
 مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان در مورد پلمپ واحدهای صنفی متخلف
 با دستور  مقام قضایی هشدار داد؛

تعطیلی در انتظار متخلفان
3

  خطر در کمین است  
  بر اساس اعالم سازمان آتش نشانی اصفهان؛ بیشترین حوادث حریق  در سه ماهه ابتدای سال 

شامل ۱۳۶ مورد حریق خودرو و ۱۱۰ مورد حریق منزل مسکونی بوده است؛  
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 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 استان اصفهان  مطرح کرد:

 تاکید بر لزوم داشتن 
 توکل در زندگی

 فردی و اجتماعی

 شهردار اصفهان در آیین افتتاح
 طرح های عمرانی منطقه 5 مطرح کرد:

اتصال سپاهان شهر به 
بیرون شهر با احداث 

رینگ حفاظتی

 رییس شورای اسالمی
 شهرکرد مطرح کرد:

بهبود شرایط عبور و مرور 
شهروندان در پیاده رو  ها
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 دادن تریاک به مرغ ها
  در اصفهان از شایعه 

تا واقعیت!
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فوالد مبارکه، ناجی 
 بیمارستان های

 استان اصفهان شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه ۱7 تیر ۱۳99 
 ۱5  ذی القعده  ۱44۱ 

 7 جوالی 2۰2۰
 شماره ۳۰۱۳

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

دوشنبه ۱۶ تیر  ۱۳99 / ۱4 ذی القعده 
۱44۱/ ۶ جوالی 2۰2۰/ شماره ۳۰۱2

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 99/۱2/ م

شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

۱- مشخصات مناقصه: 
۱-۱- موضوع: عملیات پوشش روی سطوح خطوط لوله، مخازن، برج ها، کوره ها و سایر ادوات پاالیشگاهی در سطح شرکت پاالیش 

نفت اصفهان و تأسیسات آبرسانی درچه

2-۱- محل انجام خدمات: شرکت پاالیش نفت اصفهان و آبرسانی درچه
3-1 – مبلغ برآورد تخمینی کارفرما: 60/000/000/000 )به حروف: شصت میلیارد( ریال

4-1- مدت انجام کار: 12 ماه 

5-1- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبی 659/040/000 )به حروف: ششصد و پنجاه و نه میلیون و چهل هزار( ریال و تضمین 

انجام تعهدات به میزان 5 )پنج( درصد مبلغ پیشنهادی

2- شرایط متقاضی:
1-2- دارا بودن گواهی رتبه بندی معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور در یکی از رشته های نفت و گاز یا صنعت و معدن با 

حداقل رتبه 5 یا تأسیسات و تجهیزات با حداقل رتبه 4

2-2- داشتن سوابق کاری معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته

3-2- داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

4-2- داشتن سیستم مدیریت HSE )داشتن گواهینامه های ISO -14001 محیط زیست و OHSAS-18001 ایمنی و بهداشت و 

)HSE یا گواهینامه سیستم مدیریت

5-2- کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی

6-2- داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7-2- پیمانکاران دارای طرح طبقه بندی مشاغل در اولویت می باشند

۳- نحوه درخواست شرکت در مناقصه
1-3- از کلیه شرکتهای واجد شــرایط که دارای صالحیت الزم و آمادگی انجام کارهای مذکور می باشند دعوت به عمل می آید ضمن 

ارسال نامه اعالم آمادگی جهت حضور درمناقصه فوق الذکر از طریق دورنگار 33964871-031 به سایت شرکت پاالیش نفت اصفهان 

به آدرس www.eorc.ir مراجعه و در قسمت مزایده و مناقصه نســبت به دریافت پرسشنامه شرایط پذیرش پیمانکاران و مشاوران 

)اشخاص حقوقی( اقدام نموده و پس از تکمیل، پرسشنامه موصوف را به همراه مدارک مندرج در پرسشنامه حداکثر ظرف مدت 10 

روز پس از نشر آگهی به شرکت پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان- تهران، ساختمان مرکزی دوم، اتاق 218، کمیته 

بررسی منابع پیمانکاری و اسناد ارسال فرمایند.

2-3- شرکتهایی که نزد کمیته مذکور دارای پرونده می باشند، می توانند جهت ارسال رزومه جدید یا بروزرسانی پرونده با شماره تلفن 

های 33964325 و 33964329 و در صورت عدم پاسخگویی با شماره تلفن 33964326-031 تماس حاصل فرمایند. بدیهی است 

در صورت عدم بروز رسانی به موقع و یا کامل نبودن پرونده، هیچگونه مسئولیتی متوجه این کمیته نبوده و صرفًا بر اساس مستندات 

واصله اقدام خواهد شد.

3-3- اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمی باشد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان
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آبفا، پروژه های 
 ماندگاری برای

 نسل های آینده 
احداث کرده است

شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام(شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام(
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نماینده سابق مجلس: 

مجلس در حال ترساندن مردم است
به گزارش ایلنا، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت: اگر 
کاندیدای توانمندی از جریان اصالح طلب به عرصه بیاید، مردم رای می دهند، چرا که حاضر نیستند 

کشور در دست جریان تندرو باشد.وی 
ادامه داد: به نظر من اکنون مردم تقریبا 
تاحدودی در حال پشیمان شدن از عدم 
حضور در انتخابات اسفند ۹۸ هستند، 
چرا که دیدند مجلس در وضعیت فعلی 
مطلوب آن ها نیســت، راحت تر بگویم 
این مجلــس تندرو در حال ترســاندن 
مردم اســت،بنابراین  من فکر می کنم 
که اگر همین روند تداوم پیدا کند، مردم 
این آمادگی را دارند که پای صندوق رای 

بیایند و اشتباه خود را در عدم حضور در انتخابات گذشته جبران کنند.

افشاگری خانم نماینده علیه هیئت ۷ نفره هیئت رییسه مجلس:

به ما گفتند زن باید بچه داری کند!
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس، در مورد مقابله سیاست های ضدخانواده که مجلس یازدهم 
از آن به عنوان اولویت های خود یاد می کند،اظهــار کرد: وقتی در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب 
هیئت رییسه مجلس و کمیسیون ها استفاده نمی شود و یا کارمندان زن حتی نمی توانند در آزمون 
دبیری کمیسیون ها شرکت کنند، چطور می توان با سیاست های ضد خانواده مقابله کرد  در حالی 
که زن رکن اصلی آن است.سمیه محمودی،  ادامه داد: یکی از انتقادات مجلس یازدهم به دولت، 
عدم پرداخت یارانه به کودکانی است که تازه متولد می شوند و این در حالی است هیئت هفت نفره 
متشکل از اعضای هیئت رییسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیئت 

رییسه کمیسیون ها تاکید کردند که زن باید بچه داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند.

کنایه توئیتری »کواکبیان« به نمایندگان مجلس
مصطفی کواکبیان، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اســالمی، در حساب توئیتری خود و در 
واکنش به حمالت تند مجلسی ها به ظریف، نوشت: »منکر تاثیر تحریم خارجی و ناکارآمدی دولت در 
تنگناهای معیشتی مردم نیستم؛ اما چرا عده ای تندرو به جای ارائه طرح دوفوریتی برای حل اساسی 
مشکل تحریم و مهار رشد نرخ سکه و ارز و مواد غذایی و... تنها با امضای سوال از رییس جمهور و ایجاد 

جنجال جناحی علیه ظریف می خواهند شق القمرکرده و باری از دوش مردم بردارند!؟«

وزارت خارجه،  گفتار درمانی می کند
پرویز سروری، دبیر شــورای ائتالف نیروهای انقالب، با اشاره به اینکه مردم از دستگاه دیپلماسی 
انتظار اقدام قاطعانه دارند، گفت: در حالی که آمریکایی ها دو ســال پیش از برجام خارج شدند و 
امروز رهبری یک بند از همان توافق نامه را علیه حقوق مردم ایران در دست گرفته و اروپا را با خود 
همراه کرده اند، چرا وزارت امور خارجه اقدامات حقوقی الزم برای مقابله با آنها را در دستور کار قرار 
نمی دهد؟وی تاکید کرد: به نظر می رســد در حال حاضر دســتور کار وزارت خارجه »گفتار درمانی 
داخلی« است که سخنگوی دستگاه دیپلماسی این وظیفه را به دوش می کشد و هر چند روز یک بار 

مطالبی را مطرح می کند و ماجرا تمام می شود.

دولت منتظر از نصاب انداختن کابینه توسط مجلس است؛

یک پایان تلخ یا تلخی بی پایان؟

فرصت و زمان برای بهبود وضعیت کشــور به ویژه بــرای دولت تدبیر و 
امید بسیار کم است. هفت سال از آغاز به کار دولت به ریاست »حسن 
روحانی« می گذرد و هنوز  صحبت هایی از دولت قبل از او توســط تیم 
تدبیر و امید و برخی همراهان شــان شنیده می شــود. واقعا پذیرفته 
نیســت که یک دولت بعد از بر جای گذاشــتن یک کارنامه هفت سال 
و در سال آخر دوره دومش بخواهد چنین توجیهات غیرمنطقی و غیر 
عقالنی بکند.سوال اینجاست؟ دولت در سال آخر خود چه می خواهد 
بکند؟ بیش از دو سال و نیم است که مشــکالت عدیده ای به ویژه از 
حیث اقتصادی پیش روی جمهوری اســالمی و مردم آن قرار گرفته 
است. شکاف طبقاتی هر روز بیشتر؛ ثروت ثروتمندان بیشتر و قشرهای 
متوسط و فقیر جامعه هر روز فقیرتر می شوند و دولت و دولتمردان هم 
همچنان مشغول گفتار درمانی هستند و البته هر روز هم وضعیت برای 
مردم سخت و سخت تر می شــود.با توجه به لب مرزی بودن دولت، 
مجلس ممکن است در راســتای بهره گیری از ابزار نظارتی خود و برای 
وادار ساختن قوه مجریه به انجام اقدامات ضروری و مهم به نفع مردم 
دســت به جراحی کابینه بزند یا خیر؟ اگر فرض را بر درستی این گزاره 
بگذاریم و مجلس اصولگرا هم بخشــی از دولــت را ضعیف و نیازمند 
بازنگری بداند، طبیعتا خیلی دســت بازی برای این موضوع نخواهد 
داشت.در صورتی که قوه مقننه به سمت انجام چنین اقدامی برود، تنها 
دو گزینه برای جابه جایی و برکناری در بین وزیران خواهد داشت،چون 

در صورتی که قوه مجریه را نیازمند جراحــی عمیق تر و تغییرات جدی 
تر بداند؛ با توجه به تغییراتی که تاکنون در دولت دوازدهم انجام شده، 
کابینه بیش از ۵۰ درصد تغییر را شاهد خواهد بود و مطابق با قانون در 
چنین شرایطی، دولت و کابینه نیازمند اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس 
خواهند بود. برخی بر این عقیده هستند که اگر مجلس دست به جراحی 
عمیق در دولت دوازدهم بزند و تغییرات گســترده در کمتر از یک سال 
باقی مانده به انتخابات و پایان عمر تدبیر و امیدی ها اعمال کند، طبیعتا 
رییس جمهور و قوه مجریه هم عکس العمل هایی برای به حاشیه بردن 
مسئولیت شان در ایجاد مشــکالت کنونی برای مردم و کشور خواهند 
داشت که تحقق چنین موضوعی امر مطلوب برای ما نخواهد بود.برخی 
عقیده دارند اگر مجلس به دنبال ترمیم جدی کابینه و برکناری وزیران 
ضعیف برود، با واکنش جدی دولت مواجه خواهد شد؛ بدین ترتیب که 
اگر کابینه از نصاب بیفتد، دولت احتماال به ســمت معرفی چهره هایی 
خواهد رفت که مجلس اصال تمایلی به آنها ندارد و نخواهد داشــت؛ از 
طرفی به رغم مخالفتی که در مجلس با چنین گزینه هایی خواهد شد، 
قوه مجریه و رییس جمهور در معرفی گزینه های نامطلوب قوه مقننه 
اصرار کرده و بر آن خواهند ایستاد.بر مبنای این تحلیل، شاید این روند، 
یعنی دعوای مجلس و دولت برای به کارگیــری گزینه هایی که توافق 
دو طرفه بر ســر آنها وجود دارد، ماه ها طول بکشد و در نهایت هم هیچ 
دستاوردی از این جراحی عمیق حاصل نشود، تا جایی که در یک سال 

آینده بیشــتر وزارتخانه ها و اقدامات در دولت بــه همین بهانه تعطیل 
خواهد شد و عمال اتفاق خاصی نمی افتد و این موضوع خروجی اقدام 
مجلس را هم صفر خواهد کرد.اما این شرایط فرصت بی نظیری را برای 
دولت ائتالفی اصالح طلب – معتدل ایجاد خواهد کرد؛ فرصتی که حتی 
ممکن اســت تمام بی عملی های دولت را بخواهند پای آن بنویسند و 
بگویند در هفت سالی که دولت تدبیر و امید بر سر کار بوده، همواره قصد 
استفاده از چنین چهره هایی داشته که اگر مجلس فرصت آن را فراهم 
می کرد، شاید اکنون با مشکالت کنونی کشور دست و پنجه نرم نمی کرد 
و معضالت به مراتب کمتر بود! این مســئله حتما توجیه و بهانه خوبی 
هم برای بدنه حامی دولت ائتالفی ایجاد خواهد کرد که شاید زمینه بهره 
گیری انتخاباتی هم برای آنها مهیا سازد؛ بنابراین دست زدن به جراحی 
عمیق در دولت و در پس آن از نصاب افتادن کابینه به منظور کسب رای 
اعتماد مجدد از مجلس اصال گزینه مطلوبی نمی تواند باشد و بر مبنای 
نکاتی که به آن اشــاره شــد، تصمیم به انجام تغییر اساسی در دولت 

دستاوردی نخواهد داشت.
بنابراین بهتر است مجلس بهره گیری از ابزارهای نظارتی در مقابل دولت 
را بیشتر در دستور کار قرار دهد و به سمت استفاده هرچه بیشتر از این 
مقوله به منظور وادار کردن دولت و وزیران به انجام اقدامات مطلوب و 
تاثیر گذار به نفع مردم برود. این بهترین اقدامی است که در یک سال 

باقی مانده از دولت، مجلس می تواند انجام بدهد و از آن بهره بگیرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره ترمیم سوله 
آســیب دیده در نطنز گفت: تصمیمــات الزم برای 
بازسازی سوله  آسیب دیده مجتمع شهید احمدی 
روشن)نطنز( اتخاذ شده و قرار است سوله بزرگ تر 
و با تجهیزات پیشرفته تری در این مجتمع احداث 
شود.بهروز کمالوندی با اشاره به حادثه روز پنجشنبه 
مجتمع شهید احمدی روشن )نطنز( و اقداماتی که 
ســازمان انرژی اتمی بعد از این حادثه انجام داد، 
گفت: در موضــوع حادثه اولین هــدف این بود که 
اطمینان حاصل کنیم که تلفات جانی نداشته باشیم 
بعد از آن عامل حادثه را بدانیم و ببینیم که چه میزان 
خســارت دیده ایم و در نهایت چطور این مجموعه 
را بازســازی و خســارت های وارده را جبران کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: ما در مرحله 
اول متوجه شدیم که خوشبختانه این حادثه تلفات 
جانی نداشته اما خسارت های مالی قابل توجه بود.

وی اضافه کرد: همانطور که دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی اعالم کرد، االن مراجع امنیتی کشــور 
می دانند که علت حادثه چیست اما بنا به مالحظات 
امنیتی فعال بنــا ندارند در این بــاره صحبت کنند.

کمالوندی در خصوص مشــخصات ســوله ای که 
این حادثه در آن رخ داده است، گفت: ساخت این 
سوله از سال ۹۲ شروع شــده بود و نظر آقای دکتر 
صالحی این بود که برای کارهای نهایی ماشین های 
پیشرفته و مونتاژ این ماشین ها راه اندازی و تجهیز 
شود. در سال ۹۴ ساخت این سوله در حال تکمیل 

بود کــه به دلیل بحــث برجام کامال تکمیل نشــد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی یادآورشد: قرار بود 
در این ســوله نمونه های بیشــتری از ماشین های 
سانتریفیوژ پیشــرفته تولید شود. این سوله بعد از 
خروج آمریکا از برجام و دستور رهبری به سازمان 
انرژی اتمی مبنی بر ایجاد زمینه الزم برای تولید ۱۹۰ 
هزار سو )در چهارچوب برجام( دقیقا دو روز بعد از 
این فرمایش ایشان یعنی در روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ با 

حضور خبرنگاران این مجموعه افتتاح شد. 

اطالعات جدید سخنگوی سازمان انرژی اتمی از حادثه نطنز:

فعال سکوت به علت مالحظات امنیتی!

آیت ا... نوری همدانی:

همه روحانیون پولدار نیستند
آیت ا... نوری همدانی، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و خصوصا طالب را نگران کننده توصیف کرد و گفت: ما در حد توان کمک می کنیم، ولی باید مشکل اساسی حل 
شود.نوری همدانی در دیدار آیت ا... اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در سخنانی از خدمات چشمگیر و جهادی آیت ا... اعرافی در سال های مدیریت حوزه تشکر و نکاتی را 
برای دوره جدیدمدیریت وی متذکر شد.وی بیان کرد: حوزه علمیه در سال های بعد انقالب و خصوصا در سال های اخیر، تحول چشمگیری داشته و باید برای رسیدن به 
حدکامل آن تالش کرد و زحمات آیت ا... اعرافی بسیار ارزشمند بود و من از ایشان تشکر می کنم.این مرجع تقلید، پیشرفت حوزه را در سال های اخیرخوب توصیف کرد و 
گفت: باهمه این پیشرفت با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تالش کرد و همه باید به مدیریت حوزه کمک کنند.وی، آیت ا... اعرافی را شخصیتی ممتاز، مخلص، توانمند 
و پرتالش دانست و بیان کرد: تالش طالب درحوادث غیر مترقبه خصوصا سیل سال گذشته و بیماری کرونا بسیار خوب بود و از آنان تشکر می کنم.آیت ا... نوری همدانی، 
وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و خصوصا طالب را نگران کننده توصیف کرد و گفت: مردم عده ای از روحانیون را می بینند که مشغول کارحکومتی و اداری هستند و 

وضع تقریبا مناسبی دارند، اینگونه تلقی می شود که اوضاع اقتصادی همه طلبه ها آنگونه است در حالی که اکثر طالب وضع اقتصادی مناسب ندارند.

