذراندن یک دوره آموزشــی ۱۰ســاعته، می توانند تالوت تقلیدی برخی از آیات را به سبک اساتید 
مشــهور مصری فرا بگیرند.افراد موفق در این ۱۰ ســاعت، امکان حضور در دوره پیشــرفته قرائت 
قرآن به صورت حضوری را خواهند داشت.همچنین موسســه در دوره پیشرفته، برنامه اردو های 
تفریحی، ورزشی، کارگاه های آموزشی و مسابقات را نیز در نظر خواهد گرفت.عالقه مندان به نشانی 
 اصفهان، خیابان احمدآباد، ابتدای خیابان گلزار شــمالی مراجعه و یا با شــماره ۳۲۲۵۰۴۲۴ ۰۳۱

 تماس بگیرند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

مدیر عامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری خبر داد:

جایگاه سوخت پایانه صفه 
آماده بهره برداری است

مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان گفت: جایگاه ســوخت 
پایانه صفه آماده افتتاح و بهره برداری است.

عباس محبوبی اظهار کرد:»هر یکشنبه یک 
افتتاحیه« شعاری است که به همت شهردار 
اصفهان محقق شد و ســازمان پایانه ها نیز 
در راستای تکمیل سیاســت خود که بر مدار 
توســعه پایانه های اصفهان بنا نهاده شده، 
جایــگاه اختصاصی ســوخت گازوئیل را در 
پایانه صفه راه اندازی و آمــاده بهره برداری 

کرده است.
وی با بیان اینکه از جایگاه سوخت پایانه صفه 
تا چند هفته آینده با حضور شــهردار اصفهان 
بهره برداری می شــود، افــزود: از این پس 
رانندگان ناوگان حمل و نقل برون شــهری 
که قصد عزیمت به شهرهای جنوبی کشور را 
دارند و یا از شهرهای جنوبی وارد پایانه صفه 
می شوند، می توانند با خاطری آسوده و راحت 
در کمترین زمان نســبت به ســوخت گیری 

اقدام کنند.
مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: این امر باعث 
می شود که از رفت و آمد اضافه به پایانه کاوه 
و یا محله های مرغ و قلعه شــور جلوگیری 
شده و خود باعث رفع آلودگی هوا می شود.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این جایگاه 
زمان اســتراحت رانندگان در اســتراحتگاه 
مجهز پایانــه افزایش یافته اســت چرا که 
پیش از این بــرای امر ســوخت گیری باید 
ســاعت ها در صــف منتظر می ماندنــد و با 
حذف این رویــه می توانند زمان بیشــتری 
استراحت کنند و سفر ایمنی را داشته باشند.

محبوبی اظهار کرد: جایگاه ســوخت صفه با 
بهره گیری از مخازنی با گنجایش ۹۰ هزار لیتر 
و دیسپنسرهای چهار نازله این امکان را دارد 
که به صورت همزمان چهار دستگاه اتوبوس 

سوخت گیری کنند.

حضور مدیران 
شهری یزد در 

اصفهان
رییــس و اعضــای شــورای 
شــهر یزد به همراه جمعی از 
مدیران شــهری در ســفر به 
اصفهــان از کارخانــه و مرکز 
پــردازش ســازمان مدیریت 
 پسماند شــهرداری اصفهان

 بازدید کردند. 

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شــهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره ۴۱۴ مورخ 
۱۳۹۹/۳/۱۸ شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به اجاره بهای ۶۵ عدد 
استند، ۱۱ عدد بیلبورد و ۱۳ بیلبورد در محل پل عابر پیاده )رفت و برگشت در 

بلوار دکتر حسین عظیمی( در سطح شهر از طریق مزایده عمومی به شرح:
اجاره بهای ۶۵ عدد استند ماهیانه به مبلغ ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سالیانه جمعا به 

مبلغ ۲/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
اجاره بهای ۱۱ عدد بیلبورد ماهیانه به مبلغ ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال سالیانه جمعا به 

مبلغ ۱/۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اجاره بهای ۱۳ عدد بیلبورد در محــل پل عابر پیاده ماهیانه به مبلغ 
۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سالیانه جمعا به مبلغ ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از 
شــرایط، اخذ مدارک و شــرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

)کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد(

آگهی مزایده )مرحله اول(

احسان کوزه گر- شهردار آران و بیدگلم الف:874907

نوبت دومنوبت اول
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با حضور سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجــارت، معاون وزیر صمت و 
رییس هیئت عامل ایمیــدرو، معاون امور معدن و صنایــع معدنی وزارت 
صمت، امام جمعه و نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای 
اسالمی، مدیر عامل فوالد مبارکه، رییس ســازمان صمت اصفهان، معاون 
استاندار مادر شــهید حاج حسین خرازی و جمعی از مســئولین نظامی و 
انتظامی اســتان و شهرســتان مبارکه، ضمن افتتاح چند پروژه بزرگ ملی 
در فوالد مبارکه کلنگ عملیات تکمیل طرح شــهید خرازی، ابر پروژه سردار 
سپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی)نورد گرم شــماره 2( با شعار پویش 

ملی#تولید–تداوم و امید در این شرکت به زمین زده شد.
حسین مدرس خیابانی، پس از افتتاح پروژه های بازیافت حرارت نیروگاه 
گازی)HRSG (؛ شبکه فشار قوی و فشار متوسط شماره 2 شهید خرازی 
و ســوئیچ گیری های400و 63 کیلو ولت شــماره 2 و گلنک زنی ابر پروژه 
تکمیل طرح شــهید خرازی)نورد گرم شماره 2( از شــرکت فوالد مبارکه به 
عنوان بزرگ ترین مجتمع صنعتی کشور که نماد کار و تالش، تولید و توسعه 

کشور است نام برد.
وی تصریح کرد: امروز در فوالد مبارکه ایستگاه دوم پویش تولید-تداوم و 
امید است و هفته اول این پویش را هفته گذشته با افتتاح پروژه کنسانتره 
سنگان به دست رییس جمهور محترم و به همت فوالد مبارکه شاهد بودیم.

مدرس خیابانی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر در حوزه تولید ورق های 
مورد نیاز صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و لوله سازی و لوازم خانگی 
واردکننده هســتیم که با به بهره برداری رســیدن نورد گرم شماره دو فوالد 
مبارکه اصفهان کــه ظرفیت آن 4.2 میلیون تن اســت در تمامی این حوزه 

ها نه تنها از واردات بی نیاز خواهیم شــد، بلکه می توانیم ســاالنه از محل 
صادرات مازاد مصــرف و نیاز داخل مقادیر قابل توجهی نیز برای کشــور ارز 

آوری داشته باشیم.
سرپرســت وزارت صمت از تحول عظیم در حوزه قطع وابستگی به واردات 
به عنوان اولین دســتاورد پروژه نورد گرم شــماره 2 فوالد مبارکه نام برد و 
خاطرنشان کرد: این همان خواسته مقام معظم رهبری است که از سال ها 

قبل تاکید داشته اند از اقتصاد متکی به نفت رهایی یابیم.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت استفاده از توان ساخت داخل در اجرای این 
پروژه عظیم گفت: به یقین اگر 60 درصد این پروژه به دست توانمند جوانان 
کشور انجام شود، حجم باالیی از فرصت شــغلی با اجرای این پروژه ایجاد 
خواهد شد و ان شاء ا... تاثیر جهش تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری 

است بر سر سفره مردم خواهد نشست.
مدرس خیابانی ضمن عرض خداقوت به همه مدیران و کارکنان فوالد مبارکه 
گفت: در چنین شرایط اقتصادی و فشار تحریم ها وارد شدن به کار تولید و 
توسعه کار هر کسی نیست؛ اما این که شرکت هایی مانند فوالد مبارکه با اتکا 
به منابع داخلی خود وارد این عرصه می شوند و قطار توسعه کشور را به سمت 

جلو هدایت می کنند، شایسته قدردانی است.
سرپرست وزارت صمت در بخش پایانی سخنان خود از حمایت حداکثری 
وزارت صمت و سایر مسئولین مربوطه برای احداث و به بهره برداری رساندن 
هرچه سریع تر پروژه نوردگرم شماره 2 فوالد مبارکه خبر داد و گفت: به مردم 
شریف ایران این قول را می دهیم که ان شاء ا... با همت عزیزان فوالد مبارکه 

و حمایت های الزم این پروژه در وقت مقرر در مدار تولید قرار گیرد.  

