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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

در شهرک صنعتی چرمشهر استان اصفهان چه می گذرد؟

اینجاگذرپوستفقطبهدباغخانهمیافتد
3
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

با کمبود تخت بستری 
 برای بیماران کرونا 

مواجه نیستیم

 هفته بیست وچهارم رقابت های
 لیگ برتر فوتبال؛

 سپاهانی ها به دنبال 
هشتمین پیروزی خانگی

استاندار چهارمحال وبختیاری:

فرودگاه شهرکرد نیازمند 
یک تغییر است

5

4
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اصفهان در محاصره آالینده ها در 
سرما، گرفتار گردوغبار در گرما؛ 

 آیا قانون هوای پاک
 به داد اصفهان می رسد؟

کاهش 60 درصدی 
استقبال مردم از 

حمل ونقل عمومی 
بین شهری

 سخنگوی وزارت
 امور خارجه :

فعال زود است 
درباره حادثه 
نطنز قضاوت 

7کنیم

یمنا
س: ا

عک

  نگاه خوب شهردار اصفهان به حوزه بین الملل
 باید در همه شهرها وجود داشته باشد 

 سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در دیدار با شهردار اصفهان: 

 عضو ستاد ملی مقابله با »کرونا« می گوید در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی؛
  تا پایان تابستان، کرونا در »اصفهان« به وضعیت پایداری می رسد

»کنترل کرونا « به وقت شهریور!
5

  زندگی میلیاردِی یارانه ای!  
 پولداران اصفهانی در ماه چقدر هزینه می کنند؟  

3

تمامی پروتکل های 
بهداشتی در پردیس 

سینمایی اصفهان سیتی 
سنتر  رعایت می شود

 سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان:

 اصفهان با کمبود 
ماسک مواجه نیست 

7

5

6 7

 مدیر طرح ساماندهی ناژوان از اعمال 
 قانون برای جلوگیری از تردد

 موتور سیکلت ها در جاده سالمت خبر داد؛
ورود ممنوع!

5

رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و  
بازگشت محدودیت کرونایی در اصفهان؛

این یک جنگ است
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ایجاد شبکه 
دوچرخه سواری 

7در شهر

 استاندار  
 اصفهان 

خسته است!

آگهی مناقصه )مرحله دوم(

محمد رضا احتشام زاده – شهردار خورزوق  م الف:908559

شهرداری خورزوق به اســتناد مصوبه شــماره 99/131/ش/5 مورخ 99/02/30 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات جدولگذاری خیابان مولوی محله سیمرغ با 

اعتبار مبلغ 6/500/000/000 ریال بر اساس فهرست بهاء راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 

1399 اقدام نماید، لذا اشخاصی که تمایل به شــرکت در این مناقصه دارند می توانند با دریافت 

مدارک از واحد مالی شهرداری نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.

 آخریــن مهلــت دریافــت مــدارک از واحــد مالــی شــهرداری و تحویــل پیشــنهادات

 به شهرداری تا پایان وقت اداری 99/05/04 

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز شنبه 99/05/04 

نوبت اول آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

    نام روزنامه: زاینده رود

     تاريخ انتشار: 19 /99/4

مبلغ¬تضمين)ريال (برآورد)ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-2-51

باقیمانده خط 
انتقال فاضالب 

محله دهنو 
منطقه مبارکه

1.097.608.42955.000.000جاری

 مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه معامالت شرکت اتاق292: 
تا ساعت 15:00روز شنبه به تاریخ 99/05/04 

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه 
به تاریخ 99/05/05

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  6680030-8 3 -  031

)داخلی 395 (

نوبت اول
شركت آب وفاضالب 

استان اصفهان

 میزبانی شاهین شهرداری 
بوشهر از سبزپوشان اصفهانی؛

جدال برای بقا

نوبت دوم 
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سازمانآگهیهایروزنامهزایندهرود

031_36284167_8
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سخنگوی وزارت خارجه چین خبرداد: 

عقب نشینی نیروهای نظامی چین و هند از منطقه مرزی 
مورد مناقشه 

ســخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه اعالم کرد نیروهای نظامی چین و هند در منطقه مرزی مورد 
مناقشــه دره گالوان از خط مقدم عقب نشــینی کرده اند. طی درگیری های مرگبار اخیر میان نیروهای 
مرزی دو کشور در منطقه مرزی مورد مناقشه دره گالوان که روز دوشنبه ۲۶ خرداد روی داد، شماری کشته 
شدند.»جائو لی جیان« روز جمعه در پکن گفت: در حال حاضر، نیروهای دفاع مرزی دو کشور طبق تفاهم 
به دست آمده در نشست فرماندهان نظامی، با اتخاذ تدابیری در دره گالوان از خط مقدم عقب نشینی کرده و 
اوضاع در مرز دو کشور آرام است.وی با بیان اینکه دو کشور از طریق راه های دپیلماتیک با برگزاری دور جدید 
نشست فرماندهان نظامی و مشورت امور مرزی، تعامالت خود را حفظ خواهند کرد افزود: امیدواریم دو 
کشور با هماهنگی و عملی شدن تفاهم حاصل شده برای تنش زدایی در اوضاع مناطق مرزی تالش کنند.

شایعه ای در مورد روسیه و طالبان که آمریکا را عصبانی کرد
رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به تحقیقات در خصوص ادعای پرداخت پاداش از سوی روسیه به 
طالبان برای کشتن نظامیان آمریکایی، تهدید کرد در صورتی که این مسئله تایید شود، بی پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش روزنامه »گاردین«، »مارک میلی« رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کمیته خدمات مسلح 
مجلس نمایندگان آمریکا گفت پنتاگون برای آگاهی از درستی این مسئله که اطالعات ارتش روسیه برای 
حمله به نظامیان آمریکایی حاضر در افغانستان پول پرداخت کرده یا خیر، متعهد است.وی تاکید کرد که قصد 
دارد از چند و چون این ماجرا اطالع یابد، اما هنوز تاییدی بر آن یافت نشده است. او همچنین گفت که شاید 
آمریکا آنطور که باید قاطعانه به این گزارش ها از طریق روش های غیرنظامی پاسخ نمی دهد.»مارک اسپر« 
وزیر دفاع آمریکا هم که در کنار میلی در حال توضیح در خصوص این گزارش ها بود، گفت: منبع گزارش های 
اولیه هیچ یک از ۱۷ آژانس اطالعاتی آمریکایی وابسته به پنتاگون نبوده و این اطالعات از آژانس اطالعات 

مرکزی آمریکا )سیا( یا یک سازمان غیر نظامی دیگر به رسانه ها منتقل شده است.

جسد شهردار سئول پیدا شد
پلیس پایتخت کره جنوبی پس از انتشار گزارش هایی درباره مفقود شدن شهردار سئول اعالم کرد جسد 
وی را پیدا کرده است.رسانه های کره جنوبی عصر روز پنجشنبه به نقل از پلیس سئول گزارش دادند که 
جسد »پارک وون سون« پیدا شده است.پلیس ســئول اعالم کرد که دختر پارک وون سون با پلیس 
تماس گرفته و مفقود شدن پدرش را گزارش داده است. از سوی دیگر یکی از مقامات شهرداری سئول نیز 
تایید کرد پارک وون سون صبح پنجشنبه در محل کار خود حاضر نشده است.پارک که از هم حزبی های 
»مون جائه این« رییس جمهور کره جنوبی است از سال ۲۰۱۱ به عنوان شهردار سئول انتخاب شده بود 

و چندی پیش اعالم کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۲ شرکت خواهد کرد.

واکنش ترامپ به جنبش »زندگی سیاهان مهم است«
رییس جمهوری آمریکا حامیان جنبش »زندگی ســیاهان مهم اســت« را که خواستار رفع تبعیض نژادی 
ساختار در این کشور هستند، جزو تفرقه افکنان دانست.ترامپ بامداد جمعه در گفت وگویی با »مارک تیسن« 
ستون نویس روزنامه واشنگتن پست به انتقاد از جنبش »زندگی سیاهان مهم است« پرداخت و آن ها را مبلغ 
خشونت علیه پلیس معرفی کرد.ترامپ گفت که آن ها مارکسیست و کسانی هستند که تفرقه در میان مردم ایجاد 
می کنند و تصریح کرد: من تنها کسی نیستم که اینطور حس می کنم. بسیاری از مردم نمی خواهند در این باره 
صحبت کنند، چون جرات نمی کنند اما چنین حسی دارند.رییس جمهوری آمریکا همچنین گفت که مخالف 
دوران برده داری و جدایی ایاالت جنوب این کشور است که منجر به جنگ داخلی ایاالت متحده شد، اما از نظر 

او کسانی که تالش می کنند آثار و نام های مربوط به این دوران را از بین ببرند، قصد حذف و تکرار تاریخ را دارند.

روحانی درباره باالرفتن هزینه های مبارزه با کرونا در کشور هشدار داد؛ 

خستگی ها و فرسودگی ها

رییس جمهـور بـه کمیته های امنیتـی و اجتماعی سـتاد ملـی مبارزه 
بـا کرونـا دسـتور داد بـا رایزنـی و مشـورت دسـتگاه های مرتبـط، 
دسـتورالعمل های دقیق و شـفاف برای برگزاری مراسـم عـزاداری و 
سـوگواری حضرت اباعبـدا... الحسـین)ع(در مـاه محـرم را طراحی 

و تدویـن کننـد.
جلسـه رؤسـای کمیته های تخصصی سـتاد ملی مبارزه بـا کرونا روز 
پنجشـنبه به ریاسـت رییس جمهـور تشـکیل و آخریـن موضوعات و 
مسـائل مهـم مرتبط بـا شـیوع بیمـاری کرونا در کشـور مورد بررسـی 

و تبادل نظـر قـرار گرفت.
حجت االسـالم حسـن روحانـی در این جلسـه بـا اشـاره بـه جایگاه 
ایـران از لحـاظ میـزان شـدید آلودگـی در اوایـل شـیوع کرونـا، اظهار 
داشـت: خوشـبختانه بـا سیاسـتگذاری و اجـرای دقیـق و عملـی 
برنامه های طراحی شـده و انسـجام بخشـی و هماهنگ سازی تمام 
بخش ها و دسـتگاه های کشـور و تالش بی وقفـه و افتخـار آمیز کادر 
درمانی توانسـتیم مـوج اول شـیوع کرونـا را در مراکز اسـتان ها مهار 

کنیـم و در اردیبهشـت و خـرداد مـاه به آرامش نسـبی برسـیم.

رییـس جمهور با بیان اینکه در ماه های گذشـته به سـرعت توانسـتیم 
در میـان کشـورهای جهان بـه لحـاظ میزان ابتـال و آمـار قربانیـان به 
رده هـای پاییـن برسـیم، گفـت: اقدامـات و برنامه ریـزی مـا در این 
زمینـه موجب تحسـین سـازمان بهداشـت جهانی شـد و بسـیاری از 
کشـورهای جهـان خواسـتار اسـتفاده از تجـارب ایـران در مقابلـه بـا 
بیمـاری کرونـا شـدند،  امـا مهـم تریـن عامـل ایـن موفقیت بـزرگ، 

همراهـی و همـکاری مـردم در اجرای کامـل دسـتورالعمل هـا بود.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط دوهفتـه اخیـر و انتقـاد از جـدی نگرفتـن 
محدودیـت هـا و دسـتورالعمل هـا از سـوی مـردم بـه ویـژه در 
گردهمایـی هـای دوسـتانه و محافـل گوناگـون همچـون عروسـی 
ها و عزاهـا، آن را عامـل اصلی و مهـم در شـیوع دوبـاره در هفته های 
اخیـر خواند و خاطرنشـان کرد: در مـوج جدید بیماری کرونـا ،با خطر 
بـزرگ فرسـودگی و خسـتگی کادر درمـان کشـور و بـاال رفتـن تعداد 
بسـتری هـا در بیمارسـتان هـا و بخش هـای ویـژه و تکمیـل بخش 
بزرگی از ظرفیت پذیرش بیمارسـتانی مواجه هسـتیم کـه نباید اجازه 
بدهیـم ایـن وضـع ادامـه یابد.روحانی با اشـاره بـه برخـی گزارش ها 

مبنـی بـر افزایش ابتـالی تعـدادی از پرسـتاران و پزشـکان بـه کرونا 
در نقـاط مختلف کشـور و تاکیـد بر ضـرورت جلوگیـری از ایـن روند، 
گفـت: کمیتـه اجتماعی -امنیتی سـتاد مبـارزه بـا کرونا بایـد برنامه 
هایـی را جهت ممانعـت از برگـزاری تجمعـات و محافـل گوناگون، به 
عنوان اصلـی تریـن عامل شـیوع بیمـاری با دقـت اجـرا کند.رییس 
جمهـور کمیتـه درمان سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونـا را نیز به بررسـی و 
شناسـایی دقیـق علل متفـاوت شـیوع دوباره بیمـاری در هـر منطقه 
از کشـور موظف کـرد و گفت: با توجـه بـه اختیاراتی که به اسـتانداران 
داده شـده بایـد محدودیت ها هوشـمندانه و متناسـب با علل شـیوع 

در هـر منطقـه اعمـال و اجرا شـود.
وی همچنیـن با اشـاره بـه تجربـه موفق برگزاری مراسـم شـب های 
قدر در ماه مبارک رمضـان، کمیته هـای اجتماعـی - امنیتی و درمان 
را موظف کرد با رایزنی و مشـورت دسـتگاه های مرتبط دسـتورالعمل 
هـای دقیق و شـفاف بـرای برگـزاری مراسـم عـزاداری و سـوگواری 
حضـرت اباعبـدا... الحسـین)ع(در مـاه محـرم را طراحـی و تدوین 

کـرده و بـرای تصویب به سـتاد ملـی مبـارزه با کرونـا ارائـه کنند.

دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در واکنش به انتشــار شــایعاتی مبنی بر »واگذاری 
بخش هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به 

چینی ها« توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، در پی انتشار شایعاتی مبنی بر 
واگذاری بخش هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره 
کیش به چینی ها به اطالع می رساند: این اخبار هیچ 
منبع و منشأ مستندی ندارد و سوابق این کذبیات به 
صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای 

مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است.
آنچه بر همگان عیان است حفظ استقالل و تمامیت 

ارضی کشــور بر همه اهداف ارجحیت داشته و دارد و 
تمامی ارکان نظام و به تبع آن همه بخش های دولت 

در همین راستا قدم برمی دارند.
همانطور که در صحبت های سخنگوی محترم دولت 
هم تاکید شد در قرارداد ٢٥ ساله با چین هیچ مسئله 
محرمانه ای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای 

واگذاری زمین، بندر و… نداشته ایم.
در شرایط سخت کنونی که دشمنان نظام در پی ایجاد 
گسست میان مردم و بهره برداری به نفع خواسته های 
نامشروع خود در مقابل توفیقات بزرگ نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در جهان هستند، بی تردید تقویت 
انسجام و همبستگی و تزریق امید به آحاد مردم در 

جامعه حسب فرمایشات مقام معظم رهبری، جزو 
مهم ترین اهداف سازمان های مناطق آزاد کشور است 
و انتظار می رود رســانه ها نیز همگام و همراه با سایر 
بخش ها در راســتای تنویر افکار عمومی و جلوگیری 
از تشــویش اذهان مردم عزیز فعاالنه و مســئوالنه 

اقدام کنند.

واگذاری جزیره کیش به چینی ها تکذیب شد

ادعاهای جنجالی زاکانی علیه تاجگردون:

صداقت نداشت، باند داشت
علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم در مجلس یازدهم در همایش مطالبه گری تخصصی، درباره پرونده تاجگردون اظهار کرد: در مجلس درباره اعتبارنامه، سه نفر ورود 
کردیم که این سه نفر هم مانند هم دیگر نبودند. دو نفر دیگر یک فاصله معنا داری با ایشان داشتند. درباره یکی از آن ها تخلف به گونه ای بود که می شد از طرق دیگر 
مانند قوه قضاییه آن را پیگیری کرد. یکی از آن ها ٨ هزار متر از یک تاالب را تصرف کرده بود که این امکان وجود داشت ما در بررسی اعتبار نامه به این موضوع ایراد 
وارد کنیم؛ اما می شد که از طریق قوه قضاییه و کمیسیون اصل ٩٠ آن را پیگیری کرد. ترجیح دادیم که موضوع اعتبارنامه دو نفر دیگر را از آن مسیر پیگیری کنیم و تنها 
اعتبارنامه ای که باید بررسی می شد اعتبار نامه تاجگردون بود که به طور کلی با اعتبارنامه دو نفر دیگر متفاوت بود.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تاجگردون باقی ماند و فعالیت رسانه ای خود را از منظر خود در داخل و خارج مجلس دنبال کرد؛ لذا پرونده او در شعبه با وجود ٧ رای مخالف رای آورد و وقتی وارد 
کمیسیون تحقیق شد، این کمیسیون به وظیفه اصلی خود عمل نکرد. یعنی در مهلت ١۵ روزه خود برای بررسی پرونده تاجگردون با ما در حدود ۵۵ دقیقه صحبت شد 
و معلوم نشد که در زمان باقی مانده چه کاری انجام دادند. در این کمیسیون برای بررسی اعتبارنامه تاجگردون یک گروه ۵ نفره تشکیل شد که دو نفر شرکت نکردند 
و فقط سه نفر مشغول این کار شدند. با این وجود نتوانسته بودند که ماجرا را ریشه یابی کنند.وی ادامه داد: تاجگردون چند مشکل اصلی داشت، یکی عدم صداقت 
و گفتن حرف های ضد و نقیض بسیار بود، دومی شبکه ای از عناصر انسانی را آورده بود و در مدیریت کشور یک شبکه تشکیل داده بود. ٢٣ نفر از اقوام او در مراتب 
جدی و اساسی در مجموعه های حکومتی حضور داشتند. سومین مورد استفاده از بودجه و وابسته کردن دستگاه ها به خود بود که یک عدم صالحیت برای او ایجاد 

می کرد. چهارمین ویژگی هم این بود که او با استفاده از آن شبکه و قابلیت بودجه برای خود مال اندوزی کرده و امکانات ویژه ای را ایجاد می کرد.