چهره روز

وز عکس ر

 عروس امام خمینی)ره( 
مبتال به کرونا شد 

سید احمد خمینی، پســر حجت االسالم 
و المســلمین ســید حســن خمینی در 
صفحه اینستاگرام خود، خبر از مبتالشدن 
مادربزرگش به کرونا داد. سیداحمد خمینی 
در این پست اینستاگرامی نوشت: »وجود 
نازکت آزرده  گزند مباد...کرونا خبر نمی کند 
و به ناگاه از دریچه ای ناخواسته و نامیمون 
وارد می شود. همه بیماران عزیزند و بیمار 
ما برای ما عزیز ترین. مادر بزرگم نور خانه و 

خانواده ماست.«

پیام مقام معظم رهبری خطاب به »هنیه«:

ایران هرگز از هیچ تالشی برای حمایت از ملت مظلوم 
فلسطین فروگذار نخواهد کرد

رهبر معظم انقالب در پیامی خطاب به هنیه خاطرنشــان کردند: جمهوری اسالمی ایران به حکم 
وظیفه دینی و انسانی خود هرگز از هیچ تالشــی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین در راستای 
 بازپس گیری حقوق خود و دفع شــر رژیم صهیونیســتی فروگذار نخواهد کرد.متن پیام حضرت

 آیت ا... خامنه ای به این شرح است : مرقومه جنابعالی در خصوص تحوالت اخیر در عرصه فلسطین 
عزیز را با دقت مالحظه کردم. از اینکه حرکت مقاومت فلســطین با مجاهدت و ایســتادگی خود 
در برابر توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیســتی موجبات ضعف و ناکامــی آنها را فراهم آورده و در 
مقابل، عزت و سربلندی امت اسالمی را باعث  شده است خداوند متعال را شکر می گزارم و از شما 
مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم.دشمن زبون که در عرصه میدانی شکست های غیر قابل 
جبرانی متحمل شده است راهبرد توسعه طلبی خود و تضییع حقوق مسلم فلسطینی ها را ابتدا با 
فشار اقتصادی و محاصره غزه مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح و سازش دنبال می کند 
اما جریان مقاومت و ملت شجاع فلســطین با منطق عقل و تجربه تهدید و تطمیع آنها را بر نتافته 
و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی خود مســیر عزت و شرف را رقم زده و از این پس هم در 
همین صراط مستقیم حرکت خواهد کرد. ان شاء ا... قطعا حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی 
مردم و جریان های فلسطینی در خنثی سازی نقشه های شوم دشمن موثر بوده و جلب نصرت الهی 
را به همراه خواهد داشت.جمهوری اسالمی همچون گذشته به حکم وظیفه دینی و انسانی و مبتنی 
بر اصول ارزشی انقالب اسالمی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای 
حقوق آنان و هم چنین دفع شــر رژیم جعلی و غاصب صهیونیســتی دریغ نخواهد کرد. امیدوارم 

پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بیفزاید.

دستورات »رییسی« درباره حادثه نطنز و مرکز پزشکی سینا
رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش های مطرح شــده در جلســه شــورای عالی قوه قضاییه 
درخصوص کوتاهی برخی مسئوالن در انجام وظایف قانونی خود در حادثه مرکزپزشکی سینا و حادثه 
نطنز گفت: سیاست قطعی دســتگاه قضایی پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود 
عمل نکرده است.حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رییسی،  افزود: به سازمان قضایی نیرو های 
مسلح، سازمان بازرسی و دادستانی گفته ام که طبق قانون باید مدیرانی که به مسئولیت خود عمل 
نکرده اند را مواخذه کنند.رییس قوه قضاییه با بیان اینکه گاهی ترک فعل ها از انجام برخی اقدامات 
پر ضررتر است، گفت: عدم مدیریت بازار و نوســان قیمت ها مردم را آزرده کرده است و برای ایجاد 

ثبات در بازار نیاز به کارجهادی و طرح جامع اقتصادی داریم.

 توانمندی ارتش در ساخت 
شبیه ساز تمام هواپیماهای فعال در کشور 

فرمانده نیروی هوایی ارتش )نهاجا( در مراسم رونمایی از شبیه ساز هواپیمای ایلوشین ۷۶ که در 
سازمان جهاد خودکفایی این نیرو برگزار شد، اظهار کرد: نیروی هوایی از تعداد زیادی از ناوگان های 
متعدد از بلوک شرق و غرب برخوردار است و شبیه ســاز ۹۰ درصد آنها را در اختیار دارد که عمدتا به 

دست متخصصان نهاجا ساخته شده است.
امیر خلبان عزیز نصیرزاده با بیان اینکه آنچه امروز اتفاق افتاده کار جدید در حوزه شبیه ساز است، 
افزود: با گام بزرگی که امروز برداشته شده است، این نوید را به ناوگان هوانوردی کشور اعم از نظامی 
و غیر نظامی می دهم که امکان ساخت شبیه ساز تمام هواپیماهای فعال در کشور در نیروی هوایی 

ارتش وجود دارد.

کافه سیاست

برادر قاضی منصوری: 

 برادرم گفته بود
 امنیت جانی ندارد

»امیرحســین نجف پورثانــی«، در گفت وگو 
با برنا دربــاره پرونده قاضی منصــوری گفته 
بود: از همان لحظات اولیه که خبر خودکشــی 
منتشر شد خیلی شــفاف نظرم را بیان کردم 
و همه رســانه ها نوشــتند. من اعتقاد دارم او 
کسی نبود که خودکشی کند. باشناختی که در 
مدت کم از قاضی منصوری داشتم و با توجه به 
اعتقاد راســخ او برای بازگشت به ایران فرضیه 
خودکشی از همان اول باطل بود. نجف پور ثانی 
با اشاره به کوتاهی کشور رومانی گفت: نمی دانم 
چرا رومانــی اینقدر موضــوع را کش می دهد. 
وقتی حادثه ای که حداقل مشــکوک به قتل 
یا خودکشی اســت و در یک مکان عمومی رخ 
می دهد، پلیس آگاهی صحنــه جرم را حفظ 
می کند. نوار هایی می کشند که کسی حق ورود 
به آن محدوده را ندارد، چون ممکن است نیاز 
به نمونه برداری باشد.اخوی قاضی منصوری، 
درباره مصاحبه امیرحسین نجف پور ثانی وکیل 
قاضی منصوری که ۱۳ تیرماه از خبرگزاری برنا 
پخش شد، اظهار کرد: اوال اینکه این وکیل هیچ 
شناختی از قاضی منصوری نداشت و قرار بود 
با وکالت مع الواسطه وکالت پرونده را در دست 
بگیرند که موفق نشدند و وکالت نامه ایشان ثبت 
نشد به نظر می رسد اکثر مصاحبه های ایشان 
بدون اطالع از اصل موضوع بوده و اظهار نظر ها 
غیر کارشناســی و هدفمند و صرفــا تبلیغاتی 
است. وی با اشاره به شخصیت قاضی منصوری 
بیان کرد: برادرم به نظام جمهوری اســالمی و 
رهبری عزیز اعتقاد راســخ داشــتند و همواره 
از این که توفیق خدمت در دســتگاه قضایی را 
داشتند افتخار می کردند. برادر قاضی منصوری 
با اشاره به برگزاری دادگاه اخیر طبری بیان کرد: 
اخیرا به استناد اظهارات واهی یکی از متهمین 
همین پرونده که اتهامی را به او وارد کرد و صرفا 
بر همین اساس کیفرخواست صادر شده که اگر 
فرصت دفاع فراهم می شد قطعا نتیجه ای غیر 
از آنچه در رسانه ها منتشر شد به دست می آمد. 
ایشان در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعالم 

می کردند که امنیت جانی ندارند. 

ی مجلس و دولت برای به کارگیری  شاید دعوا
گزینه هایی که توافق دو طرفه بر سر آنها وجود دارد، 
ماه ها طول بکشد و در نهایت هم هیچ دستاوردی از 

این جراحی عمیق حاصل نشود

چهره ها
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رییس انجمن انبوه سازان اصفهان:

بورس مسکن، راه حل عوام فریبانه است
 رییس انجمن انبوه سازان اصفهان، با تاکید بر موقتی بودن تاثیرات مثبت عرصه مسکن در بورس 
می گوید: چنین راهکارهایی فقط به عنوان مسکن هایی مطرح هستند که خیلی زود تاثیرشان از 
بین می رود.مهدی جعفر پیشه، بیان می کند: این اتفاق نه تنها آرامشی را وارد بازار مسکن نمی کند 
بلکه منجر به تالطم این بازار خواهد شد. به عبارتی راه حلی عوام فریبانه است که از سوی عده ای 
مطرح شده است. به جای چنین تدابیری، دولت باید حضور خود را در بخش مسکن پررنگ تر کند.

 دولت در برخی بازه های زمانی، با ساخت مسکن اقشــارهای آسیب پذیر و در دورانی هم با ارائه 
تســهیالت، اقداماتی برای کنترل این بازار انجام داد؛ اما اکنون حضور خود را بســیار کم کرده و 
از بورسی شدن مسکن ســخن می گوید که قطعا بدون فایده اســت.رییس انجمن انبوه سازان 
اصفهان می گوید: با توجه به دالیل افزایش نرخ مسکن، بورسی شدن آن تاثیر بر قیمت های این 
بخش نمی گذارد. ضمن آنکه با این روش واسطه ها و سبد گردانان، بر گرانی بیشتر آن هم دامن 
 می زنند بنابراین فعال تنها راهکار سامان بخشــی به این بخش، ورود دولت و ارائه سیاست های 
حمایتی است. به نظر می رسد عمده ترین دلیل اصلی مخالفان این طرح، تشدید نرخ مسکن با 

ورود به بازار بورس است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:
 تمدید مهلت ویرایش اطالعات طرح اقدام ملی مسکن 

تا اطالع ثانوی
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: متقاضیان مســکن ملی برای ویرایش اطالعات 
خود در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن، تا اطالع ثانوی فرصت دارند.علیرضا قاری قرآن 
اذعان داشــت: پیرو اطالعیه وزارت راه و شهرســازی مبنی بر مهلت ویرایش اطالعات متقاضیان 
طرح اقدام ملی مســکن و با توجه به درخواســت های مکرر متقاضیان، امکان ویرایش اطالعات 
برای کلیه متقاضیــان طرح اقدام ملی مســکن )مرحلــه اول، مرحله دوم و ثبت نــام پیامکی( 
که اســتعالمات آن ها مورد بررســی قرار گرفته و در حال حاضر در وضعیت در انتظار بررسی قرار 
دارند تا اطالع ثانوی برقرار اســت.مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان افزود: این دسته از 
متقاضیان می توانند همانند گذشته با مراجعه به بخش مشــاهده درخواست متقاضی در سامانه 
 مدیریت طرح اقدام ملی مســکن به نشــانی tem.mrud.ir، نســبت به ویرایش اطالعات خود

 اقدام کنند.

معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:
کاشت بیش از 130 هزار هکتار گندم و جو در اصفهان

با باز شدن به موقع زاینده رود در پاییز بیش از ۱۳۰ هزار هکتار مزارع غالت کشت شد.معاون بهبود و 
تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال زراعی ۹۸-۹۹ با بازشدن به 
موقع زاینده رود در پاییز کشت بسیار خوبی انجام شد و بیش از ۱۳۰ هزار هکتار مزارع غالت شامل 
گندم و جو کشت شده است.اصغر رســتمی با بیان اینکه عملکرد گندم و جوی استان حدود چهار 
و نیم تا پنج تن برآورد شد، اظهار کرد: پیش بینی می شود ۲۳۰ هزار تن گندم برداشت شود.وی با 
اشاره به اینکه استان های خوزستان، فارس و خراسان رضوی از جمله استان هایی هستند که سطح 
زیر کشت بیشتری نسبت به استان ما دارند، افزود: اما با توجه به میزان آبی که در اختیار کشاورزان 
اصفهانی قرار گرفت، عملکرد بسیار خوبی در تولید غالت مشاهده شد.رستمی با بیان اینکه کشاورزان 
 به موقع زمین های کشاورزی را آبیاری و کودرسانی کردند، گفت: این موضوع موجب افزایش تولید

 بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان در مورد پلمپ واحدهای صنفی متخلف با دستور مقام قضایی هشدار داد؛

تعطیلی در انتظار متخلفان

اصناف یــک از اصلی تریــن جبهه ها در  مرضیه محب رسول
مقابله با کرونا محسوب می شوند. پس 
از حذف تدریجی تعطیلــی های اصناف مختلف که بــه عنوان اولین 
تمهیدات مقابله با کرونا وضع شــده بود، حاال اخطارهای جدی برای 
صنوفی که بــه هر نحو موازین بهداشــتی برای مقابله بــا انتقال این 
بیماری را رعایت نکنند، وضع شده است. پس از فروکش کردن موقتی 
موج کرونا در خرداد ماه به نسبت رعایت موازین بهداشتی از جمله زدن 
ماســک، این بیماری در ســطح شــهر و به خصوص در میان اصناف 
شهری هم کاهش یافت. جدای از بانک ها و ادارات دولتی که به نحوی 
زیر ذره بین وزارت بهداشــت برای رعایت قوانیــن الزم برای مبارزه با 
کرونا قرار داشتند، تقریبا کســبه به نوعی زدن ماسک و استفاده از راه 
های ایمن بهداشتی برخورد با مشــتریان را کنار گذاشتند و این خود 
بخشی از دلیل فوران کرونا در روزهای اخیر در کالن شهر شلوغی مانند 
اصفهان شــد. هر چند حجت ا... غالمی، معاون استاندار و سخنگوی 
ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا هفته گذشته خبر از بازرسی از  
ده ها هزار واحد صنفی و تذکر کتبی به ۱۶ هزار و۹۰۰  اخطار پلمپ برای۶ 

هزار و ۶۰۴ واحد و تعطیلی و پلمپ یک هزار و ۶۷۳ واحد متخلف داده 
بود؛ اما ظاهرا این مقدار از برخورد ناکافی بوده است. حاال پس از باال 
رفتن نگران کننده آمار،  اســتاندار و ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا 
دستورات سفت و ســخت تری را برای کاهش وضعیت نگران کننده 
کووید ۱۹ در اســتان صادر کرده اند که عالوه بر زدن اجباری ماســک 
شامل نظارت های بیشــتر بر اصناف هم می شود . تا پیش از این نیز 
نظارت ها در مورد رعایت موازین بهداشتی وجود داشت؛ اما تنها تذکر 
و اخطار در مورد عدم رعایت این موارد صادر می شد که حاال بنابر اعالم 
سازمان اصناف اصفهان، تخلف ها بدون چشم پوشی و با پلمپ واحد 

های تجاری و خدماتی همراه خواهد بود.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اصفهان  گفته است واحدهای صنفی 
متخلف که دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا را رعایت نکنند 
پلمپ خواهند شد. جواد محمدی فشارکی با اشاره به الزام استفاده از 
ماسک از نیمه تیرماه در استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به مصوبه 
ستاد استانی مقابله با کرونا، تذکرهای الزم به تمام متصدیان و کارکنان 
شــاغل در واحدهای صنفی در پای بندی به اســتفاده از ماسک داده 

شد.وی افزود: واحدهای صنفی ملزم شدند که از ارائه هرگونه خدمات 
به مشتریانی که از ماسک اســتفاده نمی کنند، خودداری کنند.مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف اصفهان با اشاره به اینکه تیم های بازرسی و 
نظارت با اولویت دهی به فروشگاه های بزرگ و مراکز تجمعی پرخطر 
نسبت به کنترل استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
وارد میدان شدند، گفت: جلسه ای هم با رؤسای اتحادیه ها برگزار شد 
تا از طریق ســامانه هایی که در اختیار دارند اعضای واحدهای صنفی 
را در رعایت پروتکل های بهداشــتی و الزام به استفاده از ماسک آگاه 

کنند.
 پیش از این نیز معاونان اســتانداری وعده هایــی مبنی بر برخورد با 
متخلفان و واحدهای صنفی که دستورات بهداشــتی را رعایت نکنند 
داده بود، اما ملموس نبودن برخوردها ظاهــرا تنها موجب رعایت ۳۰ 
درصد از کسبه و مردم از موازین بهداشتی شد. حاال قرار است مبارزه با 
تخلفات در سطح شهر ملموس تر باشد؛ اتفاقی که اگر رخ دهد بدون 
شــک هم هزینه ها و زمان مبارزه با کرونا را کاهش خواهد داد و هم 

سطح تخلفات در این حوزه را پایین می آورد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: اخباری که 
درباره افزایش وزن مرغ ها توسط خوراندن تریاک به 
آن ها مطرح شده صحیح نبوده و کذب محض است.

شهرام موحدی با اشاره به شایعه خوراندن تریاک به 
دام ها اظهار داشت: علی صفر ماکنعلی درحال حاضر 
رییس سازمان دامپزشکی کشور بوده و اخباری که 
درباره افزایش وزن دام ها توسط خوراندن تریاک 
به آن ها مطرح شده توسط وی نبوده و کذب محض 
اســت.مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان بیان 

کرد: اگر پلیس فتا برای جلوگیری از این شایعات 
اقدامی صورت دهد بســیار خوب اســت، به دلیل 
اینکه مشخص است گروهی به صورت کامال هدفمند 
قصد در برهم زدن اذهان عمومی دارند و باید در نظر 
داشت که درحال حاضر در شرایطی به سرمی بریم 
که تحریم ها و مشکالت پیش روی آن برما سخت 
شده اســت بنابراین مردم نیازمند آرامش فکری 
هستند؛ اما عده ای به دنبال برهم زدن این آرامش 

برآمده اند.
موحدی گفت: با وجود همه تحریم هایی که وجود 
داشت و در اوج وضعیتی که بیماری کرونا در کشور 
حاکم کرد، توانســتیم نشــان دهیم کــه خودکفا 
هستیم، گواه این موضوع آن اســت که در این ایام 
مواد پروتئینی الزم بیمارستان ها را بدون هیچ گونه 
کمبود توانســتیم فراهم کنیم که این افتخار برای 

سازمان دامپزشکی اســتان اصفهان است.وی با 
بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور مواد پروتئینی 
ســالم در اختیار مردم قرار می دهد، خاطرنشــان 
کرد: اداره کل دامپزشکی استان توانسته در بدترین 
شرایط که بیماری واگیرداری مهمان کشور بود، مواد 
پروتئینی ســالمی را در اختیار مردم قرار دهد تا به 
این طریق سالمتی جامعه تضمین شود.موحدی با 
اشاره به صحت سالمتی دام های عرضه شده، گفت: 
دام هایی که عرضه می شوند زیرنظر آزمایش های 
زیادی قرار می گیرند و خوراک مصرفی آنان به شدت 
کنترل می شــود تا میــزان فلــزات و آلودگی های 
مختلف در آن ها افزایش پیدا نکند و گوشت سالمی 
به دست مردم برســد؛ بنابراین این شایعه که برای 
افزایش وزن مرغ ها به آن ها تریاک داده می شود 

شوخی مضحک و کثیفی است که صحت ندارد.

