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کسالت پادشاه عربستان سفر »الکاظمی« را به تعویق انداخت
فیصل بن فرحان آل ســعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، صبح دوشــنبه اعالم کرد سفر 
برنامه ریزی شده مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ریاض تا زمان ترخیص پادشاه این کشور 
از بیمارستان به تعویق افتاد.به گزارش منابع عراقی،  این خبر را رسانه های سعودی منتشر کردند، 
بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهند.دربار سلطنتی عربستان سعودی بامداد دوشنبه اعالم کرد که 
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور برای انجام آزمایشاتی به بیمارستان تخصصی ملک فیصل 
در ریاض منتقل شده است.شبکه العربیه هم به نقل از وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعالم 
کرد که تعویق سفر نخست وزیر عراق پس از توافق دو کشور انجام شد. وزیر امور خارجه عربستان 
هم در این ارتباط خاطر نشان کرد که کشورش از نخست وزیر عراق برای انتخاب سفر به عربستان 

به عنوان نخستین کشور پس از تصدی این مقام قدردانی می کند.

پیشتازی »جو بایدن« از ترامپ در نظرسنجی ها، دو رقمی شد
بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدی، جو بایدن، کاندیدای دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا موفق شد با ۱۵ درصد از ترامپ پیشی بگیرد و بدین ترتیب فاصله خود با رهبر کنونی کاخ سفید 
را دو رقمی کند.بر اساس نظرسنجی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ای.بی.سی، ۵۵ 
درصد از شرکت کنندگان گفتند اگر که انتخابات ۲۰۲۰ همین امروز برگزار شود، به جو بایدن، معاون سابق 
باراک اوباما رای می دهند. همچنین ۴۰ درصد نیز گفتند کــه از ترامپ حمایت می کنند.این یافته ها 
بیانگر یک تغییر شگرف در حمایت از بایدن محسوب می شود. کاهش حمایت ها از ریاست جمهوری 
ترامپ در حالی رخ داده اســت که میزان محبوبیت وی در بحبوحه کرونا نیز کاهش داشته است.بر 
اساس این نظرسنجی، فقط ۳۹ درصد از شرکت کنندگان اعالم کردند از نحوه عملکرد ترامپ رضایت 
دارند و ۵۷ درصد نیز گفتند که از او ناراضی هستند. در مارس سال جاری میالدی، میزان رضایتمند از 
ترامپ ۴۸ درصد بود در حالی که ۴۶ درصد نیز شرکت کنندگان گفته بودند از عملکردش ناراضی هستند.

نگرانی سودان از تبدیل شدن به مأمن داعش و القاعده
یکی از مسئوالن ارشد سودان هشــدار داد، در صورت تداوم جنگ و درگیری در لیبی ممکن است 
کشورش به مأمنی برای گروه های تروریستی داعش و القاعده تبدیل شود.یاسر العطا، عضو شورای 
انتقالی سودان گفت، حوادث لیبی با توجه به تجهیزات نظامی موجود در اطراف شهر سرت بسیار 
تاسف بار اســت و تاثیرات این حوادث، تبعات و تهدیداتش همه کشورهای همسایه را هم شامل 
خواهد شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر گروه ها، شبه نظامیان و گروه های رسمی از سراسر جهان 
در لیبی می جنگند، گفت، نیروهای مسلح و واکنش سریع سودان از مرزهای مشترک میان این 

کشور و لیبی حفاظت و تهدیدات امنیتی را رصد می کنند.

پنتاگون خواستار افزایش بودجه نظامی ناتو شد
وزیر دفاع آمریکا مدعی اســت اگرچه روسیه در مقایســه با چین، چالش کوچک تری محسوب 
می شود؛ اما ناتو باید خود را برای رویارویی با آن آماده کند.مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا خواستار 
افزایش بودجه پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( شده است تا راهی باشد برای مهار رقبای راهبردی 
واشنگتن که روسیه نیز یکی از آنهاست.اسپر در این باره مدعی شد: مقابله با روسیه امری ضروری 
اســت و ما باید ناتو و متحدان مان را تقویت کنیم.به ادعای وزیر دفاع آمریکا، روسیه در مقایسه با 
چین، چالش به مراتب کوچک تری تلقی می شــود حال آنکه به زعم وی، هدف نهایی پکن قطعا 
گرفتن جایگاه منطقه ای آمریکا و ترجیحا جایگاه آن در صحنه جهانی اســت.اظهارات ضدروسی 
رییس پنتاگون در حالی ایراد شد که چندی پیش، »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو، بر ضرورت 

گفت وگو با روسیه در زمینه کنترل تسلیحاتی تاکید کرده بود.

اسراییل نگران گسترش روابط راهبردی ایران و چین است؛

هزینه های پیش بینی نشده

چین اگر چه تــا کنون واکنش رســمی  علیرضا کریمیان
نسبت به خبر انعقاد قرار داد ۲۵ ساله با 
ایران نشان نداده است؛ اما بدون شک بستن چنین قراردادی و نزدیک 
شــدن راهبردی به ایران منجر بــه تغییرات محسوســی در برخی از 
راهبردهای سیاست خارجی این کشــور خواهد شد به خصوص اگر 
مناقشه میان ایران و کشورهای غربی به همین گونه ادامه یابد . پس 
از آمریکا که نســبت به این قرار داد واکنش های منفی نشــان داده 
اسراییل و رسانه ها و برخی از چهره های سیاسی این رژیم نیز نسبت 
به همکاری و آینده روابط با چین در صورت نزدیکی بیشتر این کشور 
با ایران ابراز نگرانی کرده اند. طی دو دهه اخیر اسراییلی ها بارها تالش 
کردند تا با همکاری های اقتصادی نظر قدرت های منطقه ای را به خود 
جلب کنند و بــه این طریق راه مــراوده آنها با ایــران را ببندند یا آن را 
کمرنگ جلوه دهند مانند آنچه در رابطه این رژیم با روسیه رخ داد؛ اما 
روند ارتباط با چین اندکی متفاوت تر خواهد بود. در سال های گذشته، 
روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین چین و اسراییل، رشد زیادی داشته 
و هر دو طرف، در پی استفاده از این روابط، برای تبادل منافع مشترک، 
بوده اند. چین، پیش از برپایی جمهوری، اولین دولت آسیایی بود که 
در سال ۱۹۴۸، اسراییل را به رسمیت شناخت. پس از برپایی جمهوری 

چین، اســرایییل تالش کرد به دولت جدید نزدیک شــود، از این رو، 
نخســتین دولتی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت. 
تحلیلگران بر این عقیده اند که انتقال تکنولوژی از اســراییل به چین، 
عامل اصلی این روابط بوده اســت؛ همانطور که ده ها معامله در این 
زمینه، میان دو طرف امضا شد و نخست وزیر اسراییل در سال ۲۰۱۳، 
طی سفری به چین، دستور داد تا روابط اسراییل با چین، در تمام زمینه 
های غیر حساس و ضروری نیز افزایش یابد البته چین همواره تالش 
کرده تا این روابط را در سایه نگه دارد تا آسیبی به گسترش روابط این 
کشور با ســایر قدرت های عربی و اسالمی وارد نشــود؛ اما حاال این 
اسراییل است که برای ادامه این رابطه با چین دچار تردیدهای جدی 
است آن هم به دلیل گسترش روابط این کشور با دشمن اصلی منطقه 
ای این رژیم یعنی ایران. رســانه ها در اســراییل معتقدند به دالیلی 
امنیتی دیگر نباید این رژیم با چین مراودات گسترده ای داشته باشد. 
»یاکوو کاتز « در جروسالم پست نوشــت: اسراییل در حالی مشغول 
همکاری با چین است که می داند این کشور در حال امضای توافقی با 
دشمن شماره یک  خود، یعنی جمهوری اسالمی ایران است. اسراییل 
از یک طرف دست به عملیات هایی پنهان علیه ایران می زند و از سوی 
دیگر میلیاردها دالر در اختیار پکن قرار می دهد تا این کشور این پول ها 

