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مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعنوع فراخوانرديف
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قراردادهای خرید1399/04/23

8

اصفهان، دچار 
بحران آب 
شرب است

1399

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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دیدار محرمانه رییس موساد با پادشاه اردن
پایگاه خبری واال از سفر محرمانه رییس موساد به اردن و دیدارش با پادشاهی این کشور پرده برداشت.

این پایگاه خبری به نقل از یک منبع اســراییلی اعالم کرد، در دیدار یوســی کوهن، رییس ســازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیســتی )موساد( با عبدا... دوم، پادشــاه اردن موضوع مخالفت امان با طرح 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری مورد بررسی قرار گرفت.به گفته این منبع، در سایه تنش میان امان 
و دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و روابط سرد میان دو طرف، کوهن پیام هایی 
را از نتانیاهو به عبدا... دوم ابالغ کرد.مقامات رژیم صهیونیستی اعالم کردند، روند الحاق بخش هایی 

از کرانه باختری را اول ژوئیه شروع می کنند. تصمیمی که با مخالفت جامعه جهانی روبه روست.

احتمال اعزام نیرو های آمریکایی به مرز هند 
وزیر امور خارجه آمریکا از احتمال اعزام نیرو های آمریکایی به مرز هند برای آنچه مقابله با تهدیدات چین 
خواند، خبر داد.مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه مدعی شد تهدیدات مرزی چین علیه 
هند و آسیای جنوب شرقی یکی از دالیل تصمیم آمریکا برای کاهش نظامیان خود در اروپا و احتمال اعزام 
آن به مرز هند با چین برای مقابله با تهدیدات پکن اســت.وزیر امور خارجه آمریکا در نشست بروکسل 
گفت: اقدام حزب کمونیست چین، به معنای تهدیدی علیه هند و کشور هایی همچون ویتنام، اندونزی، 
مالزی، فیلیپین و دریای چین جنوبی است.پیش از این پنتاگون از خروج ۳۵ هزار نیروی آمریکایی از 
آلمان خبر داده بود. همچنین برخی از مقامات آمریکایی از احتمال اعزام بخشی از این نیرو ها به لهستان 
خبر دادند.یک مقام چینی اعالم کرد این کشور هزاران سرباز، یگان توپخانه ای و وسایل نقلیه زره پوش به 
منطقه »الداخ شمالی« اعزام کرده است.این در حالی است که هند یک پایگاه جدید در این منطقه ایجاد 

کرده است تا هرگونه تحرکات طرف چینی را رصد کرده و مانع تغییر وضعیت از سوی این کشور شود.

طرف های خارجی به دنبال تسویه  حساب سیاسی در لبنان
رییس جمهور لبنان با اشاره به برخی خشونت طلبی های اخیر در این کشور، تاکید کرد: طرف های 
خارجی به دنبال تبدیل لبنان به صحنه تسویه  حســاب های سیاسی هستند.وی در این خصوص 
گفت: برخی بر مطالبات مردم موج سواری می کنند و در صدد ایجاد هرج و مرج در کشور هستند.

رییس جمهور لبنان اظهار داشــت: ما فضای یک جنگ داخلی در کشــور را به شکلی نگران کننده 
احساس کردیم.وی با اشاره به برخی آشوب طلبی ها در طرابلس و بیروت، تاکید کرد: حوادثی از این 
دست می تواند به تهدیدات بزرگ امنیتی منجر شود.میشل عون گفت: برخی طرف های خارجی 
نیز به دنبال آن هستند تا ضمن سوء اســتفاده از بحران اقتصادی در کشور، از طریق فتنه انگیزی، 

لبنان را به صحنه تسویه حساب های سیاسی تبدیل کنند.

ژاپن از استقرار سامانه  موشکی آمریکا منصرف شد
دولت ژاپن می گوید استقرار سامانه موشکی »آجیس آشور« برایش مقرون به صرفه نیست و از 
عملی کردن این طرح منصرف شده اســت.»تارو کانو« وزیر دفاع ژاپن از تصمیم برای لغو برنامه 
استقرار سامانه موشکی »ایجس آشور« خبر داد.این تصمیم در نشستی که به ریاست »آبه شینزو« 
نخست وزیر ژاپن در شورای امنیت ملی این کشور برگزار شد، اتخاذ شده است.یکی از دالیل اتخاذ 
این تصمیم هزینه بر بودن استقرار این سامانه هاست که طرح خرید آنها از آمریکا در سال ۲۰۱۷ به 
تصویب دولت توکیو رسید.دو سامانه از این سپر دفاع موشکی قرار بود در خاک ژاپن یکی در منطقه 
آکیتا در شمال این کشور و دیگری در یاماگوشــی در غرب این کشور مستقر شود.ایجس آشور در 
حالی از لیست تسلیحات نظامی ژاپن کنار گذاشته می شود که آبه چندی پیش گفته بود قبل از پایان 
ریاســتش بر حزب حاکم لیبرال دموکرات، رویای خود مبنی بر برگزاری همه پرسی به نفع حضور 

قوای نظامی در عملیات های فراسرزمینی را عملی خواهد کرد.

تحریم ها علیه ایران و روسیه به پایان روابط ترنس-آتالنتیک می انجامد؟ 

اروپا و چالش استقالل از آمریکا

از زمان پایان جنگ سرد، تحریم ها به ابزار اصلی در سیاست خارجی و 
دولت داری ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا 
تبدیل شده اند، اما هنوز این سوال مطرح است که آیا آنها در ترغیب 
به تغییر رفتار کشور مقاوم در برابر نفوذ خارجی یا در نبود گزینه های 
سیاسی موثر »کارآمد« هستند؟ در عمده موارد ظرفیت کشورهای 
هدف در وفق دادن خودشان با شرایط نادیده گرفته می شود. تحریم 
های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران و دولت فدرالی روسیه 
در زمینه انرژی از این دست هستند.ایران و روسیه در چند سال گذشته 
مقاومت خود در برابر تحریم ها و همچنین توانایی شان در وفق دادن 
خود با شرایط را نشان داده اند. یکی از واکنش های ایران به تحریم 
ها ایجاد »اقتصاد مقاومتی« با هدف مقاوم سازی اقتصاد و کشور در 
برابر همه شوک های اقتصادی و کاهش وابستگی به یک کاالی خاص 
بوده است. روسیه هم خودش را با شرایط موجود وفق داده و چشم 
انداز جدیدی به تجارت های اروپایی و آسیایی ارائه کرده است.ایاالت 
متحده و اروپا به دلیل تناقض های داخلی از یکدیگر فاصله گرفته اند و 
ایران و روسیه به استعاره ای از این جدایی تبدیل شده اند. در حقیقت، 
ایران و روسیه عامل این جدایی نیستند، بلکه نشانه آن به شمار می 
روند.از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده، تحریم ها نه تنها نشانه ترجیحات و خواسته های واشنگتن، که 

ابزاری در جنگ اقتصادی آن بوده اند و متحدان دیرینه ایاالت متحده از 
جمله اتحادیه اروپا را رنجانده اند. یکی از چالش های اصلی که حول این 
رویکرد ایاالت متحده ایجاد شده به وابستگی اقتصادی به طور کلی و به 
طور خاص به امنیت انرژی مربوط می شود. تجارت بین ایاالت متحده 
و روسیه و ایاالت متحده و ایران نسبتا بی اهمیت بودند و به طور قطع، 
ایاالت متحده چندان به تجارت با هیچ کدام از این کشورها تکیه نمی 
کرده است. به عالوه، این اتفاقات در شرایطی رخ داده که اتحادیه اروپا 
تحت فشار چند مشکل بوده است. شرایط اقتصادی شکننده است و 
آینده ارز اتحادیه اروپا هنوز تثبیت نشده است. تنزل بیشتر اقتصادی 
می تواند به نفع احزاب افراطی و مخالف اتحادیه اروپا تمام شود. خالصه 
کالم اینکه مداخله ها در فعالیت های اقتصادی اروپا و امنیت انرژی 
اروپا هیچ گاه مطلوب به شمار نمی رفته و اغلب به افزایش تنش ها در 
داخل اتحادیه می انجامیده است.اتخاذ رویکرد شدیدالحن از طریق 
تحریم ها برای اقتصاد آمریکا تقریبا هیچ هزینه ای نداشت؛ اما استفاده 
بیش از اندازه از آنها در بلند مدت برای آمریکا نیز هزینه خواهد داشت. 
بزرگ ترین تهدید برای ایاالت متحده انزوای فزاینده و کاهش نفوذ آن 
در جهان چند قطبی شده با قدرت های مالی و اقتصادی متعدد است. 
به بیان دیگر، تضمینی وجود دارد که تحریم های ثانویه ایاالت متحده 
در آینده هم موثر واقع شوند؟ اینکه ایران و روسیه هر دو موفق شدند 

خود را با تحریم ها وفق دهند، نتیجه بازی را کامال عوض کرده است. این 
توانایی تطبیق آنها به شمار زیادی از دیگر کشورها کمک خواهد کرد تا از 
تحریم ها به عنوان یک ابزار ژئوپلتیک استفاده کنند.اگر اتحادیه اروپا 
بخواهد »مقاومت« مختص خود را در برابر تحریم های ثانویه ایجاد کند، 
به هماهنگی در میان بخش های مختلف یعنی انرژی، تجارت، مالی، 
دیپلماسی و دفاع نیاز دارد. این یک چالش قابل توجه برای اتحادیه 
اروپاست چرا که هرگز در این مقیاس عمل نکرده است. استقالل و 
خودمختاری اروپا می تواند فضای آن برای مانور را گسترش دهد، اما تا 
زمانی که کشورهای عضو اتحادیه واقعا به صورت متحد و یک کالم عمل 
نکنند، مقاومت هرگز متجلی نخواهد شد.اروپا در آستانه تعریف مجدد 
سیاست انرژی خود حول محور یک هدف مشترک قرار دارد: محافظت 
از محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوایی. اروپا به طور واقع گرایانه 
نمی تواند انتظار همکاری از سوی ایاالت متحده داشته باشد. موفقیت 
توافق سبز اروپا به تصمیم هایی بستگی دارد که کمیسیون اروپا، بانک 
مرکزی اروپا و رهبران و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه ها 
و سال های آتی می گیرند. تا این لحظه اتحادیه اروپا صرفا حرف بوده 
و در عمل به وعده های خود ضعیف عمل کرده است. اکنون لحظه ای 
سرنوشت ساز برای اروپاست و اگر حقیقتا تصمیم به ایجاد تغییر در 

شرایط را داشته باشد، باید تصمیم خود را بگیرد.

وزیر امــور خارجه آمریکا بــا ادعای اینکه از درســت 
بودن سیاست موسوم به فشار حداکثری علیه ایران 
اطمینان کامل دارد، مدعی شــد که دولت متبوعش 
ائتالف بزرگی علیه ایران در منطقه تشکیل داده است.

به گزارش رویترز، »مایک پمپئــو« وزیر امور خارجه 
آمریکا روز پنجشــنبه در کنفرانس مجازی بروکسل 
که با موضــوع همکاری های آمریــکا و اروپا در حال 
برگزاری اســت بار دیگر تاکید کرد که آمریکا سیاست 
فشار حداکثری علیه ایران را یک رویکرد کامال درست 
می داند و به اجرای این سیاســت ادامه خواهد داد.

پمپئو در واکنش بــه اظهارات مطرح شــده مبنی بر 
اینکه سیاســت فشــار حداکثری دولت آمریکا علیه 
ایران اثرات معکوس داشته و ایران را به سمت تقویت 
برنامه های هسته ای و موشکی خود سوق داده است، 
گفت: »هیچ شکی وجود ندارد که کارزار فشار حداکثری 

موفق بوده است. ما متحدان ایران در منطقه را محدود 
کرده ایم و یــک ائتالف بزرگ برای مقابلــه با ایران با 
مشارکت کشــورهای حاشــیه خلیج فارس تشکیل 
داده ایم.«وی افزود: »من کامال مطمئنم که رویکردی 
که دولت ما در قبال ایران اتخاذ کرده، رویکرد درستی 
است. البته این هم درست است که ایرانی ها انتخاب 
کرده اند که تعهدات هسته ای خود ذیل برجام را نقض 
 کنند. این تصمیم حاکمیت آنها بود که چنین کاری را 
انجام دهنــد.« وی ادامه داد: »آمریــکا می خواهد 
اطمینان یابد که چنین اتفاقــی هرگز رخ نخواهد داد. 
ما قطعنامه شــورای امنیت را داریم که در هفته های 
پیش رو ارائه خواهد شــد. امیدواریم که بتوانیم همه 
شرکایمان در شورای امنیت را متقاعد کنیم که تمدید 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران یک اقدام منطقی 
است. این ]برچیده شدن تحریم های تسلیحاتی علیه 

ایران[ یکی از مهم ترین ناکامی های برجام اســت.« 
اواسط خردادماه سال جاری »کلی کرافت« نماینده 
آمریکا در سازمان ملل متحد  اعالم کرد که پیش نویس 
قطعنامه ای که خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران اســت را میان اعضای شــورای امنیت از 
جمله روسیه توزیع کرده اســت.نماینده آمریکا گفت 
که او می خواهد ابتدا با سفرای کشورها صحبت کرده 
تا اطمینان حاصل کند که همه می دانند شورای امنیت 
سازمان ملل اجازه نخواهد داد این ممنوعیت ها در ماه 

اکتبر به پایان برسند.

پمپئو مدعی شد:

 ائتالف بزرگی علیه ایران تشکیل داده ایم

رای پارلمان عربی به »راهبرد عربی واحد« علیه ایران و ترکیه
پارلمان عربی اخیرا در جلسه ای که به صورت مجازی برگزار شد به اتخاذ راهبرد عربی واحد علیه ایران و ترکیه رای مثبت داد.بر اساس این گزارش، در بیانیه صادر شده از 
سوی پارلمان عربی ادعا شده است: راهبرد واحد مورد توافق واقع شده با هدف مقابله با مداخالت ایران در امور کشورهای عربی تصویب شده است!پارلمان عربی مدعی 
شده که ایران به تنش زایی در منطقه مبادرت می ورزد و این ادعای مضحک درحالی است که نهاد مذکور نقش کشورهای عضو خود از جمله عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی در شعله ور ساختن آتش جنگ در منطقه را نادیده گرفته است.نهاد عربی مذکور همچنین به دفاع از عربستان سعودی در برابر ایران پرداخت و مدعی شد 
که تهران نباید امنیت ملی عربستان را با مخاطره مواجه سازد!افزون بر این، پارلمان عربی در راهبرد عربی واحد علیه ترکیه نیز اعالم کرده است: ترکیه باید به اصول مربوط 
به حسن همجواری پایبند باشد و به مداخالتش در امور داخلی کشورهای عربی پایان بخشد.این نهاد عربی افزوده است: طمع ترکیه به ثروت های جهان عرب محکوم 
است. نقش ترکیه و مداخالتش در سوریه، لیبی و… قابل پذیرش نیست. در عراق نیز ترکیه باید به مداخالتش پایان دهد. ما از سازمان ملل درخواست خواهیم کرد تا 
زمینه خروج نیروهای ترکیه از سوریه، لیبی و عراق را فراهم آورد.گفتنی است، پارلمان عربی درحالی مواضع خصمانه ای علیه جمهوری اسالمی ایران اتخاذ کرده که ناظران 

و کارشناسان عرصه سیاسی معتقدند این پارلمان به زیرمجموعه ای از وزارت خارجه عربستان سعودی برای خصومت ورزی با تهران تبدیل شده است.

واکنش روز

روایت »ظریف« از توافق ایران و چین در سه حوزه
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در خصوص تعمیق مشارکت جامع راهبردی بین ایران و چین، پیشبرد 
برنامه ۲۵ ساله همکاری های دوجانبه و تقویت حمایت متقابل در امور بین المللی با وزیر خارجه چین 
به توافق رسیدیم.محمدجواد ظریف در حساب توئیتر خود نوشت: بسیار خرسندم که در شب جشنواره 
دراگون بوت در چین با وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین، مذاکرات ویدئویی داشتم.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما در خصوص تعمیق مشارکت جامع راهبردی بین دو کشور، پیشبرد 
برنامه ۲۵ ساله همکاری های دوجانبه و تقویت حمایت متقابل در امور بین المللی به توافق رسیدیم.

وی افزود: ما مجددا بر حمایت خودمان از برجام، چند جانبه گرایی و قوانین بین الملل تاکید کردیم و 
مشترکا مخالفت خود با یکجانبه گرایی و تضعیف برجام را ابراز داشتیم. از فرصت بهره جسته، برای 
دوستان چینی جشنواره دراگون بوت شادی را آرزومندم.وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و 
چین در ادامه رایزنی های مستمر سیاسی دو کشور، به صورت ویدئویی دیدار و در مورد تحوالت روابط 

دوجانبه، تشدید یکجانبه گرایی آمریکا و آخرین وضعیت برجام گفت وگو کردند.

سخنگوی قوه قضاییه: 

اطالعاتی درباره مرگ منصوری نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با فوت قاضی منصوری گفت: مجدانه از طریق وزارت خارجه و اینترپل 
پیگیر هستیم و مطالبه داریم این حادثه و زوایای آن باید برای ما روشن شود. این مطالبه گری ما را افزون 
می کند به لحاظ اینکه ما به رومانی اعالم کردیم این فرد دارای پرونده اتهامی در دستگاه قضایی است و 
تحت مراقبت پلیس این کشور قرار گرفته بود.غالمحسین اسماعیلی تاکید کرد: تاکنون متاسفانه اطالعات 
روشن و مستنداتی در ارتباط با وقوع این حادثه جز آنچه که از ناحیه خبرگزاری های خود دولت رومانی 
است و بیان کوتاهی که از قول دادستان بخارست نقل شــده، نداریم. پیگیر هستیم که زوایای موضوع 
روشن شود و همان گونه که قبال اعالم کردیم این حادثه در روند دادرسی پرونده چالش و خألی را ایجاد 

نمی کند؛ چون کار مطالعاتی ، اطالعاتی و جمع آوری و بررسی دقیقی در این پرونده انجام شده است.

تکذیب خبر رویترز در مورد رخدادهای اخیر بغداد
یک منبع مطلع در دستگاه اطالعاتی عراق خبر رویترز در خصوص دستگیری یک ایرانی در پی حوادث 
اخیر بغداد را تکذیب کرد.خبرگزاری رویترز ضمن باز نشر اخبار تایید نشده در مورد رخدادهای بغداد که 
گفته می شود طی آن نیروهای تروریست آمریکا به یکی از مقرهای سازمان الحشد الشعبی عراق در 
پایتخت این کشور یورش برده اند و سه نفر از نیروهای بسیج مردمی عراق را دستگیر کرده اند، مدعی 
شد یک ایرانی نیز در میان بازداشت شدگان است.یک منبع مطلع در استخبارات عراق به خبرنگار نور 
نیوز در بغداد گفت: خبر منتشر شده از سوی رویترز در خصوص دستگیری شهروند ایرانی صحت ندارد.

اعالم آمادگی ایران برای بازگشایی گذرگاه های زمینی با عراق
معاون سفیر تهران در بغداد گفت که ایران آماده بازگشایی گذرگاه های مرزی با عراق و از سر گیری 
تبادالت تجاری و انتقال کاالست.»موسی طباطبایی« معاون ســفیر ایران در عراق گفت که تهران 
آماده بازگشایی تمامی گذرگاه های مرزی با رعایت تمامی موازین بهداشتی است.وی به وبسایت 
المربد عراق گفت که ایران امیدوار است طرف عراقی تمامی مقدمات الزم برای از سر گیری تبادالت 
تجاری را فراهم سازد و این اقدام در راســتای منافع دو ملت عراق و ایران است.طباطبایی با بیان 
اینکه در حال حاضر تمامی گذرگاه های مرزی با منطقه کردستان عراق باز است و انواع کاالها از این 
گذرگاه ها عبور می کند؛ افزود: »ما تمامی تجهیزات الزم برای تست کاالها و افراد جهت اطمینان از 
عدم آلودگی به ویروس کرونا را آماده  کرده ایم تا هیچ نگرانی در خصوص انتقال ویروس از ایران به 

عراق یا بالکعس وجود نداشته باشد.«

کافه سیاست

پاسخ دفتر ناطق نوری به 
 ادعای ارتباط وی با

 اکبر طبری
رییس دفتر حجت االسالم اکبر ناطق نوری 
درباره ادعاهای مطرح شده از سوی اکبر 
طبری گفت: صراحتا عرض می کنم که 
این مطلب، مطلقا و تماما خالف واقع و 
کذب محض است. تشخیص کذب بودن 
این سخنان، کار دشواری نیست.رییس 
دفتر ناطق نوری در پاسخ به سوالی در مورد 
توئیت منتشر شده اخیر از سوی حمید 
رسایی نماینده اسبق مجلس و هدف از 
تهامات گفت: متاسفانه باید  طرح این ا
بگویم که این قبیل اقدامات در راستای 
نفاق و همین طور موج  اهداف جریان 
عوام فریبی سال های اخیر است که هر 
مناسبت و حادثه ای را فرصت مناسب برای 
تخریب شخصیت های سابقه دار انقالب و 
چهره های محبوب مردم، به شمار می آورند.

چنین  وجود  اصل  گرچه  ا افزود:  وی 
عناصری در جامعه، به خصوص در تاریخ 
انقالب، قابل انکار نیست ولی آنچه موجب 
حیرت است، دست باز این طیف، برای زدن 
افترا، دروغگویی و تشویش اذهان عمومی 
در پیشگاه مراجع ذی صالح و همزمان 
سکوت آنهاست.وی در پاسخ به این سوال 
کبر طبری با حجت االسالم و  که ارتباط ا
المسلمین ناطق نوری یا حتی حوزه علمیه 
امام حسن مجتبی )ع( را رد می کنید؟، 
گفت: بله،  صراحتا عرض می کنم که این 
مطلب، مطلقا و تماما خالف واقع و کذب 
محض است. تشخیص کذب بودن این 
سخنان ، کار دشواری نیست و تنها با یک 
لی و بازیافت آنچه این فرد  بررسی اجما
در قالب توئیت به قلم آورده است، درمی 
یابیم که: اوال آقای طبری اساسا هیچ گاه 
فرماندار شهرستان نور نبوده است. ثانیا این 
شخص مطلقا و در هیچ دوره ای نه آشنایی 
شخصی، نه ارتباط کاری و سازمانی، چه به 
صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با حوزه 
علمیه، دفتر جناب آقای ناطق نوری و یا 

شخص ایشان نداشته است.