دادن تریاک به مرغ ها در اصفهان از شایعه تا واقعیت!

خبر روز

پس از باال رفتن نگران کننده آمار، استاندار و ستاد 
استانی مبارزه با کرونا دستورات سفت و سخت تری 
را برای کاهش وضعیت نگران کننده کووید 19 در استان 
صادر کرده اند که عالوه بر زدن اجباری ماسک شامل 

نظارت های بیشتر بر اصناف هم می شود

رشد ۶00 درصدی ارزش واردات تلفن همراه
بر اســاس آمار ســازمان توســعه تجارت، ارزش واردات گوشــی تلفن همراه در دو ماهه امسال 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته ۶۰۶ درصد رشــد داشته اســت.بر اســاس آمار سازمان 
توســعه تجــارت، در دو مــاه منتهی به 
اردیبهشــت امســال، ۴۱۰ تن گوشــی 
تلفن همراه بــه ارزش ۱۷۴ میلیون دالر 
به کشــور وارد شد و ســهم ارزشی ۳.۵ 
درصــدی را از کل ارزش واردات کشــور 
طی این بازه زمانی بــه خود اختصاص 
داد.ارزش واردات گوشــی تلفن همراه 
در دو ماهه امسال نســبت به دو ماهه 
سال گذشــته ۶۰۶ درصد رشــد داشته 
و وزن واردات ایــن کاال افزایــش ۲۴۹ 
درصــدی را تجربه کــرده است.گوشــی تلفن همراه در تقســیم بندی جدید ســازمان توســعه 
تجارت )کاالهــای ســرمایه ای، کاالهای ســرمایه ای ضــروری، کاالهای واســطه ای، کاالهای 
 واســطه ای ضروری، کاالهای مصرفــی، کاالهای مصرفــی ضــروری(، در رده کاالهای مصرفی

 قرار گرفته است.

نظر شورای رقابت درباره افزایش مجدد قیمت خودرو
رییس شــورای رقابت با اعــالم اینکه خودروســازان هر ســه ماه یک بــار می توانند بــا تغییر 
نرخ تورم درخواســت تجدیدنظر در قیمت ها را داشــته باشــند،گفت: البته ایــن موضوع باید 
با تایید ســتاد تنظیم بازار هم برســد.رضا شــیوا، با اشــاره به ایــن موضوع، اظهار داشــت: بر 
همین اســاس خودروســازان درخواســت خود را با اســتناد به هزینــه های تولید بــه وزارت 
صمت ارســال می کننــد و ایــن وزارتخانــه اقدام بــه دریافــت نرخ تــورم بخشــی از بانک 
مرکزی مــی کند.رییس شــورای رقابت بــا بیان اینکــه بعد از دریافــت نرخ تورم بخشــی از 
بانک مرکزی محاســبات انجام و اگر الزم به تغییــرات قیمتی بود اعمال خواهد شــد، افزود: 
 البتــه این موضوع باید براســاس دســتورالعمل شــورای رقابت و بــا تایید ســتاد تنظیم بازار 

صورت گیرد.

معاون سازمان خصوصی سازی:

آزادسازی سهام عدالت در یک سال آینده نهایی می شود
معاون ســازمان خصوصی ســازی ضمن تشــریح آخرین وضعیت بورسی شــدن شرکت های 
ســرمایه گذاری استانی، گفت: موضوع آزادســازی سهام افرادی که روش مســتقیم را انتخاب 
کرده اند مطرح است و در پروســه زمانی یک ساله نهایی می شود. حســن عالئی با بیان اینکه 
برای بورسی شدن شرکت های سرمایه گذاری استانی جلسات کارشناسی برگزار می شود، اظهار 
کرد: جلساتی به صورت کارشناسی بین سازمان خصوصی ســازی و سازمان بورس اوراق بهادار 
در سطوح مختلف برگزار و در نهایت به شــورای عالی بورس ارجاع داده می شود، در واقع مرجع 
تصمیم گیری شورای عالی بورس است. به طور کلی سعی می شود این موضوع با کمترین چالش 
تا پایان سال اجرایی شود.معاون امور سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی درمورد امکان 
فروش ۱۰۰ در صد سهام عدالت برای مشــموالنی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند 
نیز گفت: این موضوع به شورای عالی بورس رفته است و منتظر ابالغیه این شورا هستیم. موضوع 
آزادسازی سهام افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند مطرح است و در پروسه زمانی یک 

ساله نهایی می شود.

کافه اقتصاد

موافقت رهبر انقالب با تخصیص ۲۵۳ میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی به عمران عشایری؛اخبار

افتتاح بزرگ ترین طرح عشایری کشور در فریدون شهر
مدیر کل امور عشایری استان اصفهان با تشریح سفر رییس سازمان امور عشایری کشور به فریدون شهر، از افتتاح بزرگ ترین طرح عمرانی عشایری کشور در فریدون شهر 
توسط رییس جمهور از طریق ارتباط تصویری خبر داد.مختار اسفندیاری  در این رابطه گفت: در این سفر از روند اجرای بزرگ ترین طرح عمرانی عشایری کشور یعنی سد 
گاوخفت واقع در شهرستان فریدون شهر در غرب اســتان اصفهان بازدید به عمل آمد.با احداث این سد خاکی یک و نیم میلیون متر مکعبی، آب شرب و کشاورزی ۵۰ 
خانوار عشایری منطقه تامین شده و ۳۰۰ هکتار از اراضی مستثنیات و ملی زیردست سد قابل کشت خواهد شد که اشتغال پایدار را در این منطقه محروم به همراه خواهد 
داشت. در این سفر قندالی، رییس سازمان امور عشایری کشور، تصریح کرد: با موافقت رهبر معظم انقالب ۲۵۳ میلیارد تومان بودجه از صندوق توسعه ملی به طرح های 
عمرانی عشایری اختصاص یافت که ماحصل این طرح ها اجرای ۴۱۳ طرح عمرانی و برخوردار شدن ۱۷ هزار خانوار عشایری از آب شرب سالم بود.قندالی در این بازدید 
با بیان این که تخصیص اعتبارات ارزش افزوده برای اجرای طرح های عمرانی روستایی و عشایری باعث ارائه خدمات بی سابقه ای در نطام جمهوری اسالمی شده است، 

از همکاری فرمانداری فریدونشهر در تامین سهم عشایر و اجرای پروژه های عمرانی عشایری قدردانی کرد.

مراحل ساخت محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی 

اصفهان 
محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان، یکی از پروژه های زیرساختی 
این اســتان به شــمار می رود که هم اکنون به 
پیشرفت بیش از ۹۴ درصدی رسیده است. قرار 
است این پروژه اقتصادی و شهری در ماه های 
آینده به بهره برداری برسد. نمایشگاه بین المللی 
اصفهان در منطقه روشن دشــت قــرار گرفته و 
امکان برگزاری ســه نمایشــگاه همزمان را در 

سالن اصلی خود دارد.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

عضو کمیسیون امور داخلی کشور:

نظارت مستمر، راهکار 
 تثبیت و کاهش نرخ

 ارز و سکه است
یک عضو کمیســیون امور داخلی کشــور 
و شــوراها در مجلس گفت: راهــکار بلند 
مدت تثبیت نرخ ارز و طال، نظارت مستمر 
دولت در حوزه های مختلف اســت و اگر 
نظارت دقیق و درســتی نباشد، متاسفانه 
این روند ادامه پیدا خواهد کرد.حســین 
محمد صالحی دارانی در خصوص افزایش 
شدید قیمت ارز و سکه در چند روز گذشته، 
اظهار کرد: به دلیل نبود نظارت درســت بر 
بازار ارز و طال این مشــکالت ایجاد شده و 
در این دو بازار کار رها شده است و نظارت 
کافی و درستی وجود ندارد. از سوی دیگر 
کاهش شــدید فروش نفــت و تحریم ها 
عوامل تشدید کننده این موضوع هستند.

وی افزود: همچنین در خصوص کاالهای 
اساســی و غیراساسی و ســایر کاالهایی 
که مردم نیــاز دارند، در ســال ۹۷ دولت 
مصوب کرد کــه ارز دولتــی الزم را تامین 
کند و بســیاری از ارزها را دریافت کردند، 
اما کاالیی را وارد نکردند کــه این عملکرد 
سبب شد وضعیت نرخ دالر به اینجا برسد 
و قیمت کاالهای اساســی و غیراساســی 
افزایش شدید پیدا کند و به تبع آن بازار طال 

هم آشفته شد.
محمد صالحی، تصریح کرد: راهکار فوری 
برای حل مشکالت ارزی و قیمت طال این 
اســت که دولت با تیم اقتصادی خود در 
مجلس حضــور پیدا کند و در کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس در ایــن خصــوص 
بحث های کارشناسی انجام شود و دولت 
برنامه های دقیــق و مشــخصی را  برای 
تثبیت نرخ ارز اجرا کند.این عضو کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شــوراها در مجلس 
خاطرنشــان کرد: راهکار بلند مدت تثبیت 
نرخ ارز و طــال، نظارت مســتمر دولت در 
حوزه های مختلف است و اگر نظارت دقیق 
و درستی نباشد متاسفانه این روند ادامه 

پیدا خواهد کرد. 
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رییس شورای اسالمی شهرکرد مطرح کرد:

بهبود شرایط عبور و مرور شهروندان در پیاده رو  ها

با موافقت شــورای اســامی شــهرکرد با کلیات طرح برون سپاری و 
واگذاری کمیته رفع ســد معبر مرکز چهارمحــال و بختیاری، وضعیت 
عبور و مرور شهروندان در پیاده رو های این شــهر بهبود می یابد.حیدر 
علیپور، رییس شورای اسامی شهرکرد در نشست علنی این شورا گفت: 
اعضای این شورا با کلیات طرح برون سپاری و واگذاری کمیته رفع سد 
معبر مرکز چهارمحال و بختیاری بــه بخش خصوصی موافقت کردند.

وی افزود: شهرداری شــهرکرد باید این طرح را برابر مقررات و ضوابط 
قانونی شــهرداری اجرایی کند و با اجرای این طرح، می توان نسبت به 
ارتقای کمی و کیفی وضعیت رفع سد معبر و بهبود وضعیت عبور و مرور 
شهروندان در پیاده رو ها و خیابان های شهرکرد اقدام کرد.علیپور اضافه 
کرد: با توجه به مصوبه شورای اسامی مرکز استان، به زودی فراخوان 
عمومی برون سپاری و واگذاری کمیته رفع سد معبر شهرکرد به بخش 
خصوصی اعام خواهد شــد.وی ادامه داد: مقابله با ســد معبر ها در 
شهرکرد تاکنون تبعیض آمیز بوده اســت.فرهاد رییسی، عضو شورای 
اسامی هم گفت: اجرای برون سپاری و واگذاری کمیته رفع سد معبر 
شــهرکرد به بخش خصوصی، نباید با اعمال فشار همراه شود و تمامی 
اعضای شورای اسامی و مدیران شهرداری مرکز چهارمحال و بختیاری 
باید از این طرح حمایت کنند.وی افزود: شــهرداری شهرکرد نسبت به 

اطاع رسانی و تشریح ضوابط و مقررات مرتبط با سد معبر برای کسبه 
اقدام الزم را انجام دهد.رییسی اضافه کرد: هم اکنون وضعیت تخلیه 
نخاله های ســاختمانی در شــهرکرد نامطلوب و نیازمند ساماندهی و 
پیش بینی مکان هایی خاص است.وی ادامه داد: شناسایی روش ها و 
راهکار های اجرایی برون سپاری و واگذاری تخلیه نخاله های ساختمانی 
به بخش خصوصی باید در دستورکار شهرداری شهرکرد قرار گیرد.بهادر 
عبدالغنی، شهردار شــهرکرد هم گفت: اخطار های الزم برای جلوگیری 
از سد معبر به کسبه بازار مرکز استان داده شده و در صورت بی توجهی 
کسبه به این اخطارها، نسبت به جمع آوری اجناس مستقر در محل گذر 
شهروندان اقدام می شود.وی افزود: شــهرداری شهرکرد همچنین به 
دست فروشان حاشیه خیابان ها و کنار پیاده رو ها تذکر ها و اخطار های 
الزم را داده و نســبت به جمع آوری مســتمر آنان اقدام کرده اســت.

عبدالغنی اضافه کرد: شــهرداری به صاحبان طرح ها و ساختمان های 
نیمه تمام نسبت به جمع آوری نخاله ها و مصالح ساختمانی موجود در 
مسیر و حاشیه خیابان ها، کنار پیاده رو ها و محل عبور شهروندان هشدار 
و اخطار داده است.وی ادامه داد: در صورت بی توجهی به این اخطارها، 
شــهرداری نســبت به جمع آوری و جابه جایی مصالح ساختمانی و 

نخاله ها اقدام و با صاحبان آن برخورد می کند.

جریمه 741 میلیونی قاچاقچی چوب در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری از قطعی شــدن جریمه 741 میلیون ریالی 
برای قاچاقچی چوب خبر داد.محمد رضا عمرون گفت: با دریافت گزارشات مردمی محلی در مورد حمل 
چوب جنگلی با یک دستگاه کامیون در روستای بیدله از توابع شهرستان لردگان، ماموران یگان حفاظت 
منابع طبیعی و آبخیز داری بازرسی به عمل آورده و مقدار 2 هزار و 470 کیلوگرم چوب جنگلی بلوط کشف 
و توقیف شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهار محال و بختیاری افزود: پرونده برای رسیدگی به 
شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان ارسال و پس از رسیدگی به دلیل عدم ارائه هر گونه 
مجوز حمل یا پروانه بهره برداری، قاچاق بودن کاال را محرز اعام و متهم به ضبط کاال و پرداخت مبلغ 741 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

پرداخت 6 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال به مددجویان 
چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: در ۳ ماهه نخســت امسال ۶ میلیارد و ۵0 
میلیون تومان تسهیات اشــتغال از محل صندوق قرض الحســنه امداد والیت و بانک های عامل به 
مددجویان پرداخت شده است.علی ملک پور بیان کرد: از ابتدای امسال 1۶۳ طرح اشتغال از مجموعه 
طرح های ارائه شده مددجویان پس از بررسی جهت دریافت تسهیات به صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت و بانک های عامل طرف قرارداد معرفی شده اند.وی با اشاره به اینکه سقف دریافت تسهیات 
اشتغال تا ۵0 میلیون تومان است، افزود: با اجرای طرح های اشتغال، مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد استان که قادر به انجام کار هستند اما به علت مشکات مالی توانایی تامین ابزار کسب وکار را ندارند 

با دریافت تسهیات، زمینه اشتغال و خودکفایی خود و خانواده شان را فراهم می کنند.

تشدید نظارت بر قیمت نهاده های دامی در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تشدید نظارت بر قیمت نهاده های دامی در این استان 
خبر داد. نشست نظارت بر توزیع نهاده های دامی با حضور مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری و 
جمعی از مسئولین استانی و معاونین جهادکشاورزی برگزار شد.ذبیح ا...غریب، مدیرکل جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری در این نشســت با ارائه گزارش توزیع نهاده های استان از طریق سامانه بازارگاه و 
پشتیبانی امور دام بر لزوم نظارت بیشتر و دقیق تر نهاد های نظارتی استان بر اختاف قیمت نهاده با ارز 
دولتی و قیمت بازار آزاد نهاده های کشاورزی تاکید کرد.وی افزود: به میزان نهاده ای که کارخانجات دریافت 
می کنند باید خوراک تولیدی فقط در استان به فروش برسد و حق فروش به خارج استان را ندارند.سام 
مردانی، معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری هم در این نشست با 
اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور در تخصیص نهاده ها بسیار محدود است، گزارش جامعی از تخصیص 
و توزیع نهاده به بخش های مختلف تولیدی ارائه داد.در پایان هم مدیران کارخانجات با ارائه گزارش از 

تولید و فروش و دریافت نهاده به مشکات موجود در کمبود نهاده جهت رونق تولید خود اشاره کردند.

بهره برداری از طرح توسعه ای خوراک دام تا 2 ماه آینده
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح توسعه کارخانه خوراک دام چهارمحال و 
بختیاری واقع در قطب صنعتی شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: با اجرایی شدن این طرح میزان تولید 
خوراک دام از 10 تن در روز به 10 تن در ســاعت افزایش پیدا می کند.یحیی حسین پور با بیان اینکه 
اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح توسعه ای کارخانه خوراک دام نزدیک به 4 میلیارد تومان برآورد 
شده است، خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح تامین شده  و پیش بینی می شود 

این طرح تا 2 ماه آینده به بهره برداری برسد.