را در ایران هزینه کند.همین هفته گذشــته، شــرکت های ساختمانی 
اسراییل متوجه شدند که سیســتم انتقال انبوه متروپولیتن به عنوان 
مسئول طراحی و ساخت سیســتم زیرساختی تل آویو قراردادی را با 
یک شــرکت چینی برای ســاختن یک پل در مرکز تــل آویو به امضا 
رسانده است، پروژه ای که می توانست توسط یک شرکت ساختمانی 

اسراییلی انجام شود اما در نهایت به چین واگذار شد.
گزارش ها مبنی بــر این که چین اکنون در حال توافق اســتراتژیک با 
ایران است، می تواند شرایط را پیچیده تر کند. تصور این موضوع سخت 
نیست که اگر یکی از گروه های چینی برنده مناقصه بعدی در تل آویو 
شود، بخشــی از ۱۵ میلیارد پرداختی اســراییل به سادگی از حساب 
بانکی در پکن به تهران منتقل شــود. تحلیلگــران معتقدند چینی ها 
به دلیل به خطر افتــادن منافع اقتصادی خــود در برخی از مناطق از 
جمله اسراییل و برخی از کشــورهای عربی تا کنون در مورد قرار داد با 
ایران سکوت کرده اند؛ اما اگر این مسئله رسمی شود مقامات چینی 
باید منتظر عواقب آن در منطقه و به خصــوص در برابر آمریکایی ها و 
متحدان شان باشند؛ هزینه ای که به نظر می رسد با توجه به وضعیت 
بد اقتصادی ناشی از شــیوع کرونا فعال برای چینی ها چندان مخرب 

نخواهد بود.

 سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی تاکید 
کرد که ایران همواره آماده گفت وگو با همه کشورهای 
منطقه است و هیچ راه حلی جز گفت وگو برای حل و 
فصل سوء تفاهم ها و اختالفات وجود ندارد.موسوی 
که همراه با وزیر امور خارجه کشورمان به عراق سفر 
کرده است اظهار داشت که در خصوص عربستان هم 
ما بارها تالش و سیاست اصولی و ثابت خود را اعالم 
کردیم و این بستگی به دولت و مقام های این کشور 
دارد که چگونه و با چه دیدگاهی به پیشنهاد ما برای 
همکاری و گفت و گوهای منطقه ای پاســخ دهند.

وی گفت که جمهوری اســالمی ایران همواره با این 
شرایط آماده گفت و گو و همکاری با همه کشورهای 

منطقه است.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در پاســخ به این پرســش که آیا جمهوری اسالمی 
ایران برای توسعه همکاری ها و حل و فصل مسائل 
منطقه ای آماده گفت و گو با همسایگان است، گفت 
که ایران همواره خواهان ثبــات، امنیت و آرامش در 

منطقه است.
موسوی تاکید کرد که هیچ راه حل جایگزینی به جز 
گفت و گو برای حل و فصل مسالمت آمیز سوء تفاهم 
ها و اختالف هــا وجود ندارد و معتقدیــم که راهکار 
دیگری در این باره موثر واقع نخواهد بود.وی ادامه 
داد که با وجود این شرایط، جمهوری اسالمی ایران 
همواره بر گفت و گو میان کشورهای منطقه به دور از 

دخالت های بیگانگان اعتقــاد دارد و یگانه راه ثبات 
و بازگشــت امنیت، حتی رونق اقتصــادی منطقه را 

همکاری و هم افزایی منطقه ای می دانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بیان کرد برای 
جمهوری اسالمی ایران، منطقه قوی و مقتدر اهمیت 
دارد؛ اگر منطقه ای قوی داشــته باشیم، کشورهای 
مقتدر داریم و به طــور قطع می توانیــم با یکدیگر 

همکاری کنیم.

پیام ایران به کشورهای منطقه:
ایران آماده گفت وگو با کشورهای منطقه است

یک نماینده مجلس یازدهم در رابطه با »دلیل انصراف خود از ریاست کمیسیون اصل نود« توضیح داد.ســیدمصطفی میرسلیم، گفت: طی نامه ای رسمی از 
کاندیدا شدن ریاست کمیسیون اصل نود انصراف دادم، کسانی که داوطلب شدند را هیئت رییســه به یک باره معرفی کرد در حالی که باید امتیازدهی از سوی 
هیئت رییسه برای ریاست کمیسیون اصل نود شکل می گرفت و برای فردی که مناسب ریاست کمیسیون است، رای گیری می شد.وی ادامه داد: کاندیداهای 
ریاست کمیسیون اصل نود همگی واجد شــرایط بودند و هیچ مشــکلی با آنها ندارم. من با طرز کار هیئت رییسه مشــکل دارم که به آنها تذکر دادم. به خاطر 
گله مندی از هیئت رییسه از نامزدی ریاست کمیسیون اصل نود انصراف دادم، این برخورد هیئت رییســه بی دلیل بود.میرسلیم در پاسخ به انتقادهایی که او 
را فردی منزوی در مجلس یازدهم معرفی می کنند، گفت: من منزوی نیستم؛ مجلس تازه شــروع به کار کرده است. انزوا در مجلس مفهومی ندارد، باید دید 
نمایندگان در کمیســیون ها چه فعالیت ها و اقداماتی انجام می دهند و حاصل و تبعات آن در صحن و جامعه چگونه می شود. تازه کارمان در مجلس را شروع 
کرده ایم برخی از کمیسیون ها هنوز تشکیل نشــده اند؛ عجله ای نداریم. نماینده تهران در خصوص عدم موفقیتش در هیئت رییسه بیان کرد: در انتخاب هیئت 
رییسه فعالیت هایی که از قبل مجلس انجام گرفت منجر به انتخاب چنین هیئت رییسه ای شــد. طبق قواعد هیئت رییسه را محترم می شمارم، قواعد مردم 

ساالری را نمی توان نادیده گرفت و اعتراض کرد. 

خبر روزادعای جدید »میرسلیم« علیه هیئت رییسه مجلس

وز عکس ر

سفیر سوئیس با 
استاد بزرگ ایران 
شطرنج بازی کرد

ســفیر ســوئیس در تهران با 
اشــاره به دیدارش با احسان 
قائــم مقامی، اســتاد بزرگ 
شــطرنج ایران به گمانه زنی 
درباره چالش های یک استاد 

بزرگ شطرنج پرداخت.