حسین مدرس خیابانی، سرپرســت وزارت صمت در نشست بررسی شیوه 
های رفع موانع جهش تولید در ذوب آهن اصفهان، این شــرکت را نماد فوالد 
کشور دانست که باید جایگاه آن را در صنعت کشــور حفظ کرد و افزود: شیوه 
تولید ذوب آهن اصفهان با سایر فوالدسازان کشور متفاوت است و این باعث 
شــده که نه تنها از یارانه انرژی بی بهره باشــد، بلکه از معادن زغال سنگ نیز 
حمایت می کند بنابرایــن باید از این صنعت با روش هــای مختلف از جمله 

برداشتن محدودیت صادرات، حمایت کرد .

ذوب آهن اصفهان، آماده ترین واحد صنعتی کشور برای جهش تولید
وی از فعالیت های ذوب آهن اصفهان در حوزه صرفه جویی در مصرف آب و 
ایجاد فضای سبز که 80 برابر اســتاندارد است، تقدیر کرد و افزود: ذوب آهن 
اصفهان آماده ترین واحد صنعتی کشــور برای جهش تولید است و در سالی 
که از ســوی مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید نام گذاری شده است، 
هرگز نباید تولید این مجتمع عظیم صنعتی کمتر از ظرفیت تولیدش باشــد.  
انتظار این است که تولید این شرکت از 3 میلیون و 600 هزار تن نیز فراتر برود 
.مدرس خیابانی، مسئولین وزارت صمت به ویژه وجیه ا... جعفری مدیرعامل 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را مسئول دستیابی ذوب آهن اصفهان 
به جهش تولید دانست و گفت: حل مشــکالت این شرکت برای دستیابی به 
تولید 3 میلیون تن در سال جاری باید به صورت هفتگی پیگیری شود و هیچ 
توجیهی برای عدم تامین ســنگ آهن مورد نیاز این شرکت پذیرفته نیست.

سرپرست وزارت صمت، دستورات الزم برای ممنوعیت سریع و کامل صادرات 
سنگ آهن و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات ریل را اعالم کرد 
و گفت: تامین کامل سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن و رفع موانع جهش تولید 
این شرکت، ممنوعیت صادرات ســنگ آهن و ممنوعیت واردات محصوالتی 
که صنایع فوالدی کشور قادر به تولید آن هستند به ویژه ریل، سه اقدام فوری 

است که در این نشست، تصمیمات الزم برای اجرای آنها اتخاذ شد.

فوالد مبارکه یک میلیون تن گندله را با ذوب آهن اصفهان تهاتر می کند
مدرس خیابانی با اشاره به این که فوالد مبارکه اصفهان، یک میلیون تن گندله 

به ذوب آهن اصفهان تحویل می دهد و با محصوالت این شــرکت تهاتر می 
شود، افزود: معادن کشور باید ســنگ آهن ذوب آهن را تامین کنند و صنایع 
معدنی باید به اکتشاف توجه ویژه داشته باشــند تا شرکت های فوالدی در 
تامین مواد اولیه با مشکل مواجه نشــوند .خداداد غریب پور، رییس هیئت 
عامل سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و 
معاون وزیر  نیز در این نشســت گفت: باید مصوبه تامین یک میلیون و 700 
هزارتن سنگ آهن برای ذوب آهن اصالح شده و کل نیاز ذوب آهن به سنگ 
آهن بر اساس این مصوبه از معادن چاه گز، سنگ آهن مرکزی و سنگان تا 5 
سال آینده تامین شــود .وی افزود : با توجه به این که روش تولید ذوب آهن 
اصفهان متفاوت است، لذا تامین ســنگ آهن برای این شرکت و برداشتن 

محدودیت برای صادرات محصوالت این شرکت ، منصفانه است .