بام ایراناخبار

حصر وراثت
4/98 آقا/خانم  ســید حســن حســین پور مرقی به شناســنامه شــماره  55 به شــرح 
دادخواست به کالســه  646/99  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان     نرگس جعفر مرقی  به شــماره شناســنامه   34   در 
تاریخ  98/12/1  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- ســید محمود حســین پور مرقی فرزند سید حســین به ش ش 
21 همســر متوفی 2- عباســعلی جعفر مرقی فرزند اســمعیل به ش ش 12 پدر متوفی 
3- ســکینه خدابخش مرقی فرزند رمضانعلی به ش ش 36 مادر متوفی 4- ســید حسن 
حسین پور مرقی فرزند ســید محمود به ش ش 55، 5- سید حســین حسین پور مرقی 
فرزند ســید محمود به ش ش 1250226228 فرزندان متوفی والغیــر . اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهــی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
 ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد.م الف: 900360 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/99 آقا/خانم  محمد میرزائی به شناسنامه شماره   1250319269  به شرح دادخواست 
به کالسه    643/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان     غالمرضا میرزائی  به شماره شناسنامه  3   در تاریخ 98/11/29      اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- اکرم لباده 
فرزند عباس به ش ش 221 همسر متوفی 2- محمد میرزائی فرزند غالمرضا به ش ش 
1250319269، 3- علیرضا میرزائی فرزند غالمرضا به ش ش 51028 ، 4- وحید میرزائی 
فرزند غالمرضا به ش ش 747 ، 5- مجید میرزائی فرزند غالمرضا به ش ش 2174 ، 6- 
حمیدرضا میرزائی فرزند غالمرضا به ش ش 413 ، 7- آسیه میرزائی فرزند غالمرضا به ش 
ش 58 فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه 
 نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 900359  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/100 آقا/خانم  سمیرا برقی زاده   به شناسنامه شماره  1250122627    به شرح دادخواست 
به کالسه    9900726  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان     نادر برقی زاده  به شماره شناسنامه 170  در تاریخ   1395/6/24   اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سمیرا برقی 
زاده فرزند نادر به ش ش 1250122627، 2- سمیه برقی زاده فرزند نادر به ش ش 7369 
فرزندان متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 900361 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/101 آقا/خانــم  علی عرشــی به شناســنامه شــماره   36   به شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 720/99   از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نموده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان معصومــه عرشــی به شــماره شناســنامه 
11 در تاریــخ  99/3/23 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثه حین 
 الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه: 1- عبــاس عرشــی فرزنــد اســتادآقا به 
ش ش 13 همســر متوفی2- محمدرضا عرشــی فرزند عباس به ش ش 12، 3- عزت 
عرشی فرزند عباس به ش ش 1475 ، 4- علی عرشی فرزند عباس به ش ش 36 ، 5- زهرا 
عرشــی فرزند عباس به ش ش 62 ، 6- فاطمه عرشــی فرزند عباس به ش ش 1660 
فرزندان متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 900370 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

حصر وراثت
4/102 آقا/خانم  ابوالفضل میانه ساز آرانی  به شناسنامه شماره 1904  به شرح دادخواست 
به کالسه  676/99   از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس میانه ساز آرانی به شماره شناسنامه  262  در تاریخ  99/3/18  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه 
حسن پور خرمدشــتی فرزند محمدرضا به ش ش 16 همسر متوفی، 2- محمد میانه ساز 
آرانی فرزند استاد محمد حســین به ش ش 3665 پدر متوفی، 3- مهدی میانه ساز فرزند 
عباس به ش ش 860، 4- محمدرضا میانه ساز فرزند عباس به ش ش 54 ، 5- احمدرضا 
میانه ساز آرانی فرزند عباس به ش ش 1250070414 ، 6- ماشااله میانه ساز فرزند عباس 
به ش ش 9913 ، 7- نسرین میانه ساز فرزند عباس به ش ش 1147 ، 8- سهیال میانه ساز 
آرانی فرزند عباس به ش ش 1250310741 ، 9- ابوالفضل میانه ساز آرانی فرزند عباس 
به ش ش 1904 ، 10- نرگس میانه ساز آرانی فرزند عباس به ش ش 1311 ، 11- یوسف  
میانه ساز فرزند عباس به ش ش 3741 ، 12- اکبر میانه ساز فرزند عباس به ش ش 1537 
فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 900398 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/103 آقا/خانم سید احسان ســیدیان به شناسنامه شــماره 30   به شرح دادخواست به 
کالســه   9900645  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ســید علیرضا سیدیان به شماره شناســنامه  1250966930   در تاریخ 
92/5/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- سید احسان ســیدیان فرزند ســید علی به ش ش 30 پدر متوفی 2- عفت 
همایونی ورکانی فرزند صادق به ش ش 10 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد واال گواهی صادرخواهد شــد.م الف: 900403 قاضی شعبه ششم شورای حل

 اختالف کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

4/104 چون تحدید حدود  اختصاصی ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 24/46 متر مربع 
بشماره 6997 فرعی مجزی از 1170 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 
2 کاشان که طبق پروند ثبتی بنام حسن درخشــان درجریان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/5/14ســاعت 8 صبح در محل شروع 
وانجام خواهد شد . لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاوریــن طبق ماده 20قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد.طبق تبصره 2ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ نموده و به این ادراه تسلیم نماید.م الف: 900955 اسماعیلی طاهری 

سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

4/105 چون تحدید حدود  اختصاصی ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 24/65 متر مربع 
بشماره 6996 فرعی مجزی از 1170 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 
2 کاشان  که طبق پروند ثبتی بنام حسن درخشان  درجریان ثبت است بعلت عدم حضور 
متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/5/13ســاعت 8 صبح در محل شروع 
وانجام خواهد شد . لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاوریــن طبق ماده 20قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد.طبق تبصره 2ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ نموده و به این ادراه تسلیم نماید.م الف: 900971 اسماعیلی طاهری 

سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

4/106 چون تحدید حدود  اختصاصی ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 23 متر مربع بشماره 
6995 فرعی مجزی از 1170 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان 
که طبق پروند ثبتی بنام حسن درخشــان  درجریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/5/15ساعت 8 صبح در محل شروع وانجام خواهد شد . 
لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد.طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این 
ادراه تسلیم نماید.م الف: 900982 سماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان 

ابالغ وقت رسیدگی
4/107 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائــم به آقای محمد اســتکی زاده  و آقای نوید 
 اکبری دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه
 99 / 49 ش 4 ح ثبت و وقت رســیدگی به تاریخ شــنبه  1 / 6 / 99 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت می شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد . 

م الف: 901405 مدیر دفتر شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

4/108 آگهی ابــالغ وقت دادرســی و ضمائم به خواهــان عبدالرضــا خزائی موغانی 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه  به طرفیت خوانده صدیقه عساکره  به این شورا تقدیم 
 نموده و به کالسه 99 / 119 ش 5 ح ثبت و وقت رســیدگی به تاریخ 25 / 5 / 99 ساعت
 15/ 5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی 
 صادر خواهد شد. م الف: 901409  مدیر دفتر شــعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف

 شاهین شهر  
ابالغ وقت رسیدگي

4/109 آگهي ابالغ وقت دادرســي و ضمائم به خواهان عبدالرســول بیــدرام با وکالت 
حق شناس دادخواســتي به خواســته مطالبه وجه  به طرفیت خوانده محمد محمدپور  به 
 این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 98 / 681 ش 5 ح ثبت و وقت رســیدگي به تاریخ

 5/27 /99 ساعت 45/ 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به استناد ماده 73  ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مي شود ، قبل از وقت رسیدگي جهت دریافت 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات 
حکم غیابي صادر خواهد شد. م الف: 901411  مدیر دفتر شعبه 5 حقوقي شوراي حل 

اختالف شاهین شهر  
ابالغ رای

4/110 شماره پرونده : 98 / 417 ش 9 ح  شماره دادنامه 647 - 3 / 12 / 98 درخصوص 
دعوی خواهان اقای جمشید بویری شاهین شهر گلدیس فاز 3 خ سلمان بلوک 13 کاشف 
برج  بطرفیت خوانده اقای حمید اخباراتی فرد مجهول المکان به خواسته تقاضای مطالبه 
مبلغ 000 / 000 / 45 ریال به استناد یک فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی  گردشکار 
خواهان دادخواستی بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
شورا و ثبت به کالســه فوق و اجرای تشــریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به تصدی 
امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر 

ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایدخواهان به استناد یک 
فقره چک به شــماره 430932 مورخ 27 / 5 / 1398 به عهده بانک ملی  شماره حساب 
0107452005000که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 000 / 000 / 45 ریال تقدیم 
نموده نظر به این که مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته دااللت دارد 
و نامبرده با وجود ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوی خواهان ایراد و 
دفاعی را بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگی حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید شورا پس از بررسی پرونده و مستندات ارائه 
شده با عنایت به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقای دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مســتندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجــارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 000 / 900 / 26 ریال  صادر می گردد . و مستندابه تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک وماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه 
آن با دایره اجرای احکام اســت ومبلغ 500 / 562 /1ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
را صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
محترم حقوقی شهرستان شاهین شــهر می باشد. م الف: 901349 حبیب اسالمیان 

قاضی شعبه نهم محاکم حقوقی شورای حل اختالف  شاهین شهر 
ابالغ رای

4/111 شــماره پرونده : 97 / 416 ش 6 ح شــماره دادنامه 765 – 12 / 10 / 97 تاریخ 
رســیدگی : 5  / 10  /97 درخصوص دادخواست دعوی خواهان :  ســتاد اجرایی فرمان 
امام )ره( به نمایندگی آقای رضا سلطانی بنشــانی اصفهان خ حکیم نظامی خ حسین آباد 
پ 40 خواندگان 1 – مســعود برومند مجهول المکان 2- ناصر شریفی 3 – محمد رضا 
شریفی هردو بنشــانی گز خ ش با هنر ک نور 4 – کیقباد حشــمت ف نصاله 5 – کریم 
 حاتم پور ف محمد 6 ســید رسول سجادی ف سید حســین 7 – احترام کریمیان همگی

 بنشــانی گــز خ بعثــت ک ش شــریفی روبــروی مدرســه پ 20 ردیــف 
8 منصــور آقــای بابایــی ف هاشــم بنشــانی گــز بلــوار معلــم ک کارگــر پ 17 
9 – مجتبــی کوهســتانی ف مرتضــی بنشــانی گــز بلــوار معلــم ک آراســته ک 
 ارســالن پ 22 خواســته : اعتراض ثالث نســبت بــه دادنامــه شــماره 449 مورخ

 11 / 12/ 93 مربوط به پرونده کالســه 93 / 226 و نقض آن صادره از شعبه ششم حقوق 
شورای حل اختالف شاهین شهر 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 تشــکیل اســت و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید شورا بابررسی اوراق پرونده و مستندات تقدیمی و ضمائم پرونده نظر 
به اینکه با استناد استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک بشماره 26 / 21094 / 93 مورخ 
4 / 10 / 93 و نیز دادنامه ی قطعی شماره 762 مورخ 1 / 11 / 92 شعبه 36 دادگاه تجدید نظر 
استان تهران ملک مورد ادعای طرفین سابق بر طرح دعوای خواهان های پرونده اصلی به 
حکم مرجع قضایی در توقیف بوده است و نیز با عنایت به اینکه قرارداد اولیه ی فی مابین 
حیدرعلی برومند و کیقباد حشمت وصف بیع نداشته و علی فرض اصالت نام طرف قرارداد 
حیدرعلی بروند به عنوان امضا لیکن اختیار هر گونه تصرف در ملک به طرف قرار داد داده 
شده است نه بعنوان خریدار و این بدان معنی است که اصال بیعی واقع نشده است لذا شورا 
اعتراض معترض ثالث را وارد و مستندا به مواد 425 و 420 و 417 ق . آ. د. م حکم به نقض 
دادنامه شــماره 449 مورخ 11 / 12 / 93 این شــورا را صادر و اعالم میدارد . رای صادره 
نسبت به خواندگان ردیف 1 و 4 و 5 و 6  غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
محترم تجدید نظر محاکم حقوقی شاهین شهر  می باشد و در مورد خواندگان ردیف 2 و 3 
و 7 و 8 و 9 حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی 
شاهین شهر می باشد  . م الف: 901279 غالمرضا شکوهی قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف شاهین شهر 

 معاون باز آفرینی شهری و مسکن اداره کل
 راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

 ثبت نام 530 متقاضی طرح
 اقدام ملی مسکن تایید شد

 معــاون بازآفرینــی شــهری و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تایید ۵۳0 متقاضی 
طرح اقدام ملی مســکن در اســتان خبر داد و گفت: از 
این تعداد تاکنون برای 4۳0 متقاضی تشــکیل پرونده 

شده است.
ابراهیم علیرضایی افزود: نحوه تقاضا در ســایت و تایید 
متقاضیان به صورت سراســری است و استان ها در این 
رابطه حق هیــچ دخالت و یا اعمال نظــری ندارند.وی، 
سهمیه این اســتان در طرح اقدام ملی مسکن را 2 هزار 
و2۹۳ واحد اعام کرد و گفت: از این تعــداد یک هزار و 
1۳۳ واحد در شهرکرد و یک هزار و 1۶0 واحد در شهرهای 
زیر 20 هزار خانوار اســت.علیرضایی، روند اجرای طرح 
اقدام ملی مســکن در اســتان را مطلوب ارزیابی کرد و 
افزود: تاکنون چند شــهرک در استان آماده سازی شده 
و بنیاد مسکن انقاب اســامی نیز در این خصوص در 

شهرهای زیر 20 هزار نفر در حال اجرای طرح است.
معــاون بازآفرینــی شــهری و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری از جانمایی محله ۳4 
منظریه شــهرکرد برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: 
این منطقه ۳4 هکتار وســعت و ظرفیت ایجاد بیش از 
سه هزار واحد مســکونی را دارد.علیرضایی خاطر نشان 
کرد: بهره برداری از واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی 
مسکن می تواند تاثیر بســزایی در کنترل قیمت زمین و 

مسکن در استان داشته باشد.
 اســتان چهارمحــال و بختیــاری افــزون بــر ۹7۹ 
هزار نفــر جمعیت دارد که در 42شــهر و بیــش از ۸۵0 
روســتا و آبادی ســاکن هســتند.در قالب طرح اقدام 
ملی مســکن قرار اســت 400 هزار واحد مســکونی در 
کشــور ســاخته شــود که از این تعداد 200 هــزار واحد 
در شــهرهای جدید، یکصد هــزار واحــد در بافت های 
 فرسوده شــهری و یکصد هزار واحد در شهرهای کوچک 

ساخته می شود.
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تایید ابتالی 3 معاون استاندار اصفهان به کرونا
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان درباره اخبار منتشر شده پیرامون ابتالی وی و دو تن 
دیگر از معاونان استاندار اصفهان به ویروس کرونا اظهار داشت: بله این موضوع صحت دارد و بنده و 

آقایان قاضی عسگر و قاسمی به بیماری 
کرونا مبتال شده ایم.

حجــت ا... غالمی اظهار داشــت: من و 
آقایان قاضی عسگر و قاسمی به بیماری 
کرونا مبتال شــده ایم.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: 
البته مشــکل خاصی تاکنون برای هیچ 
یک از ما حادث نشده و عالئم اولیه مانند 
گلودرد و بدن درد در مــا وجود دارد؛ هم 
اکنون در قرنطینه خانگی به سر می بریم 

و روند درمان را  اینگونه سپری می کنیم. وی در پایان گفت: از همه افرادی که درپی اعالم این خبر 
جویای احوال بنده بودند، تشکر می کنم.

آغاز طرح بینایی سنجی کودکان 3 تا ۶ سال
طرح غربالگری بینایی سنجی ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال استان اصفهان آغاز شد.مدیر کل بهزیستی 
استان در حاشیه آغاز اجرای این طرح در خانه خالقیت بوستان گلستان شهر اصفهان، با بیان اینکه 
۲۴ سال از اجرای این طرح می گذرد، افزود: با اجرای طرح غربال گری، نابینایی و کم بینایی از رده 
دوم به رده هفتم معلولیت های استان رسیده است.مرضیه فرشاد با بیان اینکه طرح غربال گری 
بینایی در ۱۲۱ پایگاه دائم استان اجرا می شود، افزود : برای پیشگیری از ابتال به کرونا، خانواده های 
ساکن در شهر اصفهان با ثبت نام در ســامانه   http://bina99.ir روز، مکان و تاریخ ثبت نام را 
دریافت و به پایگاه مورد نظر مراجعه می کنند.وی افــزود: در پایگاه های طرح غربال گری بینایی، 

برای پیشگیری از کرونا، آزمایش ها با دستگاه انجام می شود.
فرشاد گفت: در سایر شهرستان های اســتان، خانواده ها به اداره های بهزیستی مراجعه و نشانی 
پایگاه دائم را برای غربال بینایی کودکان خود دریافت کنند.مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه 
پارسال ۱۶۵ هزار کودک ۳ تا ۶ ســال، در آزمایش بینایی شرکت کردند، افزود: در این طرح، ۴۳۷ 
مورد تنبلی چشم و ۲ هزار و ۷۰۰ اختالل چشمی شناسایی شد و برای پنج مورد نیز جراحی و برای 
۶۸ مورد دیگر، توصیه استفاده از عینک داده شد.طرح غربالگری بینایی سنجی ویژه کودکان ۳ تا 
۶ سال که هر سال از اول آبان تا ۱۵ آذر اجرا می شــد، امسال به دلیل اوضاع کرونایی از ۱۵ تیر تا ۱۵ 

مهر اجرا می شود.

 کنکور 30 مردادماه برگزار خواهد شد
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی گفت: هیچ تغییری در زمان 
برگزاری کنکور سراسری لحاظ نشــد و قطعا ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه برگزار خواهد شد.محمد وحیدی 
پیرامون جزییات برگزاری کنکور سراســری ۹۹ اظهار کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی میزبان وزیر آموزش و پرورش و معاونانش بود. در این جلسه برگزاری کنکور 
سراسری سال ۹۹ در شرایط شــیوع بیماری کرونا بررسی شــد.وی افزود: هیچ تغییری در زمان 
برگزاری کنکور سراسری لحاظ نشد و ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه کنکور برگزار خواهد شد. در این جلسه بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی در روز برگزاری آزمون و افزایش حوزه ها در استان های پرخطر تاکید 
شد.نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات تاکید کرد: در هر صورت کنکور سراسری ۹۹ برگزار 

خواهد شد؛ زیرا در غیر این صورت شروع سال تحصیلی در دانشگاه با اختالل رو به رو می شود.