رونمایی سپاه از یک سامانه موشکی جدید
فرمانده کل ســپاه در جریان بازدید از گروه بالگردی فتح هوانیروز سپاه از سامانه موشکی هدایت 
لیزری رونمایی کرد.سرلشکر حسین سالمی اظهار داشت: هوانیروز سپاه در نهضت قطعه سازی، 
مدرن ســازی و اورهال بــه خودکفایی 
رسیده است.وی افزود: قسمت اعظمی 
از فشار امنیتی کشــور بر دوش نیروی 
زمینی سپاه است و پشتیبانی هوایی و 
بالگردی از یگان های سطحی این نیرو 
حائــز اهمیت خواهد بــود. فرمانده کل 
سپاه با تاکید بر آرایش دفاعی و امنیتی 
اطمینان بخش هوانیروز سپاه در زمینه 
دفاع از امنیت ملی یاد آور شد: هوانیروز 
سپاه با گســترش زیرساخت هایش به 
یک قابلیت جدید دست یافته است. سرلشکر ســالمی عنوان کرد: در زمینه بالگردهای تهاجمی، 
ترابری، پشتیبانی و امدادی نیز هوانیروز سپاه جهش قابل قبولی داشته است. فرمانده کل سپاه 
با تاکید بر توانمندی هوانیروز سپاه در زمینه آموزش ادامه داد: هوانیروز در زمینه آموزش و تعمیر 
قطعات و تعمیرات بالگردها به خودکفایی رسیده است.وی در پایان خاطرنشان کرد: پایگاه های 
هوانیروز سپاه در آمادگی کامل هستند و آرایش دفاعی و امنیتی هوانیروز همپای سایر یگان های 

نزسا در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

پیام توئیتری مسعود بارزانی پس از دیدارش با ظریف
رییس حزب دموکــرات اقلیم کردســتان عراق در پیامــی توئیتری به محورهــای مذاکراتش با 
ظریف اشــاره کرد.مســعود بارزانی، رییس حزب دموکرات کردســتان عراق در پیامی توئیتری 
درباره دیدارش بــا محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان نوشــت: دیدار ثمربخشــی 
با محمدجواد ظریــف در مقر حــزب بارزانی داشــتم. درباره اوضاع سیاســی کنونــی در اقلیم 
 کردســتان، عراق و فراتــر از آن و همچنین بحــران ادامه دار ســالمت با امید بــه نتایجی فوری 

گفت وگو کردیم.

وزیر امورخارجه کانادا:
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به پاریس رسید

»فرانسوا فیلیپ شامپانی« وزیر امورخارجه کانادا در پیامی توئیتری تایید کرد که جعبه های سیاه 
هواپیمای اوکراینی وارد پاریس شده اســت.به گزارش رویترز، توئیت شامپانی درباره ورود جعبه 
سیاه هواپیمای سرنگون شده در ژانویه )دی( گذشته به پاریس، به ماه ها اختالفات در این زمینه 

پایان داد.
این رســانه به نقل از وزیر امور خارجه فرانســه افزود: انتظار می رود جعبه های ســیاه به زودی 
برای بررســی به آژانس تصادفات هوایی فرانسه)BEA( منتقل شوند.محســن بهاروند، معاون 
امور حقوقی و بیــن المللی وزارت امور خارجــه پیش تر گفت که خوانش جعبه ســیاه هواپیمای 
اوکراینــی از ۳۰ تیرماه با هدایت و نظارت تیم ایرانی در فرانســه  آغاز می شــود.وی خاطرنشــان 
کرد: تیم کارشناســان و متخصصان جمهوری اســالمی ایران ، رهبری تحقیقات را بر عهده خواهد 
داشــت و خوانش اطالعات با هدایــت و نظارت تیم ایرانی انجام خواهد شــد، البته کشــورهای 
دیگر که به نحوی مرتبط با این واقعه تاســف بار هســتند می توانند نماینده ای بــه عنوان ناظر به 
 فرانســه اعزام کنند.رویترز افزود: کانادا، فرانســه و اوکراین خواستار دسترســی به این اطالعات

 شده بودند.

کافه سیاست

نایب رییس مجلس:

هیئت رییسه به دنبال 
استیضاح روحانی نیست

نایب رییس مجلس با تاکیــد بر اینکه در 
برجام نه سیب و گالبی دیدیم و نه باز شدن 
سوئیفت بانکی گفت: مجلس در برابر دولت 
تا حدی صبر دارد.علی نیکــزاد ادامه داد: 
برخی  سیاسیون برای حاشیه سازی علیه 
مجلس یازدهم، رقابت های درون مجلس 
در مورد مناصب را رقابت و جنگ بر سر میز 
و قدرت عنوان می کردنــد در حالی که این 
رقابت، اخالق محور بوده و در درون خانواده 

انقالب است. 
وی افزود: مجلس نزد عمــوم مردم قبل 
از انتخابات مجلس یازدهــم نمره قبولی 
نگرفت که عکس انداختن با یک  میهمان 
خارجی زن در مجلس یــا اتفاقاتی مانند 
رد صالحیت هــای گســترده به واســطه 
پرونده هــای اقتصــادی موجــب وهــن 
مجلس شــد به همین دلیل باید کوشــید 
که مجلس بــه رأس امور بــاز گردد.نایب 
رییس مجلس اظهار کرد: مجلس و هیئت 
رییسه می خواهد دســت به دست دولت 
بدهد؛ البته نه دولت فعلی که خسته است 
و نــه دولتی کــه نمی خواهــد کار کند و نه 
دولتی که وقتی از وزرایش می پرسیم چرا 
بــازار را           تنظیم نمی کنید، پاســخ دهد من 
یکی از ۱۴ عضو ســتاد تنظیم بازار هستم. 
نماینده اردبیل در مجلس افزود: مشــکل 
مســکن را می توانیم با مکانیــزم مالیات 
بر خانه هــای خالی، مالیــات بر معامالت 
مکرر، مالیات بــر زمین بایــر، مالیات بر 
عایدات و جلوگیری از تشکیل تعاونی های 
غیر واجد شرایط حل کنیم.وی اظهار کرد: 
وقتی تشــکیالت بســیار منظمــی به نام 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص(ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی وجود دارد باید بسیاری 
از مشــکالت را           با اســتفاده از ظرفیت این 
قرارگاه حل و فصل کنیــم البته دولت هم 
می تواند به جــای پرداخــت بدهی برای 
 مثال پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس را به 

قرارگاه بدهد.

 تحلیلگران معتقدند چینی ها به دلیل به خطر افتادن 
منافع اقتصادی خود در برخی از مناطق از جمله 
اسراییل و برخی از کشورهای عربی تا کنون در مورد 

قرار داد با ایران سکوت کرده اند

بین الملل

عکس: رصد خبر
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طرح های توسعه  فرودگاه اصفهان امسال تکمیل می شود
بر اساس اعالم روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، طرح های توسعه ای در 
حال اجرای این فرودگاه در نیمه دوم سال جاری به پایان خواهد رسید.فرودگاه بین المللی شهید 

بهشتی اصفهان در حال حاضر با ظرفیت 
اسمی ساالنه ۲.۵ میلیون مسافر در سال 
در حال خدمت رســانی به مردم استان 
اصفهان و گردشــگران داخلی و خارجی 
است و این در حالی اســت که در سال 
۱۳۹۶ مطابق با آمار رســمی ارائه شده 
این فرودگاه پذیرای بیش از ۲ میلیون 
و ۷۹۰ هزار مسافر بوده است.بر اساس 
این توضیحات، فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان پس از بهره برداری از طرح های 