بین الملل

اگر اتحادیه اروپا بخواهد »مقاومت« مختص خود را 
در برابر تحریم های ثانویه ایجاد کند، به هماهنگی در 
میان بخش های مختلف یعنی انرژی، تجارت، مالی، 

دیپلماسی و دفاع نیاز دارد

وز عکس ر

احترام نظامی امیر 
خانزادی در برابر 
فرزند یک شهید

تصویــری از ادای احتــرام 
نظامــی فرمانــده نیــروی 
دریایــی ارتــش بــه فرزند 
شــهید ناواســتوار دوم سید 
حامد جعفــری از شــهدای 
 حادثه شــناور کنارک منشــر 

شده است.
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چهار میز صادرات تخصصی در اصفهان راه اندازی می شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: راه اندازی چهار میز صادراتی تخصصی در حوزه صنوف 
تولیدی مبل، کیف و کفش، پوشاک و فرش دستباف را در این استان دنبال می کنیم.ایرج موفق با اشاره به 
مکاتبه های انجام شده با مرکز اصناف و بازرگانان اظهارداشت: این اتحادیه ها باید کار و پیگیری های ویژه ای 
را در این زمینه انجام دهند و این کارها را با تالش و فعالیت مضاعف در کمیســیون ها پیش ببرند.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اهمیت راه اندازی مرکز مشاوره سرمایه گذاری اصناف در 
استان گفت: راه اندازی این مرکز نتایج مطلوب و هدفمندی برای استان به دنبال دارد و متخصصان بازرگانی 
و صنفی می توانند در این مرکز به ســرمایه گذاران مشاوره ارائه دهند.وی با اشــاره به لزوم ثبت اطالعات 
صنوف تولیدی در سامانه بهین یاب اظهارداشت: صنوف تولیدی می توانند همانند واحدهای صنعتی، برای 
برخورداری از امکانات و تسهیالت، با ورود در این سامانه، نسبت به ثبت اطالعات و آمار خود اقدام کنند.موفق 
ادامه داد: صنوف تولیدی پس از ثبت نام در سامانه بهین یاب از تسهیالت الزم برای ورود ماشین آالت)ثبت 
سفارش(، معافیت حقوق گمرکی برای ورود ماشین آالت نو و دست دوم برخوردار خواهند شد.وی افزود: 
پیگیری های الزم در این زمینه انجام شد و از طرف وزارتخانه ابالغ شده که صنوف تولیدی و خدمات فنی و 

مهندسی با ثبت نام در این سامانه می توانند مشمول استفاده از این تسهیالت شوند.

با هدف توزیع آب کشاورزی؛

خروجی سد زاینده رود افزایش می یابد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از افزایش حجم آب خروجی سد زاینده رود در 
بامداد جمعه، ششم تیرماه، جهت تامین نیاز آبی باغات غرب اصفهان خبر داد. حسن ساسانی با اعالم خبر 
افزایش خروجی آب از سد زاینده رود از بامداد جمعه، ششم تیرماه، جهت تامین نیاز آبی باغات غرب اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به ابالغیه برنامه منابع و مصارف وزارت نیرو، آب خروجی از سد زاینده رود ، جهت تامین نیاز 
آبی باغات غرب اصفهان افزایش می یابد.وی افزود: توزیع آب باغات غرب اصفهان در سه نوبت در ماه های 
تیر، مرداد و شهریور و طبق جدول زمان بندی شده انجام می شود.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان اعالم کرد: حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعــب آب برای تامین آب باغات غرب اصفهان پیش 
بینی شده است.وی با اشاره به آمار سد زاینده رود در پنجم تیرماه گفت: حجم سد زاینده رود ۶۴۱ میلیون 

مترمکعب است و ورودی به سد ۴۶ مترمکعب بر ثانیه و خروجی از سد هم ۴۶ مترمکعب بر ثانیه است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: 

فعال تصمیمی برای افزایش قیمت گازوییل گرفته نشده  است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی به شایعات اخیر درباره افزایش قیمت گازوییل واکنش 
نشــان داد و گفت: فعال تصمیمی برای افزایش قیمت گازوییل گرفته نشده  است.روبرت بگلریان در 
ارتباط با شایعه افزایش قیمت گازوییل اظهار داشت: تاجایی که کمیسیون انرژی مجلس پیگیری کرده  
است، مسئوالن مربوطه این شایعه را تکذیب کرده اند و مشخص نیست که از کجا به شایعات دامن زده  
می شود.وی افزود: بنده فکر نمی کنم مقدماتی دراین باره در آینده هم وجود داشته  باشد ولی در این  
صورت، کمیسیون پیگیری می کند و وزارت نفت هم باید توجیهاتی را برای مردم، مجلس و رسانه ها 
ارائه کند.نماینده ارامنه اصفهان و جنوب کشور در مجلس یازدهم شورای اسالمی با تاکید بر اینکه فعال 
تصمیمی برای افزایش قیمت گازوییل گرفته نشده  است، بیان کرد: با توجه به وضعیتی که برای اقتصاد 
کشور و به خصوص بازار مربوطه وجود دارد، ممکن است وزارت نفت نه به دلیل مسئله باال رفتن هزینه ها 
بلکه به علت مسائلی مثل اصالح نظام یارانه ها، بحث آلودگی هوا یا کمبود درآمدها چنین تمهیداتی را 
بیندیشد.وی ادامه داد: از نظر من در مقیاس کالن چنین تصمیم گیری  صورت نخواهد گرفت چراکه با 
مسائل جدی اجتماعی و اقتصادی کشور مواجه می شویم و اگر به چنین جایی هم برسیم، باید فرآیند 
طوالنی از کار تخصصی و اقناع اجتماعی صورت بگیرد؛ تجربه بنزین هم تجربه سختی بود و همچنین 

هم اکنون جامعه شرایط قبول چنین اتفاقی را ندارد.

آمارهای منتشر شده می گویند تورم در استان اصفهان پایین تر از میانگین کشوری است؛

سفره هایی که آب می رود

تورم مـی رود تا همـراه جدا نشـدنی بیـش از دو دهـه اقتصـاد ایران 
نام بگیـرد . بررسـی آمارهای منتشـر شـده توسـط مرکـز آمـار ایران 
دربـاره نـرخ تـورم نشـان می دهـد، متوسـط نـرخ تـورم بلندمـدت 
)سـال های ۱۳۷۰ تـا ۱۳۹۸( اقتصاد ایـران نزدیک بـه ۲۰ درصد بوده 
اسـت.این در حالـی اسـت کـه تقریبا همـه کشـورهای دنیا توانسـته 

انـد معضل نـرخ تـورم را حـل کنند.

تورم؛ یار جدا نشدنی اقتصاد ایران
متوسـط نـرخ تـورم در سـال ۲۰۱۸ در دنیـا، ۲.۴ درصد بوده اسـت و 
ایران در سـال گذشـته میالدی، پس از ونزوئال، زیمباوه و آرژانتین در 
رتبه چهـارم جهـان از لحاظ نرخ تورم قرار داشـته اسـت. کارشناسـان 
و شـاخص هـای اقتصـادی مـی گوینـد قـرار نیسـت این معضـل به 

زودی در اقتصـاد ایـران مهـار شـود. ایـن مسـئله هـم در آمـار مراکز 
داخلی و هـم گزارش هـای مجامع جهانی مشـاهده می شـود. بانک 
جهانـی بـرای ذکر رونـد نزولـی نرخ تـورم ایـران در گـزارش خـود به 
آمارهای منتشرشـده توسـط دولت ایران )طی بازه زمانی ذکرشـده( 
اسـتناد کرده اسـت. بانـک جهانی بـه ایسـنا اطـالع داده اسـت که با 
توجـه بـه فشـارهای تورمـی ناشـی از شـیوع کوویـد-۱۹ و تغییـرات 
نـرخ ارز، رونـد تـورم مـاه هـای آینـده را صعـودی ارزیابی مـی کند و 
پیـش بینی فعلـی بانـک جهانی از متوسـط نرخ تـورم ایران در سـال 
۲۰۲۰معـادل ۲۹ درصـد خواهد بود که هشـت درصـد بیشـتر از برآورد 

قبلی صـورت گرفتـه در آخریـن گـزارش این نهاد اسـت.

آمارهای جدید چه می گویند؟

 بر اسـاس جدیدترین آمار منتشـر شـده از سـوی مرکز آمـار ایران در 
خرداد ماه بیشـترین نـرخ تـورم ماهانه خانوارهـای کشـور مربوط به 
اسـتان کردسـتان با ٥,٥ درصد افزایـش و کمترین نرخ تـورم ماهانه 
مربـوط بـه اسـتان بوشـهر بـا ٠.١ درصـد افزایـش اسـت. در خـرداد 
مـاه ١٣٩٩ عـدد شـاخص کل بـرای خانوارهـای کشـور )١٠٠=١٣٩٥( 
بـه ٢١٤,٢ رسـید که نسـبت بـه مـاه قبـل ٢.٠ درصـد افزایش نشـان 
می دهـد. در ایـن ماه بیشـترین نرخ تـورم ماهانـه خانوارهای کشـور 
مربـوط به اسـتان کردسـتان بـا ٥.٥ درصـد افزایـش و کمتریـن نرخ 
تـورم ماهانـه مربوط به اسـتان بوشـهر بـا ٠.١ درصـد افزایش اسـت. 
درصـد تغییـر شـاخص کل نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل )تورم 

نقطه بـه نقطـه( بـرای خانوارهـای کشـور ٢٢.٥ درصد  اسـت. 

در اصفهان چه خبر است؟
جدیدتریـن آمـار منتشـر شـده از سـوی مرکـز آمار ایـران نشـان می 
دهد تورم در اسـتان اصفهان به نسـبت میانگین کشـوری عدد پایین 
تـری را نشـان می دهـد بـر ایـن اسـاس تـورم در شـهرهای اسـتان 
۲۲/۱ و در روسـتاهای اسـتان بـا درصـدی باالتـر بـه ۲5/۸رسـیده 
اسـت. نکته قابل توجـه اینکه آمار بـاالی تورم در روسـتاهای اصفهان 
همچنان مهـار نشـده و باالتـر از میانگین کشـوری قـرار دارد در حالی 
کـه در شـهرها وضعیت بهتر اسـت. بر اسـاس آمار تازه منتشـر شـده 
در حالی کـه تورم نقطـه به نقطه در روسـتاهای کل کشـور عـدد۲۱/۱را 
نشـان مـی دهـد در روسـتاهای اسـتان اصفهان ایـن عدد بـه ۲5/۸ 
رسـیده کـه پـس از هرمـزگان بـا ۲۶/۴  در رتبه پر تـورم ترین اسـتان 
کشـور قـرار دارد، ایـن رویه امـا در شـهرها به نسـبت مالیم تر اسـت. 
آمـار نشـان مـی دهـد اصفهـان در رده دوازدهـم در میـان پـر تـورم 
تریـن اسـتان هـای کشـور قـرار دارد و شـاخص تـورم نقطه بـه نقطه 
آن در شـهرهای اسـتان عدد ۲۱/۴ را نشـان مـی دهد تورم در دسـته 
خوراکی هـا و آشـامیدنی ها در اصفهـان هم به نسـبت کاالهـای غیر 
خوراکـی و خدمـات بیشـتر بـوده اسـت و در حالی کـه نرخ تـورم ۱۲ 
ماهـه  در رسـته خوراکـی هـا ۲۶/۸ بـوده اسـت تـورم کاالهـای غیـر 
خوراکـی و خدمـات عـدد ۲5/۱ را نشـان مـی دهـد همچنیـن تـورم 
نقطـه بـه نقطـه كاالهـا وخدمـات مصرفـی خانوارهـای كشـور کـه به 
تفکیـک اسـتان ها منتشـر شـده اسـت، نشـان مـی دهد بیشـترین 
جهـش قیمتـی در بخـش حمل و نقـل بـرای اصفهانـی ها بـا ۴۴/5 
صورت گرفتـه اسـت و پایین ترین نـرخ تورم هـم در رسـته ارتباطات 

قـرار دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در شرایط بعد از 
کرونا ظرف سه ماه گذشته حداقل 5۳۰ هزار میلیارد 
ریال ویژه کمک به صنعت اختصاص داده شده است 
که البته بخشــی از این بودجه برای جبران خسارات 
کرونا تخصیص یافت.محمدباقر نوبخت در بازدید از 
مجموعه صنعتی اسنوا اظهار داشت:  در شرایط بعد از 
کرونا ظرف سه ماه گذشته حداقل 5۳۰ هزار میلیارد 
ریال ویژه کمک به صنعت اختصاص داده شده است 
که البته بخشــی از این بودجه برای جبران خسارات 
کرونا تخصیص یافت.رییس سازمان برنامه و بودجه با 
اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط کرونایی، 

اظهارداشت: ستاد اقتصادی دولت وظیفه خود می داند 
از تمامی این طرح ها حمایت الزم داشته باشد و با توجه 
به اینکه این واحدها نیازمند سرمایه گذاری توسعه ای 
هستند، سرمایه در گردش، ســرمایه ثابت و سرمایه 
توسعه این بنگاه های اقتصادی را تامین خواهیم کرد.

وی ادامه داد: حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در کنار دولت برای تکمیل زیر ساخت ها، تامین نیازها 
و رفاه مردم تجلی وحدت و انسجام ملی است و امروز 
در شــرایطی صحبت می کنیم که شرکت های بزرگ 
خارجی تولید کننده لوازم خانگی مانند سامسونگ و 
ال جی به واسطه تحریم های مستقیم و غیرمستقیم 
آمریکا از کشــور خارج شــدند.نوبخت اظهارداشت: 
همچنین دشــمن وضعیت بازار ارز را هدف قرار داد و 
تمام تالش خود را به کار گرفته اســت تا چرخ اقتصاد 

کشور متوقف شود و با این توقع مردم را متاثر کند و در 
چنین فضایی مجموعه ای مانند اسنوا توانسته است 
نیازهای اساســی خانواده های ایرانی را در حوزه لوازم 
خانگی را با مناســبت ترین قیمت و کیفیت مطلوب 
تامین کند.رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
این وضعیت به مدیران اقتصادی دولت نیز شرایطی را 
نشان داده است که برای مصونیت از تحریم اقتصادی 
دشــمن چرخش و گردش اقتصادی را دنبال کنیم؛ 
وظیفه و مسئولیت مدیران اقتصادی دولت برای فعال 
کردن این شرکت ها به جز نگاه اقتصادی، نگاه ملی و 
امنیت ملی به این شرکت هاســت و تالش می کنیم 
هم نیازهــای این شــرکت ها را تســهیل کنیم، و هم 
بروکراسی های اداری که موجب کند شدن فعالیت این 

واحدهای تولیدی می شود را همواره کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه در اصفهان مطرح کرد:

 کمک 530 هزار میلیاردی دولت به صنعت در 3 ماهه
 نخست سال جاری

خبر روز

 امضای تفاهم نامه طرح تامین 3هزار 
مسکن محرومین

طرح تامین ۳ هزار مسکن محرومین در استان اصفهان امضا شد .تفاهم نامه طرح تامین ۳۰۰۰ 
واحد مســکن محرومین اســتان اصفهان با حضور دکتر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس تابش، رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور و دکتر 
رضایی استاندار اصفهان به امضا رسید.این تفاهم نامه در راســتای تامین مسکن برای خانواده 
های نیازمند و فاقد سرپناه مناسب در سطح روستاها و شــهرهای استان اصفهان بین سازمان 
برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و استانداری اصفهان در پایان جلسه شورای 
برنامه ریزی استان منعقد شد.هدف این تفاهم نامه، ســاخت ۳هزار واحد مسکونی با متوسط 
مساحت ۶۰ متر مربع است که جامعه هدف آن خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر ساکن در مناطق 
روستایی و شــهرهای دارای ظرفیت استقرار دائم جمعیت شــامل خانوارهای دارای واحدهای 

مسکونی غیرمقاوم و در معرض خطر و خانوارهای محروم فاقد مسکن مناسب است.

 آغاز مرحله اول خرید حمایتی گوشت قرمز از دامداران
 استان اصفهان

مدیرکل شرکت پشــتیبانی امور دام اســتان اصفهان از آغاز مرحله خرید حمایتی گوشت قرمز 
مازاد گوساله در اســتان خبر داد.علی اکبر نجفی با بیان اینکه اکنون ۱۱ استان کشور با مازاد دام 
سنگین ) گوساله پروار شده ( روبه رو هستند، افزود: بخشــنامه خرید حمایتی گوشت قرمز از 
سوی دفتر مرکزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان برای حمایت از دامــداران و همچنین تامین ذخایر 
گوشت مورد نیاز کشور از منابع داخلی ابالغ شد.وی ادامه داد: براساس این بخشنامه هرکیلوگرم 
گوشت قرمز منجمد به شــکل پنج تکه تفکیکی و بســته بندی کارتنی با قیمت ۶۰ هزار تومان به 
صورت علی الحساب از تولیدکنندگان خریداری می شود.به گفته مدیرکل شرکت پشتیبانی امور 
دام اســتان اصفهان، نرخ فعلی خرید گوشت قرمز براســاس نرخ مصوب دام زنده کیلویی ۲۷ 
هزار تومان تخمین زده شده است و براساس درخواست توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
درصدد اصالح قیمت هستیم و در صورت اعالم نرخ مصوب گوشت قرمز توسط سازمان حمایت از 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ما به التفاوت مبلغ به تولیدکنندگان پرداخت می شود.

افزایش نرخ تخم مرغ با عدم تزریق نهاده ها در بازار
مدیرعامل اتحادیه شــرکت های تعاونی مرغ تخم گذار و مادر اســتان اصفهــان پیرامون گرانی 
تخم مرغ به دلیل نوسانات دالر، گرانی نهاده ها، رشــد هزینه های تولید، گفت: عدم تخصیص ارز 
دولتی الزم برای تامین نهاده ها ســبب گرانی های اخیر تخم مرغ شــده است.سید شهاب الدین 
افضل با اشــاره به اینکه هم اکنون نرخ سویا و ذرت نســبت به نرخ مصوب ۱5۰ درصد افزایش 
داشته است، اظهار داشــت: تعیین قیمت مصوب تنظیم بازار برای هرکیلوگرم نهاده  سویا ۲ هزار 
و 5۰۰ نرخ غلطی اســت. چنانچه بهای پیشــنهادی اتحادیه با نرخ مصــوب ۱۰ هزار و 5۰۰ تومان 
بوده در نظر بگیریم و رشد ۱5۰ درصدی سویا را هم لحاظ کنیم، پس قیمت فعلی تخم مرغ گران 
نیست.وی با بیان اینکه نرخ نهاده ها به قیمت های ارزی گره خورده است، افزود: در حال حاضر 
کمبود و عدم تزریق کافی نهاده در بازار، قیمت تمام شده تخم مرغ را افزایش داده است به نحوی 
که امروز هرکیلوگــرم تخم مرغ درب مرغداری های اصفهان ۱۲ هزار 5۰۰ تومان عرضه می شــود.

مدیرعامل اتحادیه شــرکت های تعاونی مرغ تخم گذار و مادر اســتان اصفهان اضافه کرد: البته 
 عرضه تخم مرغ با این قیمت برای تولیدکنندگان سودی باقی نمی گذارد و فقط صرف هزینه های

 متعارف می شود.

کافه اقتصاد

اشتغال زایی 1400 نفر در بخش کشاورزی استان اصفهاناخبار
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در هفته جهاد کشاورزی ۱۶5 پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان با اشتغال زایی ۱۴۰۰ نفر به بهره برداری رسید.

مهرداد مرادمند با اشاره به اینکه این پروژه ها شامل آبی خاکی، آبیاری های نوین، مرمت و بازسازی قنوات، احداث گلخانه ها و صنایع تبدلی و تکمیلی که جز نیازهای اساسی 
استان بوده است، اظهار کرد: در برنامه های سال جاری قصد داریم ۱۳ هزار هکتار آبیاری های  نوین را به ثمر برسانیم.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در خصوص مرمت و بازسازی قنوات اعتبارات خوبی گرفته ایم، گفت: امیدواریم بتوانیم نزدیک ۴۰ کیلومتر از قنوات را مورد بازسازی قرار بدهیم.وی با اشاره به اینکه یکی 
از مباحث مهم کشاورزی تنظیم بازار فرآوری محصوالت کشاورزی، جلوگیری از خام فروشی و کاهش ضایعات است، تصریح کرد: ایجاد زنجیره های ارزش و زنجیره های تولید 
محصوالت کشاورزی را به صورت جدی در دستور کارمان قرار دادیم تا بتوانیم در خصوص محصوالتی نظیره شیر، تخم مرغ، گوشت، گل محمدی و زعفران که ارزش افزوده و 
مزیت نسبی در استان اصفهان دارند را نهایی و تکمیل کنیم.مرادمند با اشاره به اینکه باید محصوالت را صادرات محور تولید کنیم تا هر زمان نیاز بود بحث صادرات صورت بگیرد، 

اذعان داشت: محصوالت گلخانه ای، لبنی، شیر خشک و سایر محصوالت با کیفیت استان، امکان صادر شدن دارد و در حال صادر شدن است.

مستاجران بیابان
یک خانــواده در اهــواز  به دلیل 
مشــکالت مالی مجبور به تخلیه 
خانه شدند و از آنجایی که مبلغی 
برای اجاره خانه ندارند، در بیابان 
های منطقه گلدشــت اهواز روز و 

شب را سپری می کنند .