 بر اساس اعالم سازمان آتش نشانی اصفهان؛ بیشترین حوادث حریق  در سه ماهه ابتدای سال  شامل ۱۳۶ مورد حریق خودرو و 
۱۱۰ مورد حریق منزل مسکونی بوده است؛  

خطر در کمین است

آتش سوزی و انفجار واژه تلخ و پر تکرار 
صفحات حوادث این روزها در کشورمان 
است. تقریبا در هر عرصه ای نوعی از آتش سوزی بالی جان سالمت 
مردم و محیط زیست شــده اســت از مراتع و جنگل ها تا مغازه ها و 
خودروها و البته بیمارستان ها . گشت و گذاری میان آمار و ارقام حریق 
ها نشان می دهد باال رفتن تعداد آتش سوزی ها ارتباط مستقیمی با 
افزایش سهل انگاری های انسانی و عدم رعایت نکات ایمنی در این 
زمینه دارد؛ از جنگل ها و مراتع کــه در هفته های اخیر صدها هکتار از 
آنها به دلیل خطای انسانی طعمه حریق شد که بگذریم در شهرها هم 
تعداد قربانیان حریق به دلیل عدم رعایت ایمنی رو به افزایش است. 
در اصفهان مانند سایر کالن شهرهای کشور ایمنی و راه های جلوگیری 
از آتش سوزی از سوی مردم جدی  گرفته نمی شود، حاصل این امر 
وقوع ۱۳۶ آتش ســوزی خودرو تنها در سه ماهه نخست امسال بوده 
است. عالوه بر این ۱۱۰ مورد نیز حریق در منازل مسکونی رخ داده که 
آمار نگران کننده ای است. این مسئله به خصوص با قرنطینه خانگی 
امسال به صورت محسوسی به نســبت آمار در سال گذشته افزایش 
داشته اســت. طی یک هفته در اردیبهشت امسال ۸۲ حریق گزارش 
شده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۵۶ مورد بوده است. بر 

اساس اعالم سازمان آتش نشانی اصفهان بیشترین حوادث حریق 
شامل ۱۳۶ مورد حریق خودرو و ۱۱۰ مورد حریق منزل مسکونی بوده و 
کمترین موارد حریق گزارش شده در سه ماهه امسال مربوط به آتش 
سوزی درخت، فضای ســبز و سیلندر گاز می شــود. از حوادث آتش 
سوزی در منازل که بگذریم افزایش حریق در خودرو ها نشان از پایین 
آمدن میزان ایمنی در آنها دارد. انفجار سیلندرهای گاز مایع نصب شده 
در خودروها و انفجار برخی از وســایل جامانده در آنها دالیلی است که 
می تواند منشأ اغلب حریق ها در این وسایل باشد. نوبت های چندین 
ماهه گاز سوز کردن خودروها پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین 
بسیاری از مالکان را به گاز ســوز کردن خودروها در مراکز بدون مجوز 
سوق داد، این مسئله یکی از دالیلی اســت که آمار انفجار خودروهای 
گازسوز در ماه های اخیر را افزایش داده اســت. به گفته کارشناسان 
نصب سیلندر گاز مایع روی خودرو، غیرمجاز و بسیار خطرناک است 
که عالوه بر غیر قانونی بودن آن سالمت و امنیت شهروندان را به خطر 
می اندازد، امــا دغدغه رانندگان برای تامین ســوخت ارزان، آنان را از 
فکر کردن به فاجعه بزرگ خطر آتش سوزی خودرو غافل کرده است. 
در برخی از شــهرها مراجع ذی صالح برای کاهــش آمار این حوادث 
دست به کار شــده اند و کارگاه های غیر مجاز گاز سوز کردن خودرو ها 

را شناسایی و پلمپ کرده اند؛ اما در اصفهان هنوز خبری از اجرای این 
مدل از طرح های ایمن سازی نیست. از ســوی دیگر دانش مردم و 
میزان قرار گیری وســایل اطفای حریق چه در خودروها و چه در شهر 
همچنان پایین است این مســئله در کنار ترافیک و ازدحام جمعیتی 
در اغلب نقاط شهر اصفهان، کمک رســانی و امداد به حوادث حریق و 
کاهش آسیب ها و مصدومان ناشی از آن را کاهش داده است. حاال 
به موضوع احتمال انفجار خودروهای گازســوز، مسئله آتش سوزی 
وســایل ضد عفونی کننده مانند الکل و ژل های شســت وشو را نیز 
باید اضافه کرد؛ اتفاقی که اگر چه تعــداد آن تا کنون محدود بوده ؛ اما 
کارشناســان به صورت جدی در مودر آن هشدار داده اند. الکل قدرت 
انفجار باالیی ندارد مگر در شرایط بحرانی و خاص، ولی وقتی که الکل 
را در فضای کوچک مثل خودرو و یا در زیر تابش نور مستقیم خورشید 
قرار دهیم، سرعت تبخیر آن باالتر می رود و بخارات آن با هوای محیط، 
یک ترکیب قابل اشتعالی را ایجاد می کند که اگر این ترکیب به سمت 
منبع حرارتی حرکت کنــد، مثال در صورت وجود ظــروف الکل دار در 
خودرو، نفرات و سرنشینان آن در داخل این وســیله نقلیه، سیگار و 
یا کبریتی روشــن کنند، بخارات الکل به سرعت شعله ور شده و باعث 

آتش سوزی می شود.

رییس کانون ســردفترداران ازدواج و طالق استان 
اصفهان گفت: در ســه ماه نخســت امســال، آمار 
ازدواج به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و شیوع 
ویروس کرونــا کاهش یافته، ولی طالق کاهشــی 
نداشته است.علی اکبر صافی ادامه داد: در فروردین 
امســال نزدیک به هزار ازدواج در دفاتر استان ثبت 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که این 
رقم دو برابر بوده کاهش چشمگیری داشته است. 
آمار ازدواج در سه ماه نخست امسال که تابع شرایط 

اقتصادی و  شیوع ویروس کرونا بود نسبت به سال 
گذشــته ۶۰۰ مورد کاهش داشــته ولی آمار طالق 
کاهشی نداشته است.وی آمار ازدواج و طالق در سه 
ماهه نخست سال ۹۹ و مدت مشابه سال گذشته 
را بدین شــرح اعالم کرد: مجموع ازدواج های سه 
ماهــه اول ۹۸ در اســتان ۵۹۷۹ مــورد ومجموع 
طالق های سه ماهه پارســال ۲۱۸۹ مورد بوده ، اما 
مجموع ازدواج های ســه ماهه اول ۹۹ در اســتان 
۵۳۷۴ و مجموع طالق های سه ماهه امسال ۲۱۲۴ 
مورد بوده است.وی ادامه داد: با اینکه آمار مجموع 
ازدواج های استان در ســه ماهه اول ۹۹ نسبت به 
ســه ماهه اول ۹۸؛ حدود ۶۰۰ مورد کاهش داشته 
اســت، ولی آمار طالق تقریبا برابر است و تنها ۶۵ 
مورد کاهش را نشان می دهد و این درحالی است در 

ایام پیک کرونا در فروردین ماه دو الی سه هفته هم 
دادگاه ها تعطیل شد و ما انتظار داشتیم آمار طالق 
نسبت به سال قبل خیلی کمتر باشد، اما متاسفانه 
این مقایسه آماری نشان می دهد که حتی کرونا هم 
نتوانسته طالق را دچار رکود کند و این موضوع پیام 
خوبی ندارد.علی اکبر صافی با اشاره به اینکه عده ای 
به اشــتباه فکر می کنند طرح ســهمیه بندی طالق 
یعنی کاهش طالق تصریح کرد: سهمیه بندی طالق 
یعنی توزیع عادالنه و مســاوی دادنامه های طالق 
بین دفاتر ثبت ازدواج و طالق که این موضوع هیچ 
ارتباطی با کاهش طالق ندارد.وی در رابطه بابرنامه 
ریزی برای کاهش طالق و افزایش ازدواج در دفاتر 
ثبت گفت: این برنامه ها وظیفه دفاتر ازدواج و اداره 

کل ثبت نیست و این ها فقط مرجع ثبت هستند.

کرونا ازدواج را کاهش داد، اما طالق را نه!

 
به گفته کارشناسان نصب سیلندر گاز مایع روی خودرو، 
غیرمجاز و بسیار خطرناک است که عالوه بر غیر قانونی 

بودن آن سالمت و امنیت شهروندان را به خطر می اندازد

 ماسک اجباری 
در نصف جهان

با اعالم ستاد کرونا از ۱۵ تیرماه 
زدن ماســک ضروری است 
و درحالی که برخــی از مردم 
همچنان به دستورالعمل های 
اعالمی بی توجه هستند، عده  
زیادی هم گرمای استفاده از 
ماســک را به جان می خرند 
و برای حفظ ســالمت خود و 
اطرافیان از ماســک استفاده 

می کنند.

سه هکتار از مراتع سمیرم طعمه حریق شد
مدیرکل بحران استانداری اصفهان از کنترل و مهار آتش ســوزی حدود سه هکتار از مراتع بخش 
»بن شاهی« شهرستان سمیرم خبر داد.منصور شیشــه فروش افزود:  این حادثه با تالش عوامل 
امــدادی و حفاظت از منابــع طبیعی و 
نیروهای آتش نشــانی آن منطقه مهار 
شد.وی اضافه کرد: درمجموع از ابتدای 
ســال جاری تاکنون  ۳۶ مود حریق در 
ســطح ۶۶ هکتار از مراتع و جنگل های 
استان روی داده است.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان افزود: این 
آتش سوزی ها بیشــتر در مناطق غرب 
و جنوب اســتان و در شهرســتان های 
فریدون شهر، چادگان، گلپایگان، بویین 
و میاندشت، ســمیرم، خوانســار، لنجان و نظنز گزارش شــده اســت.وی، عامل ۹۰ درصد این 
آتش ســوزی ها را خطای انســانی ذکر کرد و گفت: بقیه علت ها به وزش بادهای شرق به غرب و 

افزایش ۲ درجه ای دمای هوای امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بستگی دارد.

 کالهبرداری اینستاگرامی به بهانه استعدادیابی 
آنالین کودکان

فردی که با درج آگهی در یکی از صفحات اینســتاگرامی با عنوان اســتعدادیابی آنالین کودکان از 
اعتماد شهروندان سوء استفاده و کالهبرداری می کرد، توسط پلیس فتا استان شناسایی و دستگیر 
شد.سیدمصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی تحت 
عنوان روانشــناس وی را فریب داده و با دریافت مبلغ ۷ میلیون ریال از او کالهبرداری کرده است، 

بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
رییس پلیس فتای اصفهــان افزود: شــاکی مدتی پیش در اینســتاگرام یک آگهــی با عنوان 
استعدادیابی آنالین کودکان مشاهده کرده و به منظور شرکت در آزمون مجازی مبلغ مورد نظر را به 
حساب شخص آگهی دهنده واریز کرده ولی پس از آن نه تنها خدماتی دریافت نکرده بلکه صفحه 
مربوطه نیز حذف شده است.وی در این رابطه گفت: با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی های 
الزم متهم شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.مرتضوی عنوان داشت: متهم که همراه 
با مدارک جعلی روانشناسی و استعدادیابی دستگیر شد در بازجویی های صورت گرفته مشخص 
شــد هیچ تخصص و مدرکی در این حوزه نداشــته و در اعترافات خود انگیزه خود را کالهبرداری و 

کسب درآمد عنوان داشت.

اعتراف به 34 فقره سرقت از بانوان
زنی که با شــگردی خاص از کیف بانوان سرقت می کرد، در اصفهان دســتگیر شد.رییس پلیس 
آگاهی استان گفت: در پی شکایت تعدادی از بانوان به کالنتری ۳۵ بازار مبنی بر سرقت گوشی تلفن 
همراه و وجوه نقد از داخل کیف آن ها موضوع برای شناسایی و دستگیری عامل اصلی این سرقت ها 
به پایگاه شرق پلیس آگاهی اســتان اصفهان ارجاع شد.سرهنگ حسین ترکیان با اشاره به اینکه 
ماموران پلیس هویت زنی که در زمینه جیب بری فعال بوده و دارای ســوابق متعدد کیفری بود را 
به دست آوردند، افزود: با شناسایی متهم، در یک عملیات ویژه با هماهنگی مقام قضایی متهم در 
مخفیگاهش دستگیر شد.وی با بیان اینکه در بازرســی از محل نیز ۶ دستگاه گوشی تلفن همراه 

مسروقه کشف شد، گفت: این متهم به ۳۴ فقره سرقت اعتراف کرد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: فارس

اخبار

 نماینده مردم اصفهان:

وزارت آموزش و پرورش 
برنامه منسجمی برای نیروی 

انسانی ندارد

خبر  روز

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: فقدان برنامه منسجم برای 
نیروی انسانی آموزش و پرورش و پر کردن 
ظرفیت های خالی با حق التدریس و خرید 
خدمات ســبب مدیریت اقتضایی و آسیب 

به آموزش و پرورش می شود.
مهدی طغیانی با اشاره به جلسه هم اندیشی 
با آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: در این جلســه مدیــران آموزش 
و پــرورش شهرســتان اصفهان بــا معاون 
برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش 
و پــرورش بــه ارائــه گزارشــی از تنگناها 
و مشــکالت آمــوزش و پرورش اســتان 
پرداختنــد. وی افــزود: وزارت آمــوزش و 
پرورش بــا وضعی کــه از جهــت بودجه و 
امکانات پیش گرفته راه بــه جایی نخواهد 
برد و باید به هر نحوی که شــده گشــایش 

جدی در بودجه آن اتفاق بیفتد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی بیان کرد: در حال حاضــر یکی از 
اشکاالت اساســی وزارتخانه فقدان برنامه 
منســجم در زمینه نیروی انسانی است که 
به هر جهت اداره می شــود و ظرفیت خالی 
را با حق التدریس، خریــد خدمات و ... پر 
می کند.وی ادامــه داد: همین امر ســبب 
ایجاد تعهد برای سازمان می شود و احساس 
می کنند که باید استخدام شوند و مسائل و 
مشــکالت بعدی را در پی دارد، زیرا کار آنها 
کارشناســی شــده نبوده و اقتضایی است 
و این مدیریت هــای اقتضایــی در نیروی 

انسانی آموزش و پرورش آسیب زاست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید از 
انفعال در حوزه نیروی انسانی خارج شود، 
گفت: وزارتخانه باید یک برنامه مشــخص 
را تا یک سال آینده تبیین کند که چه مقدار 
نیرو با چه سطح تخصص و یا خصوصیاتی 

نیاز دارد.

پریسا سعادت

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: جامعه پزشکی و بهداشتی اصفهان تبعیضی بین هموطنان و اتباع خارجه قائل نیستند تا جایی که خدمات بهداشتی 
به اتباع خارجی به صورت رایگان انجام می شــود.طاهره چنگیز در دیدار با سرکنسول روسیه در اصفهان در دانشــگاه  علوم پزشکی افزود: ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار اتباع 
خارجی از کشورهای افغانستان، عراق و سوریه و به تازگی پاکستان در اســتان اصفهان زندگی می کنند که از خدمات بهداشتی و پزشکی هم برخوردارند.وی با 
اشاره به همکاری های مطلوب دو کشور ایران و روسیه، اضافه کرد: این ارتباطات در حوزه های مختلف است و ما در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آمادگی داریم 
مراودات علمی و پزشکی را با این کشور اروپایی گسترش دهیم.چنگیز به خواهرخواندگی اصفهان و سن پترزبورگ روسیه اشاره و اضافه کرد: تبادل علم و دانش 
بین این دو  شهر شاخص که از پیشینه تاریخی و فرهنگی قابل مالحظه ای برخوردارند سبب افزایش مناسبات در حوزه های دیگر می شود که باید از این ظرفیت 
به خوبی بهره برد.وی، وجود ۴۰ مرکز علمی پژوهشی در پارک فناوری سالمت به عنوان پیشران فناوری در استان را قابلیتی مطلوب در منطقه دانست و گفت: از 
۲ سال اخیر، اقدامات و فعالیت های این مجموعه ها گسترش یافته به ویژه در پذیرش و جذب دانشجویان خارجی آمار و ارقام صعودی را مشاهده می کنیم.به 

گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشجویانی از کشورهای هند، استرالیا، انگلیس، عراق و کویت در اصفهان به تحصیل مشغول هستند.

ارائه خدمات بهداشتی به اتباع خارجی در اصفهان رایگان است



یک کارشناس فوتبال:

امکان سقوط ذوب آهن وجود دارد
یک کارشناس فوتبال گفت: مدت زمان قرار داد بوناچیچ مشخص نیست؛ اما مطمئن باشــید قرارداد مربی های خارجی محکم است که باشگاه در خدمت آن ها 
قرار می گیرد به جای اینکه مربی در خدمت باشــگاه باشــد.حمید بابایی در رابطه با شکســت ذوب آهن مقابل پیکان، اظهار کرد: دو تیم بعد از شکست هایی که 
در هفته گذشــته مقابل حریفان خود داشــتند محکوم به پیروزی بودند. پیکان برای اینکه از آخر جدول نجات پیدا کند بازی را با برنامه شروع کرد، مشخص بود 
ذوب آهن را به خوبی آنالیز کرده که از چه نقطه ای می شــود به این تیم ضربه زد و با توجه بــه تغییراتی که در دفاع ذوب آهن به وجود آمده بود پیکان توانســت 
در این بازی پیروز شــود.وی افزود: تغییرات در کادر فنی دو حالت دارد، یکی به تیم شــوک وارد شــده و باعث نتیجه گیری می شــود و دیگری باعث می شود 
تیم نتیجه نگیرد و حتی شــرایط بدتر هم بشــود که ذوب آهن از این قضیه مستثنی نیســت.باباییبا اشــاره به اینکه اگر تیم های پایین جدول نتیجه بگیرند 
جایگاه شــان تغییر خواهد کرد، گفت: پرســپولیس با ۱۳ امتیاز و یک بازی بیشــتر در صدر جدول قرار دارد، اما اگر در ادامه بازی ها عملکرد خوبی نداشــته 
 باشد و ســپاهان نتیجه بگیرد جای این دو تیم تغییر می کند، در پایین جدول هم همین موضوع اســت و اگر ذوب نتیجه نگیرد امکان سقوط به لیگ دسته

 اول را دارد.
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عضو هیئت مدیره استقالل: 

اگر جام می خواهند از منیریه بگیرند، اسنپش با من!
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل گفت: اگر اصراری هســت که قهرمان این فصل حتما معلوم 

شــود و جام به تیم مدنظر برخی افراد 
داده شود، می توانند از منیریه تهیه کنند 
و بیش از این با جان جوانان کشور بازی 
نکنند. من هــم حاضــرم هزینه اش را 
پرداخت کنــم و خودم با اســنپ به آن 

باشگاه ارسال کنم.
حجت نظری ادامــه داد: اما جدا از طنز 
تلخــی که عرض کــردم، اگــر زودتر به 
موضوع ورود نشود، فاجعه به بار خواهد 
آمد. این روز ها آمار ابتالی مردم به کرونا 

و آمار فوتی ها رو به افزایش است و جامعه ورزش نیز از این امر مستثنی نیست. 

راز کرونای آبی ها؛

 مهمانی 50نفره در خانه قائدی!
بعد از آن که مشخص شــد تعداد قابل مالحظه ای از اعضای تیم استقالل به ویروس کرونا مبتال 
هستند، نه تنها آنها از حضور در جم و بازی مقابل پارس جنوبی انصراف دادند، بلکه تمرینات شان 
هم به حالت تعلیق درآمد. »جام جم« نوشت که:»مهمانی ۵۰ نفری در خانه مهدی قائدی« علت 
ابتالی استقاللی ها به کرونا بوده است. روز شنبه یک منبع آگاه دو عکس برای خبرنگار جام جم 
ارسال کرد و مدعی این شد که چهارشنبه شب استقاللی ها در خانه مهدی قائدی جشنی را برگزار 
کرده اند. جشنی که اگر برگزاری آن واقعیت داشته باشد، بدون شک کمک بزرگی به شیوع کرونا 

کرده است. جدا از بازیکنان، خانواده های آنها هم در معرض درگیر شدن با این ویروس هستند.
 

عجله »امیری« برای بازگشت به میادین
مهاجم پرســپولیس برای بازگشــت به میدان عجله زیادی دارد و این موضوع شاید روی میزان 
مصدومیتش تاثیر بگذارد.  امیری در نیمه نخست دیدار پرسپولیس با پیکان دچار آسیب دیدگی 
از ناحیه کشاله ران شــد و جای خود را به مهدی عبدی داد. اتفاقا عبدی موفق شد دو گل بزند و 
تاثیر بسزایی روی برد تیمش داشــت. امیری حاال تمرینات اختصاصی خود را دنبال می کند تا 
بتواند هر چه زودتر به بازی ها برگردد. البته او حداقل دو هفته دیگر زمان برای نقاهت و بازگشت 
قدرتمندانه به میــدان دارد، اما عجله این بازیکن برای بازگشــت به میدان از نگاه کادر پزشــکی 
پرسپولیس چندان حرفه ای به نظر نمی رسد، زیرا امکان تشدید مصدومیت را افزایش می دهد.