خبر روز

هوک: درخواست گفت وگوی کنسولی حضوری با ایران داده ایم 

ایران حاضر به مذاکره نیست
نماینــده ویژه آمریکا در امــور ایران مدعی شــد که تهران با رد مذاکره مســتقیم با واشــنگتن، 
فرصت های خوبی را از دســت می دهد.»برایان هــوک« نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران که 
کشورش بارها خواســتار مذاکره با مســتقیم با ایران شده است، مدعی شــد که ایران با رد این 
پیشنهاد، فرصت های خوبی را از دست می دهد.هوک طی مصاحبه با »المانیتور« گفت که به رغم 
پیشــنهادهای مکرر آمریکا برای مذاکرات مســتقیم، ایران حاضر به مذاکره نیســت.این مقام 
آمریکایی گفت که درخواســت گفت وگوی کنســولی حضوری با ایران داده است.وی افزود:اگر 
ایران مذاکرات دوجانبه مستقیم را می پذیرفت، می توانســت پیشنهاد »توافق بزرگ تر« ترامپ 
را واکاوی کند.هوک بار دیگر خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران شده و مدعی شد که از 
منظر امنیت ملی، توجیهی برای لغو تحریم  تســلیحاتی سازمان ملل علیه ایران وجود ندارد. این 

تحریم ها قرار است در تاریخ ۱۸ اکتبر منقضی شود.

 عصبانیت »پمپئو« از گزارش سازمان ملل درباره ترور 
سردار سلیمانی:

فریبنده است!
گزارش مقام ارشد سازمان ملل درباره غیرقانونی بودن جنایت آمریکا در ترور سردار سپهبد حاج 
»قاسم ســلیمانی« فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران تا حدی 
باعث عصبانیت واشنگتن شــده که در جدیدترین واکنش، سکان دار وزارت خارجه این کشور آن 
را رد کرد»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا که در زمــان فعالیت های خود در دولت و کنگره 
آمریکا مواضع شدیدا ضد ایرانی خود را به نمایش گذاشته، این بار در صفحه توئیترش نوشت: »ما 
گزارش فریبنده گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ترورهای هدفمند از طریق پهپادهای مسلح در 
مورد ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی را رد می کنیم«.در حالی که در گزارش سازمان ملل بر غیرقانونی 
بودن این جنایت تروریســتی تاکید شده اما پمپئو مجددا ســعی کرد به شهادت رساندن سردار 
سلیمانی را توجیه کند: »ایاالت متحده درخصوص مبانی قوانین بین المللی برای حمالت شفاف 

بوده و همواره برای حفاظت از آمریکا اقدام خواهد کرد.«

ادعاهای تازه برادر قاضی منصوری؛

می خواست برگردد، همکاری نکردند
برادر قاضی منصوری گفت: بــرادرم دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشــت به ایــران بود؛ اما 
متاسفانه با کارشــکنی های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت و در 

اقدامی تأمل برانگیز با وجود اینکه او در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد.
برادر غالمرضا منصوری ، در خصوص آخرین جزییات و اخبار از پرونده برادر خود، اظهار کرد: درباره 
مرگ برادرم در کشور رومانی باید گفت که با توجه به اینکه اراده او صد درصد به بازگشت به کشور 
بود، در تاریخ ۱399/3/۲۱ به سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور رومانی مراجعه کرد که مورد 
تایید سخنگوی وزارت امور خارجه نیز قرار گرفت و دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت به ایران 
بود؛ اما متاسفانه با کارشکنی های صورت گرفته، هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت 

و در اقدامی تأمل برانگیز با وجود اینکه برادرم در اختیار سفارت بود، تحویل پلیس رومانی شد.
وی افــزود: در پــی ایــن اقــدام، بــرادرم بــا آنکــه مصمــم بــه بازگشــت بــه ایــران بود 
و ایــن مســئله را بــه کــرات اعــالم کــرده بــود، در اتفــاق غیرمنتظــره ای خبــر قتــل 
 او از رســانه های رومانــی پخش و مــورد تایید مســئوالن قضایــی و پلیس بین الملل کشــور

 قرار گرفت.

کافه سیاست

واکنش ایران به سخنان اخیر مقامات 
آمریکا درباره شهید سلیمانی:

گستاخ و ترسو هستید!
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که 
شهید سلیمانی موثرترین نیرو در برابر گسترش 
تروریسم و افراط گری خشن به ویژه داعش در 
منطقه و جهان بوده است، تصریح کرد: ترس 
رژیم آمریکا از مرام و آرمان شهید سلیمانی 
پس از شهادتش حتی بیشتر از دوره حیات آن 
قهرمان شده است.سیدعباس موسوی عصر 
پنجشنبه در واکنش به سخنان هجو و شرم آور 
اخیر برخی مقامات سابق و فعلی رژیم آمریکا 
درباره سپهبد شهید سلیمانی اظهارکرد: این که 
جنایتکاران حرفه ای درصدد توجیه جنایاتشان 
باشند تازگی ندارد؛ اما آن چه مایه تاسف مضاعف 
و نشان دهنده خوی استکباری آمریکاست، نحوه 
واکنش گستاخانه آنها به سازمان ملل و گزارشگر 
موضوعی است که بر اساس ماموریت رسمی 
خود، اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی را 
غیر قانونی دانسته است.سخنگوی وزارت امور 
خارجه افزود: شهید سلیمانی موثرترین نیرو 
در برابر گسترش تروریسم و افراط گری خشن 
به ویژه داعش در منطقه و جهان بوده و طبیعی 
است رژیمی که به اعتراف رییس جمهوری 
فعلی آن نقش اصلی در شکل گیری و گسترش 
جریان های وحشی تروریستی در غرب آسیا 
داشته است، حتی پس از ترور شهید سلیمانی 
و مرگ جسمانی وی نیز دست از کینه ورزی و 
بدگویی نسبت به وی برندارد. همه اینها نشان 
می دهد ترس رژیم آمریکا از مرام و آرمان شهید 
سلیمانی پس از شهادتش حتی بیشتر از دوره 
حیات آن قهرمان شده است.موسوی در ادامه 
افزود: ترور این قهرمان ملی و مدافع صلح و 
امنیت منطقه ثابت کرد که داعش و تروریسم 
بخشی از بازی آمریکا برای چپاول منطقه بوده 
و ادعای این کشور در مبارزه با تروریسم کامال 
پوچ و بی اساس است و بی جهت نبود که داعش 
اولین جشن گیرنده این ترور بود و البته رژیم 
صهیونیستی نیز تنها موجودیتی بود که ترور شهید 
سلیمانی را به قاتالن آن شهید تبریک گفت. در 
بزرگی شهید سلیمانی همین بس که شقی ترین 
افراد روی زمین و قانون شکن ترین رژیم های 

موجود دشمنان وی بودند.

بین الملل

در موج جدید بیماری کرونا ،با خطر بزرگ فرسودگی 
و خستگی کادر درمان کشور و باال رفتن تعداد بستری 
ها در بیمارستان ها و بخش های ویژه و تکمیل بخش 
بزرگی از ظرفیت پذیرش بیمارستانی مواجه هستیم که 

نباید اجازه بدهیم این وضع ادامه یابد

وز عکس ر

 اجتماع مجازی 
دختران انقالب

اجتماع مجــازی دختــران انقالب بــا عنوان 
دختران حاج قاســم پنجشــنبه ۱9 تیرماه 99 
با ســخنرانی حجج االســالم پناهیان و بی آزار 
تهرانــی و مدیحه ســرایی امیــر عباســی و با 
حضــور خانواده های شــهیدان ابراهیم هادی، 
صیادشیرازی، رســول خلیلی، محمدحسین 
حدادیان، احمدی روشن، مرتضی کریمی و دیگر 
شهدای مدافع حرم و امنیت در مجتمع فرهنگی 
شهدای انقالب اسالمی)سرچشمه( برگزار شد.
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رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

 هیچ گونه خرید و فروش مصنوعات طال در بازار 
انجام نمی شود

رییــس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان با اشــاره بــه همه عوامــل موجود جهــت افزایش فلز 
زرد گفــت: رکوردزنی اونس طــال و تقاضای ســرمایه گذاران جهانــی در خرید ایــن فلز زرد در 
پی تشــدید شــیوع کرونا و همچنیــن افزایش نــرخ ارز در بــازار داخلی در صعــود قیمت طال 
انکارناپذیر اســت و در حال حاضر هیچ گونه خرید و فروش طالی ســاخته شــده )مصنوعات 
طــال( در بــازار انجام نمی شود.هوشــنگ شیشــه بران بــا بیان اینکــه معامــالت مصنوعات 
طــال در بازار اصفهان به صفر رســیده اســت، تصریــح کرد: در حــال حاضر هیچ گونــه خرید و 
فروش طالی ســاخته شــده در بازار انجام نمی شــود و نوســانات قیمتی در این بازار به شدت 
در حال تغییر اســت؛ امــا امید مــی رود با تدابیــر بانک مرکــزی در جهت ثبات نــرخ دالر، به 
دنبــال آن قیمت طال نیز به ثبات برسد.شیشــه بران یادآور شــد: قیمت ســکه بــه تازگی  ۷۰۰ 
 هزار تومان نســبت به چند روز گذشــته گران شــد و شــاهد رکوردهای جدیدی در بــازار طال و

 سکه هستیم.

 کاهش 60 درصدی استقبال مردم از حمل ونقل
 عمومی بین شهری

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت:باتوجه به شــیوع کرونا استقبال 
مردم از حمل ونقل عمومی بین شهری به اندازه ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و بیشتر ناوگان تقریبا 
با ظرفیت نصف یا کمتر حرکت می کنند.مهدی با اشــاره به کاهش اســتقبال مردم از حمل ونقل 
عمومی بین شهری با شیوع کرونا اظهار داشت: باتوجه به شیوع کرونا استقبال مردم از حمل ونقل 
عمومی بین شهری به اندازه ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و بیشتر ناوگان تقریبا با ظرفیت نصف یا 
کمتر حرکت می کند.وی ادامه داد: دســتورالعمل هایی هم مبنی بر انجام فاصله گذاری با رعایت 
یک صندلی در اتوبوس های بین شهری موجود اســت و مسافران هم باید موازین بهداشتی را با 
به همراه داشتن ماسک و دســتکش رعایت کنند.مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان در ارتباط با شرکت های مسافربری متخلف در حوزه فاصله گذاری اجتماعی تصریح کرد: 
موضوع رعایت فاصله گذاری اجتماعی به کلیه تشکل های صنفی و شرکت های حمل ونقل مسافر 
ابالغ شده و درصورت وجود شــکایت یا اعتراض در کمیسیون بند ۱۲ با شــرکت متخلف برابر با 

مقررات برخورد خواهد شد.

 پیگیری مشکالت شرکت پلی اکریل با دستور
دستگاه قضایی اصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دســتگاه قضایی بررسی و پیگیری مسائل شرکت 
پلی اکریل را در دســتور کار قرار داده که عمده دالیل مربوط به سوءمدیریت در روند کاری است.

محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: 
شــرکت پلی اکریل اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین شــرکت های تولیدی و صنعتی مهم در 
خاورمیانه که در تامین مواد اولیه نســاجی و تولید فرش کشور فعالیت دارد، طی سنوات گذشته 
با مشــکالتی مواجه شده اســت.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان افزود: در تحقیقات به 
عمل آمده، وقوع برخی از اقدامات مجرمانه در این شرکت محرز شــده؛ اما عمده دلیل، مربوط 
به سوءمدیریت در روند کاری آن است.وی بیان کرد: در این جلســه با طرح ابعاد و زوایا و بیان 
گزارشات جمع آوری شده از عملکرد این شــرکت تصمیمات مهمی در راستای رفع مشکالت آن 

اتخاذ شد.

در شهرک صنعتی چرمشهر استان اصفهان چه می گذرد؟

اینجاگذرپوستفقطبهدباغخانهمیافتد

ایران یکی از مهم ترین صادر کنندگان پوست خام دنیاست و ۹۰ درصد 
مواد اولیه صنعت چرم بدون فرآوری و ارزش افزوده به سایر کشور ها 
صادر می شود.صنعت چرم یکی از عرصه های تولید است که می تواند 
عالوه برتامین نیاز داخل، امکان ارز آوری و اشتغال زایی را برای کشور مهیا 
کند. ایران یکی از مهم ترین صادر کنندگان پوست خام دنیاست و فعاالن 
صنعت چرم جهان، ایران را نه به محصوالت چرمی اش، بلکه به پوست 
خام با کیفیتی که صادر می کند، می شناسند. اگرچه مواد اولیه چرم در 
کشور موجود است، اما برای دباغی، عمل آوری و تبدیل آن به محصول 
نهایی باکیفیت اقدامی صورت نمی گیرد و محصوالت، خام و بدون فرآوری 
و ارزش افزوده به سایر کشور ها صادر می شود.در حال حاضر پوست خام 
ایرانی، به چرم ساز خارجی فروخته می شود، آن ها پس از دباغی پوست 
را به چرم تبدیل و با آن محصوالت چرمی تولید می کنند در این فرآیند، 
پوستی که با قیمت پایین از کشورمان خریداری شده به کیف، پالتو و یا 
کفش گران قیمت تبدیل می شود و با نام تجاری یک شرکت خارجی به 

بازار های جهان عرضه می شود.

     تولید بیش از ۷ هزار تن چرم در شهرک چرم استان اصفهان
رییس انجمن صنف دباغان شهرستان خمینی شهر گفت: یکی از صنایع 
بســیار مهم کشــور که در صورت حمایت های دولت می تواند پشتوانه 
محکمی برای کشــور باشــد صنایع چرم و مصنوعات چرمی اســت که 
سابقه ای دیرینه دارد.عبدالرضا عالیی افزود: آمار نشان می دهد گردش 

مالی صنعت چرم در جهان ۲۲۵ دالر است در حالی که سهم ایران از این 
میزان رقمی حدود ۲۰۰ میلیون دالراست که خام فروشی در صنعت چرم 
ایران از از گردش مالــی این صنعت یک صدم درصد تجــارت در دنیا را 
به خود اختصاص داده اســت.رییس انجمن صنف دباغان شهرستان 
خمینی شهر گفت: در حالی که پوست تولیدی در ایران از کیفیت مطلوبی 
برخوردار است، صنعت پوست و چرم در کشــور ما شکل نگرفته است؛ 
یعنی ۱۰ درصد پوست تولید شده برای چرم در داخل کشور مورد استفاده 
قرار می گیرد و ۹۰ درصــد آن به صورت خام صادر می شــود ظرفیتی که 
اگربالفعل شود می تواند ارزآوری را به ۱۰ برابر برساند.عبدالرضا عالیی در 
ادامه افزود: صنعتی که حلقه نخست زنجیره آن را پوست خام و ساالمبور 
تشکیل می دهد در مراحل بعد با فرآوری و تبدیل به چرم می تواند در تولید 
بهترین نوع کیف و کفش و پوشاک به کار گرفته شود و بازار های داخلی و 
خارجی را به انحصار خود درآورد.رییس انجمن صنف دباغان شهرستان 
خمینی شهر در ادامه گفت: در صورتی که صنعت چرم در استان اصفهان 
بتواند با رفع موانع و چالش های موجــود تولیدات خود به بازار های بین 

المللی عرضه کند ،ارزش افزوده قابل توجهی به ارمغان خواهد آورد.

خمینی شهر، تامین کننده اصلی پوست و پشم استان اصفهان
 عالیی گفت: خمینی شهر با تامین ۸۰ درصد پوست و پشم استان اصفهان 
عمده ترین تولید کننده این استان است.رییس انجمن صنف دباغان 
شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه ۷ تا ۸ کشتارگاه صنعتی دراستان 

اصفهان فعال است، افزود: روزانه بیش از ۱۰ هزار کشتار در این واحد ها انجام 
و پوست برای نمک زدایی به شهرک صنعتی چرم شهر منتقل می شود.عالیی 
ادامه داد: در حال حاضر یک تولید کننده چرم هر تکه پوست نیم ساخت را 
به قیمت ۵ تا ۱۰ دالر صادر می کند این در حالی است که اگر همین یک تکه 
پوست به چرم تبدیل شود قابلیت صادرات آن ۱۰ برابر می شود که به دلیل نبود 
فناوری روز و روش های علمی تبدیل پوست به چرم صادر کنندگان مجبور 
به صادرات پوست نیم ساخت با قیمتی بسیار اندک هستند.وی گفت: در 
حال حاضر سه نوع پوست از گاو، گوسفند و بز استحصال می شود که هر جلد 
پوست گوسفند ۵ دالر و هر پوست گاو ۱۰ دالر ارز آوری دارد.رییس صنف 
دباغان شهرستان خمینی شهر با تاکید بر تغییر نگاه در خام فروشی افزود: 
صنعت سنتی چرم ایران برای صنعتی شدن نیاز به همت بخش خصوصی 
و حمایت دولت دارد تا میزان تولیدات سالیانه آن از ۱۰ درصد به ۱۰۰ درصد 

افزایش پیدا کند و برای ۵ هزار نفر اشتغال ایجاد و ارزآوری تا ۱۰ برابر شود.