وز عکس ر

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران در مسیر توسعه

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه 
کنارگذر شرق اصفهان اظهار داشت: این پروژه 
از جمله پروژه های موثر ترافیکی در اصفهان و 
کشور است که سهم بزرگی از نظر ترانزیتی بر 
عهده دارد. اسالمی ادامه داد:  این پروژه جزو 
پروژه های جهش تولید محسوب می شود که 
در هفته دولت حدود ۶۳ کیلومتر آن )قطعات 
یک و دو( افتتاح می شود و قطعه باقی مانده 
)قطعه ۳( به طول ۳۱ کیلومتر اســت که در 
خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد. 
وی افزود: به دالیل گوناگونی اجرای این پروژه 
طوالنی شده بود که خوشبختانه با توجه به رفع 
مشکالت و انتخاب سرمایه گذارجدید عملیات 
اجرایی در یک سال ونیم گذشته شتاب گرفت. 
وزیر راه و شهرسازی مبحث قطار سریع السیر 
را از دیگر پروژه های مهم این استان برشمرد 
و عنوان کــرد: این پروژه را پــس از یک دوره 
توقف، در ســال گذشــته فعال کردیم که در 
حال حاضر به دلیل موضــوع کرونا وقفه ای 
در آن ایجاد شده و به زودی عملیات آن آغاز 
خواهد شد؛ همچنین این پروژه تاکنون باالی 
۷۰ درصد پیشرفت زیرســازی راه آهن تا قم 
را داشته اســت و امیدواریم در همین دولت 
بتوانیم ریل گــذاری را انجــام دهیم. وی در 
ادامه گریزی به افزایش قیمت مسکن و اجاه 
بها زد و در خصوص تمهیدات اندیشیده شده 
در این حوزه بیان کرد: قیمت مسکن متاثر از 
حوزه مسکن و عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه از 
بازارهای موازی تاثیــر می پذیرد لذا دولت با 
توجه به شرایط فعلی در این خصوص مداخله 
کرده و بسته های سیاستی و حمایتی طراحی 
کرده است که در صورت مصوب شدن آن، به 
اطالع مردم عزیز خواهیم رساند. اسالمی در 
خصوص مالیات بر خانه هــای خالی گفت: 
سامانه ای طراحی شده و در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار گرفته است که این سازمان 
متعهد هســتند در همین فصــل برگه های 
مالیات را برای مالکینی که واحد مســکونی 

خالی دارند، ارسال کنند.
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رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

حمایت از تولید از اولویت های دستگاه قضایی است
رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در بازدید اعضای شورای قضایی استان از یکی از کارخانه های 
فرآوری لبنیات در شــهرکرد، گفت: برای تحقق جهش تولید تنها حمایت لفظی کافی نیست و باید این 
حمایت ها جنبه عملیاتی پیدا کند. احمدرضا بهرامی افزود: در ســال جهش تولید باید توجه ویژه ای به 
نیروی کار و رفع موانع تولید شود و الزم است همه دستگاه ها از تمام ظرفیت خود برای رونق کسب و کار در 
کشور استفاده کنند.بهرامی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید یکی از اولویت های مهم دستگاه قضاست، 

اضافه کرد: پیگیری مطالبات بانک ها از واحد های تولیدی نباید منجر به تعطیلی این واحد ها شود.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

تعهد به مردم، مهم ترین رویکرد نیرو های مسلح 
رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح چهارمحال و بختیاری گفت: نیرو های مسلح حافظ امنیت 
جامعه و آماده از خودگذشتگی هستند و تعهد به مردم از مهم ترین رویکرد های نیرو های مسلح به 
شمار می رود.عباس مانیان افزود: مهم ترین اهداف سازمان نظام قضایی نیرو های مسلح حفظ 
اقتدار نیرو های مسلح است که در محیطی قانونمند همه را به اجرای قانون ملزم کند تا نظم و آگاهی 
در آن نهادینه شود.مانیان گفت: خط مشی سازمان قضایی نیرو های مسلح ایجاد عدالت در جامعه 
و حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری است و نیرو های مسلح همواره برای برقراری نظم و 

امنیت و تحقق ارکان اصلی حقوق شهروندی در جامعه تالش می کنند.

توقیف 5 دستگاه خودروی متخلف و مزاحم در شهرکرد
 رییس پلیس امنیت عمومی چهارمحال و بختیاری از توقیف ۵ دستگاه خودرو متخلف و مزاحم در 
شهرکرد خبر داد.سرهنگ اسکندر سعیدی اظهارداشت: به دنبال وصول گزارشات و شکایات متعدد 
مردمی مبنی بر این که در ساعات پایانی شب تعدادی خودرو با تغییر در سیستم استاندارد خودرو، 
در سطح شهرکرد خصوصا خیابان های کاشــانی، مطهری و امیرکبیر و مجتمع فن آوران اقدام به 
تیک آف، ایجاد آلودگی صوتی، کورس گذاشــتن و دور دور کرده یا با تولید صداهای ناهنجار برای 
اهالی ایجاد مزاحمت می  کنند، نظر به اهمیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دســتور کار عوامل 
پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.رییس پلیس امنیت عمومی  چهارمحال و بختیاری افزود: 
در همین راستا تعدادی از این خودروهای متخلف شناســایی و با هماهنگی قضایی طی چندین 
مرحله، ۵ دستگاه از این خودروها توقیف شدند.وی بیان داشت: در ادامه با تحقیقات صورت گرفته 
واحد صنفی که سیستم موتور خودروها را به صورت غیرقانونی تغییر می داد شناسایی و با هماهنگی 
قضایی بازرسی شد. رییس پلیس امنیت عمومی استان  چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای این 
طرح موجبات رضایتمندی شهروندان و اهالی را فراهم آورد.سرهنگ سعیدی با بیان اینکه ادامه 
اجرای طرح مذکور و شناسایی و توقیف ســایر خودرو های متخلف و مزاحم در دستور کار پلیس 
امنیت عمومی استان قرار دارد، از عموم شهروندان خواســت تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف 

دراین خصوص موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

چهارمحال و بختیاری رویشگاه گیاهان دارویی
رویش بیش از ۴۰۰ گونه گیاه دارویی در چهارمحال و بختیاری ظرفیت عظیمی در تولید ثروت محسوب 
می شود.مدیرکل جهادکشاورزی استان گفت: در سه ســال متوالی بیش از یک هزار و ۸۰۰ هکتار از 
اراضی و مستثنیات مردم به کشــت گیاهان دارویی اختصاص یافته است که چهارمحال و بختیاری 
را در سال ۹۷ به رتبه سوم و در ســال ۹۸ به رتبه دوم در سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور رساند.

ذبیح ا... غریب افزود: از این سطح ساالنه بیش از دو هزار و ۳۰۰ تن گیاه دارویی برداشت می شود.

بام ایرانبا مسئولان

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار شود

اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری در شـورای برنامه ریـزی و توسـعه 
اسـتان با اشـاره به تاکیـدات مقـام معظـم رهبـری در زمینـه فعالیت 
مدیران در سـال پایانی دولت، اظهار داشـت: باید مسـئوالن اجرایی در 
سـال پایانی دولـت هماننـد سـال اول فعالیت اجرایی داشـته باشـند 
تـا منجـر بـه سسـتی نشـود و حتـی مهم تـر از سـال های میانـی بایـد 
امـورات پیگیـری شـود تـا کارهـا رهـا نشـود.اقبال عباسـی گفـت: بـه 
عنـوان کارشـناس به کـم و کیـف بودجـه ریـزی در کشـور انتقـاد دارم 
زیرا ایـن نـوع برنامه ریـزی بـرای بودجـه ایـراد دارد زیرا اسـتان های 
توسـعه نیافته نمی توانـد آن طـور کـه بایـد از بودجـه کشـور بهره منـد 
شـوند به نحوی کـه ۳۰ درصد از تمـام بودجـه در اختیار شـورای برنامه 
ریزی در اسـتان اسـت که حتـی همیـن میزان هم مـورد انتقاد اسـت.
اسـتاندار چهارمحـال و بختیـاری افـزود: ایـن میـزان در سـال های 
گذشـته ۱۵ درصد بوده و اکنون همـان ۳۰ درصد در اختیار اسـتانداران 
بـرای توزیـع قـرار می گیـرد.وی بیـان کـرد: اسـتان هایی کـه تعـداد 
بیشـتری نماینـدگان متحـد دارنـد در سـال های گذشـته ردیف هـای 
شـغلی مناسـبی را بـرای پروژه هـای خـود اخـذ کردنـد و باید بررسـی 
شـود کـه اسـتان های توسـعه نیافته و کوچـک کـه تعـداد نمایندگانـی 
کمتـری دارنـد یـا تاثیرگـذاری نماینـدگان مجلـس آنـان کمتر اسـت 
چقدر ردیف ملـی برای پروژه هـای خود اختصـاص داده انـد.وی بیان 

کـرد: سـال ۹۷، ۸۰۰ میلیـارد تومان اعتبـار و اکنـون یک هـزار و ۳۰۰ تا 
یک هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان بودجـه در اختیار اسـتان قـرار می گیرد 
کـه مقـدار بسـیار اندکـی بـه پروژه هـا می رسـد به همیـن دلیل اسـت 
کـه در اسـتان پروژه هـا طوالنـی می شـود و حتی کیفیـت و عمـر مفید 
خـود را از دسـت می دهد.وی گفـت: اسـتان های کمتـر برخـوردار باید 
بیشـتر مدنظر قـرار گیرنـد زیرا بـا ایـن شـرایط سـرمایه گذاران بخش 
خصوصـی هـم تمایـل بیشـتری بـه سـرمایه گذاری در اسـتان های 
برخوردار دارند.عباسـی گفت: از ۷۰ درصد دیگر بودجه اسـتان بخشـی 
بـه پروژه هـای ملـی اختصـاص داده می شـود و بخشـی نیز کـه میان 
۲۰ تـا ۳۰ درصـد اسـت در اختیـار وزارتخانه هـا بـوده کـه بـه صـورت 
گلوبـال توزیـع می شـود. وی بـا تاکید بـر جـذب سـرمایه های بخش 
خصوصـی، گفـت: پروژه هایی که سـرمایه گـذار دو برابر بودجه اسـتان 
حاضر اسـت در آن سـرمایه گذاری کنـد باید بیشـتر مورد بهـره برداری 
قـرار گیـرد که ایـن مهـم خدمت رسـانی بـه مـردم اسـت و بایـد موانع 
سـرمایه گـذاران برطـرف شـود.وی عنـوان کـرد: پروژه های نیمـه کاره 
بایـد به بخـش خصوصـی واگـذار شـود و نبایـد دسـتگاه های اجرایی 
قیمت هـا را آنقـدر بـاال در نظـر بگیرد تـا بخـش خصوصـی وارد میدان 
نشـود اگـر ایـن مهـم صـورت نگیـرد پروژه هـا طوالنـی مـدت شـده و 

مـردم بدبیـن و ناراضـی می شـوند.
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مفاد آراء
4/37 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامهای اخبار اصفهان و زاینده رود 
چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از 
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود 
.و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
 دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
»امالک وابنیه واقع در بخش 8  و 9  ثبت اصفهان «

1- رأی شــماره 139960302009000279  مورخ  1399/02/31 خانم سهیال محمدی 
مبارکه فرزند محمد حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/22 
متر مربع مجزی شــده از  پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی 52291 مورخ 1350/11/16 دفتر 

29- اصفهان  از مالک رسمی عبداهلل رئیسی 
 2- رأی شــماره 139960302009000278  مورخ  1399/02/31 آقای بختیار آقاجانی 
فرزند باقر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/22 متر مربع مجزی 
شده از  پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه 
از مالک رسمی به موجب سند رســمی 52291 مورخ 1350/11/16 دفتر 29- اصفهان  از 

مالک رسمی عبداهلل رئیسی
3- رأی شــماره 139860302009004271 مــورخ  1398/11/28 خانم نرگس صفایی 
فرزند عالمعلی ششدانگ قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 1051/13 متر مربع 
مجزی شده از  پالک ی8-  اصلی  واقع در بخش8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی 
با واسطه از مالک رسمی به موجب ســند 40549 مورخ 1374/12/12 دفتر 39 اصفهان  از 

مالک رسمی بهزاد قربانی سینی
4- رأی شــماره 139860302009004231 مــورخ  1398/11/30 آقای چنگیز یلمه ها 
فرزند نوروز علی  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 350/33متر مربع مجزی شده از  
پالک 41-  اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واســطه از 
مالک رسمی به موجب سند رسمی 6968 مورخ 1328/03/28 دفتر 40- اصفهان  از مالک 

رسمی محمد نیازی 
5- رأی شــماره 139960302009000268  مورخ  1399/02/31 خانم اشــرف فرشید 
طالخونچه فرزند ولی اهلل ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 93/44 متر مربع مجزی شده 
از  پالک 300 فرعی از 40-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی 

با واسطه   از مالک رسمی قاسم صداقت طالخونچه  
6- رأی شــماره 139960302009000269  مورخ  1399/02/31 خانم اشــرف فرشید 
طالخونچه فرزند ولی اهلل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 254/58 متر مربع مجزی شده 
از  پالک 300 فرعی از 40-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی 

با واسطه   از مالک رسمی قاسم صداقت طالخونچه  
7- رأی شماره 139960302009000271  مورخ  1399/02/31 آقای پنجعلی شاهمرادی 
ورنامخواستی فرزند حسن ششــدانگ یک باب خانه و زمین محصور متصله  به مساحت 
493/27 متر مربع مجزی شده از  پالک 16-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 
بموجب قباله عادی با واسطه به موجب سند شــماره 25975 مورخ 1351/03/17 دفتر سه 

شهرضا  از مالک رسمی یداهلل گودرزی سرارودی 
8- رأی شــماره 139960302009000276  مورخ  1399/02/31 آقای اسفندیار قربانی 

اسماعیل ترخانی فرزند حشمت اهلل  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 242/40 متر مربع 
مجزی شــده از  17-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 
واسطه به موجب سند رسمی 25612 مورخ 1351/03/1 دفتر سه شهرضا  از مالک رسمی 

رحمت اهلل قربانی 
9- رأی شماره 139960302009000277  مورخ  1399/02/31 آقای حشمت اهلل قربانی 
اسماعیل ترخانی فرزند نعمت اهلل  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 321/76 متر مربع 
مجزی شده از  پالک 16-اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 
واسطه  به موجب سند 15760 مورخ 1337/12/12 دفتر 4 شهرضا  از مالک رسمی عبدالخالق 

باروتی شاهکوچکی 
10- رأی شماره 139960302009000 284  مورخ  1399/02/31 آقای هیبت اهلل مومنی 
نهچیری فرزند عزیز ششدانگ یک باب گلخانه  به مساحت 315/40 متر مربع مجزی شده 
از پالک 9-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه   از 

مالک رسمی بهادر خان نهچیری 
11- رأی شماره 139960302009000029  مورخ  1399/01/18 آقای حمیدر ضا عقیلی 
فرزند ابراهیم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 192 متر مربع مجزی شده از  پالک 165 
فرعی از یک-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه   به 
موجب سند 519 مورخ 1316/05/20 دفتر 4- شهرضا از مالک رسمی اسماعیل نصوحی 

دهنوی   
12- رأی شماره 139860302009004220 مورخ  1398/11/28 آقای جعفر رحیمی لنجی 
فرزند هاشم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت   230/70 متر مربع مجزی شده از  پالک 
19- اصلی   واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  به موجب سند 

33629 مورخ 1348/03/27 دفتر 86 - اصفهان از مالک رسمی حسینقلی مهدوی لنجی
13- رأی شماره 139960302009000280  مورخ  1399/02/31 آقای اسماعیل صادقی 
سرارودی فرزند مصطفی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 234/84  متر مربع مجزی 
شده از  پالک 16-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  
به موجب سند 25968 مورخ 1351/03/17 دفتر سه شهرضا  از مالک رسمی کریم باقریان 

سرارودی
14- رأی شــماره 139960302009000270  مورخ  1399/02/31 آقای حسن احمدپور 
مبارکه فرزند محمود ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 217/66 متر مربع مجزی شده از  
پالک 3485 فرعی از 2-  اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 

واسطه   از مالک رسمی حاج عبدل احمدپور
15- رأی شــماره 139960302009000267  مورخ  1399/02/31 آقای مسیب فروغی 
قهنویه فرزند علی یار  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 296/36 متر مربع مجزی شده 
از  پالک 1262 فرعی از 19-  اصلی  واقع در بخــش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه به موجب سند رسمی 36284 مورخ 1354/02/28 دفتر سه شهرضا   از مالک 

رسمی سرفراز رضایی 
16- رأی شماره 139960302009000286  مورخ  1399/02/31 آقای حجت اهلل گودرزی 
سرارودی فرزند رمضان  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  220متر مربع مجزی شده از  
پالک 12فرعی از 6-  اصلی  واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 
واسطه  به موجب سند شــماره 844 مورخ 1322/03/16 دفتر 62 اصفهان از مالک رسمی 

خلیل راستی
17- رأی شــماره 13996030200900037  مورخ  1399/01/18 خانم فرشــته وفایی 
بروجنی فرزند اصغر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180 متر مربع مجزی شده از  پالک 
41-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واســطه   از مالک 

رسمی محمد حسین خان یاوری
18- رأی شماره 139960302009000285  مورخ  1399/02/31 آقای علی غضنفرپور 
خولنجانی فرزند حسن  ششدانگ یک درب باغ  به مساحت  1996/25 متر مربع مجزی شده 
از پالک 507-  اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه 
به موجب سند رسمی شماره 28593 مورخ 1351/12/6   از مالک رسمی مرتضی غضنفر 

پور خولنجانی
19- رأی شماره 139960302009000 254  مورخ  1399/02/31 خانم نوریجان امیدی 

دومکانی فرزند عبدالرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 153/68 
متر مربع مجزی شــده از پالک 11-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه  به موجب سند 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 62 اصفهان  از مالک 

رسمی بهادر خان نهچیری
20 - رای شــماره 139960302009000 255  مــورخ  1399/02/31 آقای علی  امیری 
دومکانی فرزند یار علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 153/68 متر 
مربع مجزی شده از پالک 11-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه  به موجب سند 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 62 اصفهان  از مالک رسمی 

بهادر خان نهچیری
21-رأی شــماره 139960302009000 266  مورخ  1399/02/31 آقای علی ملک پور 
قهنویه فرزند خداداد ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  289/30  متر مربع مجزی شده از 
پالک 111262 فرعی از 19-  اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه  به موجب سند 36284مورخ 1354/02/28 دفتر سه شهرضا  از مالک رسمی 

سرفراز رضایی
22  -رأی شماره 13980302009002104  مورخ  1398/09/13 آقای عبدالرسول صفایی 
قهنویه فرزند محمد  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 138/25 متر مربع مجزی شده 
از پالک 11-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واســطه  
به موجب ســند 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 62 اصفهان  از مالک رسمی بهادر خان 

نهچیری
23-رأی شــماره 139960302009000 256  مورخ  1399/02/31 آقای محمد رحیمی 
لنجی فرزند مصطفی از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 196/17 متر مربع مجزی شده 
از پالک 12-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  از 

مالک رسمی عبدالخالق باروتی 
24-رأی شماره 139860302009004222   مورخ 1398/11/30 خانم لیال صفایی فرزند 
محمدرضا از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 194/84  متر مربع مجزی شده از پالک 
114 فرعی از 19  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه   

از مالک رسمی علیرضا ضیایی قهنویه 
25-رأی شماره 139960302009000 273  مورخ  1399/02/31 آقای سید جالل هاشمی 
فرزند اسماعیل از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت317/28متر مربع مجزی شده 
از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  به 
موجب ســند 52429 مورخ 1351/11/04 دفتر 29 اصفهان  از مالک رسمی احمد ایرانپور 

مبارکه
26-رأی شــماره 139960302009000 275  مــورخ  1399/02/31 آقای حامد ایرانپور 
مبارکه فرزند ابراهیم چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 174/43 متر 
مربع مجزی شده از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه  به موجب سند 52360 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 اصفهان  از مالک رسمی 

رجبعلی ایرانپور مبارکه
27- رأی شــماره 139960302009000 274  مورخ  1399/02/31 خانم مریم فروغی 
فرزند صفرعلی دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 174/43 متر مربع 
مجزی شده از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی 
با واسطه  به موجب ســند 52360 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 اصفهان  از مالک رسمی 

رجبعلی ایرانپور مبارکه
28- رأی شــماره 139960302009000 288  مورخ  1399/02/31 خانم اعظم اســدی 
مبارکه فرزند عوضعلی سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 210 متر مربع 
مجزی شده از پالک  12- فرعی از 6  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه  به موجب سند 844 مورخ 1322/03/16 دفتر 62- اصفهان  از مالک 

رسمی نجمه بیگم راستی 
29-  رأی شماره 139960302009000 287  مورخ  1399/02/31 آقای اسماعیل رفیعی 
پور فرزند غریبعلی سه دانگ مشاع  از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 210 متر مربع 
مجزی شده از پالک  12- فرعی از 6  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه  به موجب سند 844 مورخ 1322/03/16 دفتر 62- اصفهان  از مالک 

رسمی نجمه بیگم راستی 
30-رأی شماره 139860302009004223  مورخ 1398/11/30 آقای حامد امینی فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 140/50 متر مربع مجزی شده 
از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  به 
موجب ســند 52106 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 اصفهان  از مالک رسمی غالمحسین 

ایرانپور مبارکه
31- رأی شــماره 139860302009004224  مــورخ 1398/11/30 خانم اختر احمدپور 
مبارکه  فرزند اسفندیار  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 140/50 متر 
مربع مجزی شده از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه  به موجب سند 52106 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 اصفهان  از مالک رسمی 

غالمحسین ایرانپور مبارکه
32- رأی شماره 139960302009000283مورخ 1399/2/31 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان مبارکه – موقوفه گورستان امامزاده شاه سلیمان رقبه دو  عرصه ششدانگ یک 
باب ملک موقوفه   به مساحت  29/19 متر مربع مجزی شده از پالک 377/1 اصلی  واقع در 

بخش 9 ثبت اصفهان  وقف معاطاتی
33-رأی شــماره 139960302009000282مورخ 1399/2/31 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان مبارکه – موقوفه گورستان امامزاده شاه سلیمان رقبه یک عرصه ششدانگ یک 
باب ساختمان موقوفه   به مساحت  86/37 متر مربع مجزی شده از پالک 377/1 اصلی  واقع 

در بخش 9 ثبت اصفهان  وقف معاطاتی
34- رأی شــماره 139960302009000265  مورخ  1399/02/31 آقای مهدی قدیری 
بارچانی فرزند محمود ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 268/08 متر مربع مجزی شده از  
پالک 890 فرعی از 2-  اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 

واسطه   از مالک رسمی جعفر قلی طاهری
تاریح انتشار نوبت اول   : 99/04/07

تاریح انتشار نوبت دوم   : 22 /99/04      
م الف: 887459 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

ابالغ رای
4/38 شماره پرونده : 98 /581  ش 9 ح  شــماره دادنامه 54–  24 / 2 / 99 تاریخ رسیدگی : 
درخصوص دادخواست آقای امین عدیم النظر به نشانی شاهین شهر خ مخابرات فرعی 16 
پ24  به طرفیت خواندگان 1- محمود محمدی تهران خ بهشتی خ کادوسی فر کوی آریا 
وطن پور پالک 19 و 2 – علی طاهر تهران خ بهشتی خ کادوسی فر کوی آریا وطن پور پالک 
 19  به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 500 / 149 ریال به اســتناد یک فقره چک 059146 -
 26 / 9 /98 عهده بانک مسکن از حساب جاری شماره 13005619708 و تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسی  گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به 
تصدی امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید نظر به اینکه مستندات 
مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواســته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونی 
اخطاریه و ضمایم آن و استحضار از جریان دادرسی در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به 
دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ابرازنداشته 
است شورا با استصحاب بقای دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده 
مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت 
رای بر محکومیت خواندگان بصورت تساوی به پرداخت مبلغ 000/ 500 / 149ریال بابت 
اصل دین صادر می نماید و به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده 
استفساریه تبصره مذکور مصوب ســال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاســبه آن با دایره اجرای احکام است و مبلغ 
705 / 869 / 2 ریال بابت هزینه دادرســی درحق خواهان صادرمی گردد واعالم می گردد 
حکم صادره غیابی بوده  ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف 
 همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقی دادگستری شهرستان شاهین شهر می باشد. 
 م الف: 887667 حبیب اسالمیان  قاضی  شعبه هشــتم حقوقی شورای حل اختالف 

 شاهین شهر 

 رییس دانشگاه علوم پزشکی،
 خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال:

پویش همگانی استفاده از ماسک 
در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمــات درمانی 
و بهداشــتی چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره به 
آغاز پویــش همگانی اســتفاده از ماســک در این 
اســتان، گفت: این پویش با هــدف ترویج فرهنگ 
خودمراقبتــی و نهادینه کردن ضرورت اســتفاده از 
ماسک راه اندازی شده اســت.مجید شیرانی افزود: 
در این پویش تالش می شــود تا با انتشــار تصاویر 
ماسک زده از افراد تاثیرگذار و سرشناس در شبکه های 
اجتماعــی، دیگر افــراد جامعه را نســبت به رعایت 
مسائل بهداشتی و اســتفاده از ماسک تشویق  کرد.