ذوب آهن، معادن زغال سنگ کشور را از ورشکستگی نجات داد
رییس هیئت عامل ایمیدرو افزود: در سال گذشته، معادن زغال سنگ کشور 
در حال ورشکســتگی بودند؛ اما ذوب آهن اصفهان از آن ها حمایت الزم را به 
عمل آورد و مانع ورشکستگی این معادن شد .داریوش اسماعیلی، معاون امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این نشست از ذوب آهن اصفهان 
به جهت کمک به دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت ها قدردانی کرد و 
گفت: تنها راه کنترل قیمت، افزایش تولید است و ذوب آهن اصفهان در این 
زمینه به خوبی عمل کرده اســت .وی افزود: نقشه راه معدن کشور تهیه شده 
است و بندی از این نقشــه راه به ذوب آهن اصفهان اختصاص دارد که بر این 
اساس سنگ آهن مورد نیاز این شــرکت تامین شده و این مشکل ریشه ای 
حل می شود .شایان ذکر است سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سفر یک روزه به استان اصفهان به همراه معاونین خود ضمن حضور در ذوب 
آهن اصفهان، از خط تولید ریل، روند بازسازی کوره شماره یک و پروژه تزریق 
پودر زغال به کوره بلند بازدید کرد و در نشســتی با حضور مسئولین این وزارت 
خانه و مسئولین ذوب آهن، شــیوه های رفع موانع دستیابی این شرکت به 
جهش تولید را مورد بررسی قرار داد. سرپرست وزارت صمت پیش از حضور 

در ذوب آهن از فوالد مبارکه بازدید به عمل آورد.

سرپرست وزارت صمت، کلنگ ابر پروژه نورد گرم شماره دو فوالد مبارکه را به زمین زد

به نام فرمانده ، به یاد سردار

سرپرست وزارت صمت :

سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن از سه معدن اصلی کشور تامین می شود

خوش بینی، مثبت اندیشــی را نیز به دنبال خواهد داشت. 
زمانی که برای رســیدن به دید مثبت تــالش کنید با ایجاد 
تغییراتی هرچند ســاده و کوچک دگرگون شدن را در خود 
احســاس خواهید کرد.خوش بینی می تواند یک وضعیت 
منفی وناگوار که به نظر می رسد را به یک وضعیت مثبت و 
دلپذیر تبدیل کند و حتی می توان درآخر تجربه های مهمی 
را کســب کرد.خوش بینی می تواند افکار بدبینی را از ذهن 
شــخص تخلیه کرده وبا وضعیتی که به شما انرژی مثبت 
تر و شور و شــوق دوباره می دهد، جایگزین کند. همچنین 
می تواند به شما در پرش از موانع سخت زندگی تان کمک 
کند؛ بنابراین می توان گفت که خوش بینی نه تنها در زندگی 
شما بلکه در تمام انسان هایی که در کره زمین هستند تاثیر 
گذار است و می تواند زندگی را از بدترین شرایط به بهترین 
شرایط تبدیل کند.براســاس آنچه در این بخش از رازهای 
موفقیت و رسیدن به زندگی شاد خواهید خواند خوش بینی 
به شما انرژی مثبت تزریق می کند و از این جهت شمارا به 
لذت بردن از زندگی فعلی تان وادار می سازد و به مرور زمان 
گسترش می یابد.عالوه براین ، شما خود به خود طی گذشت 
زمان اعتماد به نفس خود را به دست می آورید و طی چند 
هفته گســترش می یابد و دراین زمان شما فردی هستید 

که خوش بین بوده و اعتماد به نفــس دارید.در ادامه  چند 
راهنمایی ساده وجود دارد که با استفاده از آن می توانید به 

هدف خوش بینی برسید:
با افرادی که خوش بین هستند، مشورت کنید: سعی کنید با 
افرادی که خوش بین هستند مشورت کنید یا به عبارتی به 

نصیحت های آنها در مورد چگونه خوش بین شدن،گوش 
بدهید و به خاطر بسپارید. اگر شما خود یکی از افراد خوش 
بین هستید آن را با دوستان وافرادی که خواستار آن هستند 
به اشــتراک بگذارید ؛ اغلب اوقات تا این قســمت ممکن 
است که کافی باشد و شــخص با دیدن یک تپه از آن کوهی 

بزرگ نسازد.
 به آهنگ های مثبت وانرژی بخش گــوش دهید: گوش 
دادن به موسیقی نشــاط بخش یک راه عالی برای تقویت 
روحیه خودتان اســت و به عبارتی دیــدگاه جدیدی برای 
خودتان ایجاد می کنید.شــما می توانید همین کار را مثل 
افرادی که مشابه شما عمل می کنند، انجام دهید.می توانید 