نمره ضعیف »طارمی« در شب شکست ریوآوه
مهاجم ایرانی ریوآوه در هفته بیست و سوم لیگ برتر پرتغال نمره ضعیف گرفت. یکشنبه شب در 
چهارچوب هفته بیست و ســوم لیگ برتر فوتبال، ریوآوه به مصاف ژیل ویسنته رفت و در نهایت 
تن به شکست یک بر صفر داد. مهدی طارمی، ستاره ایرانی ریوآوه 9۰ دقیقه در این جدال حضور 

داشت ولی نتوانست مانند هفته گذشته گلزنی کند.
در همین راستا سایت »گل پوینت« پرتغال در ارزیابی فنی اش از این دیدار به طارمی نمره ضعیف 

۵.۳ از ۱۰ داد تا مهاجم ایرانی جزو ضعیف ترین بازیکنان زمین شناخته شود.

برترین های هفته بیست و سوم لیگ برتر؛ 

فوتبال در تسخیر خودروسازان
تیم فوتبال پیکان تهران به دلیل برتری پــرگل مقابل ذوب آهن عنوان 
برترین تیم هفته را از آن خود کرد.رقابت های هفته بیست و سوم لیگ 
برتر یکشنبه شب به پایان رسید و از ۸ دیدار این هفته، ۲ بازی به دلیل 
حواشی کرونایی روز های اخیر، با اعالم سازمان لیگ فدراسیون فوتبال 
به تعویق افتاد. در بازی های این هفته، پرســپولیس صدرنشــین، به 
واسطه اخراج کمال کامیابی نیا، ۱۰ نفره مقابل شاهین شهرداری به برتری 
رسید و بیش از پیش، به قهرمانی لیگ برتر نزدیک شد.شهرخودروی 
خراسان با برتری مقابل گل گهر سیرجان، بازهم روند رو به رشد خود را 
ادامه داد و پس از سپاهان رده سوم جدول را از آن خود کرد. شاگردان 
قلعه نویی هم در تهران مقابل سایپا متوقف شدند و در یکی از بازی های 
عجیب این هفته، پیکان باخت یک بر صفر مقابل ذوب آهن را با نتیجه 
۴ بر یک عوض کــرد. تراکتور نیز در تبریز پس از ۲ شکســت متوالی با 

گل های زیبای حاج صفی از سد صنعت نفت آبادان گذشت.

     تعداد گل های هفته: 10
             میانگین گل: 1.۶

پرگل ترین بازی
 دیدار تیم های ذوب آهن و پیکان در فوالدشهر اصفهان، نیمی از گل های 
این هفته رقابت ها را در بر داشت و عنوان پرگل ترین بازی هفته بیست 

و سوم را از آن خود کرد.

کم گل ترین بازی
  دیدار تیم های سایپای تهران و سپاهان اصفهان هم که با تساوی بدون 

گل به پایان رسید، کم گل ترین بازی این هفته لیگ برتر بود.

برترین بازیکن: احسان حاج صفی
کاپیتان این هفته تراکتور، با زدن ۲ گل زیبا تاثیر زیادی در کسب ۳ امتیاز 
برای پرشور ها داشــت و می توان او را برترین بازیکن این هفته معرفی 
کرد. تراکتور در این بازی، پس از ۲ شکســت متوالی موفق به پیروزی 
شد و می تواند لیگ نوزدهم  را با روحیه بهتری ادامه دهد. همچنین فراز 
امامعلی از پیکان هم این هفته مقابل ذوب آهن ۲ بار موفق به گلزنی شد 
و ضربه پنالتی او پس از برخورد به مهدی خلیل )دروازه بان ذوبی ها(  

وارد دروازه حریف شد.

برترین گل  هفته: گل های پیکان و تراکتور

گل شــهریار مغانلو، بازیکن پیکان و آقای گل فعلــی لیگ برتر مقابل 
ذوب آهــن و گل دوم احســان حاج صفــی بازیکــن تراکتــور مقابل 

صنعت نفت، گل های زیبای این هفته بودند.

برترین پاس گل هفته: به یاد میالد محمدی و جام جهانی روسیه
 پرتاب اوت محمد ستاری، بازیکن پیکان روی دروازه ذوب آهن همه 
را یاد پرتاب اوت میالد محمدی در بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی 
۲۰۱۸ روســیه انداخت. اما این بار پرتاب ستاری به حدی خوب بود که 
امامعلی را با دروازه خالی ذوب آهن مواجه کرد و او نیز گل اول تیمش 

را وارد دروازه مهدی خلیل کرد.

برترین مربی هفته: عبدا...ویسی 
عبدا... ویسی، سرمربی پیکان، در دیداری خارج از خانه، بازی یک بر 
صفر باخته را در نیمه اول به تساوی کشاند و در نیمه مربیان، با نتیجه ای 
عالی و با دســت پر از اصفهان به تهران بازگشت. این نتیجه باعث شد 
تا خودروسازان پس از ۳ هفته قعرنشــینی، با یک پله صعود باالتر از 
شاهین شــهرداری به رده پانزدهم صعود کنند.دیگــر مربیانی که نیمه 
موسوم به نیمه مربیان را این هفته با برتری پشت سر گذاشتند، مجتبی 
سرآسیایی )شهرخودرو(، یحیی گل محمدی )پرسپولیس( و مهدی 

تارتار )نفت مسجد سلیمان( بودند.

برترین تیم هفته: پیکان
تیم پیکان با کســب بهتریــن نتیجه ایــن هفته، عنــوان برترین تیم 
را به دســت آورد. پرســپولیس هم بــا توجه بــه برد ۱۰ نفــره مقابل 
شاهین شهرداری و توقف ســپاهان مقابل ســایپا، اختالف خود را با 
نزدیک ترین تعقیب کننده اش بیشــتر کرد و یک گام دیگر به کســب 

چهارمین قهرمانی متوالی نزدیک تر شد.

اتفاق هفته
تعویق ۲ بازی اتفاق خاص فوتبال ایران بود. در حالی که فوالدی ها در 
قائمشهر اسکان داشــتند تا برای بازی مقابل نساجی آماده شوند، به 
دلیل مثبت اعالم شدن تســت کرونای بیش از ۲۵ درصد از بازیکنان 
خود، از شمال ایران راهی تهران شدند و دیدار این تیم مقابل شاگردان 
محمود فکری بــه تعویــق افتاد.دیگر بــازی این هفته کــه به دلیل 
مشابه با بازی نساجی و فوالد برگزار نشــد، دیدار پارس جنوبی جم و 
اســتقالل تهران بود. اســتقاللی که راهی فرودگاه مهر آباد شده بود تا 
با پروازی اختصاصی از تهران به عســلویه برود، بــه دلیل مثبت بودن 
تســت کرونای چند بازیکنش، از ســفر به جنوب خودداری کرد. پس 
از کــش و قوس های فــراوان، دیدار آ بی پوشــان مقابــل جمی ها به 
 زمان دیگری موکول شــد تا صدای اعتراض هومن افاضلی، سرمربی 

پارس جنوبی درآید.

یک کارشناس فوتبال گفت: سپاهان مانند همیشه 
انسجام الزم را نداشت و ذوب آهن نیز می توانست 
برنده بازی با پیکان باشــد، اما اشتباهات فردی و 

منطقی بازی نکردن سبب شکست این تیم شد.
حسن حاج رسولیها در خصوص مساوی سپاهان 
در برابر ســایپا و باخت ۴ بر یک ذوب آهن در برابر 
پیکان، اظهار کرد: ســپاهان در بازی برابر سایپا از 
انســجام همیشــگی برخوردار نبود و همیشه اگر 
تاکتیکی را اتخاذ می کرد و به بن بســت می رسید، 
تاکتیک دیگری را اتخاذ می کرد، اما در برابر سایپا 
هم در نیمــه اول و هم در نیمــه دوم خیلی تغییر 
تاکتیک نــداد و همان طور که نیمــه اول بازی کرد 

نیمه دوم هم بازی کرد.
وی افــزود: ســایپایی ها  وقتی توپ را از دســت 
می دادند به ســرعت به زمین خــود می رفتند و با 
تعداد زیادی دفاع می کردند و سپاهان باید توپ را 

به کناره ها می برد و به جای اینکه از وسط زمین توپ 
را ارسال می کرد باید از جناحین ارسال های سرعتی 
انجام می داد. زردپوشان حتی کی روش استنلی 
و قربانی را هم به زمین آوردند، اما نتوانســتند از 

قدرت سرزنی این دو بازیکن استفاده کنند.
این کارشناس فوتبال و مربی اســبق تیم فوتبال 
ذوب آهن، گفــت: از ســپاهان انتظار بیشــتری 
می رفت کــه بتواند نتیجه بــازی را به نفع خودش 
رقم بزند، اما این تیم مانند همیشه با صالبت بازی 
نکرد. در نیمــه اول دو موقعیت داشــت و در نیمه 
دوم هم موقعیت زیادی خلق نکرد.حاج رسولیها 
تصریح کرد: وقتی یک تیم در مقابل شــما بسته 
بازی می کند راه های گلزنی، ارســال پرسرعت از 
جناحین و استفاده از قدرت شــوت زنی است که 
این قدرت را به رخ تیم حریف بکشــانید. سپاهان 
در خط هافبک خود بازیکنان شوت زن خوبی مانند 

حســینی، کیانی و محبی را دارد و کادر فنی باید از 
قدرت شــوت زنی این بازیکنان استفاده می کرد، 
اما این اتفاق رخ نداد.وی در خصوص باخت پرگل 
ذوب آهن در برابر پیکان در اصفهان، گفت: در این 
بازی لوکا بوناچیچ تغییراتی را در ترکیب ذوب آهن 
ایجاد کرده بود و به نوعی تیم به هم ریخته شــده 
بود و به عالوه اشتباهات وحشتناکی به خصوص 

در خط دفاعی ذوب آهن رخ داد.

یک کارشناس فوتبال:

سپاهان انسجام همیشگی را نداشت

خبر روز

عصبانیت »بشار رسن« از پرسپولیسی ها
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس از مدیران این باشگاه ناراحت و عصبانی است.بشار رسن که عملکرد 
خوبی در سال های اخیر داشته، پس از ورود به ایران خواستار دریافت مطالباتش شد، اما به دلیل 
مشکالت مالی، سرخ ها حقوق این بازیکن را هنوز پرداخت نکرده اند. این موضوع باعث عصبانیت 
رسن شده است.هافبک تیم ملی عراق حدود ۱۰۰ هزار دالر از پرســپولیس طلبکار است و قرار بود 
ابتدای تیرماه پول خود را از سرخ ها دریافت کند، اما این پول به حســاب او واریز نشد تا بار دیگر 
بشار به وضعیت کنونی پرسپولیس معترض شود.باشگاه پرسپولیس به رسن قول داده تا پس از 
اولین دریافتی از سوی کارگزار، آن را به بشار رسن بدهد و سپس مذاکره برای تمدید قرارداد با این 

بازیکن را آغاز کند.

کسر بودجه فدراسیون وزنه برداری به دلیل پرداخت نکردن 
حقوق »کیانوش رستمی«!

درصورتی که تا هفته آینده حقوق معوقه کیانوش رستمی از سوی فدراسیون وزنه برداری پرداخت 
نشود، بودجه این فدراســیون کم خواهد شد.کمیته ملی المپیک کشــورمان اسامی ١٠ ورزشکار 
ایرانی را جهت معرفی به IOC برای دریافت حقوق ۵٠٠ دالری مشخص کرده که کیانوش رستمی 
به واسطه ٢ مدال المپیک در سال های ٢٠١٢ و ٢٠١۶ نماینده وزنه برداری در بین این نفرات است.

کیانوش رستمی اعالم کرده بود حقوقی که از سوی کمیته بین المللی المپیک به حساب فدراسیون 
وزنه برداری واریز شده، به دست او نرسیده اســت.کمیته ملی المپیک در نظر دارد در صورتی که تا 
هفته آینده حقوق رســتمی که معادل ۵٠ میلیون تومان است پرداخت نشــود، به همین میزان از 

بودجه آینده فدراسیون وزنه برداری کسر کرده و این پول را مستقیم به حساب رستمی واریز کند.

برای نجات شاهین؛ کریمیان باید میشو شود!
روند امتیازگیری خوب شاهین شهرداری بوشهر که در دور برگشت آغاز شده بود در دو بازی اخیر 
این تیم بعد از دوران کرونا ادامه پیدا نکرد.با این روند شاهین کار سختی برای بقا پیش رو خواهد 
داشت به خصوص که االن در قعر جدول قرار دارد. شــاهین بعد از دو امتیاز حساسی که در بازی با 
نفت مسجد سلیمان از دست داد در برابر پرسپولیس ۱۰ نفره هم کار از پیش نبرد و در نهایت دست 
خالی میدان را ترک کرد. مهرداد کریمیان برای اینکه شاهین را در جدول بازی ها نگه دارد باید همانند 
میشــو مربیگری کند. تیمش باید هم در دفاع تیمی پرتعداد باشد و در هم در حمله تیمی و ازهمه 

مهم تر با روحیه و با انگیزه برای کسب سه امتیاز بازی کند. 

تشکر »سردار « از همسرش بابت قهرمانی در لیگ روسیه!
سردار آزمون پس از قهرمانی زنیت سن پترزبورگ در لیگ برتر روسیه، ویدئویی از خود در اینستاگرام 
منتشر کرد و از تمام کســانی که او را کمک کردند تشــکر کرد. او از زحمات همسرش یاد کرد و این 
اولین بار است که سردار رســما از ازدواجش می گوید، درواقع سردار از همسرش بابت قهرمانی در 

لیگ روسیه تشکر کرد!

حضور بانوان در زورخانه ها غیرممکن است
مســعود ملکی، دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه ای اصفهان با اشــاره به اینکه حضور بانوان در زورخانه ها 
غیرممکن است، اظهار کرد: ورزش زورخانه ای قوانین و آداب خاصی دارد، نه اینکه بخواهیم جایگاه زن را 
زیر سوال ببریم، اگر در این ورزش پوریای ولی و تختی آمده به واسطه مادران بسیار خوب شان بوده؛اما 
قوانین و ساختار ورزش های زورخانه ای برای حضور بانوان ساخته نشده و زیر ساخت آن موجود نیست.

چهره ها

سخنگوی سپاهان: 

سالمت افراد را بابت 
مصالح باشگاه به خطر 

نمی اندازیم
سخنگوی باشگاه ســپاهان گفت: ما هرگز 
ســالمت هیچ فردی را بابت مصالح باشگاه 
خود به مخاطره نمی اندازیم.علی پزشــک، 
درباره موضع این باشــگاه در مورد اتفاقات 
رخ داده و تست مثبت کرونای چند بازیکن 
لیگ برتری اظهار کرد:  باشگاه سپاهان هرگز 
سالمت هیچ فردی را از جمله بازیکنان، کادر 
فنی، تیم ها و افراد برگزار کننده مسابقات را  
به خاطر مصالح خودش  به مخاطره نخواهد 
انداخت.پزشک، درباره اینکه باشگاه سپاهان 
نتیجه تست کرونای اعضای تیم خود را اعالم 
می کند، گفت: بله، در گذشــته هم که نتیجه 
تســت کرونای بازیکنان و کادر ما مثبت شد 
و خیلی سریع نتایج را به فدراسیون پزشکی 
اعالم کردیم.وی درباره  ارزیابی اش از تعطیلی 
یا ادامــه لیگ برتر بیــان کرد: نظر باشــگاه 
ســپاهان درباره ادامه لیگ منوط به تصمیم 
ســتاد مبارزه با کرونا و فدراســیون فوتبال 
اســت. ما اطمینان داریم تصمیمات این دو  
نهاد حافظ ســالمت افراد در شــرایط فعلی 
بوده است. سخنگوی باشگاه سپاهان درباره 
پیشنهاد این باشگاه به دانیال اسماعیلی فر 
گفت: همانطور که در مصاحبه های قبلی هم 
اعالم کردم تمرکز سپاهان روی تمدید قرارداد 
بازیکنان فعلی است و با توجه به اینکه رعایت 
اخالق مداری همواره در اولویت های  باشگاه 
قرار دارد هیچ مذاکره ای با بازیکنان تیم های 
دیگر تا باز شدن پنجره نقل و انتقاالت صورت 
نمی گیرد.پزشک، درباره اینکه شیوه نامه های 
بهداشتی از سوی تیم های لیگ برتری رعایت 
می شود، خاطر نشــان کرد: به هر حال کادر 
اجرایی باشــگاه ســپاهان در این باره  تمام 
تالش خود را به بهترین شــکل ممکن انجام 
داده و خوشبختانه نتایج آن قابل رویت است؛ 
اما به علت ماهیت اپیدمی و نحوه ســرایت 
ویــروس کرونا، به طور صرف رعایت شــیوه 
نامه های بهداشتی به صورت یک طرفه ضامن 

سالمت تیم نیست.

در حاشیه

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره 9۸/۳7 مورخ 9۸/۲/۵ و شــماره 9۸/۴9۴ مورخ 9۸/۱۱/۲7 شورای محترم اسالمی شهر میمه در نظر 
دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ۱۲ پالک از زمینهای تفکیکی واقع در خیابان ملت شــهر میمه با کاربری تجاری و مسکونی اقدام نماید . 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ 99/۴/۳۰ به شــهرداری واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمی مراجعه و نسبت به 
دریافت فرم مربوط  به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن ۴۵۴۲۲۴۳۴-۰۳۱ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایت 

www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
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نوبت اول
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان  مطرح کرد:

تاکید بر لزوم داشتن توکل در زندگی فردی و اجتماعی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در جلسه شورای معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان با تاکید بر لزوم داشتن توکل به خدا در زندگی فردی و اجتماعی گفت: اعتماد 
و توکل به خدا منشأ خیر و برکت در زندگی مادی و معنوی انسان شــده و فرد را در حیات فردی و 
اجتماعی بزرگ و عزیز می کند.حجت االسالم »رمضانعلی معتمدی« با تاکید بر لزوم داشتن نگاه 
نو به مسائل فرهنگی هنری خاطرنشان کرد: شهرســتان های استان ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
بسیار خوبی در زمینه های مختلف دارند که الزم است شناسایی و احصا شود برای مثال کاشان در 
موضوع نهج البالغه بسیار خوش درخشیده و نظر معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز بر این بود که این شهرستان به مدت دو سال پایتخت نهج البالغه کشور باشد. در ادامه این جلسه 
حجت االسالم معتمدی ضمن تقدیر از فعالیت های فرح حسینی مشاور سابق امور بانوان این اداره 
کل، »نرجس گلشن« را به عنوان مشاور امور بانوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان معرفی 
کرد  و گفت: تالش شود با نگاه بلند اسالمی و با حفظ کرامت انسانی با مراجعین و نیز همکاران خواهر 
ارتباط داشته باشید تا بدین وسیله مسائل مربوط به بانوان بررسی و رفع شود.در ادامه پس از مرور 
مصوبات جلسه قبل در خصوص مباحث پدافند غیر عامل مباحثی مطرح و هریک از اعضای شورای 

معاونین به بیان نقطه نظرات و دیدگاه ها و برنامه های انجام شده و در حال پیگیری پرداختند.

نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

اصل کرامت، ارائه خدمت قبل از تقاضاست
نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در آیین بهره برداری و کلنگ زنی 
پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه پنــج با تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: امام رضا )ع( منشــأ 
کرامت برای مردم و منشأ بزرگواری برای شیعیان است.حجت االسالم رحمت ا... صادقی با اشاره 
به یکی از فرمایشات امام رضا )ع( که فرمودند: »کرامت انسان ها به این است که قبل از آنکه مردم 
تقاضای خدمت کنند، دیگران به آنها خدمت رسانی کنند« تاکید کرد: اصل کرامت، ارائه خدمت قبل 
از تقاضاست.نماینده ولی فقیه در ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با بیان اینکه ویژگی 
نخست انسان های کریم رفع نیاز مردم قبل از تقاضاست، گفت: دومین ویژگی این انسان ها خدمت 
رسانی به مردم است؛ انسان های کریم به هر طریقی باید به مردم به ویژه مردم انقالبی ایران اسالمی 
و به خصوص مردم شهیدپرور، هنرمند، مومن و انقالبی اصفهان خدمت رسانی کنند.وی گفت: باید 
به هر طریق ممکن خدمت رســانی به مردم صورت گیرد که امیدواریم با تالش مدیران و مسئوالن 
مشکالت هرچه سریع تر با توانایی مردم رفع شود.حجت االسالم صادقی افزود: مهم ترین دغدغه 

رهبری و مسئوالن معیشت مردم است که با همت همگانی می توان بر این مشکالت فائق آمد.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان خبر داد:

اعالم فراخوان »اولین رویداد تولید فیلم داستانی سمر«
فراخوان نخســتین رویداد تولید فیلم داستانی ســمر )داستان یا افسانه( بر اســاس ایده، طرح و 
فیلمنامه های برتر اعالم شد.معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان با اشاره به اینکه دفتر مرکزی این 
فراخوان در اصفهان است گفت: این فراخوان با موضوع آزاد به جمع آوری طرح ها و ایده های هنرمندان 
و فیلمسازان سراسر کشور می پردازد.حسین خالقی پور افزود: شرکت کنندگان می توانند در بخش نگاه 
ویژه ایده ها و طرح های خود را با موضوع همدلی و مشارکت اجتماعی، عدالت خواهی؛ جهش تولید و 
اقتصاد مقاومتی ارائه کنند.وی با بیان اینکه طرح های ارائه شده باید در قالب های فیلم کوتاه داستانی، 
تیزر های نمایشی، نماهنگ و مستند نما )زیر ۵ دقیقه( باشند، گفت: عالقه مندان برای ثبت نام و ارسال 
طرح ها و ایده های خود به نشانی اینترنتی samarfilm.ir مراجعه کنند.آخرین مهلت ارسال آثار ۱۰ 

مرداد ۹۹ است و عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۰۳۴۶۵۵۰۵ تماس بگیرند.

شهردار اصفهان در آیین افتتاح طرح های عمرانی منطقه 5 مطرح کرد:

 اتصال سپاهان شهر به بیرون شهر با احداث رینگ حفاظتی

شهردار اصفهان گفت: با زیرســاخت هایی که در سپاهان شهر وجود 
دارد، فاز دوم آن با گذراندن مصوبات اجرا می شود و سپاهان شهر دو 
قلو خواهد شد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
با حضور شــهردار اصفهان، مدیران شــهری، رییس و اعضای شورای 
شــهر اصفهان در منطقه ۵ طرح هــای عمرانی این منطقــه افتتاح و 
کلنگ زنی شد.در این برنامه از سلسله برنامه های»هر یکشنبه، یک 
افتتاح« طرح های احداث منبع انعقاد و لخته ســازی و ته نشــینی 
تصفیه خانه تکمیلی سپاهان شهر، باند دوم بلوار نظام سپاهان شهر 
طی توافق با سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان و بازار روز کوثر 
شماره ۲ ســپاهان شهر کلنگ زنی شد.ســاماندهی گذرهای فرعی و 
اصلی سپاهان شهر و دفع آب های سطحی، ســاماندهی پیاده روها 
و المان های ورودی و سکوهای نشــیمن سپاهان شهر، ایمن سازی 
مســیرهای کوهنوردی صفه، احداث معابر کلکسیون گیاهان دارویی 
صفه، ساماندهی محوطه دایناســورها و پارک وحش در پارک صفه، 
احداث خط انتقال آب و مخازن و ایســتگاه پمپــاژ پاچنار کوه صفه، 
بهسازی و تعمیر مســیر و معابر اصلی و قدیمی پارک صفه و احداث 
سکوهای نشیمن و سرویس بهداشتی صفه از دیگر پروژه های منطقه 
۵ بود. برای کلنگ زنی و احداث ایــن طرح ها در مجموع ۳۰۰ میلیارد 

ریال هزینه شده است.در این برنامه قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان 
با اشاره به اینکه در منطقه ۵ شــاهد افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه 
بودیم، اظهار کرد: طی سه سال اخیر کار و تعامل با همه اجزای جامعه، 
نهادها و سازمان های دولتی صورت گرفته و امروز شاهد برداشت یکی 
از همین تصمیمات شــهری و مصوبات شورای شــهر بر محور تعامل 
هستیم.شــهردار اصفهان با بیان اینکه منطقه ۵ استعدادهای فراوان 
و ظرفیت تعامل با ارتش و ســپاه را دارد، گفت: منطقه ۵ بسیار وسیع 
و مستعد شکوفایی و تحول است.وی افزود: ســپاهان شهر در آینده 
بیش از آنچه اکنون است، خواهد درخشید. نوروزی گفت: قرار شد برای 
متروی بهارستان بودجه ای تخصیص یابد که در این صورت زیرساخت 
های متروی اصفهان و قطارها را برای ایجاد شبکه ریلی در راستای ارائه 

خدمت در اختیار متروی بهارستان قرار می دهیم.
وی با اشاره به اینکه مردم سپاهان شهر اکنون با سرفاصله ۱۱ دقیقه و 
در آینده با کاهش آن به سه دقیقه از حمل و نقل پاک بهره مند خواهند 
شد، تصریح کرد: با زیرساخت هایی که در سپاهان شهر وجود دارد، فاز 
دوم سپاهان شهر با گذراندن مصوبات اجرا می شود و سپاهان شهر دو 
قلو خواهد شد.شهردار اصفهان اظهار کرد: سپاهان شهر دیگر فقط مترو 
و ریل قطار ندارد و با احداث رینگ حفاظتی و ایجاد دسترســی، این 

بخش به بیرون شهر متصل می شــود.وی با بیان اینکه سپاهان شهر 
وسط نقطه ای قرار گرفته که دسترسی به زیرساخت های اصلی یعنی 
راه و ترابری دارد، افزود: مردم این بخش مطمئن باشــند از امکانات 
سرشار برخوردار خواهند شد و این موضوع با تعامل مدیریت شهری، 
سپاه و ارتش تحقق می یابد.نوروزی ادامه داد: احداث فاز دوم سپاهان 
شهر در حوزه شهری نیاز به تعامل استانداری، شهرداری، سپاه و ارتش 
دارد.وی به برگزاری جلسات متعدد برای احداث تراموا در شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: موانع سنگین و سختی در راه است اما باید عبور کرده 
تا تراموا از دروازه تهران تا دروازه شــیراز احداث شود.شهردار اصفهان 
بیان کرد: بزرگ ترین میدان جهان در منطقه ۵ احداث خواهد شــد و 
هم اکنون هم بزرگ ترین میدان ایران به نــام میدان نقش جهان در 
اصفهان واقع شده است.نوروزی ادامه داد: خط دوم متروی اصفهان 
با ساخت همزمان ۱۱ ایســتگاه با درصد پیشرفت تا ۹۰ درصد در برخی 
ایستگاه ها، طی دو ســال پیش رفته و دســتگاه تی بی ام پنج و نیم 
کیلومتر حرکت کرده است. وی تاکید کرد: اگر حلقه حفاظتی در شهر 
اصفهان ساخته شود دیگر ســاخت بقیه پروژه ها سهل است.شهردار 
اصفهان افزود: باید به گونه ای حرکت کنیم که ناامیدی و یأس به امید 
تبدیل شود و کارهای اینچنینی به مردم امید می دهد و باید در مسیر 

امید با قدرت حرکت کنیم. 
وی همچنین در انتقاد به یکی از ساکنان مجاور فروشگاه کوثر سپاهان 
شهر که از احداث این فروشگاه در کنار یک خیابان کم عرض و با مشکل 
ترافیک خودروها ابراز نگرانی کرد، توضیح داد: سالن جدید فروشگاه 
کوثر دارای یک پارکینگ ۲ هزار متری خواهد بود و ساکنان نگرانی بابت 
تردد خودروها نداشته باشند.در ادامه، شهردار اصفهان کلنگ احداث 
فروشگاه کوثر را به این شهروند داد تا عملیات اجرایی طرح به دست 

شهروندان آغاز شود.
در ادامه این برنامه، کوروش محمدی، عضو شــورای شهر اصفهان با 
اشــاره به اینکه همه تالش هایی که مدیریت شــهری در دوره پنجم 
شورای شهر رقم زده تبدیل به خدمات شده است، اظهار کرد: سیاست 
گذاری و تصمیمات در شورای شهر با اندیشــمندی مبتنی بر نیازهای 
واقعی مردم و دقــت فراوان گرفته می شــود و امروز شــاهد به ثمر 
نشستن بخشــی از این تالش ها در منطقه ۵ هستیم.وی ادامه داد: 
هدف شورای پنجم و شهرداری یک حرکت رو به جلو و خدمت گزاری 
صادقانه به مردم بود. البته اگر به گذشــته اصفهــان نگاه کنیم همواره 
شــاهد خدماتی بوده ایم و معتقدیم در همه دوره هــا خدماتی ارائه 

شده است.

جشــن هم پیوندی شــهرهای بنــت و اصفهان با 
محوریت رشد این شــهر در زمینه توسعه پایدار، ۱8 
تیرماه در اصفهان برگزار می شــود.معاون فرهنگی 
شهردار اصفهان با اشــاره به جشن هم پیوندی بنت 
و اصفهان، در مــورد تفــاوت خواهرخواندگی و هم 
پیوندی گفت: در خواهرخواندگی دو هویت مستقل 
فرهنگی در نظر گرفته شده و رابطه بین فرهنگی بین 
این دو ایجاد می شود، اما در طرح هم پیوندی یک 
شهر عضو مناطق شهر دیگر در نظر گرفته می شود و 
آن شهر ملزم است به شهر دیگر خدمات بدهد.محمد 

عیدی اظهار کرد: هم پیوندی بیانگر آن است که شهر 
اصفهان در مسیر توسعه پایدار دست دیگران را بگیرد 
و آنها را در این مســیر به لحاظ اجتماعی، فضاهای 
کالبدی و تاب آور شــدن، همگام کند.وی بیان کرد: 
پیشنهاد طرح هم پیوندی شهر اصفهان با شهر بنت 
به علت اثراتی که سیل بر مردم بلوچستان وارد کرد و 
همچنین محرومیت بعضی از شهرهای این استان، 
پس از بازدیدی که به اتفاق شــهردار اصفهان از این 
مناطق داشتیم مطرح و بنا شد عالوه بر محرومیت 
زدایی از این شــهر سیل زده، جهانشــهر اصفهان در 
زمینه توسعه پایدار زمینه رشد این شهر را فراهم کند.
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: شــهرداری اصفهان اکنــون در این 
مسیر تسهیلگر انجام اقدامات خیرخواهانه خیریه 
ها و نهادهای مدنی در ساحت های زیرساختی و نرم 

افزاری برای شهر بنت است که این شهر را به سطحی 
از تاب آوری و پایداری برســاند.عیدی خاطرنشان 
کرد: هموطنان سیل زده شــهر بنت در حال حاضر با 
وجود ظرفیت های بســیار زیاد طبیعی، فرهنگی و 
گردشــگری، در منطقه ای محروم زندگی می کنند 
لذا با تسهیلگری شهرداری اصفهان جاده مواصالتی 
بین زرآبــاد و بنت در حال تکمیل بــوده و همچنین 
فرصت های توسعه و سرمایه های انسانی و فردی 
و اقتصادی این شــهر از طریق جهانشــهر اصفهان 
شناسایی شــده تا خیرین از ظرفیت های این شهر 
استفاده و در آن ســرمایه گذاری کنند.گفتنی است؛ 
اصفهان شهر بنت را برای هم پیوندی با خود انتخاب 
کرده تا این شــهر را پس از تحمیل اثــرات مخرب 
سیل بر مردم سیستان و بلوچســتان به سطحی از 

تاب آوری و پایداری برساند.

دست اصفهان در دست »بنت«

 بهره برداری از لندفیل مهندسی شرق اصفهان
 در  راستای مدیریت شیرابه

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از بهره برداری پروژه لندفیل 
مهندســی ویژه دفن ریجکت خطوط پردازش کارخانه، در ســایت شــرق اصفهان )سگزی( خبر 
داد. مجید قاسمی اظهار کرد: لندفیل مهندسی شرق اصفهان در سال ۹8 و بر مبنای طراحی های 
مهندســی صورت گرفته، احداث شــده تا بتواند با مدیریت صحیح شــیرابه ناشــی از پسماندها 
مانع از ورود این مایع خطرناک و آلوده به داخل زمین شــود.وی ادامــه داد: در این پروژه مراحل 
مختلف فرآیند به گونه ای رعایت شــده که از نظر لوله گذاری و شــیب بندی دارای تناسب باشد و 
شیرابه تولید شده به سمت کف شور تعبیه شده در مرکز ســایت هدایت شود و از طریق کانال های 
تعبیه شــده به ســمت الگون جمع آوری شــیرابه هدایت می شــود؛ این الگون توسط پوشش 
ژئوتکســتایل و ژئوممبران عایق بندی شــده و هیچ گونه نفوذ شــیرابه ای به داخــل زمین ندارد.

معاون فنی و پردازش ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشــاره به تخلیه شیرابه از 
طریق کانال ها به الگون های تعبیه شــده، تصریح کرد: این شــیرابه پس از جمع آوری در الگون ها 
از طریق سیســتم پمپاژ در فرآیند بازچرخانی قرار می گیرد و حجم زیادی از آن تبخیر و این رخداد 
مانع از نفــوذ مقادیر زیادی از این مایــع خطرناک به الیه های زمین و درون خاک می شــود.وی 
ادامه داد: اجرای فاز نخســت این پروژه حدود دو میلیارد ریال هزینه داشــته و یکی از مهم ترین 
پروژه های زیســت محیطی در حوزه مدیریت پسماند است.قاســمی در خصوص اهمیت پروژه 
لندفیل مهندســی ویژه دفن ریجکت خطوط پردازش کارخانه در راستای جلوگیری از آسیب های 
زیســت محیطی، گفت: با توجه به اینکه شیرابه مایعی بســیار خطرناک و دارای غلظت باالیی از 
انواع مواد سمی و خطرناک است و ورود آن به منابع آبی و خاکی می تواند عواقب جبران ناپذیری 
 داشــته باشــد، این پروژه از نظر اجرایی دارای ضرورت بوده و با همین رویکرد نیز به بهره برداری 

رسیده است.

تحقق 112 درصدی بودجه منطقه هفت در سال گذشته
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: بودجه این منطقه در ســال گذشته 8۶ میلیارد تومان 
بود که تا پایان سال حدود ۱۱۲ درصد آن محقق شد.علی اصغر شاطوری اظهار کرد: در سال جاری 
با افزایش حدود ۲۰ درصدی، میزان بودجه منطقه هفت بــه ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که با 
تصویب و ابالغ این رقم اقدامات الزم جهت برنامه ریزی برای وصول آن در دســتور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مسکن و تحت تاثیر قرار گرفتن چرخه ساخت و ساز و 
تقاضاها برای خرید و از همه مهم تر ارائه بسته تشویقی ساخت و ســاز، شهرداری اصفهان موفق 
به وصول ۳۰ درصد از بودجه ساالنه خود در سه ماه نخست امسال شد که این رقم در منطقه هفت 
بیش از ۳۰ درصد بوده اســت.مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان با بیان اینکه سال ۹۷ در این 
منطقه ۴۴۶ فقره پروانه ســاختمانی با زیربنای ۳۳۵ هزار مترمربع صادر شده است، گفت: تعداد 
پروانه های ســاختمانی صادر شده در سال گذشــته با رشــد ۳۵ درصدی به ۵۶۳ پروانه با متراژ 
حدود ۳۶۰ هزار مترمربع رسید.وی خاطرنشــان کرد: در ۱۰۰ روز ابتدای سال جاری با توجه به ارائه 
بســته های تشــویقی تعداد ۱۲8 فقره پروانه ســاختمانی در عرصه ۳۳ هزار مترمربع صادر شده 
که بی شک در سه ماهه دوم و ســوم افزایش قابل توجهی خواهد داشــت و شاهد رشد صعودی 
و شیب تند در صدور پروانه ساختمانی خواهیم بود.شاطوری با اشــاره به روند پروژه های منطقه، 
گفت: مدت اجرای بعضی از پروژه ها چند ساله بوده و هزینه اجرای آن در بودجه چند سال منطقه 
به نسبت پیش بینی پیشــرفت برآوردی تخصیص داده می شــود.وی اظهار کرد: روند پیشرفت 
پروژه های عمرانی منطقه در جلسات مختلف با کارشناسان منطقه و معاونت عمران و پیمانکاران 
 بررســی می شــود تا پروژه ها در کمترین زمان و با بیشــترین کیفیت اجرا و در اختیار شهروندان

 قرار گیرد.