وی، اســتفاده از ماسک را ســاده ترین و موثرترین 
راهکار پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا دانست 
و گفت: نوع ماســک در درجه دوم اهمیت اســت و 
توصیه می شود افراد خود را نسبت به پوشیدن هر نوع 
ماسکی که در دســترس دارند، ملزم کنند.شیرانی، 
استفاده از ماسک را نشانه مســئولیت پذیری افراد 
عنوان کرد و افزود: اســتفاده از ماسک تاثیر زیادی 
بر پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دارد از همین رو 
اگر هم افراد جامعه خود را مقید به پوشش ماسک 
کنند، می تــوان گام موثــری در مهار ایــن ویروس 
برداشــت.رییس دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات 
درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری در ادامه از 
تداوم شیب صعودی شیوع ویروس کرونا در استان 
خبر داد و گفت: هم در تعداد بیماران ســرپایی و هم 
تعداد بیماران بســتری روند صعودی ویروس کرونا 
را در استان ســپری می کنیم.شــیرانی ،با تاکید بر 
خودداری مردم از برگزاری مراســم های عروسی و 
ختم، خاطرنشان کرد: اگر مردم به رعایت توصیه های 
پزشکی اهتمام جدی نداشته باشند، امکان بازگشت 
بــه محدودیت های فروردین ماه وجــود دارد.وی با 
اعالم وضعیت قرمز در اســتان، افزود: امید اســت 
با همراهی مــردم در رعایت توصیه های بهداشــتی 
و اعمال محدودیت های بیشــتر بتــوان در وضعیت 

بهتری قرار گیریم.



شنبه 7 تیر  1399 / 5 ذی القعده 1441/ 27 ژوئن 2020/ شماره 3004
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان خواستار شد؛

 برطرف کردن موانع فرهنگی و فیزیکی 
بر سر راه معلوالن

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با تاکید بر لزوم برطرف کردن موانع فرهنگی 
و فیزیکی بر سر راه معلوالن، گفت: متاســفانه در برخی مواقع حتی نگاه های مردم به معلوالن در 
جامعه آزار دهنده است.پژمان پورشبانان با بیان اینکه راه اندازی پارک معلوالن، دهکده سالمندی 
مواردی از این دست، کاربرد درستی ندارد، افزود: تمام تفکر و برنامه ما باید روی فرد معلول متمرکز 
شــود تا با باال بردن توانمندی های او بتوانیم زمینه حضور و مشــارکت فعال این قشر را در جامعه 
فراهم کنیم.معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی اســتان با بیان اینکه بخشی از خدمات در 
زمینه توانبخشی مبتنی بر جامعه است، افزود: در واقع باید خدمات توانبخشی را در هر جامعه بومی 
سازی کنیم و از امکانات محلی استفاده کرده و با کمک تســهیلگران، مشارکت اجتماعی را جلب 
کنیم.پورشبانان ادامه داد: متاسفانه در برخی مواقع حتی نگاه های مردم به معلوالن در جامعه آزار 
دهنده اســت، درحالی که ترحم به معلول و اینکه چطور و به چه صورتی باید خدمتی برای معلول 

انجام داد، اشتباه است.

حذف تدریجی کاربرد دفترچه بیمه
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان اظهار داشــت: اولویت سازمان بیمه سالمت حذف تدریجی 
کاربرد دفترچه بیمه و ارائه خدمات به صورت الکترونیک اســت.دکتر بانــک با اعالم این مطلب 
افزود: ســازمان بیمه سالمت در راســتای سیاســت های کلی نظام ســالمت و به منظور تحقق 
دولت الکترونیک، طرح اعتبار ســنجی درمان بیمه شــدگان به صورت الکترونیــک و بدون نیاز 
به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کد ملی را اجرا کرده اســت. بیمه شــدگانی که دفاتر شــان دارای 
نســخه ســفید می باشــد می توانند قبل از مراجعه به دفاتر پیشــخوان جهت تمدید یا تعویض 
دفترچه با کــد دســتوری #۱۶۶۶* از اعتبار دفترچه خود مطلع شــوند و در صورتــی که دفترچه 
بیمه شدگان در این اســتعالم دارای اعتبار باشــد، نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان نیست  و 
می توانند از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ســالمت اســتفاده کنند.وی به نحوه اعتبار 
ســنجی دفترچه های بیمه ســالمت در مراکز درمانی اشــاره کرد و افزود: با توجه بــه آغار طرح 
نســخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیک در اســتان، مراکز درمانی در زمان ارائه خدمت به 
 ،eservices.ihio.gov.ir/hdk بیمه شــدگان از طریق ســامانه نســخه الکترونیک به آدرس
 اپلیکیشن موبایلی سازمان بیمه ســالمت و یا کد دستوری #۱۶۶۶* می توانند از اعتبار دفاتر بیمه 

مطلع شوند.

 توزیع دارو در باشگاه ها و آرایشگاه ها 
غیرمجاز است

رییس اداره مواد و داروهای تحت کنترل معاونت غذا و دارو گفت: تنها مرجع مجاز دارو داروخانه ها 
هستند و مراکز دیگر مانند آرایشگاه ها، باشــگاه ها و عطاری ها مجاز به توزیع دارو نیستند و جزو 
مراکز غیرمجاز محســوب می شــوند، تامین دارو از مراکز غیرمجاز زمینه اعتیــاد و بیماری های 
فراوانی را برای افراد رقم می زند.مریم بلوچی ادامه داد: تنها مرجع مجاز دارو داروخانه ها هستند 
و مراکز دیگر مانند آرایشــگاه ها، باشــگاه ها و عطاری ها مجاز به توزیع دارو نیستند.رییس اداره 
مواد و داروهای تحت کنترل معاونت غذا و دارو خاطرنشــان کرد: تامیــن دارو از مراکز غیرمجاز 
زمینه اعتیاد و بیماری های فراوانی را بــرای افراد رقم می زند، داروهایی کــه در مراکز غیرمجاز به 
 فروش می رسد، شاید سبب الغری شود، اما مشکالت جبران ناپذیری را برای مصرف کنندگان به

 دنبال دارد.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان از فشارمافیای دخانیات برای بازگشایی چایخانه ها و آزاد سازی مصرف قلیان خبر داد؛

فشار مافیا بر سالمت مردم

کاری که نیروی انتظامی و علوم پزشکی  پریسا سعادت
و برخــی از نهادهــای دیگــر در ایــران 
نتوانستند انجام دهند را باالخره ویروس کرونا به پایان رساند. بستن 
چایخانه ها و تعطیلی رســمی قلیان در مراکز عمومی از جمله معدود 
دســتاوردهای مفید کرونا بوده ؛ اتفاقی که حاال مســئوالن بهداشتی 
استان می گویند با فشار مضاعف مافیای مواد دخانی روبه رو است و 
شاید در آینده نزدیک دوباره این فشــارها نتیجه بدهد و شاهد عرضه 
قلیان در چایخانه ها باشیم. پزشکان به شدت در مورد خطرناک بودن 
اســتفاده از مواد دخانی به خصوص قلیان در این دوران هشدار می 
دهد عالوه بر این که استعمال دخانیات می تواند عاملی برای شروع و 
شدت یافتن بیماری کرونا باشــد، استفاده اشتراکی از وسایلی مانند 
قلیان و استنشــاق دود برای افراد در معرض آن می تواند به سرعت 

موجب انتشار این بیماری شود. 
چایخانه ها از جمله معدود صنوفی هســتند کــه در روزهای ابتدایی 
شیوع بیماری کرونا تعطیل شــده و تاکنون مجوز فعالیت پیدا نکرده 
اند. در روزهای گذشــته زمزمه ممنوعیت دائمی مصرف قلیان در این 
مکان ها هم مطرح شــده ؛ اما ظاهرا در پس پرده دست هایی در کار 

اســت تا این تصمیم عملیاتی نشــود . رییس مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفته است، مرکز بهداشت اســتان مانند گذشته آماده مقابله 
با عرضه قلیان اســت، اما در این عرصه تنها مانده ایم، مقابله با قلیان 
عزم جدی می خواهد و دستگاه های نظارتی باید مثل قبل همت کنند. 
حیدری ادامه داد: همکاران ما در کنار همه کارهایی که به عهده دارند، 
نظارت روزانه برای پلمپ مراکز عرضه قلیان را هم انجام می دهند، اما 
جای تاسف دارد که مافیای سیگار و دخانیات سایه سنگینی دارند و 
تمام تالش خود را برای بازگشایی چایخانه ها می کنند. کمال حیدری با 
اشاره به اینکه  هیچ کدام از چایخانه ها در استان از مرکز بهداشت مجوز 
فعالیت ندارنــد، گفت: این موضوع باید پیگیری شــود. این موضوع 
نشان می دهد، باید روی زیرساخت ها بیشتر کار کنیم که همان آگاه 
سازی و توانمند سازی افراد اســت و به سمت علت های روی آوردن 
افراد جامعه به ســمت مواد مخدر برویم، چرا که پرداختن به علت ها 
ســبب می شــود تا معلولیت ها کمتر اتفاق بیفتد و علت ها را باید به 

چالش و بحث کشید. 
حیدری با تاکید به اینکه یکی از شــرایط بازگشایی هر صنف، داشتن 
مجوز از مرکز بهداشت است، اضافه کرد: حتی یک مورد از واحدهایی 

که اقدام به عرضه قلیان می کنند، از معاونت بهداشتی مجوز نگرفته اند، 
اما چند برابر قبل فعالیت می کنند، این موضوع باید از طریق ارگان های 
مربوطه رسیدگی و پیگیری شود و به دلیل دور زدن قانون و یا استفاده 
از خأل قانونی اســت که باعث شــده هم اکنون چند برابر قبل فعالیت 
کنند. وی سیگار و قلیان را زمینه ســاز اعتیاد به مواد مخدر دانست و 
گفت: کسی نمی تواند منکر ضررهای فراوان قلیان شود، اما در زمینه 
مبارزه با عرضه قلیان ما تنها مانده ایــم و اگرچه آمادگی کامل در این 
زمینه داریم، اما عزم جدی می خواهد و دستگاه های نظارتی باید مثل 

قبل همت کنند.
 این سخنان در حالی مطرح شــده اســت که در برخی از استان ها، 
ســایر نهادهای ذی صالح مانند قوه قضاییه و دادســتانی به مسئله 
استفاده از قلیان در مراکز عمومی ورود کرده اند؛ اما در اصفهان هنوز 
این اتفاق نیافتاده اســت. پلیس، اتاق اصناف و قوه قضاییه از جمله 
مراکزی هستند که می توانند در کنار علوم پزشکی از ممنوعیت عرضه 
قلیان حمایت کنند؛ ولی به نظر می رســد برخی از مالحظات از جمله 
اشــتغال زایی این مراکز و برخی مجوزهای صنفــی مانع از ورود این 

دستگاه ها به جریان مقابله با قلیان می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریــه اصفهان گفت: دفاتر 
مشــاوره در ادارات اوقــاف به شناســایی نیازهای 
جامعه برای راهنمایی و هدایت واقفان می پردازند.

حجت االســالم والمســلمین محمدحسین بلک 
افزود: با توجه به اهمیت وقف های نوظهور و جدید، 
واقفان و خیران باید به ســمت نیازهای هر شــهر و 
منطقه هدایت شوند.وی با اشاره به ضرورت فراهم 
کردن امکان وقف یادآور شــد: وقف به عنوان یک 
فضیلت نیک دینی، در هر دوره و زمانی براســاس 
نیازها و برای پرکردن خألهای جامعه شکل می گیرد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه اصفهان با تاکید بر لزوم 
ترویج سنت حســنه وقف با نیت های متناسب با 
نیازهای روز در جامعه افــزود: هدایت نیت واقفان 
به موضوعاتــی همچون درمان، اشــتغال، ازدواج و 
تامین مسکن جوانان و در کل به نیازهای روز جامعه 
حتی مسائل علمی و پژوهشی، یک ضرورت است.
وی ادامه داد: اگر مردم بدانند بسیاری از مشکالت 
جامعه توســط منابع مالــی واقفــان خیراندیش 
درگذشــته رفع شــد و همواره به نیت واقفان عمل 
می شــود، به انجــام وقف هــای جدید تشــویق 
می شــوند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان با 
اشاره به ظرفیت های موجود در زمینه وقف و وجود 

موقوفه های کوچک و بزرگ و ضرورت به روزســانی 
آن ها گفت: این نهاد با تعیین شاخص های فعالیتی، 
اولویت های زیادی را بــرای وقف های جدید تبیین 
کرده است.بلک افزود: وقف های جدید زیادی سال 
گذشته در استان شناسایی شــد و به ثبت رسید و 
پیش بینی می شود در ســال جاری با همت خیران 
نزدیک به ۸۰۰ وقــف جدید در این اســتان به ثبت 
برسد.وی بیشترین موقوفه های ثبت شده در استان 
را فرهنگی، آموزشــی، مذهبی، قرآنی، بهداشتی و 
درمانی برشمرد و گفت: خیران استان با وقف های 
جدید آموزشــی و فرهنگی در حوزه تعلیم و تربیت 

دانش آموزان گام های بلندی را برداشته اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان:

دفاتر مشاوره وقف در اصفهان به شناسایی نیازهای 
جامعه می پردازند

مرکز بهداشت استان مانند گذشته آماده مقابله با عرضه 
قلیان است، اما در این عرصه تنها مانده ایم، مقابله با 
قلیان عزم جدی می خواهد و دستگاه های نظارتی باید 

مثل قبل همت کنند

»نوبخت« از پارک 
علمی و فناوری سالمت 

اصفهان بازدید کرد
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
برنامه و بودجه روز جمعه به همراه جمعی 
از مسئوالن اصفهان از پارک علم و فناوری 
ســالمت دانشــگاه علوم پزشــکی این 
اســتان بازدید کرد.هم اکنون بیش از ۴۰ 
شــرکت و مجموعه فن آور در پارک علم 
و فناوری سالمت مستقر شده که اکنون 
۱۲ مجموعه با محوریــت کرونا فعالیت 

می کنند.

به دلیل ورود به محدوده زوج و فرد؛

12 هزار خودرو در اصفهان جریمه شد
 رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از اعمال قانون ۱۲ هزار و ۷۹ خودرو به دلیل ورود به محدوده 
طرح زوج و فرد طی روزهای دوم و سوم خرداد خبر داد.سرهنگ رضا رضایی با اشاره به اجرای طرح 
ترافیکــی زوج و فــرد در اصفهان اظهار 
کرد: در روز اول اجرای این طرح هشت 
هزار و ۴۹۲ خودرو اعمال قانون شدند.

وی افزود: با توجه به ارسال پیامک های 
جریمه برای شهروندان در سوم خرداد 
که دومین روز اجرای ایــن طرح بود با 
کاهش آمار جرائم و اعمال قانون ســه 
هزار و ۵۸۷ خودرو روبه رو بودیم.رییس 
پلیس راهور اســتان اصفهان ادامه داد: 
ارسال پیامک برای رانندگان در خصوص 
ورود به محدوده زوج و فرد بازدارنده بوده است.وی ادامه داد: این تعداد خودرو در محدوده هسته 
مرکزی شهر اصفهان اعمال قانون شده اند.سرهنگ محمدی در خصوص تخفیف هزینه پارکینگ 
وسایل نقلیه توقیفی به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: در راستای تدابیر فرمانده انتظامی استان 
اصفهان ۵۰ درصد تخفیف در هزینه پارکینگ وســایل نقلیه توقیفی )خودرو و موتورســیکلت( به 

مناسبت هفته قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.

دستگیری 57 متخلف شکار وصید در استان اصفهان
۵۷ متخلف شکار و صید طی سه ماه گذشته در زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان 
شناسایی و دستگیر شدند. مرتضی جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: از ۵۷ متخلف شکار وصید هشت قبضه سالح مجاز، ۶ قبضه سالح 
غیرمجاز، ۱۷ فشنگ ساچمه، ۱۵ تیر فشنگ گلوله ای، ۶ دستگاه دوربین چشمی، تور ماهیگیری، 
چاقو و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: در این مدت 
همچنین به۲۳ مورد صید غیر مجاز آبزیان، ۲۰ مورد شکار غیرمجاز پستانداران و هشت مورد بوته 
کنی در خوانسار رسیدگی و برخورد قانونی شد. وی تعداد شــروع به شکار متخلفان شکار و صید 
شناسایی شده را هفت فقره عنوان کرد و افزود: در این مدت الشه یک رأس قوچ، چهار رأس پازن، 
یک رأس میش،۲ عدد ســمور، پنج کل و آهو، هفت رأس بز و بزغاله کشف و ضبط شد.فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، تعداد تخلف شــکار و صید را در یک ماه گذشته ۲۶ 
مورد عنوان کرد و افزود: در این مدت ۹۰۷ اخطاریه زیســت محیطی توسط یگان حفاظت محیط 

زیست صادر شد.

پسر 9 ساله در زاینده رود اصفهان غرق شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از غرق شدن پسری ۹ ساله در 
رودخانه زاینده رود در محدوده پارک ناژوان این شهر خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه این 
حادثه در نزدیک باغ پرندگان در منطقه پارک ناژوان اتفاق افتاد، گفت: این کودک توسط نیروهای 
امداد و نجات غواصی از رودخانه خارج شــد اما عالئم حیاتی نداشت و به دلیل خفگی، فوت کرده 
بود.کاوه آهنگران با تاکید بر ممنوع بودن شنا در زاینده رود تصریح کرد: این روزها جریان و حجم آب 
در زاینده رود کاهش یافته است اما عده ای فریب این موضوع را می خورند و وارد رودخانه می شوند 
در حالی که همین میزان کم آب نیز می تواند خطرآفرین باشــد و خانواده ها باید مراقب فرزندان 

خود باشند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

چهره روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی:

  بیمارستان های
 اصفهان فرسوده اند

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
اشاره به فرسودگی بیمارستان های اصفهان، 
گفــت: هیچ بیمارســتانی پــس از انقالب 
در این شــهر تاسیس نشــده و عملیات در 
این زمینه توســعه ای بوده اســت.طاهره 
چنگیز با بیان اینکه بودجه پژوهشی مطلق 
و سرانه دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
به صورت قابــل مالحظه ای کمتر از ســایر 
دانشگاه هاســت، افزود: رویکرد ما در این 
دانشگاه جامعه محوری و افزایش بهره وری 
است بنابراین پژوهش ها را با هدف توسعه 
پیگیری می کنیــم.وی از معــاون رییس 
جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه، 
حمایــت از پروژه های پژوهشــی در حوزه 
فناوری ســالمت را خواستار شــد و گفت: 
حمایت در این حوزه مشــکل جامعه را حل 
می کند و بهــره وری را افزایــش می دهد.