 شهرک صنعتی چرمشهر و مشکالت آن
آن طور که باید و شاید زیر ساخت الزم برای فعالیت تولید کنندگان چرم 
فراهم نشده و آن ها در مسیر تولید مجبور به پرداخت هزینه های باال 
هستند. مدیر اجرایی شهرک صنعتی چرمشهر استان اصفهان در مورد 
مشکالت این صنعت  بیان کرد: مشکل بسیاری از واحد های تولید 
صنعت چرم استان از جمله چرمشهر، نبود فناوری روز و فرسودگی 
ماشین آالت مورد استفاده است؛ این در حالی است که از ظرفیت شهرک 
صنعتی چرمشهر استفاده الزم نشده است.فرهادی گفت: عالوه برآن 
ارائه آموزش های تخصصی، مشکل منابع مالی، نبود شبکه های توزیع 
تخصصی، ثبات نداشتن قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در 
گردش عمده ترین مشکالت صنعت چرم استان است.ایرج موفق، رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز  درباره حمایت این 
سازمان برای بخش خصوصی افزود: ثروت عظیمی در صنعت چرم که 
شامل کفش، پوشاک و کیف و مواد خام آن می شود، نهفته است به همین 
دلیل باید بیش از گذشته به این موضوع توجه شود.وی گفت: با صادرات 
ساالمبور اشتغال زیادی که در این بخش وجود دارد به ترکیه، ایتالیا، هند 
و بنگالدش تقدیم می شود. به روز کردن کشتارگاه ها، اعطای تسهیالت و 
به روز کردن خطوط تولید نیاز به حمایت دارند که در این زمینه مساعدت 
می کنیم.حاال باید دید مساعدت هایی که رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان از آن سخن می گوید می تواند در روز ها و یا حتی 
ماه های آینده مانع خام فروشی در صنعت چرم شود و به ارزش افزوده، 

اشتغال زایی و ارزآوری کمک کند؟

 با دستور رییس جمهور بهره برداری دو طرح صنعتی 
با اعتباری بالغ بــر پنج هزار و ۸۴۰ میلیــارد ریال با 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی ۴۲۱ نفر افتتاح شد.در 
هفته پنجم پویش ملی »تولید، تداوم امید« به صورت 
ویدئو کنفرانس با دســتور رییس جمهور و با حضور 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و عباس رضایی استاندار، در اصفهان آغاز شد.شرکت 
شهدینه آران هشت بهشت تولید کننده گلوتن ذرت، 
گلوکز و شــربت گلوکز، روغن ذرت تصفیه شــده و 
انواع نشاســته اصالح شده با ســرمایه گذاری پنج 
هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و اشــتغال ۳۰۰ نفر با حضور 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت از 
طریق ویدئو کنفرانس با دستور رییس جمهور افتتاح 
شــد.این طرح با ظرفیت تولید ۹۵ هــزار تن گلوکز، 
گلوتن و نشاســته در شهرستان شاهین شهر و میمه 
اســتان اصفهان تکمیل و افتتاح شــد و بهره برداری 
از این طرح، موجب افزایــش ظرفیت در صنعت یاد 
شده به میزان ۸.۷ درصد شــد. طرح توسعه شرکت 
کیســه طالیی زاینده رود، تولید کننــده انواع لمینت 
گونی چتایــی پلی پروپیلن و نخ ســی اف پروپیلن 
نیز در ادامه سفر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به اســتان به بهره برداری رسید. این 
طرح با ۳۴۰ میلیارد ریال  ســرمایه گذاری برای ۱۲۱ 
نفر فرصت شغلی به وجود آورده است.همچنین در 
نشستی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

و تعدادی از منتخبان طرح های صنعتی، مشکالت و 
موانع باالی ۹۰ درصد اســتان در خانه صنعت معدن 
و تجارت اصفهان بررســی قرار گرفت.معاون طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مراسم 
گفت: از مجموع ۶۹ هزار طرح در حال اجرا در کشور 
۱۲ هزار و ۸۰۰ طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارد که 
فرصتی برای اشــتغال ۴۶۱ هزار نفر را فراهم خواهد 
کرد.سعید زرندی، افزود: جهت گیری وزارت صنعت 
معدن و تجارت در ســال جهش تولید در قالب هفت 
محور برنامه ای و ۴۰ طرح برای سال جاری تعریف 
شده است.وی ادامه داد: سه طرح از مجموع این ۴۰ 
طرح در زیر مجموعه سرفصل های با عنوان بهره وری 
سرمایه مطرح است که سه جهت گیری جدی امسال 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود.

با دستور رییس جمهور؛

بهره برداری 2 طرح صنعتی در اصفهان آغاز شد

خبر روز

 321 واحد صنعتی برای پذیرش در بورس 
اعالم آمادگی کردند

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در ســال جــاری برای ورود ۱۰۰ واحد 
صنعتی بزرگ در کشور به بورس برنامه ریزی شد که تا امروز ۳۲۱ واحد صنعتی برای پذیرش در 
این چرخه مهم اقتصادی و ســرمایه گذاری اعالم آمادگی کرده اند.سعید زرندی در جمع فعاالن 
طرح های صنعتی اصفهان در خانه صنعت، معدن و تجارت این اســتان افــزود: این وضعیت و 
بهبود دیدگاه ها به بورس؛ اقدام ویژه ای برای کشور به شمار می رود و تولیدکنندگان و صنعتگران 
در این روز ها از پول ســرگردانی که در اختیار مردم اســت باید نهایت بهره را برده و با پذیرش در 
بورس وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشــند.وی اضافه کرد: این امر به رونق و ارتقای تولید و 
صنعت منجر خواهد شد و ما به این موضوع تاکید می کنیم.زرندی تصریح کرد: فضای جدیدی 
ناشی از نوســانات قیمت ارز در صنعت ایجاد شــده که در این راســتا برای اصالح وضعیت باید 
سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات تقویت شــود.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت تصریح کرد: هر صــد درصد افزایش نــرخ ارز حدود ۸۰ درصــد تاثیر تورمی بر 
 مواد اولیه و تولید مــی گذارد و کاهش این موضوع به کم کردن وابســتگی به مقوله های وارداتی 

بستگی دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

»برق« اصناف اسراف کار قطع می شود
اصنافی که در مصرف برق، زیاده روی کنند، با »اخطار« و »قطع انشعاب« تنبیه می شوند.» مدیر 
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به رشد ۱۲ درصدی مصرف برق در کل 
کشور گفت: با توجه به رعایت نکردن الگوی درست مصرف از سوی برخی از اصناف که ممکن است 
به قطع برق مردم بینجامد، دادگستری استان حکمی صادر کرد که بر اساس آن، در ابتدا به اصناف 
پرمصرف اخطار داده و در صورت توجه نکردن به آن، انشعاب برق قطع و برقراری مجدد انشعاب 
به اخذ تعهد کتبی و اصالح الگوی مصرف منوط می شــود.محمد علی اکبری، اصناف پرمصرف 
را شامل تمام مراکز تجاری دانســت و افزود: روشــنایی بیش از حد مغازه های میوه فروشی و 
 لوســتر فروشــی ابتدا با اخطار ناظران همراه می شود که امید اســت در همان بار نخست، به آن 

توجه شود.

 قطعه سازان 32 هزار میلیارد تومان از خودروسازان 
مطالبه دارند

رییس انجمن قطعه ســازان اســتان اصفهان و عضو انجمن همگن ایران گفــت: زنجیره تامین 
کننده ها و قطعه ســازان ۳۲ هزار میلیارد تومان از خودروسازان مطالبه دارند.ابراهیم احمدی در 
حاشــیه رونمایی از قطعات جدید خودرو با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در منطقه 
صنعتی دولت آباد اصفهان اظهار داشت: ۱۴ هزار میلیارد از مطالبات قطعه سازان معوق است که 
بیشتر از ۱۲۰ روز از زمان آن گذشته است.به گفته وی، هشــت میلیارد تومان این مطالبات چک 
و خرید دیون ) وام که ادای آن را مدت معین باشد( است.وی افزود: بزرگ ترین چالش قطعه 
ســازان عدم نقدینگی و دستوری بودن قیمت خودرو محسوب می شــود .رییس انجمن قطعه 
ســازان اســتان اصفهان ادامه داد: خودرو در زمان حاضر به قیمت واقعی به فروش نمی رسد و 
خودروسازان هم نمی توانند مطالبات قطعه ســازان را پرداخت کنند و به همین دلیل در سرمایه 
گذاری دچار مشکل می شــوند.وی بیان کرد: مشــکالت ارز، باال رفتن قیمت مواد اولیه فوالد، 
آلومینیوم، مس و پلی آمیدها و هزینه های جانبی از دیگر مشــکالت قطعه ســازان محســوب 

می شود.

کافه اقتصاد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان:اخبار

آب رسید؛ اما برخی مطالبات کشاورزان هنوز بر زمین مانده است
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، ضمن اشاره به توزیع مناسب آب در دو ســال آبی اخیر، از مطالباتی که پس از سال ها هنوز اجرایی نشده اند گالیه کرد.

اسفندیار امینی، اظهار داشت: در خصوص مصوبات شورای عالی آب، توزیع آب برای کشاورزان، در سال آبی ۹۸-۹۷ و ۹۹-۹۸ تقریبا محقق شده است؛ اما در سایر مصوبات 
همچنان با مشکالتی روبه رو هستیم.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: قرار بود بارگذاری جدیدی روی رودخانه انجام نشود؛ اما اصرار به برداشت 
آب به طرف بروجن وجود دارد؛ همچنین دو طرحی که مصوب شد روی زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری اجرایی نشود، اکنون مورد موافقت وزارت نیرو قرارگرفته و 
احکام موافقی نیز از سوی دستگاه قضا در خصوص آن صادر شده است.امینی خاطرنشان کرد: در مورد آب تخصیص یافته به یزد از حقابه کشاورزان، قرار بود از طریق طرح هایی 
مانند بهشت آباد یا تونل سوم، آب برداشت شده جبران شود ولی این طرح ها هنوز اجرایی نشده و این حقوق حقابه داران است که سال هاست پایمال می شود.وی در مورد 

شبکه چهارم آبیاری اشاره کرد: قرار بود سردهنه های بسیاری که به رودخانه متصل است، سازماندهی و کانال کشی شود؛ اما این وعده نیز همچنان روی زمین مانده است.

کشت هندوانه در 
حاشیه کویر آران و 

بیدگل
برخی از کشــاورزان در نقاطی مانند 
چاله های سنبک و چهار طاقی واقع 
در حاشیه نقاط کویری شهرستان آران  
و بیدگل، ساالنه از اوایل فصل بهار تا 
اواسط تابستان نسبت به کشت دیم 

محصول هندوانه اقدام می کنند. 

وز عکس ر

میز خدمت سالمت در 
ورودی ادارات استان 
اصفهان ایجاد می شود

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
اصفهـان گفـت: بـه ادارات و شـهرداری ها 
بخشـنامه شـده کـه میـز خدمت سـالمت 
شـود.منصور  فعـال  اداره  ورودی  در 
شیشـه فروش با اشـاره به تشـکیل کمیته 
نظـارت بـر رعایـت دسـتورالعمل های 
بهداشـتی در اسـتان اصفهـان گفـت: ایـن 
کمیته بر مراسـم هایی که در تاالرهـا برگزار 
می شـود، واحدهـای تجـاری و صنفـی 
نظـارت و کنتـرل می کنند تـا فاصله گذاری 
اجتماعـی رعایـت شود.شیشـه فروش 
بـا بیـان این کـه بـه ادارات و شـهرداری ها 
بخشـنامه شـده کـه میـز خدمت سـالمت 
در ورودی اداره فعـال شـود، بیـان کـرد: 
توزیـع اقـالم بهداشـتی در ورودی اداره ها، 
تب سـنجی و فاصله گـذاری اجتماعـی در 
بانک هـا، شـهرداری ها، ادارات، صنـوف 
و در مکان هـای پـر جمعیـت ابـالغ شـده 
اسـت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان بـا بیـان این که ضدعفونـی اماکن 
عمومـی و نـاوگان حمـل و نقـل همچنـان 
ادامـه دارد، عنـوان کـرد: بایـد جایگاه های 
پمـپ بنزیـن، عابربانک ها، ایسـتگاه های 
اتوبـوس و متـرو و نـاوگان حمـل و نقـل 
عمومی ضدعفونـی شـوند و فاصله گذاری 
اجتماعـی در آن هـا رعایـت شـود.وی بـا 
بیـان این کـه بخشـنامه ای به همـه ادارات 
و دسـتگاه ها زده شـده کـه از چـه مـواد 
اسـتانداردی بـرای ضدعفونـی و بـه چـه 
میـزان اسـتفاده کننـد، خاطرنشـان کـرد: 
اکیپ هـای مرکز بهداشـت، سـطح شـهر، 
اصنـاف و اماکن عمومـی را مرتـب نظارت 
بـه  اشـاره  بـا  می کنند.شیشـه فروش 
این کـه مرحلـه سـوم غربالگـری ویروس 
کرونـا آغـاز شـده و گروه هـای مختلـف را 
غربالگری می کنند، گفت: مرتب جلسـات 
سـتادهای اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار 
می شـود و متناسـب بـا تصمیمات سـتاد 

ملـی برنامه ریـزی می کننـد.
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استاندارچهارمحالوبختیاری:

فرودگاه شهرکرد نیازمند یک تغییر است

اســتاندار چهارمحال وبختیاری در دیدار با معاون توســعه مدیریت و 
منابع انســانی وزارت راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه اتمام پروژه 
راه آهن مبارکه به سفیددشــت از مهم ترین اولویت های چهارمحال و 
بختیاری است، اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته ۶۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار به صورت یک جا به این پروژه اختصاص یافت و هم اکنون 
در ۳ نقطه عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام است و به زودی 
یک تیم برای احداث ایستگاه راه آهن در شهرکرد اضافه می شود.اقبال 
عباسی افزود: برای تسریع در روند تکمیل اجرای پروژه راه آهن، جاده 
شهرکرد- بروجن به لردگان و محور شهرکرد ناغان به ایذه، درخواست 
یک تیم مســتقل از شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای وزارت راه 
وشهرسازی  برای پیگیری امورات را داده ایم.وی در خصوص وضعیت 
فرودگاه شهرکرد، توضیح داد: متاسفانه پروازهای این فرودگاه کنسل 
شده و یک پرواز باقی مانده تنها با تعداد کمی مسافر انجام می شود، 
فرودگاه شهرکرد نیازمند یک تغییر است.عباسی با اشاره به ورود یک 
ســرمایه گذار برای ایجاد چند پرواز داخلی و خارجی و تعمیر هواپیما 
در فرودگاه شهرکرد، گفت: چندین جلســه متوالی با وزیر راه و وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اما این سرمایه گذار بنا به دالیلی 
نتوانست مجوزات الزم برای خریداری هواپیما و راه اندازی ایرالین را 

اخذ کند.استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در صورت راه اندازی 
چند پرواز یا یک ایرالین مختص اســتان می توان روند افزایش باند 
فرودگاه و توســعه آن را دنبال کرد، اما قبل از آن بایــد پروازها رونق 
بگیرد.وی با بیان اینکه مشــکل اعتباری برای اجرای پروژه های راه، 
آزادراه و راه آهن در چهارمحال و بختیاری وجــود ندارد، تاکید کرد: به 
ثمر رســیدن این پروژه ها نیازمند یک عزم جدی از سوی مدیران این 
حوزه است.عباسی در پایان در خصوص افزایش سهمیه چهارمحال و 
بختیاری در بحث احداث مسکن محرومان، تصریح کرد: محرومیت 
این استان قابل مقایسه با اســتان های توسعه یافته نیست، بنابراین 
باید یک برنامه عملیاتی برای تامین مسکن محرومان در این استان 
اندیشــیده شــود.در ادامه نعمت ا... ترکی، معاون توسعه و مدیریت 
منابع انســانی وزارت راه و کشــاورزی اظهار کرد: فرودگاه شــهرکرد 
نیازمند تغییرات اساســی اســت و افزایش پهنای باند این فرودگاه 
در دستور کار قرار دارد.وی خاطرنشــان کرد: همچنین اتمام پروژه راه 
آهن مبارکه به سفیددشت از اولویت های وزارت راه و شهرسازی و یک 
اقدام  ماندگار برای مردم این استان است، بنابراین نیاز است یک فرد 
توانمند مســئولیت پیگیری امورات مربوط بــه راه و راه آهن را در این 

استان پیگیری کند.