توســعه ای در حال اجرا که در نیمه دوم سال جاری به پایان خواهد رســید، از جمله پروژه توسعه 
پارکینگ هواپیما و پروژه توســعه ترمینال پروازهای خارجی، ضمن ظرفیت ســازی قابل توجه و 
افزایش امکان پذیرش هواپیما و مسافر، به اطالع می رساند در ارائه خدمات به پروازها و مسافران 

مرتبط با مسابقات جام ملت های آسیا در سال ۲۰۲۷ هیچگونه محدودیتی نخواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

مصرف مرغ سبک وزن در سبد غذایی اصفهانی ها کمرنگ است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: الزم است فرهنگ استفاده از 
مصرف مرغ درشت وزن در اصفهان تصحیح و در راستای ترویج فرهنگ مصرف مرغ های سبک وزن 
اقدام شود.حسین ایراندوست با تاکید بر تشویق شهروندان اصفهانی در استفاده از مرغ سبک وزن 
اظهار داشت: اصفهانی ها تمایل زیادی به خرید مرغ های درشت وزن دارند که الزم است این الگوی 
تغذیه ای اصالح شود.وی افزود: مرغ های درشت وزن با ذخایر چربی، سالمت مصرف کننده را به 
خطر می اندازند و از نظر تولید هم مقرون به صرفه نیست.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان تصریح کرد: الزم است فرهنگ مصرف مرغ درشت در میان اصفهانی ها تصحیح 
و در راستای ترویج مصرف مرغ سبک )سایز( اقدام شــود.وی اعالم کرد: اصفهانی ها بیشترین 
استفاده کنندگان مرغ درشت وزن در کشور هستند و برای اصالح این اتفاق تمهیدات کافی اندیشیده 

شده که در آینده بسیار نزدیک اجرایی می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
10 هکتار از بستر زاینده رود در شرق اصفهان آزادسازی شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ۱۰ هکتار از اراضی بستر زاینده رود 
در شرق اصفهان از ابتدای ماه تیر تاکنون آزادسازی شد.حسن ساسانی اظهار کرد: از ابتدای ماه تیر 
آزادســازی هایی در قالب احکام قطعی صادره از محاکم دادگستری و همچنین تبصره چهار ماده ۲ 
قانون توزیع عادالنه آب در حاشیه رودخانه زاینده رود انجام شد.او افزود: با پیگیری ها برای ۱۰ مورد 
اعیانی اعم از ساخت و ساز غیرمجاز، محوطه ســازی و احداث باغ در بستر رودخانه زاینده رود حد 
فاصل چم طاق تا ابتدای شهر اصفهان در ۲۰ روز گذشته اقدام و ۱۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه زاینده 
رود در منطقه برای آن رفع تصرف شــد.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون گشت های حفاظت رودخانه موفق به توقیف بیش از هفت مورد ادوات 
برداشت آب و پســاب حدفاصل بین چم طاق تا تاالب بین المللی گاوخونی شدند و آن ها را به انبار 

سد رودشتین انتقال دادند.

 رییس جامعه هتلداران استان می گویدبا وجود وعده های داده شده تاکنون کمکی به صنعت هتلداری نشده است؛

»هتلداری« تحت سیطره کرونا

۵ ماه از شیوع کرونا می گذرد و خسارت  مرضیه محب رسول
ها به بخش گردشگری در اصفهان هر روز 
ابعاد تازه تری به خود می گیرد و فاجعه بار تر می شود. ورشکستگی 
در بخش های صنایع دســتی آژانس های مسافرتی و بخش حمل و 
نقل حاال می رود تا هتلداران اصفهانی را هم زمینگیر  کند. در یک دهه 
گذشته تالش شد تا سرمایه گذاری های بیشتری در بخش هتلداری 
و هتل سازی در استان صورت بگیرد. در کنار توسعه هتل های سنتی 
ساخت هتل های مدرن و به روز هم در دستور کار قرار گرفت؛ اما کرونا 
عمال همه برنامه ها را در این بخش متوقف و شــاید سال ها به عقب 
براند. گفته می شود میزان خسارت ها در کل کشور در بخش هتل ها 
بیش از۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. عدد و رقمی که مسلما 
با ادامه داشتن شیوع این بیماری بسیار بیشتر هم خواهد شد. قسمت 
بد ماجرا این است که مشــخص نیست هتلداران و سرمایه گذاران در 
این بخش تا کی باید با این شرایط سر کنند؟ آن سوی ماجرا هم عدم 
حمایت های الزم و کمک های وعده داده شــده به این بخش است؛ 
کمک هایی که با وجود وعده ها هنوز اجرایی نشــده اســت. رییس 
جامعه هتلداران استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون هیچ خسارتی به 

هتلداران پرداخت نشــده، گفت: با موج دوم کرونا سفرهای کم تعداد 
کاری نیز لغو شده و هزینه های مربوط به مصرف انرژی، به هتل هایی 
که صرفا به خاطــر حفظ نیروهای متخصص درهــای خود را به روی 
مردم باز نگه داشته اند، فشــار زیادی وارد کرده است؛ به طوری که اگر 
مساعدت الزم در حق آن ها انجام نشود، شاهد ضررهای بسیاری در 

این صنعت اشتغال زا خواهیم بود.
کریم بیگی اظهار کرد: بــا فروکش کردن موج اول کرونا، ســفرهای 
کاری شروع شد و هتل ها به این دســت از مسافران که کم تعداد هم 
بودند خدمت گزاری می کردند. در واقع سرمایه گذاران تنها به خاطر باز 
ماندن در هتل و حفظ نیروهای متخصصی که ســال ها در محیط کار 
آموزش دیده بودند، پذیرفتند که در این شرایط به فکر منافع شخصی 
نباشــند و فقط هتل را زنده نگه دارند.رییس جامعه هتلداران استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: توقعی که در این وضعیت از سوی هتلداران 
وجود دارد این اســت که دستگاه ها مســاعدت الزم را داشته باشند. 
به طور مثــال در امر مصرف انــرژی، این همکاری بایــد با هتل هایی 
که اکنون صرفا برای بقا تالش می کنند وجود داشــته باشــد و مبالغ 
به صورت اقساطی از آن ها اخذ شود یا تسهیالت بانکی با بهره کم به این 

قشر تعلق بگیرد.بیگی با اشاره به اهمیت توجه به مشکالت هتلداران 
گفت: بخش زیادی از اشــتغال زایی و درآمد در آینده از همین حوزه 
حاصل می شــود و اگر در شــرایط کنونی به وضعیت بغرنج هتلداران 
توجه نشود، پس از ورشکســتگی و تعطیلی، فراخواندن دوباره آن ها 

به کار سخت خواهد بود.
رییس جامعه هتلداران اســتان اصفهــان تصریح کرد : متاســفانه 
ریالی به عنوان خسارت تعطیلی به هتلداران پرداخت نشده و ما فقط 
قول هایی را دراین باره شنیدیم که بعد از گذشــت سه ماه اول شیوع 
کرونا به فراموشی سپرده شــد به طوری که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده 

است. 
در نهایت کرونا یک تنه صنعتی که می توانست اقتصاد کشور و جهان 
را متحول کند، تحت سیطره خود درآورده و خسارت وارده به سادگی 
قابل جبران نیست.شــاید در روزهای آینده به وفور بشــنویم که هتل 
های کشور یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل می شوند، اما در 
این شرایط سوال اینجاســت که فارغ از اهتمامی که باید برای جبران 
خسارت وارده در نظر گرفته می شود، تکلیف افراد بیکار شده و شغل 
های از دست رفته آن هم در این شرایط اقتصادی کشور، چه می شود؟

مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهــان گفت: با 
وجود پیش بینی افزایش دو تا سه درجه ای دمای 
هوای اصفهان در مرداد ماه، با تمهیدات صورت گرفته، 
جیره بندی آب و خاموشــی برق نخواهیم داشت.