بیمارســتان های  فرســودگی  بــه  وی 
اســتان اصفهان اشــاره کرد و افزود: هیچ 
بیمارستان دولتی بعد از انقالب در اصفهان 
ساخته نشــده و همه توســعه بوده است؛ 
جدیدترین آن بیمارســتان الزهراســت که 
سال ۱۳۵۲ تاسیس شد؛ در این راستا باید 
بیمارســتان های مرجع و جدید جایگزین 
بیمارســتان های میراثی با قدمت ۷۰ سال 
شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اضافه کــرد: احداث بیمارســتان فارابی در 
مســاحت ۹۶ هکتار ضروری اســت تا اگر 
روزی بیمارستان الزهرا با ۸۰۰ تخت فعالیت 
امکان فعالیت نداشت، بیمارستان فارابی را 

داشته باشیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

روند ابتال به کرونا در اصفهان صعودی است
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روند افزایشی ابتال به کرونا خبر داد و گفت: متاسفانه از هفته پیش تعداد موارد بستری، سرپایی و موارد حاد افزایش پیدا 
کرده و ما ناگزیر شدیم ظرفیت های بیشتری به بیماران کرونایی اختصاص بدهیم.آرش نجیمی ، با اشاره به وضعیت شیوع بیماری کرونا در اصفهان، اظهار داشت: 
تقریبا از یک هفته گذشته موارد بستری افزایش یافته است.وی افزود: قبل از آن تعداد بیمارستان های مربوط به پذیرش بیماران کرونایی کاهش داده شده بود و 
بیمارستان های غرضی و عیسی بن مریم از لیست پذیرش مبتالیان جدید کرونا خارج شده بودند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه وضعیت 
کرونا در اصفهان تا یک هفته قبل رو به بهبود بود، گفت: ظرفیت بیمارستان های خورشید و امین هم نسبت به بیماران کرونایی کم شده بود و مقداری خدمات معمول را 
ارائه می دادند.وی تصریح کرد: تا هفته گذشته همچنان کاهش پذیرش را داشتیم و وضعیت به گونه ای که بود که امید داشتیم کاهش ظرفیت بیماران کووید ۱۹ بیشتر 
شود و بیمارستان ها به روال عادی برگردند.نجیمی ادامه داد: متاسفانه از هفته پیش تعداد موارد بستری افزایش پیدا کرده و ما ناگزیر شدیم ظرفیت های بیشتری 
به بیماران کرونایی اختصاص بدهیم.وی با اشــاره به پر شدن ظرفیت های قبلی بیمارستان های اختصاص داده شــده به بیماران مبتال به کووید ۱۹، اظهار داشت: 

الزم است مجدد فعالیت معمول بیمارستان هایی که مربوط به کووید ۱۹ بوده را تعطیل کنیم و بیمارستان های مرجع را با کل ظرفیت در اختیار بیماران قرار دهیم.
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 گفت و گو با نوجوان کاری که امیر قلعه نویی او را به
 سپاهان برد

»شــکالت تلخ« با موضوع تیم فوتبــال کودکان کار قرار اســت به اســتعداد یابــی در میان این 
قشــر بپردازد و با نیما نکیســا یکی از اعضــای هیئت مدیره تیــم فوتبال کــودکان کار گفت و گو 
کند.مجتبی احمدی، تهیه کننــده این برنامه تلویزیونــی گفت:در این برنامه جدا از نیما نکیســا 
که بــا او به نحوه اســتعداد یابی و تشــکیل تیم فوتبــال کــودکان کار و ماجرای مســابقه با تیم 
ســپاهان پرداختیم با نوجــوان کاری که امیر قلعــه نویی او را به تیم ســپاهان دعــوت کرد هم 
گپ و گفتی داشــتیم که  در برنامه روز شــنبه)امروز( از نظر می گذرانید.شــکالت تلخ با اجرای 
مهدی اســماعیل تبار روان شــناس فرهنگی و محمد جان نثاری روزهای شــنبه و ســه شــنبه 
 حوالی ســاعت 1۳:۳۰ و یکشــنبه و چهارشــنبه حوالــی ســاعت ۳۰ دقیقه بامــداد روی آنتن 

شبکه ۵ می رود.

تذکر جدی »مجیدی« به 2 بازیکن استقالل
تیم استقالل در دیدار با فوالد خوزستان با نتیجه 2 بر یک شکست خورد و 2 بازیکن این تیم) علی 
کریمی و عارف غالمی( در جریان این مسابقه با کارت قرمز داور مواجه شدند. البته شکست استقالل 
مقابل فوالد بی حاشیه نبود و بعد از پایان مســابقه دو بازیکن تیم استقالل، فرشید باقری و روزبه 
چشمی در رختکن به عارف غالمی به دلیل دریافت کارت زرد دوم اعتراض کرده و او را مقصر اتفاقات 

رخ داده در بازی قلمداد کردند.
این اتفاق باعث شــد تا در تمرین روز پنجشــنبه تیم فوتبال اســتقالل فرهاد مجیدی به باقری و 
چشمی تذکر بدهد. ســرمربی اســتقالل که از شکســت تیمش مقابل فوالد ناراحت بود با اشاره 
به اتفاقــات رخ داده در جریان این مســابقه و دالیل باخت این تیم، چشــمی و فرشــید باقری 
را توبیخ و به آنها اعالم کرد بــه هیچ عنوان حق ندارند بــه بازیکنان به خاطر اشــتباهات رخ داده 
 اعتراض کنند.تیــم فوتبال اســتقالل روز دوشــنبه در ورزشــگاه آزادی تهران به مصاف ســایپا 

خواهد رفت.

 تهاتر ورزشگاه های پرسپولیس و استقالل
 با مترو

شهردار منطقه 1۹ اعالم کرد که در جریان تهاتر ورزشــگاه های استقالل و پرسپولیس، زمین های 
وزارت ورزش برای ســاخت و توسعه مترو آزاد می شــود.علی توکلی در مورد انتشار برخی اخبار 
مبنی بر اینکه شهردار تهران در نظر دارد مالکیت دو ورزشــگاهی را که در اختیار دو تیم استقالل و 
پرسپولیس گذاشته به آنها منتقل کند، گفت: شــهرداری تهران از دوره قبلی مدیریت شهری، به 
مدت ۵ سال خدمات رایگانی را به دو تیم استقالل و پرسپولیس ارائه کرده و حاال قرار داد با این 
دو تیم به اتمام رسیده است.وی با بیان اینکه باتوجه به اتمام زمان قرار داد از شهرداری درخواست 
کردیم تا نسبت به تعیین تکلیف این دو ورزشگاه اقدام کنند، افزود: سرانجام پس از رایزنی های 
متعدد، شهرداری تهران این دو ورزشگاه را در قالب تهاتر با وزارت ورزش دراختیار آنها قرار خواهد 
داد.توکلی در مورد جزییات این تهاتر افزود: این دو ورزشــگاه را در قالب تهاتر با وزارت ورزش در 
اختیار آنها قرار می گیرد و این وزارتخانه در منطقه 1۴ زمین هایی دارد که شــهرداری می تواند در 
این زمین ها در راستای توسعه مترو، ایستگاه بسازد.ورزشگاه امام رضا )ع( در منطقه 1۸ با ۴۴ 
هزار مترمربع زمین در اختیار آبی پوشان و ورزشگاه شهید کاظمی در منطقه 1۹ تهران با مساحت 
۹۰ هزار مترمربع به سرخ پوشان واگذار شده بود و حاال آنگونه که شهردار تهران در حاشیه افتتاح 
تاالر مشاهیر ورزش در موزه کمیته ملی المپیک به خبرنگاران گفته، قرار است به زودی مالکیت 

این دو ورزشگاه به این تیم ها برسد.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ايران :

با اجرای درست پروتكل های بهداشتی، دليلی برای تعطيلی لیگ برتر فوتبال نيست
 احمـد باقری مقـدم، رییـس هیئـت 

حديث زاهدي
پزشکی ورزشـی اسـتان اصفهان با بیان 
اينكـه تنهـا سـتاد فرعـی مقابلـه بـا کرونـا در کشـور در حـوزه ورزش 
تشـکیل شـد، اظهـار داشـت:  بـا تـالش هـای فدراسـيون پزشـكی ، 
حـوزه ورزش بـا حداقـل آسـیب مواجـه شـد.همچنين مهـرزاد 
خليليان، سرپرسـت فدراسـیون پزشـکی ورزشـی جمهوری اسالمی 
ايـران بـا اشـاره بـه  آغـاز لیـگ  و مجـوز شـروع بـه کار اسـتخرهای 
سرپوشـیده و برخـی دیگـر از اماکـن ورزشـی  اظهـار داشـت : امیـد 
اسـت سـازمان لیگ با کمک افسـران سـالمت شـرایط خوبی در این 
۹ هفتـه رقـم بزند.خليليـان  دربـاره وضعیت برگـزاری دیـدار فوالد و 
اسـتقالل و عـدم رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی در برخـی خطـوط 
هوایـی گفت: نامـه اعتراض گونـه ای به سـازمان هواپیمایی ارسـال و 
حتـی وزیر بهداشـت نیز در سـفر خود به مشـهد بـه این امـر اعتراض 
کرده اسـت. متاسـفانه در برخـی پروازها مصوبه سـتاد کرونـا رعایت 
نمی شـود که بار حقوقی دارد. سـوال این اسـت که چرا بـرای ورزش 
افسـر کنتـرل سـالمت تعیین کردنـد ؛امـا بـرای سـازمان هواپیمایی 
نـه. وی دربـاره اینکـه برخـی ادعـا می کننـد دولـت بـا بازگشـایی 
فعالیت هـای ورزشـی قصـد عـادی جلـوه دادن شـرایط را دارد، بیان 
کرد: دولت اسـفندماه سـال گذشـته تمـام کارهـا را تعطیل کـرد، چند 
ماه سـخت را پسـت سـر گذاشـته و جهان بـا چالش های زیـادی رو 
به رو شـد. ورزش همـواره ویترین بوده اما بسـیاری از صنـوف زودتر 
از ورزش بازگشـایی شـد. تعـداد زیـادی از کارکنـان باشـگاه های 
ورزشـی و اسـتخرها در تمـام کشـور ۴ ماه شـغل نداشـتند و شـرایط 
سـختی را تجربـه می کردنـد و خواهـان بازگشـایی مراکـز ورزشـی 

بودند.
سرپرسـت فدراسـیون پزشـکی ورزشـی بـا بیـان اینکـه دلواپسـی 
اصلـی وزارت بهداشـت دربـاره آبـان مـاه اسـت کـه ممکـن اسـت با 
پیک دیگـری مواجه شـویم، تصریـح کرد: در شـرايط فعلـی محکوم  
به زندگـی بـا كرونا بـوده و نمی تـوان معیشـت مـردم را تعطیـل كرد. 
اگـر در لیـگ برتـر فوتبـال پروتکل هـا بـه درسـتی  اجـرا شـود دلیلی 
برای تعطیلـی وجـود ندارد.خلیلیـان با بيـان اينكه یکی از مشـکالت 
فعلی ناشی از شـیوع کرونا، افسـردگی اسـت و باید از  افراد باالی 6۰ 
سـال مراقبت شـود، تصريح كرد: بایـد با کرونـا مبارزه كـرد و از طرف 
دیگـر نمی شـود در خانه هـا پنهـان شـد و الزم اسـت فعالیت هـای 
اقتصـادی و ورزشـی ادامـه یابـد.وی بـا اشـاره بـه اعطـای مجـوز به 
اسـتخرها بـرای ظرفيـت ۵۰ درصـدی گفـت: جکـوزی و سـونای 

مرطوب اسـتخرها باید تعطیل باشـد و بـرای هر فرد 2.۵ متـر فاصله 
اجتماعـی رعایت شـود. تـا حدی می شـود با بسـتن اماکـن، زنجیره 
انتقـال را قطـع کرد امـا موفقیـت در قطـع زنجیره بـه آگاهی هـای ما 

و تعهدمـان برمی گـردد.
خليليـان همچنيـن در خصـوص صـدور مجـوز فعالیـت بـه مدارس 
فوتبـال افـزود: مسـابقات رشـته های کاراتـه، تکواندو، جودو، ووشـو 
)سـاندا(، بوکـس و کشـتی فعـال تعطیـل اسـت و تنهـا می تواننـد 
تمریـن انفـرادی بـا مربـی داشـته باشـند، سـایر رشـته ها مجـوز 

برگـزاری مسـابقات را اخـذ کرده انـد.
سرپرسـت فدراسـیون پزشـکی ورزشـی درباره اینکه دربـاره مجوز به 
گروه هـای کوه نـوردی وحـدت رویه وجـود نـدارد، تصريح كـرد: نباید 
این طـور باشـد و در 17 بیانیـه خود به رشـته کوه نـوردی اشـاره کردیم 
و در ایـن زمینـه بـا فدراسـیون کوه نـوردی نیـز مکاتبـه  و دسـتورات 
الزم االغ خواهـد شـد.وی بـا ابـراز اينكـه وزارت بهداشـت از برگزاری 
تمرینـات ورزشـی ۸۰ درصـد راضـی بـوده  اسـت گفت:خوشـبختانه 
باشـگاه ها بسـیار همـکاری کرده انـد. مسـلما اشـکاالتی وجـود دارد 
اما تالش های خوبـی صورت گرفتـه و امیـدوارم قولی که فدراسـیون 

فوتبال بـرای پرداخت حق الزحمه افسـران سـالمت داده را نیز عملی 
کنند.سرپرست فدراسيون پزشـكی ورزشـی درباره رونمایی از کتاب 
خود با عنـوان »معجزه پنجم« دربـاره قهرمانی سـپاهان در لیگ برتر 
در زمان مدیرعاملـی اش، بیان کرد: جهش تولیـد در ورزش به معنای 
جهـش افتخار، غـرور و مـدال اسـت و اینکه هیـچ باشـگاه ایرانی در 
۳۰ سـال گذشـته به قهرمانی آسـیا نرسـیده ضعف بزرگی اسـت، در 

حالـی کـه جوانـان بااسـتعدادی در همه جای ایـران حضـور دارند.
 در خصـوص فوتبـال ایـران کتـاب هـای كمـی نوشـته می شـود و به 
همیـن دلیل تصمیـم گرفتم ایـن کتاب را بـرای مستندسـازی و ثبت 
تاریـخ شـفاهی بنویسـم و امیـدوارم نوشـتن ایـن کتـاب حرکتـی 
تاثیرگذار باشـد. سـپاهان تنهـا تیمی اسـت کـه در جام باشـگاه های 
جهـان شـرکت کـرده و امیـدوارم توانسـته باشـم دیـن خـود را بـه 

سـپاهان ادا کنـم.
خلیلیـان در پايـان با اشـاره بـه اینکه  کتـاب خود را به سـردار شـهید 
قاسـم سـلیمانی اهدا کرده است، خاطر نشـان كرد: شـهید سلیمانی 
خود را سـرباز وطـن می دانسـت و ما نیـز زمانـی جاودانه می شـویم 

کـه همانند او باشـیم.

خبر  روز

خشم »ساری« از سرمربی بارسلونا
سرمربی یوونتوس از کیکه ستین به خاطر اظهارات اخیرش عصبانی است.مائوریتسیو ساری در 
نشست خبری پیش از بازی یوونتوس و لچه در هفته بیست و هشتم سری آ ایتالیا اعالم کرد که 
از کیکه ستین، سرمربی بارسلونا به خاطر اظهارات اخیرش در رابطه با انتقال آرتور و میرالم پیانیچ 
عصبانی است. ســرمربی یوونتوس گفت: آرتور بازیکن بارسلوناست و به نظرم زشت است که من 
درباره اش صحبت کنم. دوست ندارم ســتین درباره پیانیچ صحبت کند. من هرگز در مورد بازیکن 
باشگاه دیگری حرف نمی زنم.در روزهای اخیر رسانه های ایتالیایی درباره جابه جایی احتمالی این 
دو بازیکن نوشتند. سرمربی ایتالیایی در مورد احتمال جدایی پیانیچ اظهار کرد: از آن خبر ندارم. از 
لحاظ تکنیکی بحثی در رابطه با او وجود ندارد و اگر قرار باشد یوونتوس را ترک کند به دالیل دیگری 
است.ســاری در پایان گفت: اعتماد کاملی به پیانیچ دارم، او لحظات دشواری را سپری کرد. افت 

کرده بود و باید سریع واکنش نشان می داد،من از او راضی هستم.

تشکر ویژه هواداران لیورپول از چلسی و لمپارد
مدتی پیش نگاه تمام هواداران لیورپول در سرتاســر دنیا به دیدار دو تیم چلسی و منچسترسیتی 
در ورزشگاه اســتمفوردبریج دوخته شــده بود چرا که نتیجه این دیدار و عدم پیروزی سیتیزن ها 
می توانست قهرمانی لیورپول در لیگ برتر انگلیس را قطع کند.همین اتفاق نیز رخ داد و شاگردان 
فرانک لمپارد موفق شدند با نتیجه 2-1 و با گل های کریستین پولیسیچ و ویلیان حریف قدرتمند 
خود را شکست دهند؛ موضوعی که عالوه بر باال بردن شانس آبی های لندن برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا، باعث شد قهرمانی لیورپول نیز در لیگ برتر قطعی شود.بعد از مسجل شدن قهرمانی 
قرمزهای آنفیلد در لیگ برتر انگلیس بسیاری از هواداران این تیم به خیابان های لیورپول آمدند و از 
قهرمانی تیم شان ابراز خوشحالی کردند. نکته جالب درباره این جشن و پایکوبی هواداران لیورپول 
اما پالکاردهای بود که در دستان برخی از آنها دیده می شد. پالکارد هایی که روی آن ها نوشته شده 

بود: » سوپر فرانکی« و »ممنون چلسی«.

مدافع فرایبورگ در رادار تاتنهام
باشگاه تاتنهام در پی به خدمت گرفتن یک مدافع آلمانی است.طبق اعالم نشریه »بیلد« آلمان، باشگاه 
تاتنهام نســبت به جذب رابین کخ از فرایبورگ عالقه مند اســت و این مدافع آلمانی را به عنوان یکی از 
اهداف تابســتانی خود در نظر دارد.مدیران باشــگاه تاتنهام این مدافع آلمانی را گزینه مناسبی برای 
جانشینی خوان فویث می ببیند که گفته می شود در آستانه پیوستن به اینتر در این تابستان است.قرارداد 
کخ 2۳ ساله با فرایبورگ تنها یک سال دیگر اعتبار دارد و این مدافع جوان تن به تمدید قرارداد نداده و 
قصد دارد چالشی جدید در تیمی دیگر را تجربه کند.این مدافع آلمانی که در سال 2۰17 از کایزرسالترن 

به فرایبورگ پیوست، در کارنامه حرفه ای اش دو بازی ملی با پیراهن آلمان هم دیده می شود.

رقابت اینتر و التزیو بر سر مدافع هالس ورونا
جان لوکا دی مارتزیو، خبرنگار و کارشناس مشهور شبکه تلویزیونی »اسکای اسپورتس« مدعی شد 
»ماراش کومبوال« مورد توجه اینتر و التزیو قرار گرفته و مسئوالن این دو باشگاه برای جذب مدافع 2۰ 
ساله هالس ورونا وارد رقابت با یکدیگر شده اند.قراداد کومبوال تا پایان ماه ژوئن سال 2۰22 با باشگاه 
هالس ورونا اعتبار دارد، اما عملکرد تاثیرگذار این بازیکن در فصل جاری باعث شده توجه باشگاه های 
بزرگ سری A ایتالیا از جمله اینتر و التزیو به او جلب شود.پیش از این گفته می شد اینتر در وضعیت 
بهتری برای جذب این مدافع آلبانیایی قرار دارد و نمایندگان این باشــگاه با پیشــنهاد قراردادی به 
ارزش 2۵ میلیون یورو به اضافه پاداش های در نظر گرفته شده مذاکرات خود را برای جذب کومبوال 
آغاز کرده اند، اما این پیشنهاد از سوی هالس ورونا رد شده و طرفین هنوز به توافقی دست نیافته اند.

 فوتبال جهان

 »نورافکن« به بازی
 مقابل گل گهر نمی رسد

دکتر عباســعلی ربیعی، پزشــک زردپوشان در 
خصــوص آخرین وضعیت اعضــای تیم از نظر 
پزشکی اظهار داشت: خدا را شــکر تیم شرایط 
خوبی دارد. روز چهارشنبه آخرین تست پزشکی 
را برای شــرکت در مســابقات برگزار کردیم که 
نتیجه همــه اعضای تیــم منفی بــود و به این 
ترتیب مشکلی برای آغاز مشکالت وجود ندارد.
ربیعی در خصوص وضعیت امیدنورافکن که در 
بازی تدارکاتی مقابل فجرشهیدسپاسی غایب 
بود، گفــت: امید نورافکن بعد از ابتــال به کرونا و 
پشت سرگذاشتن دوران قرنطینه و منفی شدن 
تست هایش به تمرینات برگشــت؛ اما پس از 
بازگشت به تمرینات دردی در زانویش احساس 
کرد. عکــس MRI گرفتیم که نکتــه خاصی را 
نشــان نمی داد اما چون مدتی بــه خاطر کرونا 
تمرین نکــرده بود و از طرفی هم بســیار توصیه 
شده؛ افرادی که پس از ابتال به کرونا به تمرینات 
برمی گردند، ورودشان تدریجی  باشد، بنابراین 
تصمیم گرفتیم که به او استراحت بدهیم. خودم 
از امیر قلعه نویــی خواهش کــردم نورافکن به 
طور تدریجی وارد تمرینات و مســابقات شود. 
به همین خاطر او در بازی با گل گهر حضور ندارد 
و اســتراحت می کند و پس از این بازی کارش 
را آغاز می کنــد.وی در خصوص وضعیت مهدی 
ترکمان و محسن مسلمان که از غایبان سپاهان 
مقابل فجرسپاسی بودند، عنوان کرد: ترکمان و 
مسلمان دچار کشیدگی عضالنی شده اند. آن ها 
زیر نظر فیزیوتراپ و بدنساز تمرین می کنند و به 
بازی گل گهر نمی رسند.پزشک سپاهان در مورد 
شرایط عزت ا... پورقاز اظهار داشت: پورقاز شرایط 
خوبی دارد. او در کنار ما تمرینات میدانی را انجام 
می دهد و تحت نظر فیزیوتراپ کار می کند اما االن 
نمی شود گفت چه زمانی برمی گردد و بهتر است 
صبر کنیم تا شرایط مساعد را پیدا کند. من پیش 
از این هم گفته بودم؛ این تعطیالت کمک می کند 
که پورقاز بتواند در بازی های آخر برای تیم بازی 
کند.ربیعی در خصوص شرایط کی روش استنلی 
که مقابل فجر سپاسی در دقایق پایانی به میدان 
رفت، عنوان کرد: او مشکلی ندارد. فقط به خاطر 
اینکه دیر به تیم اضافه شده و از نظر بدنی آمادگی 

الزم را ندارد، در دقایق پایانی وارد بازی شد.