 جدیت دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان در 
حوزه سالمت

دادســتان عمومی و انقالب مرکز چهارمحال و بختیاری در برنامه چشم انداز، گفت: بی توجهی به 
رعایت پروتکل های بهداشتی عالوه بر حق الناس شرعی، تهدید علیه سالمتی عمومی جامعه نیز 
تلقی خواهد شد که در قانون مجازات های ســنگینی برای این موضوع قرار گرفته است.عبدالرضا 
علیمحمدی ادامه داد: همانطور که در یک تصادف حتی غیرعمد فردی باعث ایجاد آســیب جانی 
و یا مالی به فرد دیگری شــده و موظف به پرداخت غرامت و جریمه است در خصوص بی توجهی 
به رعایت نکات بهداشــتی که منجر به بیماری افراد دیگری در جامعه شــود نیز به همین صورت 
برخورد خواهد شد چه بسا که شعاع صدمه و آسیب در این زمینه باالتر است.وی خاطرنشان کرد: 
با توجه به افزایش میزان ابتال به ویروس کرونا در مراسمات عمومی طی جلسه قبل ستاد استانی 
مبارزه با ویروس کرونا تصمیمی مبنی بر تعطیلی ســالن های برگزار کننده مراســمات عروسی و 
ترحیم اتخاذ و به تاالرها و ســالن ها ابالغ شد.وی خاطرنشــان کرد: از همه مردم فهیم استان که 
تا کنون همکاری بســیار خوبی در زمینه مهار ویروس کرونا داشته اند و اســتان به واسطه جدیت 
مردم در جایگاه خوبی قرار دارد خواهشــمندیم مراعات بیشــتر در عمل به پروتکل های بهداشتی 
داشته باشند.علیمحمدی اضافه کرد: دستگاه قضایی همواره برای حفظ سالمتی مردم از برخورد 
با هیچ متخلفی کوتاهــی نخواهد کرد و مردم می توانند به وســیله مالقات  حضوری و یا شــماره 
 بنده که در رســانه ها قرار داده شده، پیشــنهادات یا تخلفاتی که وجود دارد را برای پیگیری به بنده

 منتقل کنند.

 آمادگی نیروی انتظامی برای برقراری امنیت
 در بقاع متبرکه

 مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در دیدار با فرمانده انتظامی این اســتان 
گفت: نیروی انتظامی و ســازمان اوقاف و امور خیریه دو نهاد تحت امر رهبری هستند و این نقطه 
مشترک زمینه همکاری بیشــتر بین این دو نهاد را فراهم کرده  است.حجت االسالم حسن امیری 
با اشاره به تعامالت و همکاری های خوب مجموعه نیروی انتظامی استان ادامه داد: بقاع متبرکه 
محل آرامش مردم اســت که این آرامش در کاهش آســیب های اجتماعی و ناهنجاری ها نقش 
موثری دارد.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این دیدار بیان کرد: نیروی انتظامی 
به عنوان نهادی معتقد و تخصصی یکی از ارکان حفظ نظام مقدس جمهوری اسالمی و مایه آرامش 
روانی جامعه است.غالمزاده با بیان اینکه برقراری و حفظ امنیت ماموریت خطیری است و نیازمند 
همراهی سایر نهادهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی آمادگی 
کامل دارد که در مراســمات و ایام مختلف امنیت عمومی را در امامــزادگان، اماکن و بقاع متبرکه 

سراسر استان برقرار سازد.

توزیع 2 هزار تن شکر تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری 
رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دو هزار و ۲۰۰ کیلوگرم شکر 
تنظیم بازار در شهرستان های چهارمحال و بختیاری توزیع می شود، اظهار کرد: بخشی از این شکر 
برای مصرف خانوار و بخشی نیز برای اصناف و بخش صنعت در نظر گرفته شده است.سجاد رستمی 
گفت: ۳۵۰ تن شــکر برای مصرف خانوار در نظر گرفته شده است.رییس صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یک هزار و ۸۵۰ تن  شــکر نیز در بیــن واحدهای صنفی و بخش 
صنعت توزیع می شود.وی افزود: توزیع این میزان شکر نقش مهمی در جلوگیری از افزایش قیمت 
شکر در بازار استان دارد.رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شکر مورد 

نیاز خانوار با قیمت مصوب دولتی از طریق فروشگاه بزرگ توزیع می شود.

اخبار

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری 
چهارمحال و بختیاری:

 آبرسانی سیار در استان 
به پایان رسید

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری چهارمحال 
و بختیاری گفت: در دولت تدبیر و امید ، آبرسانی 
سیار به تعدادی از شهرهای اســتان متوقف شد 
و تمامی شــهرها از آب لوله کشی ســالم بهره مند 
شــدند.قدرت ا... بیگلــری افزود: در ســال های 
گذشته پس از آنکه ۱۳ روستای استان از روستا به 
شهر تبدیل شــدند با چالش جدی تامین آب این 
شــهرهای جدید مواجه بودیم که ایــن موضوع با 
تالش بسیار برطرف شد.وی ادامه داد: شهرهایی 
نظیر سرخون، سردشــت، کاج و منج در سال های 
گذشــته با تانکر آبرسانی سیار می شــدند؛ اما در 
حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شــهری اســتان 
به آب لوله کشــی ســالم و بهداشــتی دسترسی 
دارند.بیگلری با بیان اینکه ۷۵ درصد آب شــرب 
شهرهای استان از چاه ها تامین می شود، تصریح 
کرد: ۲۵ درصد دیگر نیز از چشمه ها تامین می شود 
و سهم اســتان از منابع آب ســطحی بسیار ناچیز 
اســت.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری 
چهارمحــال و بختیــاری، تعداد حلقــه  چاه های 
تامین کننده آب مناطق شهری استان را ۱۵۰ حلقه 
اعالم کرد و افزود: افت منابع آب زیرزمینی در سال 
های اخیر که به دنبال وقوع یک دهه خشکسالی 
در اســتان شــکل گرفته، چالش جــدی فراروی 
تامین آب مناطق شهری استان ایجاد کرده است.

بیگلری خاطر نشان کرد: مصارف در فصل تابستان 
بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر ســایر فصل های سال 
است از همین رو از مردم اســتان تقاضا می شود 
تا با مدیریت صحیح مصرف خود مســئوالن را در 
تامیــن آب یاری دهند. هم اکنــون در حدود ۲۱۷ 
هزار مشترک با جمعیتی افزون بر ۵۳۰ هزار نفر در 
۴۲ شهر چهارمحال و بختیاری از آب شرب سالم 
بهره مند هســتند.چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰ 

شهر با جمعیتی افزون بر ۹۷۹هزار نفر است.
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تحدید حدود اختصاصی
4/116 شــماره نامه : 139985602024003094-1399/04/14 چــون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 5000/25896 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای اکبر صفایی فرزند افراســیاب در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 99/5/15 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 902465 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

4/117  آقای رجبعلی زارعی چم گردانی دارای شناسنامه شماره 137 به شرح دادخواست به 
کالسه  9900172 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خدیجه زارعی چمگردانی به شناسنامه شماره 129 در تاریخ 1394/05/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- کاظم زارعی 
چمگردانی فرزند غالمعلی، ش.ش 172 ، ت.ت 1346 صادره از زرین شــهر )پسر متوفی( 
2- رجبعلی زارعی چم گردانی فرزند غالمعلــی، ش.ش 137، ت.ت 1348 صادره از زرین 
شهر )پسر متوفی( 3- صدیقه زارعی چمگردانی فرزند غالمعلی، ش.ش 114، ت.ت 1340 
صادره از لنجان )دختر متوفی( 4- زهرا زارعی فرزنــد، ش.ش 164، ت.ت 1357 صادره از 
لنجان )دختر متوفی( 5- غالمعلی زارعی چمگردانی فرزند احمد، ش.ش 128، ت.ت 1314 
صادره از لنجان )همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
 را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 905028  شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

4/118 خانم محترم محمدی بشناسنامه شماره  16 به شرح دادخواست کالسه 9900296 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین اشــعار داشته است که شادروان 
عزت اله قاسمی فالورجانی بشناسنامه شــماره 1829 در تاریخ  8 / 10 / 1390 درگذشته 
 وورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از: 1 - محترم محمدی ش ش : 16 نسبت با متوفی 
ک همسر 2 - صدیقه قاسمی ش ش : 3453 نسبت با متوفی : فرزند 3 - صغری ش ش : 137 
4 - مصطفی ش ش : 200 5 – اشرف ش ش :59 6 – مرتضی ش ش : 172 7 – فاطمه ش 
ش : 280 8 - معصومه ش ش : 517 همگی محمدی نسبت همگی با متوفی : فرزند . پس از 
تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه اگهی مینماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف: 906496 شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف فالورجان  
ابالغ رای

4/119 در خصوص دعوی الهه آسترکی باوکالت عقیق فروهر به طرفیت حسین حجازی 
پور به خواســته مطالبه مبلغ : 000 / 000 / 84 ریال بابت قرض ) کارت به کارت ( به همراه 
مطلق خسارات دادرسی وخســارت تاخیر تادیه وبا توجه به تصویر مصدق پرینت حساب ، 
 استعالم ازبانک ، اظهارات شورا با توجه به آن که خوانده با وصف ابالغ قانونی حاضر نشده و

الیحه ای نیزازطرف وی واصل نشده  ودلیلی برپرداخت دین ارائه نشده دعوای خواهان را 
وارد تشخیص مستندا" به مواد ----- قانون تجارت ومواد 198 و522 و 519 قانون آیین 
 دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ

 000 / 000 / 84 ریال بابت اصل خواسته واز باب تفصیرخوانده درعدم پرداخت طلب خواهان 
که منتهی به طرح دعوا وتحمیل هزینه دادرسی به وی شده است به پرداخت مبلغ دویست 
وشش هزار تومان بابت هزینه های دادرسی ومبلغ سیصدهزار تومان بابت حق الوکاله وکیل 
 وخســارت تاخیر تادیه از تاریخ 6 / 5 / 98 تا زمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم صادر 

می نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
 وظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی فالورجان 
می باشد. م الف: 908622 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

ابالغ اجراییه
4/120 شــماره پرونــده: 139904002135000024/1 شــماره بایگانــی پرونــده: 
9900037 شــماره آگهی ابالغیــه: 139903802135000003 بدینوســیله به محمد 
 یار احمدی فرزنــد حمیدرضا به شــماره ملــی 4210206652 بدهکار پرونده کالســه
 1/ 139904002135000024 کــه برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 1410/3008689/1/889660 بین شما و بانک 
توسعه تعاون نطنز مبلغ 75/499/169 ریال بابت موضوع الزم االجرا که روزانه مبلغ 40562 
ریال از تاریخ 1399/03/13 به آن افزوده می گردد بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشــریفات قانونی اجراییه صادر و به 
کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ درج و منتشر می گردد طبق تبصره 2 ماده 113 قانون 
برنامه ششم توسعه ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
 صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 906653 علی جوانی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی نطنز
حصر وراثت

4/121 آقا/خانم لیال قاسمی به شناسنامه شــماره 50241    به شرح دادخواست به کالسه 
00179/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد جابر نظری مفرد به شماره شناسنامه 1425در تاریخ  98/12/14  اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سارا نظری مفرد به 
ش ش 1251198133 ، 2- محمد ســینا نظری مفرد به ش ش 1251004113 فرزندان 
متوفی، 3- رضوانه خانبان زاده فرزند احمد بــه ش ش 428 مادر متوفی، 4- مهدی نظری 
مفرد به ش ش 1645 فرزند حسین پدر متوفی ، 5- لیال قاسمی فرزند رضا به ش ش 50241 
همسر 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 شد.م الف: 905367 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/122 آقا/خانم طاهره واردی قمصری به شناسنامه شــماره   3355 به شرح دادخواست 
به کالسه  717/99  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان کبری واردی قمصری به شماره شناســنامه 2881 در تاریخ  97/5/9  
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محمد واردی قمصــری فرزند رمضانعلی به ش ش 2882 همســر متوفی، 2- جمیله 
واردی قمصری فرزنــد محمــد بــه ش ش 3265 ، 3-طاهره واردی قمصــری فرزند 
محمد بــه ش ش 3355 ، 4- معصومــه واردی قمصری فرزند محمــد به ش ش 1021 
، 5- فاطمه واردی قمصــری فرزند محمد بــه ش ش 3724 فرزنــدان متوفی والغیر. 
اینک با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد 
 از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد.

م الف: 905370 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/123 آقا/خانم هادی قنائی قمصری به شناسنامه شماره  72 به شرح دادخواست به کالسه 
731/99 ش 6 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلی قنائی قمصری به شماره شناســنامه  60 در تاریخ  97/5/30  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- هادی قنائی 
قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 72 ، 2- مرضیه قنائی قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 
38 ، 3- امیر قنائی قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 28 ، 4- راضیه قنائی قمصری فرزند 
حسینعلی به ش ش 4358 ، 5- سعید قنائی قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 4 ، 6- زهرا 

 قنائی قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 7 ، 7- فاطمه قنائی قمصری فرزند حسینعلی به 
ش ش 3389 ، 8- رضا قنائی قمصری فرزند حســینعلی به ش ش 38 ، 9- مهدی قنائی 
قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 4103 ، 10- طاهره قنائی قمصری فرزند حسینعلی به 
ش ش 44083 ، 11- حمید قنائی قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 48 فرزندان 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 شد. م الف: 905412 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/124 آقا/خانم هادی قنائی قمصری به شناسنامه شماره 72  به شرح دادخواست به کالسه  
9900732  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خاور خانم قرآنی قمصری به شماره شناسنامه 147 در تاریخ  96/1/11  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- هادی قنائی قمصری 
فرزند حسینعلی به ش ش 72 ، 2- سعید قنائی قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 4 ، 3- زهرا 
قنائی قمصری فرزند حسینعلی به ش ش 7 ، 4- فاطمه قنائی قمصری فرزند حسینعلی به 
ش ش 3389 ، 5- رضا قنائی قمصری فرزند حســینعلی به ش ش 38 ، 6- مهدی قنائی 
 قمصری فرزند حســینعلی به ش ش 4103 ، 7- طاهره قنائی قمصری فرزند حسینعلی به 
ش ش 44083 ، 8- حمید قنائی قمصری فرزند حســینعلی به ش ش 48 همگی فرزندان 
متوفی، 9- حسینعلی قنائی قمصری به ش ش 60 فرزند علی اکبر همسر متوفی. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 905413 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/125 آقا/خانم زهرا عربی  به شناسنامه شــماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 97/99 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود 
عمارتی مشکانی به شماره شناسنامه   30 در تاریخ  99/1/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا عربی به ش ش 18 همسر متوفی، 
2- فاطمه عمارتی به ش ش 922 فرزند متوفی، 3- علی عمارتی به ش ش 1250517613 
فرزند متوفی، 4- سجادعمارتی به ش ش 1250379393 فرزند متوفی، 5- مرضیه عمارتی 
به ش ش 1250163242 فرزند متوفی، 6- ابوالفضل عمارتی به ش ش 428 فرزند 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 شد. م الف: 905400 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/126 آقا/خانم عالیه صحراکرد قزاانی به شناســنامه شــماره  65   به شرح دادخواست به 
کالسه 104/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان روح اله اکبری جزئی به شماره شناسنامه 1 در تاریخ    99/1/14  اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عالیه صحراکرد قزاانی به 
ش ش 65 همسر متوفی ، 2- فاطمه کوه ســاحلی جزه به ش ش 1 مادر متوفی ، 3- امیر 
حسین اکبری جزئی به ش ش 1251403131 فرزند متوفی، 4- مائده اکبری جزئی به ش ش 
1251018696 فرزند متوفی ، 5- زهرا اکبری جزئی به ش ش 1251250955 فرزند 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 شد.م الف: 905329  قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/127 آقا/خانم رضا مناقبی  به شناســنامه شماره  427 به شــرح دادخواست به کالسه  
9900766  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
باقر مناقبی به شماره شناسنامه  1220 در تاریخ  99/3/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- فاطمه غفارزاده زارع به ش ش 58 
فرزند علی همسر متوفی، 2- صدیقه مناقبی فرزند باقر به ش ش 1088 ، 3- طاهره مناقبی 
به ش ش 377 ، 4- رضــا مناقبی به ش ش 427 ، 5- مجتبی مناقبــی به ش ش 1284 ، 
6- مصطفی مناقبی به ش ش 771 ، 7- مرتضی مناقبی به ش ش 631 ، 8- ام البنین مناقبی 
به ش ش 326 ، 9- معصومه مناقبی به ش ش 662 همگی فرزندان 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 شد. م الف: 905415 قاضی شعبه ششم شورای

 حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/128 آقا/خانم حسین عظیمی به شناسنامه شماره   9  به شرح دادخواست به کالسه  695/99 
 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرخ 
قاسم زاده  به شماره شناسنامه   12 در تاریخ  1388/12/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- محمود عظیمی حسکوئی فرزند 
حسین به ش ش 27 همسر متوفی ، 2- حسین عظیمی فرزند محمود به ش ش 9 ، 3- فاطمه 
عظیمی حسکوئی فرزند محمود به ش ش 37 ، 4- محمد عظیمی حسکوئی فرزند محمود 
به ش ش 18 ، 5- زهرا عظیمی حسکوئی فرزند محمود به ش ش 10 همگی 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: 905407 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/129 آقا/خانم صدیقه قربانی سه ده به شناسنامه شماره   89  به شرح دادخواست به کالسه 
675/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد علی صرافیان برزکی  به شماره شناسنامه  1535 در تاریخ  99/2/29  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- صدیقه قربانی سه 
ده به ش ش 89 همسر متوفی ، 2- غالمحسین صرافیان برزکی به ش ش 19 فرزند متوفی 
، 3- سکینه صرافیان برزکی به ش ش 1250558670 فرزند متوفی ، 4- فاطمه صرافیان 
برزکی به ش ش 5 فرزند 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 شد. 