منصور شیشــه فروش در خصوص مدیریت منابع 
آبی اصفهان با توجه به برخی پیــش بینی ها مبنی 
بر افزایش دمای هوا در مرداد ماه، اظهار کرد: خرداد 
امسال هوا دو درجه از سال گذشــته گرم تر و  در تیر 
ماه اندکی خنک شد، اما مطابق آخرین پیش بینی 

ها در مرداد ماه دمای هوای اصفهان نسبت به سال 
گذشته بین ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد یافت.وی 
تصریح کرد: با افزایش هــر درجه دمای هوا مصرف 
آب بین ۱۰ تــا ۵ درصد افزایش مــی یابد.مدیرکل 
مدیریت بحران استان اصفهان افزود: براین اساس 
مطابق آخرین پیش بینی ها برای گذر از گرمای هوا، 
در جلسه مدیریت بحران استان دستورالعمل هایی به 
دستگاه های مختلف در حوزه های شرب، کشاورزی، 
فضای سبز، صنعت و ... ابالغ کردیم.وی گفت: قرار 
شد تمام شهرداری ها آب مورد نیاز فضای سبز خود 
را از آب شرب جدا کنند و خوشــبختانه امروز در ۱۰۷ 
شهر استان این کار انجام شده است، همچنین مقرر 
شد آبیاری فضای سبز را به صورت شبانه انجام دهند.

وی تصریح کرد: با تمهیدات صورت گرفته تابســتان 
امسال اصفهان جیره بندی آب نخواهد داشت.شیشه 
فروش همچنین به پیش بینی افزایش مصرف برق 
در مرداد ماه با توجه به افزایش دمای هوا در اصفهان 
اشاره کرد و گفت: متناسب با این شرایط جلسه ای 
با اداره برق برگزار کرده ایم و توصیه شــد مولدهای 
امدادی برق در دســتگاه های مختلــف راه اندازی 
شود تا در ساعات پیک مصرف ۱۲ تا ۱۶ بعدازظهر آنها 
را وارد مدار کنند.وی همچنین افزود: کشــاورزان در 
زمان پیک مصرف با خامــوش کردن چاه های خود 
مشمول پاداش خواهند شد و ادارات و صنایع جهت 
همکاری با شرکت برق مولدهای امدادی خود را در 

سیستم قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان:

جیره بندی آب و خاموشی برق نداریم

خبر روز

 متاسفانه ریالی به عنوان خسارت تعطیلی به هتلداران 
پرداخت نشده و ما فقط قول هایی را دراین باره شنیدیم 
که بعد از گذشت سه ماه اول شیوع کرونا به فراموشی 

سپرده شد به طوری که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است

عرضه اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی
از این پــس اوراق مالیاتی به صــورت الکترونیکــی در اختیار مؤدیــان مالیاتی قــرار می گیرد.

مدیر کل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفــت: تا پیش از این اوراق مالیاتی به شــکل دســتی و 
حضوری در اختیار مؤدیان قرار می گرفت که با راه اندازی ســامانه ایــن اوراق به طور الکترونیکی 
صادر می شــود.بهروز مهدلو با بیان اینکه فقط دریافت الکترونیکی اســت و مؤدیــان باید برای 
بررســی و اعتراض مراجعه حضوری داشــته باشــند، افزود: برای دریافت فرم باید به ســامانه 
»تکس دات جی او وی دات ای ار « مراجعه کنند. وی با اشــاره به اینکــه خوداظهاری ها در زمینه 
هزینه درآمد دریافت می شــود، گفت: این اطالعات با ســامانه راســتی آزمایی شــده و پس از 
مطابقت با داده هــای اطالعاتــی و تایید و وصول می شــود.مهدلو، زمــان ارائــه اظهارنامه ها را 
برای مشــاغل حقیقی تا پایــان مردادماه و مشــاغل حقوقی تا پایان شــهریور مــاه اعالم کردو 
افزود: امســال بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا مهلت ارائه دوماه به تاخیر افتاد.هم 
 اکنون ۲۲۰ هزار مــؤدی مالیاتی حقیقــی و ۱۵ هزار مــؤدی مالیاتی حقوقی در اســتان اصفهان

 فعالیت دارند.

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
2 هفته سختی در پیش است

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: دو هفته آینده و مرداد امسال با توجه به 
پیش بینی هواشناســی مبنی بر افزایش یک تا ۲ درجه ای دمای هوا نســبت به شرایط طبیعی، 
روزهای سختی در پیش رو خواهیم داشت و الزم است که مردم نهایت همکاری را در مصرف بهینه 
برق داشته باشند تا تابستان امسال را بدون خاموشی و مشــکل سپری کنیم.محمدعلی اکبری 
با بیان اینکه در این هفته به دلیل گرمای شــدید هوا، مصرف انرژی برق در شهرستان اصفهان به 
مرز هشدار رسید، تصریح کرد: مرز هشدار مصرف برق در اصفهان ۱۱8۲ مگا وات است که روز سه 
شنبه بیست و چهارم تیر در مقطع کوتاهی میزان مصرف برق اصفهان به بیش از این حد رسید اما 
سریع، مدیریت شد و خاموشی نداشتیم. مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
اظهار کرد: امید است طی دو هفته پیش رو با همکاری بیشتر مردم و صنایع، اداره ها و واحدهای 
تجاری و اداری در اجرای تفاهم نامه ها و تعهدها، پیک تابســتان امســال را بدون دغدغه سپری 
کنیم.علی اکبری از مردم خواست تا طی دو هفته آینده در ساعت های اوج مصرف برق یعنی ۱۲ 
تا ۱۷، از وسایل برقی پر مصرف و غیر ضروری مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی، مایکروویو و 

جاروبرقی استفاده نکنند.

راه اندازی بورس امالک کاربردی ندارد 
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: ایجاد بورس امالک به دلیل ناهمگن بودن این کاال، 
کاربردی ندارد. راه اندازی بورس برای کاالهای همگنی نظیر سکه طال، ورق فوالد یا کاتد مس کاربرد 
دارد.سعید صمدی درباره راه اندازی بورس امالک و مستغالت اظهار کرد: این کار من درآوردی است. 
ایجاد بورس کاال زمانی کاربرد دارد که کاالی همگن وجود داشته باشد که تفاوت آن ها از یکدیگر قابل 
تشخیص نباشد. سکه طال، ورق فوالدی، کاتد مس یا اوراق بهادار از این دسته هستند اما این مسئله 
درباره مسکن و به طور کل امالک مصداق ندارد.وی افزود: اگر قصد از تاسیس بورس امالک صرفا 
راه اندازی وبسایتی به منظور معرفی خریدار و فروشنده باشــد، دیگر نمی توان نام بورس را بر آن 
اطالق کرد. نمی توان گفت راه اندازی بورس امالک موثر نیست اما بستر الزم برای آن فراهم نیست؛ 
اولین شرط همگن بودن کاالها برای معامله اســت. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در 
پاسخ به این سوال که راهکارهای ساماندهی آشــفته بازار مسکن در شرایط فعلی چیست؟ گفت: 
هیچ، زمانی که نقدینگی موجود در جامعه را افزایش می دادیم باید فکر نتیجه آن را هم می کردیم. 