زش ور

در حاشیه
رییس هیئت فوتبال استان:

اصفهان یکی از ستون های فوتبال کشور است
رییس هیئت فوتبال استان اصفهان در مجمع عمومی عادی سالیانه هیئت فوتبال استان اصفهان که در سرای ورزشکاران برگزار شد، اظهار کرد: خوشحال هستم که بار 
دیگر در جمع بندی هیئت فوتبال حضور دارم. سال گذشته عملکرد خوبی را داشتیم و این وضعیت برای فوتبال اصفهان کم سابقه است.امیر مسعود هراتیان ادامه داد: در 
مجمع سال گذشته تکلیفی داشتیم که قرار بود ساختمان هیئت فوتبال مشخص شود که این تکلیف به علت همراهی نکردن اداره کل به سر انجام نرسید و تفکرشان این 
بود که هیئت فوتبال نیاز به حمایت چنین کاری ندارد.رییس هیئت فوتبال استان اصفهان، اضافه کرد: این موضوع امسال دوباره پیگیری خواهد شد و امیدوارم به خوبی 
و با حمایت اداره کل به بهترین شکل انجام شود. امیدوارم بتوانیم خانه های فوتبال را عملیاتی کنیم تا این دو پروژه یادگاری برای فوتبال اصفهان باشد.هراتیان افزود: از 
باشگاه ها بابت حمایت و از همکارانم در شهرستان ها تشکر می کنم و اگر تالش آن ها نبود هیئت به این جایگاه نمی رسید.وی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی فدراسیون 
فوتبال مطلوب نیست و افراد حاضر از آن راضی نیستند، ادامه داد: رویدادهای بین المللی ورزشی در اصفهان کم شده و از مدیر کل می خواهم شخصیت فوتبال و فوتسال 
را برگرداند. اصفهان یکی از ستون های فوتبال کشور است و در اداره کردن فوتبال دارای تجربه باالیی است، امیدوارم در فدراسیون از تجربیات اصفهانی ها استفاده شود.

کمیسیون ورزشــکاران کمیته ملی المپیک از ماه ها 
پیش دچار اختالفات داخلی شد و در نهایت فعال این 
کمیسیون به حالت تعطیل درآمده است. کمیته ملی 
المپیک تصمیم گرفت آیین نامه این کمیسیون را مورد 
بازنگری قرار دهد تا کار این کمیســیون با آیین نامه 
 IOC جدید از سر گرفته شــود. از این رو نقطه نظرات
گرفته شد و اصالحات جدید در هیئت اجرایی هم به 
تصویب رسید.مهم ترین این اصالحات 2 ساله شدن 
ریاست کمیسیون به جای یک سال  و افزایش تعداد 
اعضا از 1۵ به 17 نفر است که البته دو نفر دیگر را خود 
رییس کمیته ملی المپیــک انتخاب می کند. به نظر 
می رسد یکی از انتخاب های صالحی امیری از بانوان 
ورزشــکار خواهد بود.کیکاووس ســعیدی، دبیرکل 
کمیته ملی المپیک در مورد برگزاری انتخابات داخلی 
کمیسیون و پایان یافتن تعطیلی این کمیسیون مهم 

بیان کرد: دوره کاری اعضای کمیســیون چهار ســاله 
است بنابراین انتخابات هم فقط برای انتخاب رییس 
و نایب رییس که دوره آنها به پایان رسیده است برگزار 
می شود. ان شاءا... تا چند روز آینده انتخابات را طبق 
آیین نامه تصویب شــده در هیئت اجرایی برگزار می 
کنیم و خانم طاهریان نایب رییس کمیته ملی المپیک 
هم متولی آن اســت. وی ادامه داد: پس از انتخاب 
رییس و نایب رییس، دبیر کمیسیون هم طبق آیین 
نامه توسط دبیرکل با مشورت های الزم انتخاب می 
شود.سعیدی در پاسخ به این پرسش که گزینه خاصی 
را از االن مد نظر دارد یا خیر، گفت: اگر از کمیســیون 
فردی داوطلب باشد که کارهای اجرایی را انجام دهد 
و آشنایی به زبان انگلیسی هم داشــته باشد از خود 
کمیسیون انتخاب می شود در غیر این صورت ممکن 
است یکی از کارکنان کمیته ملی المپیک را با مشورت 

های الزم، انتخاب کنیم.وی در پاســخ به پرســش 
دیگری مبنی براینکــه در آیین نامه عنوان شــده که 
رییس کمیته ملی المپیک دو نفر جدید را باید از بین 
اعضای علی البدل یا کســانی که در انتخابات شرکت 
کرده بودند، انتخاب کند و یا محدودیتی در این مورد 
ندارد، تاکید کرد: در آیین نامه عنوان نشــده که از کجا 
باید این دونفر انتخاب شوند و فقط قید شده است که 
دو نفر می توانند به انتخاب رییس کمیته ملی المپیک 
اضافه شوند و فقط باید شــرایط الزم برای عضویت را 

داشته باشند.

پایان تعطیلی کمیسیون ورزشکاران

وز عکس ر

 کادوی اصحاب رسانه
 به »علی کریمی«

افشــین پیروانی و یحیی گل محمدی، 
مدیر و سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
همراه با مهرداد میناوند پیشکســوت 
باشگاه در مراسم تجلیل از علی کریمی 
پیشکســوت و ســتاره فوتبال ایران و 
باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کردند.

در این مراسم که از سوی اصحاب رسانه 
انجام شــده بود تابلو فرشی منقش به 

تصویر علی کریمی به او اهدا شد.
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

رونمایی از پروژه  »آب و نور« در اصفهان
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان  اظهار کرد: امروزه محیط های شهری به فضایی آرام نیاز 
دارند تا بتوانند در شــهروندان هنگام عبور و مرورهای روزانه حس مطلوبی ایجاد کنند. حســین 
امیری افزود: نورپردازی مناسب می تواند یکی از عوامل تقویت کننده هویت یک مکان و ارتقای 
شخصیت ویژه آن محسوب شود.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه با نورپردازی 
مناسب می توان بر جذابیت و در نتیجه سرزندگی شهر یا آرامش فضاهای آن افزود و زمینه حضور 
شهروندان را در فضای شــهری تقویت کرد، ادامه داد: آب و آب نماها نیز یکی از این موارد است 
که چه در حالت ســکون و چه در حالت پویا و روان باعث آرامش روح و روان انســان می شود.

وی با اشــاره به نقش و تاثیر مبلمان شهری در خدمت رسانی به شــهروندان، گفت: ساماندهی 
مبلمان شهری برای خدمت رسانی به شهروندان با حفظ هویت و زیبایی سیما و منظر شهری از 
اولویت های مدیریت شهری است؛ شهرداری ها وظیفه خطیری در پاسخگویی به نیاز شهروندان 
در امر خدمات شهری و حفظ هویت و زیبایی، به ویژه در مبلمان شهری دارند و در این میان ایجاد 
آب نماها و نور پردازی مناسب نقش بســزایی را ایفا می کند.امیری تاکید کرد: امروزه شهرها به 
فضاهایی آرام نیاز دارند تا بتوانند حس مطلوبی را در شــهروندان هنگام عبور و مرورهای روزانه 
ایجاد کنند.وی با بیان اینکه استفاده از آب و المان های آبی در شــهرها نمادی از رودها، چشمه 
سارها و نهرهای روان است که باعث ایجاد چشــم اندازی زیبا در شهر می شود، گفت: استفاده از 

آبنما از هدر رفتن آب جلوگیری می کند چرا که در آبنما، آب در یک مدار بسته جریان دارد.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه توجه به شاخص های بصری با در نظر گرفتن 
شاخص های فنی و ایمنی در طراحی های شهری می تواند در منظرسازی محیط و ارتقای هویت آن 
موثر باشد، گفت: تلفیق نورپردازی مناسب در کنار آب می تواند یکی از عوامل تقویت کننده هویت 

یک مکان و در نتیجه افزایش سرزندگی شهر یا آرامش فضاهای آن باشد.
وی با اشــاره به پروژه آب و نور واقع در خیابان مطهری، تصریح کرد: این پروژه در خیابان شهید 

مطهری، حدفاصل پل آذر و پل فلزی اجرا شده است.

برای نخستین بار انجام می شود؛

 رنگ آمیزی و بهسازی ایستگاه های 
تاکسی اصفهان

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان از آغاز رنگ آمیزی و 
بهسازی ایستگاه های تاکسی شهر توریستی نصف جهان برای نخستین بار خبر داد و گفت: این 
اقدام جذابیت بصری به ایستگاه های تاکســی خواهد داد.هادی منوچهری اظهار کرد: خطوط 
ایستگاه های تاکسی در کنار راه های همراه با تابلوهای ایستگاه های خط کشی انجام می شود و 

توقف و ایستادن روی آنها ممنوع است.
وی با اشاره به خطوط شــطرنجی، افزود: در تقاطع ها و یا خیابان هایی که خطوط شطرنجی زرد 
و سیاه کشیده شده اســت هنگامی که امکان تخلیه بار ترافیک وجود ندارد، حتی با وجود مجاز 
بودن عبور، رانندگان باید پیش از این خطوط توقف کنند.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان، از توزیع دو هزار بسته معیشــتی رایگان بین رانندگان تاکسی 
این کالن شهر خبر داد و گفت: هزینه اجرای پروژه در مرحله نخست افزون بر شش میلیارد ریال 
بوده است.وی افزود: بسته های معیشتی با مساعدت سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان و 
ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( در مرحله اول بین رانندگان تاکسی توزیع شد.وی، از توزیع 
رایگان مایع ضدعفونی کننده تاکسی های شهر اصفهان با هزینه بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال در بین 
رانندگان خبر داد و گفت: توزیع رایگان ماسک و دســتکش و تحویل رایگان مایع و دستگاه ضد 
عفونی کردن تاکسی ها به رؤسای خطوط برای مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام شده است.

 شهردار اصفهان خبر داد:

شکست رکورد حفاری تونل مترو پس از ۱۹ سال

شـهردار اصفهـان در برنامـه رادیویـی» شـهر پرسشـگر، شـهردار 
پاسـخگو«، با اشـاره به حضور در اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری 
و پاسـخگویی چهار سـاعت به طور مسـتقیم از طریق تلفن به سـواالت 
شـهروندان اظهـار کـرد: در ایـن برنامـه بیـش از ۱۷۰ تمـاس از سـوی 
شـهروندان برقـرار و پاسـخگویی بـه ۶۳ مـورد از تماس هـا انجـام 
شـد، البتـه ایـن آمادگـی وجـود دارد تا بـا سـایر افـرادی که موفـق به 
پاسـخگویی آنها نشـدیم، تماس برقـرار کرده یا ایـن برنامـه را بار دیگر 
تکـرار کنیم.قدرت ا... نـوروزی افزود: پاسـخگویی تلفنی چهار سـاعته 
در ۱۳۷ اقدامـی مبتکرانـه از سـوی اداره کل روابـط عمومی شـهرداری 

بود کـه بـرای نخسـتین بـار عملیاتی شـد.

عملیاتی شدن شعار» شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو«
شـهردار اصفهـان ادامـه داد: اینکـه شـهروندان از منـزل بـا شـهردار 
شـهر خـود از طریـق تلفـن در تمـاس باشـند و مسـائل و مشـکالت 
خـود را مطـرح کننـد و البتـه پیگیری هـای الزم در لحظـه انجام شـود، 
همـان اصـل پاسـخگویی بـوده کـه یـک اصـل مسـلم بـرای احقـاق 
حقوق شـهروندان و عملیاتی شـدن شـعار »شـهر پرسشـگر، شـهردار 
پاسـخگو« اسـت.وی با بیان اینکه رفع بعضی از مشـکالت شهروندان 

در حوزه اختیارات شـهرداری نیسـت، امـا راهنمایی الزم به شـهروندان 
بـرای پیگیـری رفـع مسـائل انجـام می شـود، گفـت: بـه عنـوان مثال 
برای تغییـر کاربـری اراضـی پنـج دسـتگاه از جملـه اسـتانداری، راه و 
شهرسـازی، جهـاد کشـاورزی، میـراث فرهنگـی و شـهرداری ذی ربط 
هسـتند.نوروزی با بیان اینکـه مالقات های مردمـی در مناطق مختلف 
شـهرداری برگـزار و معتمـدان محلـی و شـهروندان مشـکالت خـود را 
مطـرح و در همـان زمان دسـتور الزم بـرای رفع مسـائل صادر می شـد، 
گفت: به دلیـل شـرایط کرونایی برگـزاری ایـن مالقات ها لغو شـد، اما 
به زودی برنامه مالقات مردمی به عنوان خواسـته عمومی شـهروندان 
بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی از سـر گرفتـه می شـود.

نـوروزی افـزود: ابزارهای مشـورت با شـهروندان بایـد فراهم شـود، از 
ایـن رو تاکنـون از تمـام روش هـا بـرای ارتبـاط هـر چـه بیشـتر و بهتر 
بـا شـهروندان بـرای رفع مسـائل شـهر و مردم اسـتفاده شـده اسـت.

تشکیل کمیته ای برای رفع مشکالت منطقه یک
وی با اشاره به اجرای طرح نوسازی کوچه محله درب کوشک، اظهار کرد: 
در این محور در بخش هایی که محور تاریخی نیست، انجام فعالیت آسان 
است، اما در بخش های تاریخی مداخله سایر دستگاه ها از جمله میراث 

را داریم، ضمن اینکه بعضی از بخش های آن تاریخی نبوده و نیاز به عقب 
نشینی مالکان پالک های در مســیر اجرای طرح دارد که باید از طریق 
توافق با شهروندان آزادسازی انجام شود.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
باید کمیته متشکل از کارکنان شهرداری و معتمدان محلی در منطقه یک 
برای رفع مسائل تشکیل شــود، افزود: می توان با مشارکت و همراهی 
شهروندان و تبیین مسائل فرآیند آزادسازی مســیر اجرای پروژه ها را 
تسریع بخشید.وی ادامه داد: تشکل معتمدان محلی مناطق باید شکل 
بگیرد و نهادمند شود، زیرا این افراد به خوبی مسائل و مشکالت منطقه 
را شناخته و می توانند برای رفع مسائل به شهرداری کمک کنند.شهردار 
اصفهان تاکید کرد: فعالیت در منطقه ســه به دلیل وجود بازار و میراث 
تاریخی با مشکالت خاصی همراه است، زیرا در برخی از نقاط این منطقه 
منازل به انبار یا بخشــی از بازار تبدیل شده است.وی ادامه داد: شورای 
معتمدان منطقه سه باید فعال شود چرا که معتقدیم هر کدام از معتمدان 
محلی می توانند بخشی از گره مشکالت را باز کنند.نوروزی با بیان اینکه 
خط دوم متروی اصفهان با سرعت قابل توجهی در حال احداث است، 
تصریح کرد: تی. بی. ام خــط دوم مترو از چهارمین ایســتگاه )عمان 
سامانی( عبور کرد و رکورد حفاری را شکســت به طوری که در ۱۹ سال 
گذشته که در اصفهان موضوع مترو مطرح بود، در این نقطه رکورد حفاری 
زده شد و توانستیم بیش از پنج کیلومتر حفاری مکانیزه را در سال گذشته 
داشته باشیم.وی با تاکید بر اینکه اقدامات الزم برای احداث ۱۰ ایستگاه 
خط دو مترو انجام شده است، خاطرنشــان کرد: بزرگ ترین ایستگاه 
متروی اصفهان در میدان امام علی )ع( احداث خواهد شد که مقدمات 
آن فراهم شــده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.شهردار 
اصفهان با تاکید بر اینکه مردم می توانند با شــهر زیرزمینی مترو آشنا 
شوند، ادامه داد: به شهروندان پیشنهاد می شود با توجه به اینکه »یک 
شهر، زیر شهر« در حال احداث است، از خط دو متروی اصفهان بازدید و 
تالش متخصصان، مهندسان و کارگران و متخصصان از دانشگاه صنعتی 
و سایر دانشگاه ها را از نزدیک ببینند.نوروزی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
احداث خط یک مترو حدود ۱۸ سال به طول انجامید، امیدواریم خط دو 
مترو ظرف مدت پنج سال احداث و در اختیار شهروندان قرار گیرد.وی 
با اشاره به بازسازی پیاده رو خیابان ابوریحان، گفت: مدیر منطقه هفت 
باید از محل مورد نظر بازدید کند تا اگر مشکل در ارتباط با بودجه و منابع 
مالی برای رفع مشکل آن وجود دارد، از اعتبارات عمرانی در اختیار خود 
برای رفع مشکالت بودجه مورد نیاز را تخصیص دهیم.شهردار اصفهان با 
بیان اینکه نهر شاه پسند در مناطق هفت و ۱۴ قرار دارد، ادامه داد: بخش 

واقع شده در منطقه هفت دو باند شده است.

با مسئولان

شهردار بهارستان عنوان كرد:

ايجاد ٢١٠ فرصت شغلی در شهر بهارستان

يكی از داليل ايجاد پروژه های عمراني ، تحول  حديث زاهدی
اقتصاد شــهری  و جلب رضايت شهروندان 
است كه به گفته شهردار بهارستان از سال گذشته  تا كنون با اجرای پروژه 
ها، ۲۱۰ فرصت شغلی در بهارستان ایجاد شــده و اجرای این پروژه ها به 
نوعی درآمد پایدار برای شــهر به شــمار مــی رود.در همين راســتا داود 
بحیرایی ،شهردار بهارستان  در نشست خبری خود،با بيان اينكه حدود ۲۳ 
پروژه عمرانی در شهر بهارستان در حال اجراست و شاخص ترین آن باغ 
بانوان است که تا امروز ۸۰ درصد پیشرفت دارد، اظهار داشت: از دیگر پروژه 
های عمرانی شهرداری بهارستان می توان به اجرای فاز یک فرهنگسرای 
خیابان ایثار اشاره کرد که در حال تکمیل است، همچنین عملیات روکش 
آســفالت خیابان ولیعصر و لکه گیری های سطح شهر در فاز یک که جزو 
تعهدات شهرداری است انجام شد و فاز دو و سه نیز به درخواست شورای 
شهر و شهروندان شروع شده است كه  رقم بودجه سال گذشته شهرداری 
بهارستان را ۶۲ میلیارد تومان  و بودجه امســال  ۹۶ میلیارد و ۴۰۰ میلون 
تومان است که ۶۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته برای آن پیش بینی 
شده است.شهردار بهارستان به احداث پارکینگ در دو نقطه شلوغ خیابان 
ولیعصر و الفت با ۱۱۰ واحد پارکینگ اشــاره کرد و گفت: پیاده رو سازی و 
فضای سبز مناسب شهری در حال اجراست و تاالر نور نیز تا دو ماه آینده 
تکمیل و بهره برداری می شود.وی از بازسازی کامل ساختمان شورای شهر 
بهارســتان خبر داد و خاطرنشــان کرد: درصدد بهره برداری از ســومین 

ساختمان آتش نشانی در بهارستان هستیم.
بحیرایی با ذكر اينكه در حوزه شهرسازی امســال تا ابتدای تیر ۹۲ پروانه 
ساختمانی تایید شــد، درحالی که صدور پروانه در مدت مشابه سال قبل 
۶۵ پروانه بوده است  در مورد پرونده های کمیســیون ماده صد تصريح 
مي كند: اين جلســات كه به صورت مرتب برگزار می شد،اكنون به خاطر 
شیوع کرونا کمتر شده و بيشتر از طريق مکاتبه با شرکت عمران بهارستان 
براي تامين زمین های مناســب جهت احداث پارکینــگ پيگيری های 
الزم انجام مي شود.شهردار بهارستان به اجرای ۲۳ پروژه نورپردازی شهر 
اشاره کرد و افزود: اجرای دیوار نگاره ها در شهر بهارستان که کمتر کار شده 
بود، بهسازی دیواره های قدیمی، خرید و نصب مبلمان شهری، نصب آب 
نما، نصب المان ها و نورپردازی، نصب تابلوهــای ترافیکی و چراغ های 
راهنمایی و رانندگی که آســیب دیده بود نیز از دیگر اقدامات شــهرداری 
بهارستان است.وی از اضافه شــدن ۱۲ هکتار فضای سبز به فضای سبز 
بهارستان خبر داد و گفت: از شهروندان درخواست می کنیم در منازل خود 
هم درخت بکارند چون این کار بهترین کمک برای توســعه سرانه فضای 

سبز شهر است.
بحیرایی در مورد ســگ های ولگرد در شهر بهارســتان نیز تاکید کرد: در 
زندگی شهرنشینی باید یکسری اصول و قواعد رعایت شود، این درحالی 
اســت که به خاطر نزدیکی به منطق مرغ، سگ های ولگرد به شهر هجوم 
می آورند و زباله هــا و یا مواد غذایی که برخی شــهروندان برای آنها می 
گذارند را می خورند و زاد و ولد آنها زیاد می شــود و همین موضوع باعث 
بیشتر شــدن جمعیت حیوانات در شهر شده اســت.وی اعالم کرد: برای 
مقابله با معضل سگ های ولگرد، پیمانکاری داریم که این سگ ها را زنده 

گیری و در محلی نگهداری و عقیم و سپس پالک گذاری می کند و دوباره 
رها می کند.شهردار بهارستان با اشــاره به برگزاری جلسات مختلف برای 
پروژه های مشــارکتی و سرمایه گذاری شــهر، گفت: هم اکنون ۷ پروژه 
شاخص داریم و سال قبل دو پروژه به بهره برداری رسید.وی با بیان اینکه 
بازار روز فدک در مرحله صدور پروانه است و در صورت اجرا مشابه بازارهای 
کوثر در اصفهان خواهد بود، افزود: تســویه پساب برای فضای سبز شهر 
بهارستان نیز در حال بررسی است و با انتخاب پیمانکار اجرایی می شود.

شهردار بهارستان با اشاره به اینکه در حوزه نیروی انسانی ۲۵ نفر از سیستم 
شهرداری بهارستان به دلیل بازنشستگی، پایان ماموریت و یا دالیل دیگر 
رفته اند، گفت: توانسته ایم ۶ نفر مامور به خدمت بگیریم ولی همچنان ۱۹ 
نفر کمتر از تعدادی است که از سیستم خارج شده اند.وی با تاکید براینکه 
نیروی مازاد در شــهرداری بهارســتان نداریم، تصریح کرد: تعداد نیروها 

حدود نصف چارت سازمانی است.
محمد ابراهیمی،  عضو شورای اسالمی شــهر بهارستان نیز  در  ادامه اين 
نشســت با اعالم اينكه اکنون شهرداری بهارســتان نزدیک به ۴۰ میلیارد 
تومان طلب از شرکت عمران بهارســتان دارد که این موضوع به استاندار و 
هیئت حل اختالف دستگاه های اجرایی اســتان اعالم شده است اظهار 
داشــت: براســاس قانون، واگذاری کاربری های عمومی به غیر و تغییر 
کاربری ممنوع است و شــرکت عمران بهارســتان ۱۸۵ هکتار در اراضی 
شرق تفکیک كرده، درحالی که از پرداخت ۱۰ درصد حق قانونی شهرداری 
خودداری می کرد، و به همین خاطر از اجرای پروژه های شرکت جلوگیری 
شد تا تکلیف ۱۰ درصد که حق شهروندان این شهر است، مشخص شود.