م الف: 906127 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
فقدان سند مالکیت

4/130 شماره نامه: 139985602024002473- 1399/04/02 نظر به اینکه سند مالکیت 
زمین به میزان پنجاه سهم مشاع از بیست و هفت هزار و چهارصد و سی و یک سهم ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 5000/341 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 121389 درصفحه 311 
دفتر امالک جلد 701  نام کامران مرادی تحت شــماره چاپی دفترچه ای 941466 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواســطه به موجب سند انتقال شماره 88343 مورخ 
1370/04/25 دفترخانه شــماره 6 اصفهان به علیرضا رحیمی دهاقانی فرزند یداله انتقال 
یافته  سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 139921702024010264 
مورخ 1399/03/24 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
86742 مورخ 1399/03/24 و شناسه یکتا 139902155862000268 به گواهی دفترخانه 
6 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 908489 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

با کمبود تخت بستری برای بیماران کرونا مواجه نیستیم
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با کمبود تخت بســتری برای بیماران کرونا 
مواجه نیستیم اما با افزایش تعداد بیماران سرپایی مشــکوک و مبتالیان به کرونا، تعداد بیماران 

بدحال نیز نســبت بــه هفته های اخیر 
بیشتر شده است.آرش نجیمی افزود: با 
افزایش تعداد بیماران سرپایی مشکوک 
و مبتالیان به کرونا، تعداد بیماران بدحال 
نیز نسبت به هفته های اخیر بیشتر شده 
است.وی با بیان اینکه استان اصفهان در 
زمان حاضر در وضعیت هشــدار ابتال به 
کرونا قرار دارد، اظهارداشــت: در صورت 
تداوم روند افزایشی تعداد مبتالیان، این 
خطه در نزدیــک ترین زمان در وضعیت 

قرمز قرار می گیرد.نجیمی با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر ناشی از کرونا با وجود زیاد شدن تعداد 
مبتالیان، افزایش زیادی نیافته است، اضافه کرد: اکنون با کمبود تخت بستری برای بیماران کرونا 
مواجه نیستیم، اما با افزایش بیشتر تعداد مبتالیان شاید در روز های آینده از ظرفیت بیماران معمول 
کاسته شود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان های مرجع کرونا در اصفهان در 
زمان حاضر را خورشید، الزهرا )س( و امین اعالم و خاطرنشان کرد: در سایر بیمارستان ها بخشی 
برای کرونا در نظر گرفته شد که با توجه به افزایش مبتالیان، ظرفیت بخش کرونای آن ها ۲۰ درصد 

افزایش یافت.

مواظب باشید کرونا نخرید!
کاالهــای فلــه ای مانند خشــکبار و شــکالت را فقــط از متصدی فروشــگاه تحویــل بگیرید.

کارشــناس بهداشــت محیط مرکز شــماره ۲ بهداشــت اصفهان گفت: مشــتریان هنگام ورود 
به فروشــگاه ها ابتدا جنس را انتخاب کنند و ســپس از داخل قفســه ها بردارنــد؛ چون ممکن 
اســت هر فردی که ناقل بیماری باشــد، ویروس را روی آن کاال منتشــر کند.محسن ایرانمنش 
افزود:در فروشگاه های بزرگ با اجرای شــیوه نامه های بهداشــتی مثل تب سنجی، ضد عفونی 
کردن دســت ها و منع ورود افرادی که ماســک ندارند، تا حــدود زیادی انتقــال بیماری کنترل 
شــد.وی تاکید کرد: کاال های فله ای مانند خشــکبار و شــکالت را فقط متصدی فروشگاه تحویل 
مشــتری دهد.ایرانمنش با بیان اینکه صاحبان مشــاغل، مسئول ســالمت و بهداشت کارکنان 
 هســتند، گفت: تمام اصنافی که کد رهگیری وزارت بهداشــت را دریافت کرده اند، هر روز بازرسی 

می شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

اورژانس هوایی اصفهان بهار امسال 1۷ نفر را نجات داد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفــت: خدمات اورژانس هوایی اســتان اصفهان 
از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۰ مورد بوده اســت که به نجات ۱۷ نفر منجر شــد.منصور شیشــه 
فروش اظهار کرد: خدمات اورژانس هوایی اســتان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ مورد 
بوده که به نجات ۱۷ نفر منجر شد.وی افزود: این خدمات شــامل انتقال مجروحان هفت حادثه 
ترافیکی و جاده ای، دو مورد انتقال مادران باردار به بیمارســتان و یک مورد انتقال جوانی از یاسوج 
 به بیمارستان سوانح ســوختگی اصفهان که در آتش ســوزی های زاگرس دچار سوختگی شدید

 شده بود، می شود.

اصفهان در محاصره آالینده ها در سرما، گرفتار گردوغبار در گرما؛ 

آیا قانون هوای پاک به داد اصفهان می رسد؟

اصفهان امسال ناســالم ترین هوا را در میان کالن شهر ها داشته است؛ با 
گذر از زمستان گویا حال هوا در نصف جهان بهاری نشد و تابستان هم با 
گرد و غبار نفس ها را به شــماره انداخت.بر اساس آمار سازمان حفاظت 
محیط زیست، در سه ماه نخست ســال ۹۹، اصفهان دو روز هوای پاک، 
۸۶ روز هوای سالم و پنج روز هوای ناســالم برای گروه های حساس را 
داشته؛ در حالی که مدت مشابه سال گذشته برای این کالن شهر ۱۹ روز 
هوای پاک، ۶۹ روز سالم، سه روز ناســالم برای گروه های حساس و دو 
روز بسیار ناسالم ثبت شده بود.هرچند که علل و عوامل دخیل در افزایش 
غلظت آالینده ها در اصفهان متعدد و مختلف هستند، اما همکاری همه 
جانبه دستگاه ها در این اســتان و حرکت همگام در زیر چتر قانون هوای 
پاک می تواند در کاهش روز های ناسالم و افزایش روز های پاک اصفهان 
اثرگذار باشد.منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان  گفت: منابع آالینده هوا بــه دو بخش منابع طبیعی و منابع غیر 
طبیعی )انسانی( تقســیم می شــوند، منابع طبیعی آالینده هوا شامل 
حریق های مراتع، جنگل ها و طوفان های گرد و غباری هســتند که باعث 
افزایش غلظت ها می شوند.شیشه فروش بیان کرد: در استان اصفهان 
سه میلیون و دویست هزار هکتار مناطق بیابانی داریم که در بعضی مناطق 
با مرز های بیابانی ما مشترک هستند، مانند کویر مرنجاب که مرز مشترک 
استان های اصفهان، قم و سمنان است یا کویر سیاه کوه که مرز استان های 
اصفهان و یزد در انارک و جندق است که خشکی و گرد و غبار آن مناطق به 

داخل استان منتقل می شود.وی اضافه کرد: یکی از علل افزایش غلظت 
آالینده ها در فصل بهار و تابستان فعال شدن کانون های گرد و غبار است. 
۱۶ کانون گرد و غبار داخلی در اســتان اصفهان شناســایی شده که البته 
کانون های گرد و غباری که بیرون استان هستند نیز بر شدت این موضوع 
اثرگذار خواهند بود.شیشه فروش ادامه داد: کمی بارش، شرایط خشکی 
رودخانه زاینده رود و کمبود منابع آبــی زمینه ایجاد و بروز گرد و غبار را در 
استان افزایش داده است، به خصوص اینکه در بیش از صد هزار هکتار از 
اراضی نیز به علت خشکسالی گهگاه کشاورزی صورت نمی گیرد.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: با تصویب قانون هوای 
پاک در کشور مبنای فعالیت و برنامه های اجرایی همه دستگاه ها قوانینی 
شد که مجلس شورای اسالمی تصویب و ابالغ کرده بود و همه دستگاه ها 
موظف هستند برای کاهش انتشــار آالینده ها، اقدامات موثری را انجام 
دهند.شیشه فروش گفت: با تصویب قانون هوای پاک مقرر شد دبیرخانه 
ای به نام کارگروه کاهش آالیندگی هوا که محور آن محیط زیســت است 
تشکیل شود و بایستی هر ماه جلســه تشکیل دهد و برای کاهش منابع 
آالینده ها سند تدوین کند.بابک صادقیان، رییس اداره امور آزمایشگاه های 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان نیز اظهار کرد: در سال 
های۹۲ تا ۹۶ قبــل از ابالغ قانون هوای پاک برنامــه جامع کنترل کیفی 
هوای اصفهان را داشتیم، از سال ۹۶ که قانون هوای پاک ابالغ شد و آیین 
نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران رسید روال کار تغییر 

کرد و این قانون مالک و معیار فعالیت محیط زیست قرار گرفت.وی ادامه 
داد: با توجه به وظایف هر دســتگاه اجرایی، پیگیری های الزم در استان 
اصفهان انجام شد که برخی از این موارد اســتانی بودند و بخشی از این 
فعالیت ها به اقدامات ملی باز می گردد مثل از رده خارج کردن خودرو های 
فرسوده، همچنین استاندارد ســازی صنایع خودرو سازی که به صورت 
کالن و ملی پیگیری می شوند.رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان بیان کرد: در سه ماهه نخست سال ۹۹ طبق 
آمار نسبت به سال گذشته تعداد روز های هوای پاک اصفهان تقریبا از یک 
سوم هم کمتر شده است؛ این در حالی است که به دلیل محدودیت های 
شیوع ویروس کرونا و قرنطینه های خانگی انتظار می رفت که آمار به گونه 
ای دیگر باشــد.صادقیان تصریح کرد: باید شــفاف بیان کرد که روز های 
هوای پاک با میــزان بارندگی ارتباط مســتقیم دارد و با توجه به کاهش 
بارندگی در اصفهان شــاهد کاهش آالیندگی ها نبودیم.صادقیان افزود: 
میزان بارندگی اصفهان در سه ماهه نخست سال ۹۹ طبق آمار هواشناسی 
به مراتب کمتر از همه کالن شهر های کشور بوده و میزان بارندگی اصفهان 
کمتر از یک سوم کالن شهر هایی همچون تهران، شیراز، مشهد، اراک، کرج 
و تبریز بوده است؛ بنابراین با این شرایط اقلیمی باید انتظار افزایش غلظت 
آالینده ها و هوای ناسالم را در اصفهان داشته باشیم.وی گفت: طبق آمار 
نه تنها در سه ماهه نخست امسال، بلکه در اسفند سال ۹۸ نیز نسبت به 
زمان مشابه در سال ۹۷ با پایداری هوا و کاهش بارش ها به مراتب به سمت 
انباشت آالینده ها پیش رفتیم؛ به طوری که در بازه زمانی اسفند ۹۸ و سه 
ماهه نخست سال ۹۹ می شود شاهد کاهش بارندگی ها نسبت به زمان 
مشابه در سال گذشته باشیم.رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان اضافه کرد:  کالن شــهر اصفهان از سمت 
شرق و شمال شرق در محاصره کانون های فرسایش بادی است که منابع 
انسانی مانند کوره های آجر و گچ نیز آن را تشدید می کنند.وی با اشاره به 
مواد ۶،۷،۸ و ۱۰ قانون هوای پاک بیان کرد: ایــن مواد قانونی مربوط به 
منابع متحرک هستند. منابع متحرک مانند بحث معاینه فنی خودروها، 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، اعمال قانون برای خودرو های فرسوده 
و اجرای محدوده های ترافیکی است که در اصفهان پیگیری و گزارش آن ها 
را به دستگاه های نظارتی استان و کشــور ارائه می کنیم.رییس اداره امور 
آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
در حال جمع آوری و تهیه گزارشی از اقدامات همه دستگاه های اجرایی 
برای اجرای قانون هوای پاک در اصفهان برای دیوان محاسبات هستیم و 
موضوع اجرایی کردن قانون هوای پاک به صورت کامال جدی و بدون وقفه 
پیگیری و در مواردی که قانون نظارت بر اجرای قوانین را به محیط زیست 

واگذار کرده باشد با جدیت اقدام می کنیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به ساختمان 
های ناایمن اصفهان، گفت: اعــالم کردن آمار صحیح 
نیست؛ در ابتدا ســاختمانی را بازدید کردیم اما شاید 
پس از بازدیــد تجهیزات خراب شــود این تجهیزات 
نیازمند نگهداری اســت و یا اینکه ساختمان را تغییر 
کاربری می دهند و این ها مواردی است که ساختمان 
را ناامین می کند.فرهاد کاوه آهنگران در این خصوص 
اظهار کرد:  ۲5 ایســتگاه آتش نشــانی در کالن شهر 
اصفهان وجود دارد که هر ایستگاه وظیفه دارد مناطق 
عملیاتی خود را بازدید کند.ســخنگوی سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: ما 
ضابط قضایی نیستیم که ســاختمان های ناایمن را 

پلمب کنیم؛ اما به این ســاختمان ها  تذکر و هشدار 
می دهیم.وی افزود: به طور مرتب و روزانه در چندین 
سال گذشــته بازدید ها و هشدار ها انجام شده است؛ 
اصفهان یکی از شهرهایی است که مردم از ما به خاطر 
سختگیری در ساختمان ها دلخور هستند و این برای 
ما افتخار است.کاوه آهنگران با توضیح اینکه ما مردم 
را اذیت نمی کنیم؛ اما باید تمام مــوارد ایمنی رعایت 
شــود، بیان کرد: بازدیدهای آتش نشانی قبل، حین و 
پس از ساخت اســت و این بازدیدها به صورت دوره 
ای به عنوان مثال شش ماه و یا دو سال بعد از ساخت 
انجام می شــود.وی اضافه کرد: مــا موظف به بازدید 
دوره ای نیســتیم اما به دلیل جان همشهریان عزیز 
بازدیدها به صورت دوره ای بررسی می شود؛ متاسفانه 
قانون محکمی در این زمینه وجود ندارد که چه کسی از 

کدام شهرداری، آتش نشــانی و دادگستری، مسئول 
این مورد است.ســخنگوی آتش نشــانی شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: اگر قانون مشخصی در این 
زمینه وجود داشت دست ما بازتر می شد.وی با اشاره 
به ساختمان های ناایمن اصفهان، گفت: اعالم کردن 
آمار صحیح نیست؛ در ابتدا ساختمانی را بازدید کردیم 
اما شــاید پس از بازدید تجهیزات خراب شــود این 
تجهیزات نیازمند نگهداری است و یا اینکه ساختمان 
را تغییر کاربری می دهند و این ها مواردی اســت که 
ســاختمان را ناامین می کند.سخنگوی آتش نشانی 
شهرداری اصفهان بیان کرد: یک سری از شرکت های 
ایمنی از ما مجوز کار دارند و اگر ببینیم سیستم های 
ضدحریق به مالک تحویل داده نشده است، از لیست 

خود خارج می کنیم.

 سخت گیری ها نسبت به ایمنی ساختمان ها
 به اصفهان رسید

پایگاه دائمی غربالگری 
بینایی سنجی اردستان 

راه اندازی شد
سال گذشته  پنج پایگاه غربالگری بینایی 
سنجی در شهرهای اردستان، زواره، مهاباد، 
روســتاهای تلک آباد و امیران راه اندازی 
شد؛ اما امســال به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا و لزوم  رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی این پایــگاه ها تنهــا در مرکز 

شهرستان ایجاد شده است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خبر داد:

 کاهش 6 درصدی تعداد جان باختگان تصادفات
 درون شهری اصفهان

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حوزه درون شهری طی ۳ ماهه 
امسال کاهش ۱۱ درصدی تعداد تصادفات و ۶ درصدی در تعداد جان باختگان را داشته ایم، گفت: 
روند کاهشی تصادفات قابل قبول نیست و همچنان باید کاهش یابد. سرهنگ محمد رضا محمدی 
با اشاره به باال بودن آمار تصادفات رانندگی اصفهان باتوجه به وسعت، موقعیت جغرافیایی و جمعیت 
این استان، اظهار کرد: اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش تصادفات در حوزه درون شهری 
و برون شهری را داشته ایم ولی همچنان آمار تصادفات باالست و جزو سه استان کشور هستیم که 

هر سال باالی هزار نفر کشته در تصادفات داریم.
وی با اشاره به اینکه طی ۳ ماهه امسال در حوزه درون شهری کاهش ۱۱ درصدی در تعداد تصادفات 
و ۶ درصدی در تعداد جان باختگان را داشته ایم، افزود: کاهش آمار تعداد و جان باختگان تصادفات 
دالیل مختلفی دارد که از جمله می توان به برخورد جدی پلیس با تخلفات اشاره کرد. رعایت قوانین 
از سوی مردم و کاهش سفرها به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز می تواند در این زمینه موثر باشد.

رییس پلیس راهور اســتان با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگ سازی و آموزش، 
 گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته، روند کاهشــی تصادفات قابل قبول نیست و همچنان باید 

کاهش یابد.

کشف 150 تن شکر احتکار شده در فالورجان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف ۱5۰ تن شکر احتکار شــده به ارزش ۱۲میلیارد ریال در 
عملیات ماموران انتظامی شهرستان فالورجان خبرداد.سردار محمدرضا میرحیدری اظهار داشت: 
ماموران پلیس امنیت عمومی شهرســتان فالورجان مطلع شدند، مقدار زیادی شکر در یک کارگاه 
احتکار شده که بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: پس 
از هماهنگی های الزم یک گروه از ماموران پلیس امنیت عمومی و بازرسان سازمان معدن و تجارت 
از محل بازرسی کردند که ۱5۰ تن شکر احتکار شده، کشف شد.وی ادامه داد: برابر اعالم کارشناسان 
مربوطه ارزش این محموله احتکار شده ۱۲ میلیارد ریال اعالم شده است.میرحیدری اظهار داشت: 
 همچنین در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع

 قضایی شد.