با مسئولان

خبر ویژهخبرخوان

طرح »هر مبلغ یک رسانه« 
در اصفهان اجرا می شود

رییس اداره اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان اظهار داشت: اداره کل فرهنگی تبلیغی 
شعبه اصفهان از ماه مبارک رمضان سال گذشته، 
به منظور باز نشــر فعالیت تبلیغــی مبلغان، 
فراگیری و افزایش مخاطبان و رفع محدودیت 
زمانی بهره بردن از رهنمودهای مبلغان، ایده ای 
با عنوان »هــر مبلغ یک رســانه« را کلید زد که 
با این ایده، مبلغــان فعالیت تبلیغی خود را در 
پایگاه های مجازی منتشر می کنند، این طرح که 
ویژه ماه مبارک رمضان بود در دیگر مناسب ها به 

ویژه ماه محرم نیز ادامه پیدا خواهد کرد. 
حجت االسالم و المســلمین هادی مشگدار 
افزود: در ماه مبارک رمضان امســال با توجه 
به شــرایط موجود و ضــرورت رعایت فاصله 
اجتماعی، مقابله با ویــروس کرونا و ضرورت 
ماندن در خانه تا رفع این آفت و شکست کرونا 
و همچنین ضرورت تبلیغ معارف دین و تبیین 
معارف قــرآن و اهل بیت علیهم الســالم، بر 
آن شــدیم با فراخوان مبلغان در عرصه تبلیغ 
مجازی، پویشی فراگیر در راستای تبلیغ دینی 
در فضای مجازی برگزار کنیم. رییس اداره اعزام 
مبلغان دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان بیان 
کرد: تبلیغ امسال با رنگ و بوی متفاوت و کامال 
مجازی انجام پذیرفت؛ بــه این صورت که هر 
مبلغ با تاسیس و راه اندازی یک کانال تبلیغی با 
عنوان پایگاه مجازی ثابت خود، فعالیت تبلیغی 
از جمله سخنرانی، بیان احکام، ترغیب و جهت 
دهی مردم به مسائل و مباحث اساسی دین و 
احیای سنت ها و تالش در راستای تعمیق باور 
دینی عموم جامعه، رفع شبهات، ترویج فرهنگ 
قرآن و تشویق به ختم مجازی روزانه قرآن در 
بین کاربران، ایجاد روحیه امید و نشــاط بین 
مردم، تبیین شعار ســال )جهش تولید( را به 
شکل تولید فایل صوتی و تصویری، تولید متن 
)یادداشت(، عکس نوشته، پادکست و موشن 
گرافی و امثال آن متناسب با ماه مبارک رمضان 
و به صورت کلی با کانال داری جذاب، خالقانه 
و غنای محتوای تبلیغی پیام رسان، تنوع در 

مطالب بارگذاری شده ادامه می دادند.

اقدامات سازمان اسناد در دوران کرونا؛

از آغاز به کار فعالیت کتابخانه ها تا گسترش سامانه رسا
مدیر کتابخانه ملی و سازمان اسناد اصفهان اظهار کرد: پس از اعالم بازگشایی تدریجی مشاغل و ارگان ها از ســوی ستاد مقابله با شیوع کرونا، سالن های 
مطالعه از هفته گذشته با رعایت پروتکل های بهداشتی ارائه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و استفاده از یک سوم ظرفیت موجود پذیرش فعالیت خود را 
آغاز کردند.مسعود کثیری در مورد شرایط استفاده از گنجینه اسناد گفت: از همان ابتدا دسترسی پژوهشگران به اسناد، مدارک و کتب آزاد تصویب شده بود، 
اما سعی ما بر این است که این دسترسی را گسترش دهیم همچنین برخی از اسنادی که در گذشــته با پرداخت هزینه در اختیار متقاضیان جهت مطالعه و 
بررسی قرار می گرفت هم اکنون رایگان شده است.وی افزود: دسترسی به سیستم جامع اسناد و کتابخانه ها )رسا( برای پرسنل و پژوهشگران که در گذشته 
تنها از طریق حضور در ســازمان امکان پذیر بود هم اکنون از طریق نرم افزار در تلفن های همراه نیز امکان پذیر است و قابلیت دسترسی اینترنتی به محتوای 

کتب، اسناد، پایان نامه ها، صوتی و تصویری در اختیار اعضا و پژوهشگران قرار گرفته است.

بزرگداشت مرتضی نیک 
پایان و محمدحسن 

عقیلی در عمارت 
هنرمند

آیین بزرگداشــت مرتضی نیک پایان، 
مدیر اسبق انجمن ســینمای جوانان 
اصفهان و از نویسندگان و فعاالن عرصه 
ادبیات نمایشی و سینما و محمدحسن 
عقیلی، طــراح، گرافیســت و مدرس 

دانشگاه در عمارت هنرمند برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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با توجه به گســتردگی فعالیت های ذوب آهن اصفهان در حوزه»مسئولیت های 
اجتماعی« به ویژه اقدامات مهم و اثر بخش در خصوص مبارزه با بیماری همه گیر 
کرونا،جایزه ویژه »مسئولیت های اجتماعی«به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت.
اعطای جایزه مذکور براساس بررسی دقیق اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیت 
های اجتماعی طی یک سال گذشــته و به پاس مقابله با بیماری همه گیر کرونا و 
ارزیابی هیئت داوران»چهارمین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط 

عمومی« صورت گرفت.
در آیین برگزاری همایش اهدای جوایز که در مرکزهمایش های سازمان مدیریت 
صنعتی ایران برگزار شد، پروفسور دکتر سعید رضاعاملی دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی، دکترکیانوش جهانپــور مدیر کل روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از اساتید و پیشکسوتان علوم ارتباطات 

حضور داشتند.
اهم اقدامات ذوب آهن اصفهان در مقابله با ویروس کرونا: 

 تشکیل ستاد ویژه مقابله با ویروس کرونا قبل از شیوع آن در کشور )اوایل بهمن 
ماه سال1398(

 تجهیز بیمارستان درجه یک شــهید مطهری ذوب آهن برای پذیرش و درمان 
بیماران کرونایی) خانواده ذوب آهن ، مردم شهرستان لنجان  و استان اصفهان ( با 
صرف هزینه ای بالغ بر 300 میلیارد ریال تا پایان سال 98 و تداوم خدمات در سال 

1399 تا اعالم وضعیت سفید.
 ضد عفونی کردن ســرویس های ایاب و ذهاب به منظــور جلوگیری از انتقال 

ویروس از کار خانه به خانواده ها و بالعکس
 پرداخت حقوق 5 هزار نفر از کارکنان جنرال شیفت)روزکاردائم( بدون حضور در 

محل کار به منظور قطع زنجیره کرونا و جلوگیری از شیوع آن
 مشارکت در ضد عفونی کردن معابر شهری در شهرستان لنجان

 انتشــار و توزیع رایگان کتاب » جلوتر از ویروس کرونا حرکت کنید « به تعداد 
2 هزار جلد

 انتشــار 46 عنوان پوستر ، موشــن پوســتر و اینفوگرافی با موضوع پیام های 
بهداشتی و هشداری در خصوص کرونا

 ایجاد کانال اختصاصی در حوزه سالمت در پیام رسان های  تلگرام ، واتساپ و ایتا
 انتشار ویژه نامه اختصاصی مقابله با کرونا به تعداد 5 هزار جلد

 اختصاص دادن بخش های مختلف هفته نامه آتشــکار به مطالب آموزشی و 
خبری پیرامون کرونا

 طراحی، چاپ و توزیع پوستر مربوط به بیماری کرونا در شهرستان های اطراف 
شرکت به تعداد 10 هزار نسخه و بروشور 7 هزار برگ

 طراحی، چــاپ و نصب 270 متر مربع بنر دراســتند، لمپوســت و بیلبوردهای 
محیطی سطح شرکت جهت فرهنگ سازی و اطالع رسانی روش های مقابله با 

ویروس کرونا
 حمایت از رسانه های استان و رسانه های سراسری به ویژه در شرایط اقتصادی 

نامساعد دوران کرونا
 تولید و انتشار 27 کلیپ و فتوکلیپ از همت تالشگران ذوب آهن اصفهان در خط 

تولید و مقابله با کرونا
 برگزاری مسابقه فرهنگی، هنری با موضوع مقابله با کرونا ، نوروز در خانه بمانیم 

و پدر من قهرمان است و ...
 پوشــش خبری فعالیت های ذوب آهن اصفهان در مقابله با کرونا و انتشار در 

رسانه های کشور ، استان و شهرستان لنجان
 جریان ســازی همیاری مردمی با فعال کردن گروه جهادی فوالدمردان ذوب 

آهن در شهرستان لنجان
 تامین اقالم بهداشتی شــامل 30 هزار عدد ژل ضدعفونی، 3500 لیتر محلول 
وایتکس، 250 هزار عدد ماســک، 1500 لیتر الکل و 100 هزار جفت دستکش برای 

کارکنان شرکت و خانواده های ایشان
 تجهیز و راه اندازی کارگاه تولید ماسک بهداشتی با ظرفیت تولید روزانه 1000 عدد

 مشارکت در تامین اقالم بهداشتی شامل مواد ضدعفونی و 350 هزار عدد ماسک 
برای مردم شهرستان های اطراف کارخانه

 انجام نظرسنجی از کارکنان در مورد ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته برای 
جلوگیری از شیوع کووید 19 و پیگیری اجرای اقدامات اصالحی مربوطه

 تدوین و ضبط گزارش هایی در مورد بیماری کرونا
ساخت تیزر جهت پیشگیری از بیماری کرونا و پخش در شبکه های اجتماعی      
 تهیه فیلم و گزارش به صورت مستمر از روند بهبود بیماران کرونایی در بیمارستان

مدیرکل دیوان محاسبات اســتان اصفهان در بازدید از پروژه بازسازی شبکه 
فرسوده اصفهان، ایستگاه پمپاژ جنوب شرق اصفهان و تصفیه خانه فاضالب 
هرند و اژیه گفت: در سال های اخیر بدون شک شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان یکی از بهترین دستگاه های اجرایی اســتان بوده که توانسته به رغم 

چالش های موجود، خدماتی پایدار به مشترکین ارائه دهد.
 بهزاد فالطون زاده با اشــاره به بازدید از تاسیســات آبفا ، عنوان کرد: نظارت 
بر اجرای کیفیت کار به خوبی از ســوی شــرکت آبفا صورت گرفته، به طوری 
که می توان گفت پروژه هایی ماندگار با طول عمر باال برای نســل های آینده 
احداث شده اســت.وی، پیرامون شیوه های حسابرســی دیوان محاسبات 
تصریح کرد: همانطور که شرکت آبفای اســتان اصفهان در اجرای پروژه ها از 
تکنولوژی نوین و علم روز دنیا بهره مند اســت، دیوان محاسبات نیز به منظور 
بهتر و دقیق تر محاسبات از حسابرسی آنالین استفاده می کند، که این امر در 
قالب سامانه صالح سیستم نظارت الکترونیک انجام می گیرد.فالطون زاده 
هدف از حسابرسی آنالین را افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی دانست 
و خاطرنشان ساخت: بررسی و حسابرســی  آنالین دستگاه های اجرایی به 
منظور رفع ابهامات در دســتور کار قرار گرفت تا با شــناخت و درک متقابل از 
اجرای روند کارها ، بتوان حمایت بیشــتری از دســتگاه های اجرایی به عمل 
آورد.مدیرکل دیوان محاسبات اســتان اصفهان بیان کرد: دیوان محاسبات با 
اطالع و آگاهی از روند اجرای فعالیت ها در دستگاه های اجرایی می تواند با 
ارائه راه حل هایی به یک وحدت رویه برای انجام بهتر و سریع تر کارها برسد و 
حضور مشاوران دیوان محاسبات در دستگاه های اجرایی با هدف شفافیت و 
پاسداری از بیت المال است.فالطون زاده ارائه خدمات رسانی شرکت آبفا را به 
مشترکین بسیار مطلوب برشمرد و تصریح کرد: در سال های اخیر تامین پایدار 
آب شرب و بهداشت مشــترکین بدون هیچ گونه قطعی، نشان دهنده تعهد و 
سالمت فعاالن این صنعت در استان است که جای تقدیر و تشکر دارد.در ادامه 
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان اینکه در این بازدید قطره ای  
از فعالیت های شرکت آبفا را با وجود بســیاری از چالش ها در ارائه خدمات 
به مردم از نزدیک مشــاهده کردید، اظهارداشت: بسیار خرسندم که از نزدیک 
برخی از مشکالت دستگاه های اجرایی در عملیاتی کردن پروژه ها مالحظه شد، 
این درحالیست که در قالب یک موافقت نامه و بررسی سند نمی شود دستگاه 
اجرایی را ارزیابی کرد.هاشم امینی با بیان اینکه شرکت آبفای استان اصفهان 
طی 10 سال اخیر با وجود خشکسالی های مستمر توانست خدمات زیربنایی 
را به صورت پایدار به مردم در ســطح اســتان ارائه دهد، تصریح کرد: شرکت 

آبفای اســتان اصفهان عالوه بر تامین پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین، 
جمع آوری، دفع و تصفیه فاضالب مردم را هم در دستور کار دارد که این امر در 

سطح سالمت و بهداشت عمومی بسیار موثر است.
وی ادامه داد: طی چند ســال اخیر فعاالن صنعت آبفا در خط مقدم خدمت 
رسانی پایدار به مردم استان،  برای اینکه بتوانند پاسخگوی نیاز های زیربنایی 
باشند از تمام ظرفیت ها در این زمینه استفاده کردند، به طوری که بیش از 2 هزار 
میلیارد تومان خارج از ظرفیت منابع مالی هزینه شده و در قالب اعتبارات جاری 
و تملک دارایی و سرمایه ای در راستای خدمات رسانی پایدار به مردم هزینه 
شده است. مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان با اشاره به محدودیت 
اعتبارات دولتی عنوان کرد: شرکت آبفای استان برای اینکه بتواند مردم را بهتر 
و بیشتر تحت پوشــش خدمات آبفا قرار دهد با استفاده از روش های متنوع 
ســرمایه گذاری درصدد اجرای پروژه های آبفا در ســطح استان برآمد که در 
این میان می توان به روش ســرمایه گذاری بیع متقابل و ماده واحده تبصره 
3 اشاره کرد.وی با اشاره به اجرای شبکه فاضالب در شهرهای مبارکه، سده و 
لنجان به روش سرمایه گذاری بیع متقابل عنوان کرد: در این شهرها تا قبل از 
روش سرمایه گذاری بیع متقابل به طور میانگین سالی 4 الی 5 کیلومتر شبکه 
فاضالب در این شهرها اجرا می شد؛ اما با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، این رقم 

در سال به بیش از 30 الی 40 کیلومتر رسید .
هاشــم امینی افزود: شــرکت آبفای اســتان اصفهان در قالب روش های 
سرمایه گذاری متنوع از جمله بیع متقابل، ماده واحده تبصره 3 و تملک دارایی 
کیلومترها شبکه آب و فاضالب در استان اجرا کرده است، این در حالیست که 
بسیاری از شهرها در استان فاقد شبکه فاضالب است چون ردیف اجرایی در 

الیحه جدید  بودجه ندارند.

بـا افزایـش قیمـت توسـط شـرکت های تولیدکننـده اکسـیژن در تامیـن بـه 
موقـع ایـن کاالی حیاتـی و اسـتراتژیک در شـرایط کنونـی و حسـاس مبارزه 
بـا کروناویـروس، شـرکت فوالدمبارکه اکسـیژن مـورد نیـاز بیمارسـتان های 
تحت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان را به صـورت رایـگان تامین 

خواهـد کرد. 
عبـاس اکبـری محمـدی، معـاون نیـروی انسـانی شـرکت فـوالد مبارکـه با 
اعـالم ایـن خبـر گفـت: شـرکت فوالدمبارکـه در راسـتای ایفـای مسـئولیت 
هـای اجتماعـی خـود و کمک بـه نظـام درمانـی اسـتان و رفـع دغدغـه های 
مدافعـان سـالمت و بهبود شـرایط مبتالیان بـه این بیمـاری، با توجـه به روند 
کمـک های ایـن شـرکت در جهـت مقابله بـا ویـروس کرونـا، اکسـیژن مورد 
نیـاز بیمارسـتان های دولتی اسـتان تـا پایان تابسـتان سـال جـاری از طریق 
تولیـدات واحـد اکسـیژن و هیـدروژن فوالدمبارکـه تامیـن و تحویـل خواهد 
 داد تـا کادر درمـان ایـن اسـتان از نگرانـی هـای کمبـود ایـن کاالی حیاتـی

 رهایی یابند.

 

در چهارمین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی انجام شد؛

جایزه مسئولیت های اجتماعی به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت
مدیر کل دیوان محاسبات استان اصفهان:

آبفا، پروژه های ماندگاری برای نسل های آینده احداث کرده است

در راستای همگرایی صنعت با مدافعان سالمت:

فوالد مبارکه، ناجی بیمارستان های استان اصفهان شد

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه 
معامالت، از طریق سامانه الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط 

که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

موضوع مناقصه: خرید کابل خود نگهدار فشار ضعیف شش رشته سه فاز  35+35+25+25*3

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 
تحویل پاکات

بازگشائی اسناد 
ارزیابی کیفی  

بازگشایی پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین 
)ریال(

475/000/000متعاقبًا اعالم می گردد20990012110000131399/04/181399/4/241399/05/041399/05/05

پیشــنهاد دهندگان می توانند اســناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق ســایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز شــنبه مورخ 1399/05/04 در ســامانه فــوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )پاکــت الف- ضمانت 

نامه( خــود را به نشــانی: اصفهان چهارباغ عباســی – خیابان عباس آباد – ســاختمان ســتاد شــماره یک شــرکت توزیع برق 

 شهرســتان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشــنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده

 نخواهد شد.

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121482-031 واحد مناقصات و خرید – آقای عظیمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن : 36635121-031 معاونت مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمائید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
  شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با 

واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  پیشنهاد دهنده می بایست صرفًا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مزایده نوبت دوم ) شماره  47/پ/99 (

شركت تهيه و توليد خاك نسوز استقالل آباده – واحد بازرگانی

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقالل آباده در نظر دارد پروانه بهره برداری معدن سیلیس واقع در جنوب تل قاضی رامشه  را از طریق برگزاری مزایده 
عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان واجد شرایط درخواست می گردد جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا تاریخ  99/4/23  ضمن مراجعه 
به دفتر مرکزی شرکت واقع در آباده - چهار راه جوادیه - واحد بازرگانی ، قیمت پیشــنهادی خود را در قالب اسناد مزایده در پاکت الک و مهر شده به 

واحد بازرگانی شرکت تسلیم نمایند .

شرایط شرکت در مزایده:
1-واریز مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 0204356745004  بانک ملی  بنام شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقالل 

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

بقیه وصولی ها به شرکت کنندگان در مزایده مسترد خواهد شد.
3-  در صورت انصراف نفرات اول تا سوم  حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ ، سپرده شــرکت در مزایده به  نفع شرکت تهیه و تولید خاک نسوز 

استقالل آباده ضبط خواهد شد . 
4- به پیشنهاد مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داد نخواهد شد.
5-شركت استقالل  دررديا قبول هر يك از پيشنهادات مختارمي باشد. 

6- افراد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت حق شرکت در مزایده را ندارند.
7- آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت مورخ 99/4/23 می باشد .

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 07144337997 تماس حاصل فرمایید.
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