وی با تاکید براینکه شــرکت عمران باید ســر میز مذاکره با شــهرداری 
بهارستان بنشیند، گفت: ما در مقابل شرکت عمران کرنش نمی کنیم، اما 
آمادگی تعامل را داریم.ابراهیمی یکی از مهم ترین نیازهای شهر بهارستان 
را آرامستان عنوان کرد و افزود: اصال تمایلی به ساختن آرامستان نداریم 
چون می خواهیم انگیزه زندگی در شهر باشد، با این وجود در طرح جامع 
یک قطعــه زمین پیش بینی شــده بود و این درحالی اســت که احداث 

آرامستان اصول و ضوابطی دارد که باید درنظر گرفته شود.

دوشنبه 2 تیر  1399 / 30شوال 1441/ 22 ژوئن 2020/ شماره 3000
امام جمعه اصفهان: 

گردشگران را به سفیران فرهنگ و هویت ایرانی تبدیل کنید
امام جمعه اصفهان در دیدار  با رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با اشــاره به 
شیوع بیماری  کرونا در جهان با بیان اینکه آمریکایی ها خیلی دل شان به کرونا خوش بود، اظهار 
داشت: آمریکایی ها صریحا گفته بودند که اگر نتوانستیم با تحریم ها ایران را از پا دربیاوریم با کرونا 

حتما این کار را انجام می دهیم؛ اما خودشان بیشتر از ما گرفتار شدند. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در رابطه با انجام امور فرهنگی برای افرادی که از خارج به ایران 
ســفر می کنند، بیان کرد: در حوزه فرهنگ کارهای بســیار خوبی می توان انجام داد به ویژه برای 
گردشگرانی که به ایران می آیند، اگر یک گردشگر را به طور صحیح با وضعیت ایران آشنا کنیم او را 

تبدیل به یک سفیر برای رساندن فرهنگ و هویت ایران کرده ایم.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: تبلیغات گسترده ای در شبکه های مختلف ماهواره ای و مجازی 
به زبان های گوناگون ضد ایران طراحی شــده است و منتشر می شــود که نیاز است برای خنثی 
کردن این تبلیغات، فعالیت های گســترده  ای با زبان های گوناگون به ویــژه به همت و ظرفیت 

سفارتخانه ها در دنیا انجام شود.

شهردار اصفهان:

رسیدگی ویژه به تپه اشرف در دستور کار شهرداری قرار گرفت 
شهردار اصفهان با اشــاره به بازدید اخیر مدیران شــهری از محوطه تپه باســتانی اشرف، گفت: 
رسیدگی ویژه به تپه اشرف به جد در دستور کار شهرداری قرار گرفت. قدرت ا...نوروزی افزود: تپه 
اشرف یکی از میراث گذشته ماست. از ابتدای کار به لحاظ اهمیتی که این مکان داشت و تخریب 
هایی که متاسفانه در گذشته صورت گرفته بود، تصمیم گرفتیم انجام مجدد کاوش ها را پشتیبانی 
و از پروژه های کاوش حمایت کنیم. کارشناسان خبره در این زمینه اقدامات زیادی انجام دادند. 
در همین راستا ساماندهی بدنه منتهی به سمت خیابان مشتاق که مربوط به دوره ساسانی است، 

در دستور کار قرار گرفت.  
شهردار اصفهان ادامه داد: در کاوش های جدید مواردی متعلق به دوره اشکانیان، سلجوقیان، آل 
بویه و ساسانیان کشف شده است، درصدد هستیم وضعیت این تپه باستانی که مورد توجه ویژه 
باستان شناسان قرار دارد، از طریق همکاری و پشــتیبانی میراث فرهنگی، بهبود یابد.  وی ادامه 
داد: در همین راستا بهبود وضعیت بدنه منتهی این محوطه باستانی به سمت خیابان مشتاق که 
مربوط به دوره ساسانی است، در فاز نخست با همکاری میراث فرهنگی در دستور کار شهرداری 
اصفهان قرار گرفت. گفتنی اســت ســارویه یا کهن دژ نام بنایی در اصفهان اســت که در کنار پل 
شهرستان و در کناره شمالی زاینده رود قرار دارد و اکنون تنها بقایای آن به صورت تپه ای باقی مانده  

که به »تپه اشرف« معروف است. 
این تپه در عرصه  ای به وسعت هفت هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود و خیابان مشتاق 
واقع شــده که در اختیار میراث فرهنگی و در محدوده شــهرداری منطقه 4 اســت.  نخســتین 
کاوش های مربوط به این تپه باســتانی از ســال 1389 آغاز شــده؛ اما متاســفانه این محوطه 
همواره در معرض رفت وآمد اتومبیل و موتورســیکلت ها قرار داشــت. در سال جاری با همکاری 
شهرداری منطقه 4 پس از 1۰ سال با گذاشتن موانع بتونی و پر کردن پشت تپه با خاک، راه ورود 
موتورســواران به این محدوده بسته شد.همچنین در ســال 97 با پیگیری های انجام شده یک 
مرحله کاوش در تپه اشرف به مدت زمان دو ماه انجام شد و شهرداری منطقه چهار برای ادامه و 
اتمام کاوش تپه اشرف آمادگی خود را اعالم کرد تا بتوان این محوطه باستانی را به مکانی درخور 
توجه به ویژه برای اســتفاده گردشــگران تبدیل کرد.  در روزهای اخیر، خبر کشف آثاری از دوره 
اشکانیان، ســلجوقیان و آل بویه و چاه سنگی متعلق به ساســانیان به عمق 6 متر در تپه اشرف 

اصفهان، در رسانه ها منعکس شد.

در دیدار فرمانده انتظامی استان با شهردار و معاونان شهرداری اصفهان مطرح شد:

طرحویژهپلیساصفهانبرایپاکسازیمناطقحاشیهای

فرمانده انتظامی اســتان در جلســه مشترک با شــهردار و معاونان 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه مدیریت شــهری در اصفهان  از سایر 
شهر ها متفاوت تر است گفت: کار در این حوزه باید با همان سرعت و 

شتابی که در گذشته شکل گرفته بود، ادامه یابد.
ســردار محمدرضا میرحیدری  در ادامه وضعیت مناطق حاشــیه ای 
شهر اصفهان را نگران کننده عنوان کرد و اظهار داشت: موضوع امنیت، 
دغدغه اصلی مردم ساکن در این مناطق به شمار می آید و بارها اعالم 
می کنند که چرا پلیس این مناطق  را سر و سامان نمی دهد در حالی 
که این کار فقط در حوزه وظایف نیروی انتظامی نیســت و بایســتی 

شهرداری نیز به طور جدی ورود پیدا کند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه وجود کوره های آجر پزی 
متروکه، مخروبه ها و برخی دخمه ها در این مناطق به پناهگاه هایی 
برای مجرمان و معتادان و افراد شــرور تبدیل شــده، گفت: بایستی 
هرچه زودتر این مکان ها تعیین تکلیف شــوند و در این خصوص ما 
هم آمادگی داریم که به صورت مشــترک با شــهرداری های مناطق 
حاشیه شــهر طرح ویژه ای را اجرا کنیم و کالنتری ها نیز به این حوزه 

ورود پیدا کنند.
وی افزود: پلیس اصفهان آمادگی دارد در یک پروسه 3 ماهه در نیمه 
اول سال این کار را به ســرانجام برساند تا ان شــاءا... دغدغه اصلی 
مردم ســاکن در این مناطق  را بتوانیم رفع کنیم.ســردار میرحیدری، 
تردد متکدیان را زیبنده شهر اصفهان ندانست و اظهار داشت: با توجه به 
اینکه چند دستگاه باید در کنار هم قرار بگیرند همیشه در این خصوص 
غفلت صورت گرفته که این غفلت باعث تسری و تکثیر آنها شده است.

وی ادامــه داد: پلیس اصفهان آمادگی دارد تــا در این حوزه نیز ورود 
پیدا کرده و بــرای جمع آوری متکدیان کمیته امداد و دیگر دســتگاه 
های همکار را نیز به میدان آورد تا حداقل جلــوی تکثیر این افراد که 
بیشتر هم غیر بومی هستند و از استان های دیگر به اصفهان می آیند 

گرفته شود.
ســردار میرحیدری ســپس به قدم های خوبی که در حوزه ترافیکی 
برداشته شده اشاره کرد و گفت :این اقدامات باید با قوت هر چه بیشتر 
دنبال شــود و حتما همکاران ما در طرح هایی که باید مشترک انجام 
شود با قوت عمل خواهند کرد.فرمانده انتظامی استان اصفهان، تقویت 

مرکز اســتان را جزو اولویت های فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
عنوان کرد و ادامه داد: فقدان محل استقرار مناسب در سر چهار راه ها 
و میادین اصلی شهر یکی از مشــکالت ماموران پلیس راهور است  و 
انتظار داریم که شهرداری در این خصوص به ما کمک کند به طوری که 
در سر چهار راه های اصلی یک ایســتگاه یک متری تعبیه شود تاهم 
مامور پلیس ما بر ماموریت های خود اشراف داشته باشد و هم آسیب 

پذیری آن ها کم باشد و برای همه شهروندان نمایان باشد.
ســردار میرحیدری در ادامه به موثر عنوان کــردن تابلوهای تبلیغات 
شهری اشاره کرد و اظهار داشت: اگر پلیس بتواند پیام های آموزشی 
خود را به صورت مکرر به شــهروندان منعکس کنــد در زمینه فرهنگ 
ســازی نیز می تواند موفق عمل کرده و بسیاری از مشکالت و آسیب 

هایی که در حوزه ترافیکی وجود دارد را مدیریت کند.
وی افزود: در حوزه فرهنگ سازی پیرامون عبور عابران پیاده از محل 
های خط کشی شده می توانیم گروهی را به عنوان پلیس یار تشکیل 
دهیم که به صورت ثابت در چند میدان اصلی حضور یافته و با حرکات 
نمایشی توجه شــهروندان را به خود جلب کنند و این کار می تواند در 

زمینه کاهش تلفات و خسارات تاثیر فروانی داشته باشد.
سردار میرحیدری با بیان اینکه شــهرداری و نیروی انتظامی کارهای 
فرهنگی بسیاری زیادی را می توانند با همکاری یکدیگر انجام دهند 
گفت: ما این آمادگی را داریم که در حوزه فرهنگ شهروندی از طریق 
تعامل و همفکری یکدیگر کارهای مشــترکی انجام دهیم و بتوانیم 

جوانان  را جذب نظام کنیم . 
وی با بیان اینکه جوانانی که دچار انحراف شــده و با پوشــش های 
نامناسب در جامعه تردد می کنند، دشــمنان ما نیستند بلکه همه آن 
ها فرزندان میهن عزیز اسالمی ما هســتند، تصریح کرد: باید بدانیم 
که برخی کم کاری ها در حوزه های مختلف  باعث شده که این جوانان 
از دین و ارزش ها دور شــوند.وی افزود: معتقدم شــهرداری یکی از 
دستگاه هایی است که می تواند با اســتفاده از نظرات صاحب نظران 
و کارشناســان و حتی حوزه علمیه یک ســری برنامه هایی را در کنار 
حاشیه زاینده رود یا میدان امام )ره( و یا در کوه صفه اجرا کند که هم 
شئونات اسالمی در آن رعایت شود و هم شــاد باشد و بتواند خانواده 
ها و به خصــوص نوجوانان را جــذب کند.ســردار میرحیدری خاطر 
نشان کرد: این موضوع از مواردی اســت که می تواند منجر به تشکیل 
کارگروهی فرهنگی با حضور نمایندگان همه دستگاه های مرتبط شود 

و ان شاء ا... با همفکری یکدیگر یک کار ماندگاری را انجام دهیم.

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در صد و 
بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، والدت حضرت معصومه)س( و روز دختر 
را تبریک گفت و اظهار کــرد: امید دارم همه بتوانیم 
با برنامه ریزی مناســب زمینه رشــد و تعالی تمام 
دختران آینده ساز میهن مان به ویژه دختران استان 
و شهرمان اصفهان را در ابعاد مختلف فراهم کنیم و 
بیشتر شاهد مشارکت و حضور آن ها در عرصه های 
مختلف باشیم.علیرضا نصراصفهانی با اشاره به قرار 

داشتن در هفته قوه قضاییه، شهادت سیدالشهدای 
انقالب یعنی شهید بهشــتی و 7۲ تن از یاران این 
شهید به ویژه شهدای اصفهانی این واقعه شهیدان 
علی اکبر اژه ای، محمد منتظــری، طباطبایی نژاد و 
سید شمس الدین حسینی نایینی را گرامی داشت 
و ابراز امیدواری کرد که همه مسئوالن رهروان خوبی 

برای این شهدا باشند.
نصراصفهانی با اشاره به ارائه بسته تشویقی ساخت 
و ســاز عنوان کرد: هفته گذشــته الیحه دوفوریتی 
بسته تشویقی به تصویب رسید و عالوه بر تخفیفات 
خاص، مــدت زمان بهــره مندی شــهروندان هم 
از این بســته افزایش پیــدا کرد، همــه باید کمک 
کنیم تا پرونده های بالتکلیف شــهر تعیین تکلیف 

شود و شــهروندان هم زودتر مراجعه کنند.رییس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در ادامه اذعان کرد: 
در این بسته اشــاره کردیم که تخلفات سال 99 به 
هیچ عنوان مشمول این بســته نخواهد شد پس 
گاهی عده ای نباید به دنبال ســوء استفاده از این 
اتفاقات باشند؛ اگر مجموعه مسئولیت ها را بسیج 
کنیم می توانیم برای آینده اصفهــان تدابیر خوبی 
بیندیشــیم.وی همچنین گفت: در اردیبهشت ماه 
امســال 33 هزار و 78 شــهروند با ســامانه 137 
تماس گرفتند و مســائل خود را با مدیریت شهری 
مطرح کردند، این موضوع نشان می دهد مشارکت 
 و دلواپســی مــردم باعث اعــالم ایــن دغدغه ها

 می شود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

تخلفات ساخت و ساز سال 99 شامل بسته تشویقی نمی شود
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:

 400 هزار نفر تحت پوشش کمک های مومنانه سپاه
استان اصفهان قرار دارند

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان در آیین بزرگداشت سالروز شهادت شهید چمران و روز 
بسیج اساتید با حضور مجازی بیش از 4۰۰ نفر از اساتید بسیجی شرکت کرد و از توزیع بسته های 
حمایتی در قالب طرح کمک مومنانه بین 4۰۰ هزار نفر از مردم نیازمند و مشــاغل آسیب دیده از 
ویروس کرونا در این استان توسط سپاه خبر داد.ســردار مجتبی فدا با بیان این که این رزمایش 
تاکنون در دو مرحله انجام شده و مرحله سوم نیز به زودی اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: نیمی از 
افرادی که مشمول کمک های مومنانه بسیج شدند پیش از این تحت حمایت هیچ یک از ارگان های 
حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیســتی نبودند.وی، اقدامات ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در پی شــیوع ویروس کرونا را عالوه بر توزیع بســته های حمایتی، اعطای وام به کسبه 
خسارت دیده از شیوع این ویروس، اعزام گروه های جهادی بین عشــایر برای توزیع بسته های 
بهداشتی و رزمایش کمک به سالمندان و شهروندان به منظور کاهش تردد ایشان در سطح شهر 
برشمرد.فرمانده سپاه استان اصفهان تصریح کرد: دامنه توزیع کمک های بسیج همه نقاط استان 
اصفهان از روســتاهای دورافتاده در دل کویر خور و بیابانک تا چادرهای عشــایری در کوهساران 
فریدونشهر را شامل شده است.ســردار فدا،  کرونا را آزمایشی با شرایط برابر برای همه کشورهای 
جهان دانســت که ماهیت آن ظرفیت کشــورها را به رخ کشــید و گفت: به عنوان مثال کشورهای 
پیشرفته اروپایی با وجود جمعیت بسیار محدود و یا آمریکا که داعیه دار پیشرفت و حقوق بشر است 
با شیوع کرونا اعالم کردند قادر به رسیدگی به سالمندان نیستند و دست به سرقت ماسک و لوازم 
بهداشتی از یکدیگر زدند.وی با بیان این که کشور ما از این امتحان سربلند بیرون آمد، اظهار کرد: 
سیستم درمانی کشور بدون اختالل به همه بیماران کرونایی بدون هیچ گونه تبعیضی رسیدگی کرد 
و نه تنها سالمندان را بلکه اتباع کشورهای دیگر که در ایران حضور داشتند را به رایگان درمان کرد و 
مانند کشورهای غربی هیچ مورد حمله به فروشــگاه ها و مراکز توزیع مواد غذایی یا مراکز درمانی 

در کشور ما مشاهده نشد.

امروز امنیت اسراییل شکننده تر از همیشه شده است
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با اشــاره به تحوالت جهان به ویژه در کشــور آمریکا گفت: در 
سال های گذشته آمریکا تمام تالش خود را برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه به کار 
بست اما امروز می بینیم امنیت اسراییل بیش از هر زمان دیگر شکننده تر شده است و نه تنها آمریکا 
نتوانسته در ممنطقه آسیای غربی به اهداف خود برسد بلکه از جایگاه و مقام پیشین خود نزد ملت ها 
نیز افول کرده است.سردار فدا افزود: مهم ترین دارایی و سرمایه آمریکا امنیت داخلی این کشور بود 
که به واسطه تبعیض های نژادی و ظلم به عامه مردمش در سال های گذشته و در اثر فشاری که با 
شیوع کرونا به مردم وارد شد، امروز این امنیت نیز از بین رفته است و شاهد درگیری و اعتراضات 
در شهرهای مختلف این کشور هستیم که قطعا این وقایع موجب تضعیف موقعیت و قدرت بیش 

از پیش ایاالت متحده می شود.

آمریکا به دنبال تغییر کانون توجهات از ناآرامی های خود است
وی ادامه داد: آمریکا اکنون به دنبال ایجاد یک بمب خبری برای برگرداندن کانون توجهات از این کشور 
است لذا به دنبال پیدا کردن ظرفیت های این چنینی در کشــورهایی مانند ایران است.فرمانده سپاه 
استان اصفهان اظهار کرد: آمریکا برای این منظور روی ایران سرمایه گذاری کرده است و تالش خود را 
برای تجمیع جریان های اپوزیسیونی و کشورهای معاند برای ایجاد التهاب در کشور ما به کار بسته است.

سردار فدا با اشاره به تعطیلی مجامع و جلسات در اثر شــیوع ویروس کرونا که از ظرفیت اقناع سازی، 
اطالع رسانی و بصیرت افزایی برخوردار بودند، از اساتید دانشگاه خواست با به کارگیری ظرفیت علمی خود 

و با استفاده از فضای مجازی نسبت به بصیرت افزایی به ویژه بین نسل جوان فعالیت کنند.

با مسئولان

خبر

بهره برداری از 3۶ پروژه 
 نوسازی و بهسازی در
 اصفهان تا پایان سال

خبر ویژه

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان از تکمیل و بهره برداری از 
36 پروژه نوسازی و بهسازی در شهر تا پایان 
سال جاری خبر داد.محمد فیض اظهار کرد: 
از جملــه پروژه های در حال اجرای ســازمان 
نوسازی و بهسازی، کف فرش ابتدای چهارباغ 
و میدان امام حســین )ع( است.وی با بیان 
اینکه پس از اجرای قســمت مرکــزی )فاز 
نخست( ساماندهی میدان امام حسین )ع(، 
ساماندهی گذرهای سواره و پیاده این میدان 
با مســاحتی بالغ بر ۵۵۰۰ متر مربع با اعتبار 
4.6 میلیارد تومان در دســتور کار شــهرداری 
قرار گرفت، افزود: بر اســاس طراحی انجام 
شــده، کل فضای میدان امام حســین )ع( 
بازســازی می شــود و در طرح ایجاد مسیر 
پیــاده راه، باند دوچرخه و فضای ســبز نیز در 
نظر گرفته شده اســت.وی خاطرنشان کرد: 
بر اســاس طراحی میدان امام حسین )ع(، 
بخش فضای سبز این میدان و تعداد درختان 
آن افزایش می یابد تا به یک میدان زیبا برای 
شهروندان و گردشگران تبدیل شود.مدیرعامل 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
گفت: یک مسیر ترافیکی ١٢ تا 1۰ متری، یک 
مسیر دوچرخه و مســیری به عنوان پیاده راه 
در نظر گرفته شده و کف ســازی آن از جنس 
سنگ هتن آباد و سنگ آذر شهر انجام خواهد 
شد.وی با بیان اینکه موزه سرای خیار واقع در 
میدان امام علی )ع( در حال تکمیل اســت و 
مراحل پایانی را پشت سر می گذارد، تصریح 
کرد: تکمیــل پروژه جلوخان مســجد جامع 
این میدان نیز از جمله پروژه های سال جاری 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری به شمار 
می آید.فیض بــا بیان اینکه پــروژه میدان تا 
میدان حدفاصل میدان امام علی )ع( تا میدان 
امام )ره( در حال اجراست، ادامه داد: در پروژه 
»میدان تا میدان« کــه عملیات اجرایی آن از 
سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد ، از 
مسیر بازار بزرگ اصفهان اقدام به کف سازی 
بدنه ها و پی و سقف مرمت و اجرا خواهیم کرد.

 برگزاری اولین نشست 
شورای هماهنگی بزرگداشت 

دهه کرامت استان اصفهان
حجت االسالم »رمضانعلی معتمدی«، 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان اصفهان در اولین نشست شورای 
هماهنگی بزرگداشــت دهــه کرامت 
اســتان اصفهان گفت: امسال با توجه 
به شــرایط خاصی که به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا به وجود آمده اســت از 
ظرفیت فضای مجازی بــرای اجرای 
برنامه هــای این دهه بهره بیشــتری 

باید برد.