 کشف 400 کیلو تریاک در عملیات یگان 
تکاوری اصفهان

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف 4۰۰ کیلو تریاک در 
عملیات ویژه ماموران یگان تکاوری این فرماندهی خبرداد.غالمحسین صفری اظهار داشت: ماموران 
یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشــرافیت، دقت و تیزهوشی باالی خود حین 
کنترل و رصد محور خاکی اطراف ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین به یک دستگاه 
خودروی سواری سمند و دو نفر کوله بر که به صورت پیاده در حال تردد در این محور بودند، مشکوک 
و آن ها را متوقف کردند.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: 
پس از متوقف شدن خودرو و افراد کوله بر، ماموران در بازرســی دقیق از خودرو ۳۶۰ کیلو و از کوله 
افراد پیاده 4۰ کیلو تریاک را کشف کردند.وی با اشاره به کشف 4۰۰ کیلو تریاک در این عملیات اظهار 
 داشت: در این رابطه 4 سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر  روزناجا

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

استانداری و دانشگاه علوم 
پزشکی سریع تر زمینه ایجاد 
محدودیت های احتمالی را 

فراهم کنند
نماینـده اصفهـان در مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا بیـان اینکـه کرونـا را نبایـد 
کوچـک شـمرد، گفـت: مـردم مسـائل 
بهداشـتی را رعایـت کـرده و اسـتانداری و 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان نیـز هر 
چـه سـریع تر زمینه هـا را بـرای برقـراری 
محدودیت هـای احتمالـی ایجـاد کننـد.

عبـاس مقتدایـی افـزود: اگـر بخواهیـم 
اصنـاف و فروشـگاه ها را کامـل ببندیـم، 
آسـیب های جـدی بـه اقتصـاد کشـور و 
تـوان اقتصـادی جامعـه وارد می شـود و 
اگـر هـم آن هـا بـدون توجـه بـه مسـائل 
بهداشـتی بـه کار خـود ادامـه دهنـد، بـا 
فاجعـه بیمـاری مواجـه می شـویم. پس 
بایـد ضمـن انجـام فعالیت هـای روزمـره 
دسـتورالعمل های بهداشـتی را نیز رعایت 
کنیم تا با مشـکالت جدی بیمـاری مواجه 
نشـویم.مقتدایی بـا اشـاره بـه لـزوم بهره 
گیـری از تجربیـات کشـور های دیگـر در 
خصـوص مبـارزه بـا کرونـا تصریـح کـرد: 
برخـی کشـورها بودنـد کـه همزمـان بـا 
ایـران بـه مشـکالت کرونـا مبتـال شـدند؛ 
امـا اکنون وضعیـت نسـبتا بهتـری دارند. 
بایـد از الگوهـای بهداشـتی ایـن کشـورها 
بهـره بگیریـم و از تجربیات آنان اسـتفاده 
کنیـم، در ایـن خصـوص نیـز در آینـده 
گفت وگوهایـی را نیـز بـا وزیـر بهداشـت 
خواهم داشـت. وی در پایان اظهار داشت: 
مجلـس نسـبت مسـائل مختلـف کرونـا 
و پسـا کرونـا حساسـیت دارد. همانطـور 
که بایـد همدلـی و اتحـاد مردم برجسـته 
سـازی شـود و فرهنـگ جامعه مـا در دنیا 
دیده شـود، مجلس نیز الزم اسـت به کادر 
بهداشـتی و مـردم کمک کنـد. مجلس در 
حال حاضـر و در آینـده برنامه هایـی برای 
کاهـش آسـیب های کرونـا در نظـر دارد.

معاون اداره کل هواشناسی استان خبرداد:

پیش بینی بارش های دیرهنگام پاییزی در اصفهان
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: الگوها نشان می دهد، بارش های دیر هنگام را در پاییز داریم و میزان این بارش ها نیز کمتر از 
نرمال است.نوید حاج بابایی اظهار کرد: در تابستان با توجه به اینکه فصل بارشی نیست، پیش بینی ها حکایت از شرایط نرمال را دارد و عدد نرمال برای این فصل عدد 
قابل توجهی نیست؛ برای غرب استان شرایط بارش مهیا بوده اما این بارش تاثیری بر ذخایر آبی ندارد.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
تصریح کرد: همچنین الگوها نشان می دهد، بارش های دیر هنگام را در پاییز داریم و میزان این بارش ها نیز کمتر از نرمال است.وی افزود: در ماه خرداد ، افزایش 
دمای قابل توجهی را در استان و به ویژه در مناطق غربی تجربه کردیم و دما سه تا چهار درجه افزایش داشت.حاج بابایی بیان کرد: در تیرماه این وضعیت کمتر شده و 
انتظار داریم در ماه های تیر و مرداد یک تا دو درجه نسبت به نرمال، دما باالتر باشد.نوید حاج بابایی بیان کرد: وضعیت بارش در سرچشمه های آبی استان نسبت به 
سال گذشته و حتی نسبت به بلند مدت هم کمتر است و میزان تبخیر هم بیشتر شده که نشان می دهد در ماه های آینده با تشدید خشکسالی از نوع آب شناسی رو به 

رو هستیم.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: توصیه می کنیم که کلیه برنامه ها با رویکرد خشکسالی باشد.
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زمان دیدار های باقی مانده سپاهان در آسیا مشخص شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ برگزاری ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2020 را اعالم کرد 
و به این ترتیب تاریخ برگزاری بازی های سپاهان اصفهان در این مرحله مشخص شد.طبق توافق 
صورت گرفته تمام مسابقات لیگ قهرمانان آســیا 2020 تا مرحله نیمه نهایی به صورت متمرکز به 
میزبانی یک کشور به صورت مجزا در دو منظقه شرق و غرب برگزار خواهد شد.به این ترتیب سپاهان 
که در گروه D قرار دارد باید روز دوشنبه 2۵ شهریور ماه با النصر عربستان دیدار کند، همچنین در روز 
جمعه 2۸ شهریور ماه در دیدار برگشت با النصر بازی کند.طالیی پوشان در پنجمین دیدار خود روز 
دوشنبه ۳۱ شهریور ماه باید با العین امارات بازی کنند و در روز پنجشنبه ۳ مهر ماه در آخرین دیدار 
مرحله گروهی به مصاف السد قطر خواهند رفت.سپاهان در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا با 
یک برد و یک شکست و کسب ۳ امتیاز در رده سوم گروه خود قرار دارد؛ السد قطر و النصر عربستان 
با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و العین امارات بدون امتیاز چهارم است.نکته دیگر در خصوص لیگ 
قهرمانان آسیا این که AFC از کشورهای نامزد میزبانی درخواست کرده تا پا پیش بگذارند و شروطی 
را برای کشــور میزبان درنظر گرفته است؛ اما نکته قابل تأمل این اســت که تمام هزینه ها از بلیت 

سفرها، تغذیه و محل اقامتگاه در کشور میزبان برعهده باشگاه هاست.

تراکتور در جوان ترین حالت در مقابل استقالل
تراکتور در حالی حساس ترین مسابقه هفته بیست و چهارم لیگ برتر را مقابل استقالل برگزار می کند 
که جوانان این تیم در آمادگی باالیی قرار دارند چراکه از ابتدای شروع تمرینات زیر نظر ساکت الهامی 
کار کرده و  همین اتفاق احتماال آنها را برای دومین بازی پیاپی به ترکیب برساند.تیم فوتبال تراکتور در 
دو دیدار اخیرش مسعود شجاعی و اشکان دژاگه، دو بازیکن ملی پوش و موثر خود را به دلیل غیبت 
طوالنی مدت در تمرینات در اختیار نداشت و این اتفاق موجب شد تا بازیکنانی مثل سعید مهری، 
رضا شکاری، محمدرضا آزادی و ... به ترکیب سرخ پوشــان فوتبال آذربایجان راه پیدا کنند.مهری 
که تا پیش از تعطیالت لیگ برتر بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی به کار گرفته می شد، دو مسابقه 
است به طور کامل در میانه میدان بازی می کند و توانسته نمایش خوبی در ترکیب تراکتور ارائه دهد.

پرونده »استراماچونی« قطورتر از برانکو!
یکی از پرونده هایی که باشگاه استقالل درگیر آن شده، پرونده شکایت استراماچونی است؛ مربی 
ایتالیایی که خواهان دریافت کل مبلغ قرارداد دو ســاله خود شده است.استراماچونی از استقالل 
شکایت کرده، ولی مدیران باشگاه هنوز زمان الزم را برای حل و فصل این شکایت در اختیار دارند. 
در این مورد شنیده می شود شــاید خود احمد ســعادتمند راهی ایتالیا شــود تا از استراماچونی 
تخفیف بگیرد. البته آبی پوشان باید قبل از استراماچونی پرونده امثال شفر، بویان و ایسما را حل 
و فصل کنند.در واقع مدیران باشگاه استقالل باید ۱00 هزار دالر پول رضایت نامه به باشگاه پاختاکور 
ازبکستان بدهند آن هم در شــرایطی که دالر حدود 2۱ هزار تومان شده اســت.به هر حال پرونده 
شکایت استراماچونی قطور است و حتی گفته می شود دردسر هایی را برای باشگاه استقالل در پی 

خواهد داشت؛ شکایتی حتی قطورتر از پرونده برانکو و پرسپولیس!

پایان اعتصاب بازیکنان نفت مسجدسلیمان 
بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان که طی چند روز گذشته به خاطر مشکالت مالی از تمرین 
سر باز زدند، پنجشنبه تمرینات خود را از سر گرفتند.نفتی ها  جلسه ای با مدیران باشگاه داشتند که 
مسئوالن قول دادند در روزهای آینده، چک باقی مانده قرارداد آنها را پرداخت کنند.با تعویق دیدار 
شاگردان مهدی تارتار مقابل فوالد خوزستان، زردپوشان به زودی، تمرینات خود را در تهران پیگیری 

می کنند تا آماده دیدار برابر نساجی مازندران شوند.

هفته بیست وچهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال؛

سپاهانی ها به دنبال هشتمین پیروزی خانگی

سمیه مصور  دیدارهای هفته بیسـت و چهـارم رقابت 
های لیـگ برتر در شـرایطی عصـر امروز 
با برگـزاری پنـج دیـدار پیگیری  می شـود کـه در یکـی از دیـدار های 
حسـاس این هفتـه طالیی پوشـان نصـف جهـان در ورزشـگاه نقش 

جهان، میزبان تیم پارس جنوبی جم هستند.
تیم سـپاهان در حالی آمـاده دیدار با تیـم پارس جنوبی می شـود که 
با تسـاوی این تیـم مقابل  سـایپا در هفته گذشـته فاصله سـپاهان با 
صدر جدول به دوازده امتیاز رسـیده اسـت. شـاگردان امیر قلعه نویی 
که مقابـل گل گهر سـیرجان عملکرد خوبـی را بعد از چند مـاه تعطیلی 
بـه نمایـش گذاشـته بودنـد در مقابـل سـایپا راه بـه جایـی نبردنـد و 
تنها بـا یـک امتیـاز روانـه اصفهـان شـدند. این تسـاوی موجب شـد 
تـا دیـدار سـپاهانی ها بـا پـارس جنوبـی اهمیـت زیـادی بـرای این 

تیـم پیـدا کند. 
 طالیی پوشـان بـرای کسـب تمـام امتیـازات این دیـدار خانگـی کار 
سـختی در پیـش دارد، پـارس جنوبـی تیـم سرسـختی اسـت که به 
راحتـی امتیاز از دسـت نمـی دهـد. این تیـم که هـم اکنون با کسـب 

20 امتیـاز در رده سـیزدهم جـدول 
رده  بندی جای گرفته اسـت بـرای فرار از منطقه سـقوط نیاز به کسـب 

سـه امتیـاز ایـن دیـدار دارد. شـاگردان افاضلـی خطـر سـقوط را بـه 
شـدت احسـاس می کننـد و همیـن موضوع سـبب می شـود تـا آنها 
در هفته های پایانـی لیگ از انگیـزه دوچندانی برخوردار بـوده و برای 

باقـی مانـدن در لیگ بـا تمام وجـود بـازی کنند.
شـاگردان قلعه نویی که در این فصـل از ۱۱ بازی خانگی ۷ برد کسـب 
کرده انـد بـه دنبال کسـب هشـتمین پیـروزی خانگی فصل هسـتند، 
آنهـا دو هفته پیـش نیز در آغـاز مجـدد رقابت های لیگ موفق شـدند 

در خانه بـه راحتی از سـد گل گهر سـیرجان بگذرند.
تیـم فوتبال سـپاهان در حالـی به مصاف پـارس جنوبی جـم می رود 
که بـه جمـع مصدومـان ایـن تیـم سـروش رفیعی نیـز اضافه شـده 
اسـت و رسـیدن او به بازی با پـارس جنوبی در هالـه ای از ابهـام قرار 
دارد. البتـه وضعیـت بدنی امیـد نورافکـن بهتر شـده و احتمـال دارد 

امیـر قلعـه نویـی از او در بازی امـروز اسـتفاده کند.
چالـش اصلـی قلعه نویـی در بـازی امـروز، حـل معضـل گلزنـی 
سـپاهان اسـت. قلعه نویـی به خوبـی می داند برای کسـب سـهمیه و 
باقی مانـدن کورسـوی امیـد قهرمانی، چـاره ای جـز پیـروزی در این 

دیـدار نـدارد و بایـد مشـکل گلزنـی مهاجمانـش را برطـرف کنـد.
از طـرف دیگـر غیبـت نورافکـن و غیبـت احتمالـی رفیعـی به دلیـل 

مصدومیـت، خالقیت خط میانی سـپاهان را کاهـش داده و می تواند 
سـپاهان را در فـاز هجومـی بـا مشـکل روبـه رو کنـد. بـا ایـن وجـود 
تجربـه بـاالی سـپاهانی ها و بازی خوانـی قلعه نویـی می توانـد در 
این دیـدار عصـای دسـت زردپوشـان شـده و شـرایط را بـه نفـع آنها 

تغییـر دهـد.
پیـروزی طالیـی پوشـان بـا توجـه بـه نتیجـه دیـدار حسـاس 
پرسـپولیس و ماشـین سـازی می تواند امید های آنها را برای کسب 
قهرمانی بـار دیگـر برگرداند. نتیجـه این دیدار عـالوه بر سـپاهانی ها 
بـرای تیم هـای شـهر خـودرو، تراکتور، فـوالد خوزسـتان و اسـتقالل 

تهـران نیـز اهمیـت دارد. 
شـاگردان قلعـه نویـی بـا شـهرخودرو هـم امتیـاز بـوده و تیـم های 
فـوالد، تراکتـور و اسـتقالل بـا اختـالف یـک، دو و چهـار امتیـاز در 
تعقیـب ایـن تیـم هسـتند و همیـن نزدیکـی امتیـازات موجـب 
شـده تـا در ایـن هفتـه هـای پایانـی لیـگ برتـر کـورس شـدیدی 
بـر سـر کسـب سـهمیه آسـیایی ایجـاد شـود. بـه نظـر مـی رسـد 
بـا توجـه بـه نیـاز هـر دو تیـم بـه پیـروزی در ایـن دیـدار، یکـی از 
 زیباتریـن دیدارهـای ایـن هفتـه در ورزشـگاه نقـش جهـان 

شکل بگیرد.

خبر  روز

»دالیچ« تا پایان جام جهانی قطر در کرواسی
زالتکو دالیچ با تیم ملی فوتبال کرواسی توانســت در جام جهانی 20۱۸ روسیه خوش بدرخشد و 
برای نخستین بار در تاریخ با کرواسی به فینال راه پیدا کند، هر چند که در نهایت برابر تیم ملی فوتبال 
فرانسه تن به شکست داد.قرارداد وی تا سال 2020 و تا پایان مسابقات یورو 2020 اعتبار داشت که 
سرانجام به دلیل همه گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد، بنابراین مذاکرات برای تمدید قرارداد 
او با فدراسیون فوتبال کرواسی شروع شد و داوور سوکر و دالیچ موافقت کردند موفق ترین مربی 
کروات تا پایان جام جهانی 2022 روی نیمکت این تیم باشد.دالیچ به این ترتیب باید سال آینده 
کرواسی را برای یورو 2020 و در ادامه برای رقابت های انتخابی جام جهانی که در زمان فشرده ای 
برگزار خواهد شد، آماده کند. او امیدوار است بتواند تیم نایب قهرمان جهان را به جام جهانی 2022 
برساند.رقابت های ملی دو ماه دیگر در اروپا از سر گرفته می شود و تیم ملی فوتبال کرواسی باید 
در لیگ ملت ها به دیدار پرتغال و سپس فرانســه برود که بازی با فرانسه تکرار فینال جام جهانی 

روسیه خواهد بود.