در شرایط تورم هرچه انجام دهند، عکس العمل بدتری نشان می دهد.

کافه اقتصاد

با هدف تمرکز بر سرمایه های انسانی انجام شد؛اخبار

رونمایی از سند مرکز کارآفرینی و کسب و کار بانوان و خانواده اتاق بازرگانی اصفهان
سند مرکز کارآفرینی و کسب  و  کار بانوان و خانواده اتاق بازرگانی اصفهان رونمایی شد.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: هدف از راه اندازی 
این مرکز با تمرکز بر سرمایه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دیباچه سرمایه اقتصادی ایجاد زیست بوم کامروا برای بانوان و خانواده اتاق و ارتقای شکوفایی، 
کامیابی، احساس رضایت و پیشرفت فردی، بهبود کیفیت زندگی اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی بانوان استان است.مسعود گلشیرازی افزود: این مرکز کارآفرینی 
در آینده، زمینه ساز حرکت و پویایی هدفمند اقتصادی و فرهنگ ســازی برای افزایش تولید، صادرات کاال و خدمات خواهد بود.فرشته امینی، رییس شورای راهبردی، 
مرکزکارآفرینی و کسب کار بانوان و خانواده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: ماموریت این مرکز، شناسایی، بسترسازی، توانمندسازی و شبکه سازی 
بانوان کارآفرین و یا مستعد کارآفرینی و پیشرفت و توسعه زیست بوم کسب و کار در زمینه خلق ارزش خانواده کارآفرین است.عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان 
افزود: اعضای زیست بوم کسب وکار بانوان شــامل: بانوان عضو اتاق بازرگانی با تمرکز بر SME بنگاه های کوچک و بانوان کارآفرین و یا فعال و یا شاغل در سازمان ها و 

بنگاه های زیست بوم کسب وکار، بانوان مستعد کارآفرینی و خانواده آنان و همسران اعضای اتاق بازرگانی هستند.

کارخانه یخ 
اصفهان 

کارخانــه یخ ســازی وحدت 
اصفهان از صنایــع قدیمی در 
امر تولید یخ در شهر است که 
حدود ۶۰ سال است فعالیت 
می کند. این کارخانه توســط  
آقای نائم تاسیس شده و به 
فرزند و پس از آن به نسل بعد 

انتقال پبدا کرده است. 

وز عکس ر

عکس: ایسنا

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

فعالیت های واحد امالک 
و حقوقی به صورت کامال 
دیجیتالی انجام می شود 

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان 
طی گزارشــی در خصوص عملکرد حوزه 
امالک و حقوقی ایــن اداره کل در اولین 
فصل ســال جاری اظهار کــرد: اقدامات 
ویــژه ای کــه همکارانــم در ایــن حوزه 
داشــتند موجــب شــد واحــد امالک و 
حقوقی از حالت ســنتی خارج شــده و 
فعالیت ها به صــورت کامــال دیجیتالی 
انجام پذیرد بــه نحوی که ارتبــاط با ۱۰8 
شهر این استان که پیش از این به صورت 
ســنتی و دســتی انجــام می پذیرفــت 
 اکنــون بــه صــورت سیســتمی بــوده

 است.
 علیرضا قاری قرآن  با بیــان اینکه دیگر 
نیازی به نقل و انتقال پرونده های مرتبط 
با حوزه امالک و حقوقی نیســت، اذعان 
داشت: این امر ضمن جلوگیری از مفقود 
شدن مدارک، موجب تسریع در امور می 
شود و سایر استان ها نیز می توانند از این 

تجربه موفق استفاده کنند. 
مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه واحد امالک وحقوقی از 
ابتدای ســال با برنامه ریزی و تالش بی 
وقفه توانسته است جلوتر از اهداف تعیین 
شده درشــاخص های اختصاصی عمل 
کند، عنوان کرد: شش هزار و ۷۰۹ متر مربع 
واگذاری و پرداخت حدنصاب مالکانه از 
محل موجودی اراضی انجام شده که هدف 
آن طبق شاخص های اختصاصی ۵ هزار 
مترمربع بوده اســت. همچنین با هدف 
تعیین شــده ۱۵۴ هکتار تحصیل اراضی 
این واحد توانست یک هزار و ۱۳۱ هکتار 
عملکرد واقعی داشــته باشد.  قاری قرآن 
افزود: واگذاری اراضی به ۹۳۷ نفر از اقشار 
ویژه استان اصفهان انجام پذیرفته که این 
تعداد بیش از شــش برابر هدف تعیین 

شده بوده است.  



سه شنبه 31 تیر  1399 / 29 ذی القعده 1441/ 21 جوالی 2020/ شماره 3025

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری تشریح کرد:

برنامه های چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه هشت سال جنگ تحمیلی یادآور حماسه های 
بی بدیل فرزندان این مرز و بوم و هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند 
برای نشــر، ترویج و تقویت اهداف و ارزش های دفاع مقدس است، 
گفت: افتتاح فاز یک مرکز فرهنگی و باغ موزه استان، ساماندهی یادمان 
شهدای گمنام، اجرای برنامه های فرهنگی در فضای مجازی و تجلیل از 
پیشکسوتان دوران دفاع مقدس از جمله  برنامه هایی است که به مناسب 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس در اســتان اجرا خواهد شد.منوچهر 
ذوالفقاری با بیان اینکه تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان در حال 
پیگیری است و تا پایان سال رونمایی خواهد شد، ادامه داد: از ابتدای 
امسال 50 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در دست تولید و چاپ 
داریم که امیدواریم به زودی به پایان برسد.وی با بیان اینکه هم اکنون 
در استان 39 یادمان شهدای گمنام داریم که نیازمند ساماندهی هستند 
از این رو به دنبال جذب اعتبار هســتیم که بتوانیم تا پایان سال تعداد 
زیادی از این قبور مطهر را ساماندهی کنیم، اضافه کرد: در تاریخ 7 مهرماه 
همزمان با سراسر کشور و با رعایت پروتکل های بهداشتی آئین تجلیل 
از یادگاران دفاع مقدس به صورت شهرستانی در استان برگزار می شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه سال گذشــته 4 هزار نفر از پیشکسوتان دفاع 
مقدس در استان تجلیل شدند که امســال به دنبال آن هستیم که این 

تعداد را افزایش دهیم، توضیح داد: سرکشی از خانواده شهدا، جانبازان 
و آزادگان با رعایت پروتکل های بهداشتی از دیگر برنامه هایی است که 
در هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شــد.وی با بیان اینکه ثبت خاطرات 
یادگاران دفاع مقدس از اسفندماه سال گذشته در استان کلید خورده؛ 
اما با شیوع ویروس کرونا همچنان ناتمام مانده است، گفت: همزمان 
با هفته دفاع مقدس جشنواره استانی نقش نماز در هشت سال جنگ 
تحمیلی با جمع آوری خاطرات رزمندگان و وصایای شــهدا در فضای 
مجازی برگزار می شود.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس چهارمحال و بختیاری در ادامه با بیان اینکه هفته دفاع مقدس 
امسال مقارن با چهلمین سال آغاز جنگ تحمیلی است، گفت:  پس از 
گذشت چهل سال از مجاهدت ها و ایثارگری های آن دوران با شکوه با 
رهبری مقام معظم رهبری،  شاهد تبلور صالبت نظامی، علمی، فرهنگی، 
سیاسی و ... در ســایه مقاومت و پایداری در برابر اســتکبار جهانی و 
حامیان منطقه ای  آن هستیم.وی با اشاره به اینکه در این دوران همواره 
از ایران اسالمی به عنوان الگویی برای ملت های مسلمان و آزادی خواه  
یاد می شود، اضافه کرد: برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس به هفته دفاع مقدس محدود نبوده بلکه از سوم خرداد تا پایان 
سال در قالب 43 هفته و با شعار محوری »ما قوی هستیم« توسط کلیه 

ادارات و نهادها برگزار می شود.