زمانی که درحال پیاده روی هستید به آهنگ گوش دهید.
 خندیدن: خنده می تواند موجب ایجاد فضای آرام بین شما 
وکسانی که کنار شما هســتند شود و انرژی مثبت را در شما 
واطرافیان تان گســترش دهد.اگر احساس کردید که کمی 
منفی بین شــده اید و نمی توانید آن را کنترل کنید،توصیه 
می شــود فورا 30ثانیه الی یک دقیقه با گوش دادن به یک 
چیز خنده دار ، خودتان را سرگرم کنید تا آن فکرهای منفی 
از ذهن شما کامال خارج شوند و باخیال آسوده به کارهایتان 
بپردازید. حتما توصیه می شود که امتحان کنید تا احساس 

تان را دگرگون کنید.
 روزانه یک یادداشت از خود بنویسید و نگه دارید: 60 ثانیه 
از روز خود را به نوشــتن یک یادداشت صرف کنید و در آخر 
آن یک تعریف از خود بنویسید یا از برخی از کلمات دلگرم 

کننده استفاده کنید.

آشپزی

مربای کدو تنبل
کدوتنبل، منبع فوق العاده بتاکاروتن اســت که برای سالمت چشم ها و 

پروستات مفید خواهد بود و به کاهش خطر ابتال به سرطان کمک می کند. حاال 
که با خواص بسیار مفید کدو حلوایی آشنا شدید بهتر اســت با تهیه این مربا در منزل 

سالمتی خود را تضمین کنید.مواد الزم: کدو تنبل یک کیلو،شکر تقریبا  2 کیلو ) ممکن است 
بیشتر هم مصرف شــود ولی ما برای 4 کیلو کدو ۹ کیلو شکر مصرف کردیم(،وانیل نصف قاشق 

چای خوری،هل  چند عدد،آب 5 لیتر،جوهر لیمو یک چهارم قاشــق چای خوری طرز تهیه:پوست 
کدو را بگیرید و تخمش را هم از کدو ها جدا کنید. قسمت نرم داخل کدو را هم بگیرید. قسمت گوشتی 
و سفت کدو برای مربا استفاده می شود . می توانید آن را با قالب به شکل های زیبا در بیاورید و یا هر 
طور که دوست داشتید خرد کنید .بعد تکه های کدو را داخل یک قابلمه پر از آب ریخته و اجازه دهید 

بجوشد ،بعد از جوشیدن آبکش کنید.سپس کدو ها را داخل آبکش بریزید تا آب از کدو ها جدا شود.
در ظرفی دیگر شکر و آب را بجوشانید ) در واقع شربت مربا را درست می کنید ( هل هارا به شربت 

اضافه کرده و کدوها را داخل آن بریزید و اجازه دهید روی حرارت نسبتا زیاد بجوشد و شیره 
را جذب کند ، اگه دیدید همه شیره جذب شد ولی رنگ مربا هنوز مثل مربا نشده و 

فاقد شیره است مجددا باید روی آن شکر و آب بریزید.
در آخر جوهر لیمو را در یک قاشــق ســوپ خوری آب جوش حل 

کرده، به همراه وانیل به مربا اضافه کنید و فورا از روی 
شعله بردارید.

با به کارگیری این راهکارها، خوش بینی و مثبت اندیشی را در درون تان گسترش دهید

»صفر تا سکو« برنده جشنواره »کویین 
پالم« آمریکا شد

»ویل اسمیت« در سینماهای هالیوود 
برده فراری می شود

مستند »صفر تا سکو« به کارگردانی سحر مصیبی، برنده جایزه بهترین فیلم 
ورزشی و الهام بخش جشنواره »کویین پالم« آمریکا شد. این فستیوال، 
هدف خود را کشف صداهای تازه و متفاوت از سرتاسر جهان عنوان کرده 
است و هر سال در کالیفرنیا برگزار می شود.مستند »صفر تا سکو«، مستندی 
از زندگی خواهران منصوریان که پیش از این برنده جایزه بخش دیسکاوری 
فستیوال »ریندنس« و جایزه فستیوال فیلم زنان ایتالیا را برده بود.

»ویل اسمیت« بازیگر مطرح ســینمای هالیوود که به تازگی اکران 
فیلم سینمایی »پسران بد« را پشت سر گذاشته، در همکاری تازه ای 
با کارگردان فیلم ســینمایی »اکوالیزر« در نقــش یک برده فراری 
حضور خواهد یافت.ویل اسمیت به تازگی خبر پیوستن به این پروژه 
به کارگردانی »آنتوان فوکوآ« را منتشر کرده است، فوکوآ آثار فراوانی را 
در کارنامه کاری خود می بیند.
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