آنچلوتی و تکذیب شایعه پیوستن »خامس« به اورتون
درحالی که طی روزهای اخیر شــایعاتی درباره انتقال خامس رودریگز، ســتاره کلمبیایی رئال 
مادرید به اورتون مطرح شده، کارلو آنچلوتی ســرمربی اورتون این شایعات را به صورت تلویحی 
رد کرد. آنچلوتی در پاســخ به پرســش های خبرنگاران گفت خامس را دوست دارد ولی معتقد 
است او در رئال ماندگار خواهد شــد.آینده خامس در برنابئو در ماه های اخیر با شایعات زیادی 
همراه بوده، خامس 2۸ ســاله تابستان گذشــته بعد از دو ســال حضور قرضی در بایرن مونیخ 
به رئال بازگشــت. خامس امیدوار بود در تیم زیدان جایگاهی ثابت به دســت بیاورد ولی او در 
فصل جاری تا کنون تنها ۱۴ بار برای رئال به میدان رفته و اخیرا وارد آخرین ســال قرارداد خود با 
باشگاه اسپانیایی شده است.آنچلوتی شش سال پیش زمانی که هدایت رئال را به عهده داشت، 
خامس را اولین بار به این تیم منتقل کرده بود، او درباره شــایعات اخیــر درباره انتقال خامس 
به اورتون و همراه شــدن دوباره او با شاگرد سابقش این شــایعات را تلویحا رد کرد.سرمربی در 
این باره گفــت: » خامس رودریگز؟ من او را بــه عنوان یک بازیکن خیلی دوســت دارم. وقتی 
من رئال را ترک کردم خامس هــم با من به بایرن آمــد. ولی بعد از آن که من بــه ناپولی رفتم 
شایعات درباره پیوســتن او به ناپولی قوت گرفت که فقط شــایعه بود. حاال هم شایعه پیوستن 
او به اورتون باال گرفته«.آنچلوتی به روزنامه انگلیســی گاردین گفت: » راســتش را بخواهید من 
 خامس را خیلی دوســت دارم ولی او بازیکن رئال مادرید اســت و به نظر من فعال بازیکن رئال 

خواهد ماند«.

اسطوره ایتالیایی در رویای مربیگری در قاره آمریکا
دانیله دروسی که پس از خداحافظی از رم به نظر می رسید بازنشســته خواهد شد، با قراردادی 
یک ســاله به باشــگاه محبوبش در آرژانتین یعنی بوکاجونیورز پیوست. اســطوره جالوروسی 
گفته بود کــه نمی توانســت بدون بازی بــرای بوکا بازنشســته شــود.دوران حضور دروســی 
در بوکا طوالنــی نشــد و مصدومیت هــا در نهایت باعــث قطع همــکاری طرفین شــد. ژانویه 
گذشــته بعد از یک دوره پنج ماهه بــازی در بوکا بود کــه او در نهایت اعالم بازنشســتگی کرد و 
کفش هایش را آویخت.دروســی، اما می خواهد بار دیگــر راهی این تیم آرژانتینی شــود، ولی 
این بار به عنوان مربی. اســطوره رم و فوتبال ایتالیا در این رابطه گفت: بایــد به آرژانتین برگردم 
و از همه کســانی که به من کمک کردند تشــکر کنم. شــاید گزینه آخر برای هدایت بوکاجونیورز 
 باشــم، اما دوســت دارم روزی هدایت این تیــم را برعهده بگیــرم. باید ابتــدا از تیم های پایه

 شروع کنم.

 فوتبال جهان

جواد محمدی خبر داد:

کمک 4۵ میلیاردی سال 
 آینده کارخانه ذوب آهن
 با باشگاه تصویب شد

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن پستی را در صفحه 
شــخصی خود در اینستاگرام منتشــر و خبر از 
تصویب مبلغ پیشنهادی کمک شرکت ذوب آهن 
به این باشگاه در فصل ۱۳۹۹-۱۴00 باشگاه داد. 
جواد محمدی ضمن بیان اینکه روز پنجشــنبه، 
روز سرنوشــت سازی برای باشــگاه ذوب آهن 
بوده، اعــالم کرد کمک کارخانه به باشــگاه ذوب 
آهن نســبت به قبل افزایش یافته است.در این 
پست آمده اســت: »در روزهای سختی که کرونا 
تمامی ابعاد زندگی روزمره را تحت الشعاع قرار 
داده و به همین جهت شــرایط ســختی بر تیم 
فوتبال باشــگاه حاکم شده ان شــاءا... با لطف 
خدا و تالش و جدیت اعضای تیم و برنامه ریزی 
های صورت گرفته به شــرایط عادی بازخواهیم 
گشت. ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹ روزی سرنوشت ساز در 
مورد آینده باشگاه بزرگ و ریشه دار ذوب آهن در 
مجمع عادی سالیانه شرکت بزرگ سهامی ذوب 
آهن بود که به مدد الهی و حمایت های دلسوزانه 
هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت و سایر 
مدیران ذی ربط و درایت و حمایت سهامدار عمده 
)شــرکت صدر تامین(، برنامه های ارائه شده در 
خصوص سال آینده مورد بررسی و موافقت قرار 
گرفته و کمک سالیانه شرکت به باشگاه نسبت به 
سال گذشته رشد خیلی خوبی را تجربه کرده و به 
مبلغ ۴۵0 میلیارد ریال تصویب شد. ضمن تبریک 
موضوع فوق به تمامی هواداران واقعی و دلسوزان 
ذوب آهن عزیز بر خود الزم مــی دانم از تمامی 
حمایت ها و زحمات بزرگواران که به آنها اشاره شد 
و همراهی رییس و اعضای محترم هیئت مدیره 
باشگاه و همکاران دلســوزم و هواداران واقعی و 
دلســوز که در تمامی زمان ها یار واقعی باشگاه 
هستند، تقدیر و تشکر کرده و از تمامی ورزشکاران 
و دست اندرکاران تیم های ورزشی باشگاه به ویژه 
تیم فوتبال انتظار است که پاسخ این برنامه ریزی 
و تالش ها را با زحمت و موفقیت در رقابت ها ارائه 
کرده و با شاد کردن دل هواداران و با قلبی سراسر 
رضایت از عملکرد خویش در درگاه ایزدمنان حقوق 

حالل و اندوخته زحمات خود را دریافت کنند.«

زش ور

مستطیل سبز در اصفهان زمین خوب برای فوتبال ساحلی نداریم
ملی پوش تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد در رابطه با وضعیت لیگ برتر فوتبال ساحلی و تیم صنعت فرش حداد، اظهار کرد: لیگ برتر فوتبال ساحلی به خاطر 
شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد و در حال حاضر دو هفته است که تمرینات را شروع کردیم. سال اولی است که به تیم صنعت فرش حداد می پیوندم و بازیکنان جوان 
و باتجربه خوبی در این تیم فعالیت می کنند.سعید پیرامون افزود: سرمربی گری تیم، برعهده علی نادری است که سابقه ملی دارد و این مربی از نظر فنی و اخالق چیزی 
کم ندارد، کار کردن با او لذت بخش است و می تواند به بازیکن بها دهد تا به تیم ملی برسد.ملی پوش تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد با بیان اینکه مشکل زمین 
تمرین داریم، خاطر نشان کرد: در این دو هفته ای که تمرینات شروع شده همه چیز خوب پیش می رود، اما زمین تمرین استاندارد نداریم. شهرهای ساحلی زمین های 
خوبی برای فوتبال ساحلی دارند، یزد ساحل ندارد اما یک زمین خوب در این شهر درست کردند. امیدوارم مسئولین اصفهان تیم را ببینند و اهمیت بیشتری به این رشته 

دهند.پیرامون تصریح کرد: سابقه سه سال بازی در لیگ برتر همراه با تیم ایفا اردکان را دارم که دو سال است به تیم ملی دعوت می شوم.

سخنگوی فدراسیون کشتی درباره لزوم تجدید نظر 
در تصمیم برگزاری رقابت های لیگ کشــتی آزاد و 
فرنگی بــا توجه به وخامت اوضاع شــیوع ویروس 
کرونا بــرای جلوگیــری از افزایش آمــار مبتالیان، 
اظهار کرد: قطعــا مهم ترین اصل برای فدراســیون 
کشتی حفاظت از سالمت کشــتی گیران، مربیان و 
دیگر نفرات دخیل در این رشته است. حضور کشتی 
گیران در رقابت های داخلی و بین المللی در صورت 
تایید حفظ سالمتی آن ها صورت می گیرد و اتحادیه 
جهانی کشتی نیز همواره بر لزوم حفاظت از سالمت 
کشــتی گیران در اوضاع فعلی تاکید کرده اســت.

محمدابراهیم امامــی افزود: بــرای برگزاری لیگ 
همانطور که از ســرگیری رقابت ها به دلیل شــیوع 
مجدد کرونا بــه تاخیر افتاد، بــرای برگزار کردن آن 

مهم ترین اصل برای فدراسیون اطمینان از سالمت 
کشتی گیران خواهد بود.وی تصریح کرد: ستاد ملی 
مقابله با کرونا تمامی موارد را رصد می کند و هر زمان 
که مجوز برگزاری لیگ کشتی را به فدراسیون بدهد، 
فدراســیون نیز اقدام به برگزاری لیگ خواهد کرد. 
تا زمانی که این مجوز از سوی ســتاد مقابله با کرونا 
ارائه نشــود، قطعا لیگ برگزار نمی شود. در صورت 
دادن مجوز نیز تمامــی پروتکل های بهداشــتی و 
دستورالعمل های ارائه شده برای برگزاری مسابقات 

رعایت می شوند.
امامی، درباره لغو اجرای چرخه انتخابی در انتخاب 
نفرات ملی پوش ایران در رقابت های جهانی 2020، 
در صورت برگزار شدن این مسابقات گفت: در صورت 
برگــزاری رقابت های جهانــی 2020، فرصت خیلی 

کمی برای حضور در این رقابت ها خواهیم داشت و 
به همین دلیل امکان اجــرای چرخه انتخابی وجود 
ندارد. طبق تصمیم گرفته شــده که در صورت تایید 
رییس فدراسیون قابلیت اجرا پیدا می کند، کشتی 
گیران بر اساس ضوابط سال قبل انتخاب می شوند.
سخنگوی فدراســیون کشتی خاطرنشــان کرد: در 
صورت تایید این موضوع، نفرات ملی پوش بر اساس 
نتایج شــان در رقابت های جهانی، آســیایی، جام 
تختی، تورنمنت رنکینگ ایتالیا در کشتی آزاد و دیگر 

رویدادهای مورد نظر انتخاب می شوند.

سخنگوی فدراسیون کشتی خبر داد:

ستاد کرونا مجوز ندهد لیگ کشتی برگزار نمی شود

وز عکس ر

دیدار بامدادی 
بیرانوند با اسکوچیچ 
قبل از سفر به بلژیک

علیرضــا بیرانوند،بامــداد دیــروز و 
ســاعاتی قبل از عزیمت به بلژیک 
با دراگان اســکوچیچ دیدار و گفت 
و گو کرد.ســرمربی تیم ملی در این 
نشســت برای بیرانوند در فصل تازه 
دوران بــازی اش آرزوی موفقیــت 
کرد.بیراوند قرار اســت بــه زودی 
درتست پزشــکی باشــگاه آتورپ 

شرکت کند.

تیم فوتبال سپاهان در حالی به مصاف پارس جنوبی 
جم می رود که به جمع مصدومان این تیم سروش 
رفیعی نیز اضافه شده است و رسیدن او به بازی با 

پارس جنوبی در هاله ای از ابهام قرار دارد
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

همراهی ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی با مجموعه های 
تبلیغی در تقویت فرهنگ دینی مردم موثر است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اســتان اصفهان در دیدار با معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه 
اصفهان با بیان اینکه همگی ما نسبت به حفظ دین مردم مسئولیت داریم، گفت: همراهی و همکاری 
ادارات فرهنگ و ارشاد اســالمی با مجموعه های تبلیغی و دینی مانند حوزه علمیه و دفتر تبلیغات 
اسالمی در تقویت فرهنگ دینی مردم موثر است. حجت االسالم »رمضانعلی معتمدی«  با تاکید 
بر اینکه وظیفه و رسالت نخســت حوزه های علمیه پرورش طالب دینی و مبلغ است، خاطرنشان 
کرد: در کنار این مسئله، می توانید با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه های فرهنگی 
هنری نیز برای طالب برنامه های مختلفی داشته باشید همچنین برای تربیت طالب حافظ قرآن نیز 
بخش قرآنی اداره کل آمادگی هرگونه همکاری را با حوزه  های علمیه دارد.وی با بیان اینکه می توانیم 
از خالقیت طالب علوم دینی برای بخش های مختلف هنری بهره ببریم، تصریح کرد: نگارش متون 
دینی با رویکرد قصه های قرآن برای نمایش های صحنه ای از جمله مواردی است که می توانیم از 
ظرفیت طالب حوزه علمیه اســتفاده کنیم.حجت االسالم »سید حسین مومنی« معاون تهذیب و 
تبلیغ حوزه علمیه اصفهان نیز در این جلســه ضمن اعالم آمادگی برای همکاری بین حوزه علمیه 
اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، حضور حجت االسالم معتمدی در مدیریت این 

اداره کل را فرصتی برای تعامل بیشتر و بهتر به ویژه در بخش های فرهنگی هنری دانست.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

ضلع شمال غربی منطقه 3 متحول می شود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: ضلع شمال غربی این منطقه با انجام اقدامات عمرانی متحول 
می شود.حسین کارگر اظهار کرد: محور تاریخی گردشگری دردشت ساماندهی شده که از محل ابن سینا و 
گذر از بازارچه دردشت، حمام شیخ بهایی، عصارخانه جماله و دو منار دردشت به ضلع شمال غربی مسجد 
جامع منتهی می شود.وی افزود: ساماندهی مسیر بازار تا مســجد جامع به طول ۳۹۰ متر با مبلغ پیمان 
شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ادامه داد: زمینی 
به وسعت یک هزار مترمربع متعلق به اداره پست در ابتدای خیابان ابن سینا وجود دارد که در حال حاضر به 
دلیل کمبود پارکینگ عمومی در اختیار شهروندان برای استفاده قرار گرفته است.وی تصریح کرد: در این 
محدوده )میدان شهدا، ابتدای خیابان ابن سینا( حدود ۱۵۰۰ متر مربع زمین دیگر نیز باید آزادسازی شود 
تا شرایط برای احداث پارکینگ طبقاتی مهیا باشد.کارگر خاطرنشان کرد: مسیر دوچرخه خیابان ابن سینا 
حدفاصل میدان شهدا تا بیمارستان امین به طول حدود ۴۰۰ متر با هزینه یک میلیارد ریال ایجاد شده است.

ساماندهی بزرگراه شهید چمران در رینگ سوم ترافیکی شهر اصفهان
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: بزرگراه شهید چمران در رینگ سوم ترافیکی شهر اصفهان 
ساماندهی می شود.علی اصغر شاطوری با اشاره به مطرح شدن طرح پروژه بزرگراه چمران در شورای 
سیاست گذاری و تصویب طرح ها، اظهار کرد: سال ها مردم در این قسمت از رینگ سوم با مشکالتی 
روبه رو هستند، که با تصویب این طرح و اجرایی شدن آن و اصالح و ساماندهی این بزرگراه در وقت و 
هزینه های شهروندان صرفه جویی و ترافیکی روان تر ایجاد شود.وی با تاکید بر اهمیت پروژه اصالح 
و ساماندهی بزرگراه شهید چمران افزود: در این قســمت از رینگ سوم ترافیکی اصفهان حدفاصل 
میدان الله تا پل شهید چمران، مشکالت خاصی دیده می شود به طوری که عدم دسترسی و فراهم 
نبودن ارتباط خیابان های جنوب و شمال بزرگراه و عدم دسترســی وسایل نقلیه و مسافت طوالنی 
مسیر پل شــهید چمران با میدان الله در دور برگردان ها بار ترافیکی بزرگراه شهید چمران را افزایش 
داده است.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح کرد: ایمنی پایین رانندگان در مسیر بزرگراه 

و عدم استفاده همه شهروندان از پل های عابر پیاده، منجر به حادثه و تصادفات متعددی می شود.

  سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در دیدار با شهردار اصفهان: 

نگاه خوب شهردار اصفهان به حوزه بین الملل باید در همه شهرها وجود داشته باشد 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و 
رســانه ای وزارت خارجه در دیدار با قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان 
گفت: دیپلماسی شهری و فرهنگی در زمان بسته بودن راه های سیاسی 
و اقتصادی، امکان برقــراری ارتباط بین المللی را فراهم می ســازد و 
اصفهان نقش مهمی در افزایش دیپلماسی شهری و فرهنگی و توسعه 

ارتباطات بین المللی دارد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، سیدعباس 
موسوی در دیدار با شهردار اصفهان با اشاره به اینکه نگاه شهردار اصفهان 
به موضوعات بین المللی بسیار خوب است و امیدواریم همه شهردارها 
چنین نگاهی داشته باشــند، افزود: توســعه ارتباطات بین المللی و 
خواهرخواندگی باعث می شود شهرهای کشور جهانی شوند. در بسیاری 
از کشورهای جهان تا صحبت از ایران می شود از اصفهان یاد می کنند که 
این اتفاق بسیار خوشایند است، وزارت خارجه این آمادگی را دارد که از 
ظرفیت شهر اصفهان استفاده کند. سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح 
کرد: خروج آمریکا از برجام باعث شد فشــارهای زیادی بر کشور وارد 
شود و اخیرا این مشکالت افزایش پیدا کرده و مردم ایران این فشارهای 
حداکثری را اکنون لمس می کنند. وزارت خارجه همواره سعی دارد باری 
از دوش مردم بردارد و کاری که باعث شود مشکالت افزایش پیدا کند، 
انجام ندهد. موسوی اظهار کرد: در بحث دیپلماسی شهری و عمومی راه 
باز است و اصفهان در این زمینه دارای پتانسیل های زیادی است که این 

امر کمک بسیاری به توسعه روابط بین المللی می کند.