  آغاز عملیات اجرایی احداث نخستین
 مجتمع گلخانه ای شهرکرد 

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان شهرکرد از اجرایی شدن عملیات احداث نخستین 
مجتمع گلخانه ای در مرکز چهارمحال و بختیاری خبر داد.سپنتا حبیبی در آیین گلنگ زنی نخستین 
مجتمع گلخانه ای شهرکرد تاکید کرد: این مجتمع گلخانه ای در زمینی به وسعت 50 هزار مترمربع 
احداث می شود.وی افزود: با بهره برداری از مجتمع گلخانه ای شهرکرد ساالنه یک هزار و 400 تن انواع 
سیزی و صیفی جات تولید و روانه بازارهای مصرف خواهد شد و برای راه اندازی مجتمع گلخانه ای 
شهرکرد ۱90 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام می شود.وی یادآور شد: با بهره برداری از این مجتمع 
گلخانه ای زمینه اشتغال ۶0 نفر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد شد.مدیر شرکت 
شهرک های کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به 
نام »جهش تولید« نام گذاری شده است، راه اندازی مجتمع های گلخانه ای در اولویت وزارت جهاد 
کشاورزی قرار دارد.دلشاد جهانبخشی تاکید کرد: این اقدام در راستای مدیریت یکپارچه اراضی، 
مدیریت منابع آب، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی انجام می شود.وی اظهار 
داشت: در سال جاری عملیات اجرایی احداث 9 مجتمع گلخانه ای با ۲50 هکتار وسعت در شهرکرد 
آغاز خواهد شد.احداث مجتمع های گلخانه ای مدیریت یکپارچه اراضی، مدیریت منابع آب، افزایش 

اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی تاثیر مستقیم دارد.

توسعه بخش کشاورزی، اقتصاد چهارمحال را دگرگون می کند
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت:توسعه بخش کشاورزی با برنامه ریزی 
دقیق می تواند اقتصاد و اشتغال این استان را دگرگون کند.امیر قلی جعفری در جلسه  صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود:کشاورزی در کشور ایران با داشتن ویژگی های 
بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چهارچوب 
اقتصاد مقاومتی و جایگزینی نفت را دارد.وی گفت: حمایت از صندوق توسعه بخش کشاورزی در اولویت 
قرار دارد و پیگیری جهت افزایش سرمایه صندوق در سطح وزارت جهاد کشاورزی وکمیسیون کشاورزی 
شورای اسالمی به صورت جدی انجام می شود.عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد :در بخش کشاورزی با وجود کشاورزان توانمند و متعهد، اراضی مستعد، اقلیم مناسب و آب 
کافی، امکان تولید محصوالت زراعی، دامی، گلخانه ای و باغی برای تامین نیاز داخلی و صادرات وجود 
دارد.جعفری با تاکید بر لزوم بهره مندی از ظرفیت های نهفته بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
افزود:در راستای رونق تولید،تولید ثروت و اشــتغال پایدار  بخش کشاورزی ظرفیت های باالیی دارد  
و باید از این ظرفیت های نهان  بهره مند شویم.وی  با اشاره به اینکه صادرات محصوالت باغی تعریف 
چندانی ندارد، اظهار کرد: با وجود رشد چند برابری تولید محصوالت باغی در استان و قطب تولید بادام و 

هلو انتظار برآن است که صادرات محصوالت باغی بتوانند اقتصاد این استان را دگرگون کند.

بهره برداری از نخستین گلخانه تولید فلفل رنگی در اردل
نخســتین گلخانه تولید فلفل رنگی در اردل با شــش هزار متر مربع پس از 9 ســال فعال شد.مدیر 
جهادکشاورزی شهرستان اردل گفت: با تالش یک زن و شوهر فارغ التحصیل رشته کشاورزی در شهر 
سرخون بخش میانکوه شهرستان اردل، گلخانه ای که 9 ســال به علت آلوده شدن نفتی چشمه شهر 
سرخون غیرفعال شده بود، دوباره فعال شد و به چرخه فعالیت کشاورزی برگشت.روح ا... سعیدی 
افزود: در این گلخانه برای نخســتین بار ارقام فلفل رنگی تولید می شود  که با توجه به سامانه آبیاری 
قطره ای تیپ، 90 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.وی،  میزان عملکرد این گلخانه در هر متر 
مربع را  بیش از 30 کیلوگرم فلفل رنگی  اعالم کردو افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال ۱۲0 تن 
انواع فلفل رنگی از این گلخانه برداشت و به کشــور های حوزه خلیج فارس صادر شود.به گفته وی، با 
اجرای این طرح  زمینه اشتغال شش نفر به صورت مستقیم و ۱0 نفر غیرمستقیم در استان فراهم شد.

بام ایرانخبر خوان

پرداخت 9 میلیارد اعتبار برای 
طرح های پژوهشی چهارمحال 

رییس سازمان مدیرت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به جایــگاه پژوهش گفت: طرح های پژوهشــی 
مصوب در استان طی ۲ سال اخیر تاکنون از 9 میلیارد و ۸09 

میلیون ریال اعتبار برخوردار شدند.
علی شــهریارپور  افزود: با توجه به اختصــاص یک درصد 
از اعتبــارات هزینه ای اســتانی برای انجــام فعالیت های 
پژوهشی، نیازسنجی پژوهشی با مشــارکت دستگاه های 
اجرایی و دانشگاه های استان طی یک فرآیند نظام مند انجام 
شــد.وی ادامه داد: پس از فراخوان اولویت های پژوهشی 
استان و ارزیابی طرح های پیشنهادی، طرح های اولویت دار 
در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری بر اســاس 
تاثیرگذاری آن ها در حل مسائل و چالش های استان تایید 
و به شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیشنهاد می شوند 
و در شورا عالوه بر بررسی تناســب طرح های پیشنهادی با 
مسائل مبتالبه استان، نسبت به تامین اعتبار این طرح ها و 
ابالغ آن  برای اجرا اقدام می شود.شــهریارپور، به مهم ترین 
طرح های پژوهشی استان در ۲ سال اخیر اشاره کرد و گفت: 
تغییر الگوی کشت محصوالت زراعی، مطالعه و بررسی علل 
کاهش عملکرد و بازده اقتصادی باغات اســتان در حاشیه 
زاینده رود، دستیابی و تولید نهال سالم و مقاوم به خشکی، 
طرح شناسایی ظرفیت های اکوتوریستی استان، شناسایی 
موانع کارآفرینی و اشــتغال و ارائه راهکارهای الزم به منظور 
ورود جوانان استان به بازار کار از جمله این طرح ها به شمار 
می رود.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: 
بررســی فرصت ها و چالش های تجارت مجازی در استان، 
راهکارهای جلب و توسعه مشــارکت های مردمی در حوزه 
کاهش آســیب های اجتماعی، مطالعــه مناطق بوم گردی 
در مناطق روستایی اســتان، تدوین مدل توسعه گردشگری 
مذهبی با تاکید بر بقاع متبرکه اســتان ، طراحی و ساخت 
واکسن اختصاصی بیماری VHS در ماهی قزل آالی استان 
از دیگر اولویت های پژوهشی استان به شمار می رود.به گفته 
شهریارپور، این طرح های پژوهشــی توسط پژوهشگران و 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان 
و کشور در حال انجام است.گفتنی اســت،  در چهارمحال و 
بختیاری 4۶ طرح در بخش جهش تولید و 30 طرح اقتصاد 