وز عکس ر

س: ایمنا
عک

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد تعدادی پالک زمین با کاربری کارگاهی واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد از طریق برگزاری مزایده 
عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز چهارشنبه مورخ 99/4/18 
گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 99/4/19 
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نوبتاول

مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از پیشرفت ۶۰ 
درصدی پروژه تقاطع غیر همســطح سردار شهید 
ســپهبد ســلیمانی خبر داد و گفــت: اقدامات در 
دروازه های ورودی شــرق اصفهان در جهت رونق 
اقتصادی است.مسعود قاسمی اظهار کرد: یکی از 
ضروری ترین نیازهای شهر اصفهان ارتقای کیفیت 
زندگی شهروندان در همه نقاط شهر به عنوان یکی 
از اصول توسعه انسان محور و بهبود سیستم حمل 
و نقل و کاستن از حجم حرکت های ترافیکی درون 
شهری است.وی افزود: بر این اساس پروژه تقاطع 
غیر همسطح ســردار شهید سپهبد ســلیمانی در 
ورودی شرقی اصفهان به عنوان یکی از مسیرهای 
عبوری اصلی و یک حلقه حفاظتی ترافیکی درون 
شهری طراحی شده و یکی از مهم ترین پروژه های 

شــهر اســت که اجرای آن برای چند سال ورودی 
شرق شهر اصفهان و محالت مجاور را درگیر مسائل 
خود خواهد کرد.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
ادامــه داد: ۶/۶ کیلومتر از مســیر حلقه حفاظتی 
شــهر اصفهان در محدوده این منطقــه قرار دارد و 
چهار دوربرگردان آن در محدوده این منطقه پیش 
بینی شــده اســت.وی تصریح کرد: پروژه شهید 
سپهبد ســلیمانی که عملیات اجرایی آن از ابتدای 
اردیبهشــت ماه ۹۸ آغاز شــده، در ورودی شرقی 
اصفهان و جنب کارخانه قند واقع شــده و با هزینه 
اجرایی ۹۸ میلیارد تومان و هزینه آزادســازی ۲۰ 
میلیارد تومانی در حال انجام است.قاسمی ادامه 
داد: پروژه تقاطع غیر همسطح سردار شهید سپهبد 
سلیمانی توسط سازمان عمران شهرداری اصفهان 
و با طراحی و نظارت مهندســان مشــاور در حال 
احداث است که در این راســتا باید از حمایت های 
شهردار اصفهان و شورای اســالمی شهر به عنوان 
متولی امور شهر جهت تکمیل پروژه های عمرانی با 

توجه به اهمیت این پروژه ها و سهم باالیی که برای 
این پروژه ها در بودجه در نظر گرفته شــده است و 
همچنین سایر مدیران دستگاه های مربوطه جهت 
رفع موانع احتمالی و جابه جایی تاسیسات موجود 
و احداث تاسیســات جدید شــامل مواردی چون 
لوله های آب، گاز، برق، مخابرات و فیبر نوری برای 

اجرای این پروژه برخوردار شویم.
وی بر ضرورت تســریع در روند اجرای این پروژه 
تاکید کــرد و افزود: با توجــه به اینکــه پروژه در 
تمامی جبهه هــای کاری و دو شــیفت اجرایی در 
حال اجراســت، هم اکنون با ۶۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی و ۶۲ درصد پیشــرفت زمانــی در حال 
انجام است لذا جهت تســریع در عملیات اجرایی 
تعامل بین دســتگاه ها جهت رفع معضالت پروژه 
از جمله موارد دیگری است که امیدواریم با تعامل 
بین دستگاه ها هرچه ســریع تر برطرف شود و در 
 این محور زمینه تامین آرامش خاطر شــهروندان 

فراهم شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

رونق اقتصادی دروازه های ورودی شرق اصفهان

وداع باشکوه مردم اصفهان با مداح انقالبی
صبح دیروز پیکر مداح انقالبی و با اخالص اهل بیت، »حاج مجید صابری«  روی دســت دوست داران ائمه اطهار تشییع و در قطعه نام آوران باغ رضوان به 
خاک سپرده شــد. دیروز مســجد صاحب الزمان )عج(، میزبان پیکر مردی از جنس انقالب و معنویت بود. همان که مناجات های شبانه ماه رمضانش 
زبانزد خاص و عام گشته و دل های بســیاری را به ســمت خداوند روانه کرده بود. مجید صابری مسئول بســیج مداحان اصفهان و فرزند پیر غالم حاج 
رضا صابری از مداحان انقالبی و والیی اصفهان به شــمار می رفت.تشــییع با شــکوه حــاج مجید صابــری از خیابان صاحب الزمان )عــج( تا چهارراه 
عسکریه ادامه داشــت. نماز بر پیکر این شاعر والیی و مداح اهل بیت توســط آیت ا... مهدوی اقامه شــد و در نهایت، پیکر این مداح و ذاکر حسینی، در 
 قطعه نام آوران باغ رضوان به خاک ســپرده شد.پنجشنبه شب نیز در گلستان شــهدای اصفهان مراســم وداع  با پیکر این مرحوم و قرائت دعای کمیل

 انجام شد.

نوبت دوم
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افزایـش جمعیـت هـر سـاله در اسـتان، قدمـت  حديث زاهدی
سامانه نخسـت آبرسـانی اصفهان و جلوگیری از 
بروز بحران های ناشـی از نبـود آب آشـامیدنی ضرورت هـر چه بیشـتر اجرا و 
تکمیـل سـامانه دوم آبرسـانی ایـن خطـه را نشـان می دهـد و بی شـک این 
طـرح نیـاز و خواسـته حدودپنـج میلیـون نفـر از سـاکنان منطقـه مرکـزی 
کشـورمان اسـت .بررسـی آمار و ارقام نشـان می دهد کـه میـزان مصرف آب 
شـرب کشـور سـاالنه حدود 7.5 میلیارد مترمکعب اسـت، 25 میلیـون واحد 
خانگی و15 میلیون اشـتراک در کشـور وجـود دارد و طبق گزارش هـا بیش از 
۹ میلیـون 800 هـزار واحـد در کشـور باالتـر از الگـوی مصـرف، آب مصـرف 
می کننـد، اسـتان اصفهان بـا قـرار گرفتـن در منطقه خشـک همچـون برخی 
دیگـر مناطـق کشـور بـا چالـش جـدی تامیـن آب در بخش هـای مختلـف 
مواجه اسـت، اما در کنـار دیگر نیازهـا باید تامیـن آب آشـامیدنی را مهم ترین 
نیاز این منطقه دانسـت. اكنـون دامنه هـای بحران آب اسـتان اصفهـان که تا 
همین چنـد روز پیش به چالشـی بـزرگ بـرای کشـاورزان و صنعتگـران این 
اسـتان تبدیـل شـده بـود، گسـترش یافتـه و آنچنـان کـه بررسـی ها نشـان 
می دهد، مصـرف آب شـرب را نیـز بـرای میلیون ها شـهروند با بحـران جدی 
رو به روکرده اسـت .اين در حالی اسـت كه هاشـم امينی، مديرعامل شـركت 
آب و فاضالب اسـتان اصفهـان در نشسـت خبری خـود متوسـط مصرف آب 
خانگی بـرای هـر خانـوار اصفهانـی را 11 متر مکعـب در مـاه اعالم کـرده و مي 
گويد: متوسـط مصـرف اسـتاندارد 20 متـر مکعب در ماه اسـت؛ ایـن موضوع 
نشـان دهنـده اهمیت اطـالع رسـانی و فرهنـگ سـازی وضعیـت بحرانی در 
ارتباط با وضعیت آب شـرب اصفهان اسـت که حیرت مسـئوالن کشـوری را از 
نحوه مدیریـت آب و فاضالب اسـتان اصفهان به همراه داشـته اسـت. امينی 
با ذكـر اينكـه  بر اسـاس سیاسـت وزارت نیـرو هفتـه اول تیرماه به نـام هفته 
صرفه جویـی آب و بـرق نـام گـذاری شـده اسـت تـا توجـه آحادجامعـه بـر 
حساسـیت کاالی بـاارزش آب بیـش از پیـش جلـب شـود، تاكيـد مـی كند: 
نقـش اطالع رسـانی بـر مصـرف بهینـه آب شـفاف سـازی دراطالع رسـانی و 
تقویـت حلقه هـای ارتباطـی، تامیـن آب شـرب را بـدون دغدغـه در اسـتان 

اصفهان تسهیل کرده است.

یکپارچه سازی شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا اعـالم تغییـر چارت 
سـازمانی بـا یکپارچـه سـازی شـرکت آب و فاضـالب شـهری وروسـتایی 
در اسـتان اصفهـان از اسـفندماه سـال گذشـته اظهـار مـی کنـد: بـا 
یکپارچه سـازی شـرکت های آب و فاضـالب شـهری و روسـتایی شـاهد 
 ایجـاد جهـش در خدمات رسـانی بـه مـردم بـه ویـژه در مناطـق مختلـف

 روستایی هستیم.
وی بـا اشـاره به بودجـه سـال ۹۹ در جهـت افزایش سـطح کیفـی خدمات به 
مناطق روسـتایی گفـت: با نـگاه حمایتی دولت بـه مناطق روسـتایی وتقویت 
زیرسـاخت های تامیـن آب شـرب و بهداشـت بـه بیـش از هـزار روسـتا در 
اسـتان اصفهـان، در راسـتای ممانعـت از مهاجرت بـه شـهرهااقدامات مهمی 

انجام شـده اسـت.

اجرا و تداوم »پویش الف-ب-ایران« در آبفای اصفهان
امینـی با اشـاره بـه اجـرای »پویـش الـف- ب-ایـران« تصریـح می كنـد: با 
اجرايی شـدن ايـن طـرح در هـر هفتـه پروژه هـای مختلـف بـه بهره بـرداری 
می رسـد و امسـال هـم در راسـتای افزایـش امیدبخشـی در سـطح جامعـه 
اجـرای ایـن پویش ادامـه خواهـد داشـت.وی با اظهـار اينكـه شـیوع بیماری 
کرونـا بـر پیشـرفت اجـرای »پویـش الف-ب-ایـران« تاثیـر گذاشـت، مـی 
گويد:با توجه به اين شـرايط از اسـفندماه گذشـته هفـت پروژه بـا اعتبار 785 
میلیـارد تومان به صـورت ویدئـو کنفرانس بـه بهره بـرداری رسـید. مدیرعامل 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه پـروژه اصالح و توسـعه 
شـبکه فاضـالب شـهری خیابان های میـر، مشـتاق، آبشـار و کمال اسـماعیل 
که بـا اعتبـاری بالـغ بـر 700 میلیـارد تومـان و بـا اعتبـارات فاینانـس خارجی  
انجام شـده و همچنین احـداث شـبکه فاضالب محـالت پیرامونی مـی گويد: 
مشـکل دفع فاضالب در خیابان های امـام خمینی)ره(، کاوه و جـاده فرودگاه 
 مرتفـع شـده و اصـالح و بازسـازی شـبکه فاضـالب در مناطـق حصـه و دارک 

به اتمام رسید.

اجرای طرح های آبرسانی به مناطق مجاور تصفیه خانه بابا شیخ علی
به گفته امینی، اجرای آبرسـانی به شـهر باغشـاد و هشت روسـتای لنجان در 
مجـاورت تصفیـه خانه بابا شـیخ علـی همچنين آب رسـانی کامل بهشـهر باغ 
بهـادران هـم در ماه های آینـده انجام می شـود.وی اشـاره ای هم بـه عملیاتی 
شدن فاز دوم و سـوم توسـعه شـبکه فاضالب در شـهر داران كرده و می گويد: 
شـهر اژیه و روسـتای هاشـم آباد هـم به شـبکه فاضـالب مجهز خواهند شـد 
همچنیـن با توجـه بـه اهميـت موضـوع آب پايـدار، آب رسـانی در شـهرهای 
دهاقـان و گلشـن و 13 روسـتای مجـاور  و روسـتاها در قالـب آبرسـانی 
مجتمع های روسـتایی از محل صندوق توسـعه ملی، در حال پیگیری اسـت.

طراحـی و اجـرای خـط 1400 میلـی متـر انتقـال آب از شـیرخانه نجـف آبـاد 
بـه فلمـن

وی از طراحـی و اجرای خط یـک هزار و 400 میلـی متر انتقال آب از شـیرخانه 
نجـف آبـاد بـه فلمـن بـه طـول 12.3 کیلومتـر خبـر مـی دهـد و مـی گويـد : 
مطالعـات آبرسـانی بـه فریدون شـهر و شـهرهای مجـاور و مطالعـات تامین 
آب مجتمـع روسـتایی برزاونـد در اردسـتان و بخـش مرکزی اصفهـان انجام 

می شـود.
امینـی یکـی از پروژه هـای بسـیار مهـم در کالن شـهر اصفهـان را اجـرای خط 
آبرسـانی جی شـیر به بزرگمهر اعالم مي كند  و با ذكـر اينكه این پـروژه عظیم 
که بـر فشـار آب محـالت مرکـزی اصفهـان موثـر اسـت بـا اعتبـار 15 میلیارد 
تومـان در حـال اجراسـت و در دو ماه آینـده به بهـره بـرداری می رسـد، ادامه 
مـی دهـد : انتقـال آب رفـت و برگشـت منطقـه قائمیـه  می توانـد بـه افـت 
فشـار در منطقـه قائمیه و شـفق پایـان دهد.به گفتـه مدیرعامل شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان اصفهان، در سال گذشـته 237 کیلومتر از شـبکه آب اصفهان 

اصالح و بازسـازی شـد کـه امسـال بـه 240 کیلومتـر افزایـش می یابد.

بهره برداری از فاز اول سامانه دوم آب شرب اصفهان در سال آینده
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان در خصـوص پیشـرفت 
30 درصـدی سـامانه دوم آبرسـانی اصفهـان بـزرگ توضيـح مـی دهـد: لوله 
گـذاری و تامیـن تجهیـزات ایـن طـرح در حـال پیگیـری اسـت و مدیریـت 
اسـتان در نظر دارد بخشـی از سـامانه دوم آبرسـانی اصفهان بزرگ را از سـال 

آینـده وارد مـدار کند.

اصفهان؛ پیشتاز در هوشمندسازی شبکه توزیع آب

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان از اسـتمرار هوشمندسـازی 
شـبکه توزیـع آب شـهرهای اصفهـان، خوانسـار و بـادرود و خطوط آبرسـانی 
اصفهـان بـزرگ کـه در سـال گذشـته بـا پیشـرفت 70 درصـدی همـراه بـوده 
اسـت، خبر می دهد و ادامه می دهد: شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان 
در هوشمندسـازی شـبکه توزیع آب در کشـور پیشرو است و در سـال گذشته 

هوشمندسـازی شـبکه آب تودشـک هم انجام شـده اسـت.

حفر و تجهیز 17 حلقه چاه در سال گذشته 
امينـی بـه حفـر و تجهیـز 17 حلقـه چـاه در روسـتاهای اسـتان اصفهـان در 
سـال گذشـته اشـاره ای داشـت و تصریح می كنـد: اسـتان اصفهـان درجهت 
کاهـش آب بـدون درآمـد اقدامات مهـم و اصالحـی انجـام داده اسـت و در 
کشـور پیشـتاز کاهش پرت و آب بدون درآمد هسـتیم.وی با بیـان اینکه 510 
هـزار سـم پاشـی در شـبکه های فاضـالب انجـام خواهد شـد، گفـت: تصفیه 
خانه های فاضالب سـمیرم، ورزنـه، اردسـتان،قهدریجان و تصفیـه خانه های 

شـمال و جنـوب و شـرق اصفهـان ارتقا و توسـعه یافته اسـت.

دولت الکترونیک در خدمت مشترکین آبفای اصفهان
امينی مهـم تریـن بخـش خدمـات مشـترکین را عـدم مراجعه حضـوری به 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان می داند و یکپارچه سـازی نرم افزارها 
و سـامانه های 1522 و 1523 را بـرای ارائـه خدمـات بـه مشـترکین در نظـر 
گرفته و ادامـه می دهد:  افزایـش درگاه های دفاترپیشـخوان بـه 110 دفتر در 
سـطح اسـتان اصفهان  رسـيده و در سـال گذشـته با حذف قبـوض کاغذی و 
ایجاد سـامانه پیامکـی اعالم قبـوض درجهت حفظ محیط زیسـت و توسـعه 

دولـت الکترونیک تالش شـايانی شـده اسـت.

خدمت رسانی نیروهای آبفا در ایام قرنطینه 
جهت تامین نیاز آب شرب و بهداشت

مديرعامل شـركت آبفای اسـتان اصفهان، شـیوع بیماری کرونا را در افزایش 
مصرف آب شـرب و بهداشـت موثـر می دانـد و اظهار مـی دارد: درایام شـیوع 
کرونا نیروهـای انسـانی در تمـام اداره هـای آبفای اسـتان اصفهان مشـغول 
به کار بودنـد و مانـع از بروز افـت فشـار آب در اسـفند وفروردین ماه شـدند و 
بـا شـروع فصل گـرم و شـیوع بیمـاری کرونـا مصـرف آب شـرب بـا افزایش 
40 درصـدی همـراه شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع آبـی و 

تاسیسـات آبرسـانی از زاینـده رود الزم اسـت شـهروندان بـا پای بنـدی بـه 
مسـئولیت اجتماعی و مصرف بهینه آب در حفظ این کاالی باارزش بکوشـند.

تاسیس واحد تولیدی آب ژاول در 4۸ ساعت
وی در خصـوص ضـرورت تامیـن نیـاز بـه مـواد ضدعفونی کننـده اسـتان در 
اواخر اسـفندماه بيـان می كنـد: در مـدت دو شـبانه روز واحد تولیـد آب ژاول 
بـرای تامین نیـاز شـهروندان به مـواد ضدعفونـی کننده توسـط شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان اصفهان دایر شـد و روزانه هفت هزار لیتـرآب ژاول با خلوص 
یـک درصـد تولیـد و عرضـه شـد.به گفتـه مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
استان اصفهان، در سـال گذشـته 237 کیلومتر از شـبکه آب اصفهان اصالح و 

بازسـازی شـد که امسـال بـه 240 کیلومتـر افزایـش می یابد.

تاکید بر فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در تمام روزهای سال
وی فعالیت های شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان را در راستای فرهنگ 
سـازی مصرف بهینه آب بـه هفتـه اول تیرمـاه محدود نکـرد و تاكيدكـرد: هر 

روز بـا انجام برنامـه های متعـدد فرهنگـی و با همکاری رسـانه هـا در جهت
صرفه جویی و بهینه مصرف کردن کاالی باارزش آب اقدام می کنیم.

بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان های مسکونی در دستور كار است 
مدير عامل شركت آبفای استان اصفهان در مورد توسعه و بهینه سازی آب شرب 
و روســتایی در جهت تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری مي گويد: در شرایط 
موجود توسعه بازچرخانی آب خاکســتری در ساختمان های مسکونی بیش 
از چهارطبقه در برنامه های ما قرار دارد که تاکنون به جز موارد معدودی اقدام 
جدی در این مورد صــورت نگرفته و در آینده نزدیک در جلســه ای با معاونت 
عمرانی استانداری و حضورشــهرداری، ســازمان نظام مهندسی ساختمان، 
 مرکز بهداشت و سازمان محیط زیست نســبت به نحوه اجرای این آیین نامه

 تصمیم گیری می شود.

رتبه اول ارتباط با صنعت
امینی با اعـالم  اينكه آبفای اسـتان اصفهـان در صنعت پژوهـش و تحقیقات 
جایگاه ویژه دارد و توانسـته رتبـه اول ارتباط با صنعت را کسـب کنـد می گويد: 
تاکنـون دو هـم نـت در دانشـگاه صنعتـی بـا همـکاری کانـون ملـی نخبـگان 
اسـتان برگـزار شـد همچنیـن اولیـن واحـد تلـه متـری فاضـالب در کشـور 
بـا همـکاری دانشـگاه صنعتـی افتتـاح شـد کـه در کیفیـت آب اسـتان تاثیر 

بسـزایی داشـته است.

کیفیت آب هیچ مشکلی ندارد
فهيمـه اميـری، مدیـر پایـش کیفی شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان در ادامه 
ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه کیفیـت آب شـرب اصفهـان مـی گويد: بـا توجـه به 
وجـود بیـش از 21 آزمایشـگاه تعییـن میکـروب آب در اسـتان می تـوان باور 
داشـت که آب شـرب مردم تا کنـون هیچ مشـکلی نداشـته و مـورد تاییداداره

بهداشـت اسـتان نیـز قـرار دارد و بـه صـورت روزانـه دو هـزار کلـر سـنجی در 
سـطح اسـتان انجـام مـی شـود و عـالوه بـر 21 آزمایشـگاه میکروبـی ، یـک 
آزمایشـگاه سـیار همچنیـن یـک آزمایشـگاه بیولـوژی در اسـتان اصفهـان 
وجـود دارد کـه مـی توانـد ایـن اطمینـان خاطـر را درکیفیـت تامین سـالمت 
آب شـرب مصرفـی مـردم در سـطح اسـتان ایجـاد کنـد.وی اذعـان داشـت: 
در بخـش پاالیـش آب وارد مباحـث بیولوژیکـی و دیگـر مباحـث تخصصـی 
شـده ایم و سـعی بر این اسـت تا کیفیـت تامین آب شـرب در تمامـی مراحل 
سـنجیده و تحویـل مشـترکین شـود.مدیر پایـش کیفـی آب شـرکت آبفـای 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه طعـم و کیفیـت آب شـرب اظهـار مـی دارد: در 
مـواردی محـدود بـه دلیـل تامین آب شـرب مـورد نیـاز مـردم مجبور شـدیم 
که چـاه هـای مـورد تایید در مـدار مصـرف قـرار بگیرنـد و ایـن مسـئله باعث 
شـد تا طعم آب کمی دچار تغییرشـود. البتـه این تغییـر طعم، ناشـی از تغییر 
کیفیـت آب نیسـت و تنهـا در ذائقـه مشـترکین تاثیـر دارد.اميـری بـا تاکیـد 
بر اينكـه کیفیـت آب شـرب اصفهـان توسـط نیروهـای متعهـد و دلسـوز این 
شـرکت بـه صـورت شـبانه روزی پایـش مـی شـود تاهیـچ دغدغـه خاطری 
 بـرای تامیـن و مصرف آب شـرب مـورد نیـاز مـردم ایجاد نشـود، به سـخنان 

خود پايان داد.

مدير عامل آب و فاضالب اصفهان اعالم كرد:

اصفهان، دچار بحران آب شرب است
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