تهدید کرونا را به فرصت توسعه دیپلماسی شهری تبدیل کردیم
شهردار اصفهان در این دیدار گفت: پس از توافق برجام، اصفهان رابطه خوبی 
با بسیاری از شهرهای دنیا از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری برقرار کرد. در این 
دوران نخستین هفته فرهنگی اصفهان در پاریس برگزار شد. در قالب برنامه 
هفته فرهنگی اصفهان ۳۸ برنامه در پاریس اجرا شــد که برای شهروندان 
این شهر بســیار جالب بود و بازتاب قابل توجهی در رسانه  های این کشور 
داشت.قدرت ا... نوروزی در دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
با اشاره به اشتیاق ســرمایه گذاران برای حضور در فعالیت های اقتصادی 
اصفهان، خاطرنشان کرد: در سفر به پاریس، سرمایه گذاران برای مشارکت 
اعالم آمادگی کردند. عالوه بر این در این مدت با شهرهایی همچون کراکف 
لهستان، سن پترزبورگ و خواهرخوانده های اصفهان مذاکرات خوبی انجام 
شده و پذیرای بسیاری از هیئت های تجاری خارجی در اصفهان بودیم. به 
تازگی هم عقد خواهرخواندگی با حیدرآباد مصوب شده و مقدمات آن در حال 
انجام است.وی با اشاره به رونق گردشگری در اصفهان ادامه داد: متاسفانه 
با شرایطی که پس از خروج آمریکا و تشدید تحریم های ایران اتفاق افتاد 
شرایط اصفهان برای توسعه گردشگری دشوار شد و این صنعت آسیب دید. 
از سوی دیگر شرایط اقتصادی شهرداری ها در حال حاضر متاثر از ویروس 
کروناست و چندان مطلوب نیســت اگرچه برنامه هایی برای مقابله با این 
موضوع در دست اقدام است تا بتوانیم این شــرایط را پشت سر بگذاریم.  
شهردار اصفهان تصریح کرد: پس از همه گیری بیماری کووید -۱۹ مدیریت 
شهری اصفهان تالش کرد این تهدید را به فرصتی برای ایجاد روابط محکم تر 

و دوستانه تر با شهرهای خواهر خوانده اصفهان تبدیل کند. در همین راستا 
با شیوع این بیماری در چین، مکاتباتی با شهردار شیان انجام شد که نتیجه 
بسیار مطلوبی داشت و با همه گیری بیماری کووید -۱۹ در اصفهان مدیران 
این شــهر به کمک اصفهان آمدند.  نوروزی ادامه داد: این حرکت، سیاسی 
و انسان دوستانه بود. با گســترش این بیماری در دنیا با شیان چین و ۱۲ 
خواهرخوانده اصفهان و ۹ سازمان  بین المللی که شهرداری اصفهان در آنها 
عضویت دارد، مکاتبه شد. به دلیل برخی اتفاقات سیاسی روابط اصفهان با 
برخی خواهر خوانده ها تیره بود ؛اما در مکاتبه ها با این شــهرها پاسخ های 
خوبی را دریافت کردیم. نوروزی با بیان اینکه تمام تالش شهرداری ها جلب 
رضایت شهروندان است، گفت: رضایت عمومی مردم مبنای امنیت یک کشور 
است، شرایط کنونی اقتصادی رضایت مردم را کاهش می دهد بنابراین باید 
راهکارهایی اندیشیده شود تا مردم دچار کمترین خسارت شوند. امیدوارم 

راهکارهای سیاسی و دیپلماسی به خوبی از سوی دولت پیش رود. 

اصفهان در تمام قاره ها خواهرخوانده دارد
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان نیز در این جلسه 
با اشاره به دســتور شــهردار برای توســعه ارتباط اصفهان با شهرهای 
خواهرخوانده ها اظهار کرد: اصفهــان در تمام قاره ها خواهرخوانده دارد 
و این امر یک مزیت محسوب می شود.ایمان حجتی در دیدار شهردار 
اصفهان و سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ارتباط یک شهر 
با شهرهای خواهرخوانده ها باعث دوســتی میان مردم و ایجاد رابطه 
فرهنگی می شود، ادامه داد: مدیریت شهری اصفهان در سه سال گذشته 
تالش کرده اتفاقاتی که در حوزه سیاست خارجی کشور رخ داده و باعث 
قطع ارتباط بین شهرها شده است را با اســتفاده از دیپلماسی شهری 
برای اصفهان حل کند و از طریق دیپلماسی شهری، روابط مطلوب را با 
شهرهای خارجی و خواهرخوانده ادامه دهد. مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان افزود: مدیریت شهری اصفهان در شرایط 
همه گیری ویروس کووید- ۱۹ توانســت روابط خود را با بارسلونا که از 
خواهر خوانده های مهم اصفهان است، مجدد برقرار کند و امروز با اکثر 
خواهر خوانده های اصفهان شــرایط مطلوبی برقرار شده است. اگرچه 
باید توجه داشــت برخی اتفاقات در دیپلماسی رسمی باعث می شود 
روابط بــا خواهرخوانده ها در برخی برهه ها دســتخوش تغییر شــود.

حجتی با بیان اینکه شکل گیری دانش، مهارت و نگرش بین المللی در 
تمام مجموعه های شهر از دیگر اهداف شهرداری اصفهان است، گفت: 
در این راستا از شــهروندانی که طرح و یا ایده ای دارند نیز دعوت شده 

تا با شهرداری اصفهان برای توسعه دیپلماسی شهری همکاری کنند.

با مسئولان

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
خبــر از پیشــرفت ۸۵.۱۶ درصــدی پــروژه مرکز 
همایش های بین المللــی اصفهان داد و گفت: این 
پروژه به ارث رسیده که تاکنون برای احداث آن بیش 
از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده، نیاز به بهره بردار 
واقعی دارد.مهدی رضایی  در بازدید سخنگوی وزارت 
امور خارجه از پروژه مرکز همایش های بین المللی 
اصفهــان، اظهار کرد: پــروژه مرکــز همایش ها که 
عملیات اجرایی آن از تیرماه ۹۰ آغاز شد، در زمینی 
به وسعت ۷۲ هکتار شامل سالن اصلی، سالن های 
چند منظوره، ســینما، پارکینگ هــای اختصاصی، 
هتل پنج ستاره و یک مرکز تجاری در حال احداث 
است.وی با بیان اینکه در پروژه مرکز همایش ها، دو 
طبقه پارکینگ با سطح ۲۲ هزار مترمربع با ظرفیت 
۸۰۰ خودرو پیش بینی شده است، افزود: اسکلت 

ســالن اصلی و جانبی این مجموعه با استفاده از 
سازه های فوالدی و دیوارهای آن به روش خشک 
و مقاوم در برابر حریق و رطوبت ساخته شده است.

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
با اشاره به ســالن اصلی پروژه، گفت: ظرفیت این 
ســالن با ظرفیت ۲۴۰۰ نفر طرح ریزی و سقف آن 
با الهام گرفتن از معماری مســجد شیخ لطف ا...
احداث شــده اســت.وی با بیان اینکه سالن چند 
منظوره پروژه مرکز همایش ها به صورت مســطح 
در مجاورت ســالن اصلی قرار دارد، گفت: ســالن 
ســینما و آمفی تئاتر مجموعه با ظرفیت ۵۶۴ نفر 
و مســاحت ۸۰۰ متر مربع یکی دیگر از سالن های 
جانبی است که با سیســتم های پیشرفته طراحی 
شده اســت.رضایی ادامه داد: ســالن پذیرایی و 
چندمنظوره پروژه با مســاحت دو هــزار و ۸۰۰ متر 

مربع یکی دیگر از سالن های جانبی برای پذیرایی 
از میهمانان با امکانات پیشرفته صوتی و تصویری 
است.وی با بیان اینکه فضای »کنکورس« پروژه، 
ارتبــاط فیزیکــی، فضایی و حجمــی بخش های 
مختلف به یکدیگر را مهیا می کند، تصریح کرد: طرح 
شیشــه های داخلی این فضا بــا بهره گیری از هنر 
اساتید و با استفاده از مس و شیشه اجرا شده است.

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات، اجرای نمای پروژه 
با استفاده از بتن الیافی توسط مهندسان پروژه بوده 

که به صورت تجاری به تولید انبوه رسیده است.

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان:

پروژه به ارث رسیده مرکز همایش ها نیاز به بهره بردار واقعی دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری  حديث زاهدی
خود  در پاسخ به سوال خبرنگار  زاينده رود در 
خصوص انفجاری كه در مركز  سانتريفیوژهای غنی سازی اورانيوم نظنز رخ  
داد و نقش اســرایيل در آن اظهار داشــت : ممکن است اســراییل برای 
قدرت نمایی هر اتفاقی را که در هر جای جهان رخ می دهد برعهده بگیرد، اما 
فعال زود است که در این رابطه صحبت کنیم. موسوی با اعالم اينكه نهادهای 
ذی ربط در حال بررسی جزییات این موضوع هستند، تاكيد كرد: قطعا اگر 
روشن شــود که عوامل خارجی عامل این اتفاق بوده اند به مردم اعالم می 
کنیم که البته عواقبی را نیز برای عامالن آن به دنبال خواهد داشت؛ اما باید 
اجازه داد کارهای تحقیقاتی ما تمام شود. هنوز برای قضاوت در این زمینه 
زود است.سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در 
حال مظلوم نمایی برای جهان است، گفت: این رژیم سعی دارد ترحم نمایی 
کند؛ اما در مسائل منطقه ای با رویکرد خشن خود نشان داده که برای کشور 
فلسطین و منطقه مشتی آهنین است.موسوی درادامه افزود: رسانه هایی 
که حادثه رخ داده در نطنز را به اسراییل ربط می دهند، به دنبال قدرت نمایی 
پوشالی برای رژیم صهیونیستی هستند که بعد از روشن شدن علت حادثه، 

جمهوری اسالمی واکنش قاطعی نشان خواهد داد.

همکاری ایران با آژانس یک همکاری سازنده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در زمینه همکاری ایران در پروتکل الحاقی 
گفت: همکاری ایران در این زمینه با آژانس هسته ای داوطلبانه است، اما 
اگر آژانس رویکرد غیر سازنده در پیش گیرد و اطالعات غلط، مخدوش و 
ادعا های دروغ علیه ایران اعالم کند و درخواست غیر مشروع داشته باشد 
واکنش مناسب خواهیم داشت.موسوی به تحریم های تسلیحاتی که در 
اکتبر آینده طبق برجام برداشته می شود ،اشــاره کرد و تاكيد كرد: اگر این 

تحریم ها لغو نشود ایران واکنش قوی نشان خواهد دارد.

سند 2۵ ساله ایران و چین افتخارآمیز است
موسوی در خصوص پیش نویس سند راهبردی با چین هم رابطه ایران با 
این کشور را همه جانبه، جامع و راهبردی دانســت و افزود: در حال نهایی 
کردن این سند هســتیم و با وجود همه گمازنی ها و شــایعات در فضای 
مجازی افق ۲۵ســاله در این سند دیده شده و از ســمت ما نهایی شده و 
اکنون مراحل آن در چین باید طی شود و سپس در مجلس شورای اسالمی 
بررسی و تایید شــود.وی افزود: چین در آینده قدرت اول اقتصادی جهان 
می شــود و ایران هم به عنوان قدرت منطقه در غرب آسیا دارای اشتراکات 

زیادی با این کشور است.
واکنش سازمان ملل به ترور شهید سلیمانی نتیجه پیگیری های نظام بود

سخنگوی وزارت امور خارجه به پیگیری این وزارتخانه در خصوص شهادت 
سردارسلیمانی اشــاره کرد و گفت: پیگیری این موضوع نیز در دستور کار 
است و ستادی در این وزارتخانه تشکیل شــده چرا که سردار سلیمانی در 
ماموریت صلح ساز در کشور همسایه ترور شده است.موسوی با بيان اينكه 
آمریکایی ها باید بدانند دست به اقدام خطرناکی زده اند اذعان داشت : این 

کار عواقب جهانی و منطقه ای زیادی را برای آنها به دنبال خواهد داشت؛ زیرا 
شهید سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم بود و اگر رشادت های وی نبود، 
داعش به قلب اروپا و دنیا پیشروی می کرد.وی  ادامه داد: دنیا مدیون شهید 
ســلیمانی بوده و باید به صورت یک پارچه مقابل این عمل خبیث آمریکا 
بایستند. آنها شهید سلیمانی را در یک کشور ثالث و زمانی که در حال انجام 
یک ماموریت صلح آمیز بود به طرز فجیعی ترور کردند که عواقب آن راهم 
مشاهده کردید که در آینده هم ادامه خواهد داشت. این مسئله در دستور کار 

ایران قرار دارد و امیدواریم پیگیری های ما نتیجه دهد.

پتانسيل باالی اصفهان در ديپلماسی شهری
موسوی با ذكر اينكه اصفهان جایگاه ویژه ای در دیپلماسی شهری ایران برای 
دنیا دارد و در تمام جهان، ایران را با اصفهان می شناسند تصريح كرد: کمتر 
شــهری مانند اصفهان دارای این همه پتانسیل در زمینه سیاست خارجی 
است پس به  رغم شرایط تحریمی، جای دیپلماسی شهری هنوز باز بوده و 
می توانیم از این طریق، پیام خود را به طرف مقابل منتقل کنیم. در این زمینه 
اصفهان دارای پتانسیل های بسیاری است.وی با بیان اینکه اصفهان یک 
اعتبار برای ایران است، گفت: این مهم نشان از نام پرآوازه اصفهان در تمام 
تاریخ داشته و مطلوب است که بتوانیم تعداد خواهر خوانده ها را افزایش 
دهیم و در این راستا هر شــهری در دنیا که بخواهد با اصفهان این پیوند را 

ایجاد کند، وزارت امور خارجه از استقبال می کند.

آمریکا در زمینه تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران موفق نخواهد شد
موسوی در مورد واكنش ايران به تحریم های تسلیحاتی آمريكا توضيح داد 
: قرار است در ماه اکتبر سال جاری محدودیت های تسلیحاتی ایران طبق 
قطعنامه ٢٢٣١ برداشته شود، اما اگر به هر دلیلی جمهوری اسالمی ایران 
از این حق خود منع شــود، واکنش قاطعی را نشان خواهد داد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: تفکر ما بر این است که آمریکا در این زمینه موفق 
نخواهند شد، اما تالش های خود به روش های گوناگون را انجام خواهد داد 
و سعی دارد با فشار به اعضای شورای امنیت این محدودیت ها را تمدید کند 

که امیدواریم شورای امنیت زیر بار این فشارها نرود.

اجماع ملی در زمينه سياست های خارجی امری ضروری است
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: الزم اســت که در زمینه سیاست های 
خارجی شاهد اجماع ملی باشیم و ساحت آن را از دعواهای جناحی، حزبی 
و گروهی دور کنیم.موســوی با بيان اينكه سیاست خارجی کشور پشتوانه 
نخبگانــی و قانونی دارد که از رهبــر معظم انقالب به عنــوان هادی اصلی 
سیاست خارجی تا ریاســت جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت 
ملی وزارت امور خارجه و مجلس، همه در تصمیم سازی و تصمیم گیری در 
حوزه سیاســت خارجی نقش دارند تاکید كرد :  وزارت امور خارجه مجری 
تصمیم های کالن نظام است و اين وزارتخانه به عنوان نهاد حاکمیتی خود را 
وابسته به جناح خاصی نمی داند و دیپلمات های ایرانی مجری تصمیماتی 

هستند که نظام جمهوری اسالمی ایران تعیین می کند.

اختصاص تبلیغات شهروندی اصفهان به موضوع »موتور سوار«
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت: تیر ماه سال جاری موضوع تبلیغاتی ۳۰۰ تابلوی تبلیغات شهروندی در مناطق ۱۵ گانه اصفهان، 
به موضوع »موتور سوار« اختصاص داده شده است.احمد رضایی  اظهار کرد: با شروع فصل گرما استفاده از موتورسیکلت افزایش می یابد که استفاده ناصحیح 
برخی از این وسیله نقلیه موتوری به معضلی برای شهروندان تبدیل شده است.وی افزود: به همین دلیل در این دوره از تبلیغات شهری به موضوع »موتور سوار« 
پرداختیم تا گامی برای کاهش معضالت حادثه ساز وسیله نقلیه موتور برداشته باشیم.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان عنوان این دوره 
از تابلوهای تبلیغات شهروندی را »چرا عاقل کند کاری!؟« عنوان کرد و گفت: تردد موتورسواران در پارک ها، محل عبور عابران پیاده، پیاده راه ها و بزرگراه ها به عنوان 
مهم ترین تخلفات برخی موتورسواران در تبلیغات شهروندی، فرهنگ سازی شده است.وی با بیان اینکه در هرماه دو بار تابلوهای فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهان به بیان یکی از موضوعات شهری می پردازد، تصریح کرد: طبق نظرسنجی های انجام شده تاثیرگذاری و بازخوردهای تابلوهای کمیته فرهنگ شهروندی از 
سایر تابلوهای تبلیغاتی بیشتر بوده است.رضایی تاکید کرد: شهروندان باید بدانند پیام هایی که روی تابلوهای شهروندی قرار می گیرد، منابع علمی و روایی دارند.

جشن هم پیوندی 
شهرهای بنت و اصفهان

جشــن هم پیوندی شــهرهای بنت و 
اصفهان در موزه هنرهای معاصر اصفهان 
با حضــور شــهردار و اعضای شــورای 
شــهر اصفهان و بنت برگزار شــد.طرح 
»هم پیوندی« با شهرهای بلوچستان به 
دنبال سیل بنیان برافکن در این منطقه 
که هم وطنان مان را متحمل خســارت 
کرد، از سوی شهردار اصفهان مطرح شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

سخنگوی وزارت امور خارجه :

فعال زود است درباره حادثه نطنز قضاوت کنیم
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