مقاومتی نیز به تصویب رسیده است.

تحدید حدود  اختصاصی 
4/243 ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 218/65 متر مربع بشماره 7258 فرعی مجزی 
از 432 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش 2 کاشــان که طبق پروند ثبتی بنام 
رمضان خبازیان و اکرم قاســمیان لتحری  درجریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/5/20  ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد. 
لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد.طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این 
اداره تسلیم نماید. م الف: 907369 اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان 

تحدید حدود اختصاصی
4/244 چون تحدید حدود  اختصاصی ششدانگ یکباب خانه بمساحت 182/95 متر مربع 
بشماره 5703 فرعی مجزی از 1828 فرعی از پالک 1- اصلی واقع در راوند بخش 4 کاشان 
که طبق پروند ثبتی بنام ســعید آقا رضایی راوندی و سمیرا مهدوی راوندی درجریان ثبت 
اســت بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15قانون 
ثبت بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1399/5/21  ســاعت 
8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شــد. لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  مجاورین 
طبق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد 
شــد.طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به 
 مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ نموده و به این اداره تسلیم نماید. 

م الف: 908973 اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان 
ابالغ رای

4/245 شماره پرونده 122/98 شماره دادنامه 735 به تاریخ در وقت  فوق العاده جلسه شعبه 
دوم شورای حل اختالف کاشــان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 
تحت نظر قرار دارد قاضی شورا ازتوجه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.  رای قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای 
مرتضی علیخانی فرزند محمد به طرفیت آقای  حسین نشاسته گیر فرزند حسن به خواسته 
مطالبه وجه به میزان 30/000/000 ریال موجب یک فقره چک به شماره 060797 مورخ 
1390/7/4 به مبلغ 30/000/000 عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در اسناد 
تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرســی حضور یافته /  نیافته و یا الیحه دفاعیه به 
شماره ---  ارسال نموده /ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء 
قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز 
از انکار و تردید باقی مانده اند و لذا برای بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت 
صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده / صدور آن 
از ناحیه شرکت / امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور 
اسناد و مدول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در عین حال حاضر به 
اینکه وجود / اصل سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار درید خواهان داللت بر ظهور 
بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته داشته و نظر قاعده استصحاب دین 
و توجها به نظریه مشورتی اعضای محترم شــورای حل اختالف و مواد 9 و 25 و 26 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257 و 1258 و 1284 و 1286 و 
1321 و 1324 قانون مدنی و مــواد 249 و 286 و 310 و 311 و 314 تجارت و مواد 194 و 
197 و 198 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آدم و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت خسارات دادرسی) هزینه های دادرسی و 
ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات دادخواست و حق الوکاله وکیل/ 
وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجه اسناد /تجاری مستند دعوی 

از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین 
اجرا محاســبه و تعیین می شــود در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی بدوا 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی 
 ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگســتری کاشــان می باشد . 

م الف: 917625 قاضی شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف کاشان 
فقدان سند مالکیت

4/246 طبق تقاضای وارده 67272 مورخ 1399/4/15 و باستناد 2 برگ استشهادیه مصدق 
پیوست که امضای شهود رســما گواهی گردیده آقای علی اصغر چرخسازی فرزند رحمت 
اله مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/05 متر مربع پالک 
33/3138 واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشــان که در صفحه 450 دفتر 528 ذیل شماره 
89874 به نامش ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 177878 سری ب سال 83 صادر و 
تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود به علت اثاث کشی مفقود گردیده و اینک تقاضای 
صدور سند المثنی را نموده است لذا طبق  تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الــف: 917503 مهــدی اســماعیلی طاهــری سرپرســت اداره ثبت اســناد

 و امالک کاشان 
نظریه رد درخواست افراز

4/247 پیرو اخطاریه های شــماره 99/6212-99/02/28 و 99/6212-99/04/01 در 
مورد افراز پالک ثبتی 892 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان باســتناد ماده 5 آئین نامه 
قانون افراز و نظر به رد درخواست افراز شماره 994202752061151-99/04/24 مبنی 
بر اینکه مورد تقاضا بصورت یکباب خانه مخروبه می باشــد و به لحاظ قانون و به استناد 
مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز و فروش اموال مشاعی مصوب آبان ماه 1357 تصمیم به 
عدم امکان افراز پالک مذکور صادر گردیده و این تصمیم به فاصله 10 روز از انتشار آگهی 
 قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی هر یک از طرفین می باشد. م الف: 917918 

اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/250 شماره نامه: 139985602025004280- 1399/04/24 نظر به اینکه خانم بتول 
کاظمی زهرانی با تسلیم درخواست شماره 25013654 مورخ 99/4/22 و دو برگ استشهاد 
شهود به شــماره 838130  مورخ 99/4/22 دفترخانه 5 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت )به علت جابجایی( سه و نیم سهم مشــاع از هشت سهم ششدانگ پالک شماره 
148 فرعی از 6 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی 
می باشــد پالک مزبور در صفحه 206 دفتر 11 امالک ذیل شماره ثبت 1198 سابقه ثبت 
دارد. 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 
صورتمجلس و اصل ســند 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: 920017 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/251 شــماره نامه: 139985602210002901- 1399/04/25 تمامت ششــدانگ 
پــالک 2267/10960 واقــع در بخــش 6 ثبــت اصفهان طبــق دفتــر الکترونیک  
139620302024001066 بنام آقای ســید حســین جلی زاده معین فرزند سید هادی 
سابقه ثبت و ســند مالکیت کاداستری به شــماره مسلســل 997480- د /94  دارد که 
طبق ســند قطعــی 11058 مــورخ 1395/12/11 دفترخانه 252- اصفهــان تمامت 
شــش دانگ از طرف خانم زهرا محمدی به ایشــان انتقال گردیده اســت طبق ســند 
رهنی 11061 مــورخ 1395/12/11 دفترخانــه 252 اصفهان در رهــن بانک صادرات 
ایران – مدیریت شعب استان اصفهان قرار گرفته است ســپس مالک با ارائه درخواست 

کتبی به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 57831 و شناسه 
یکتای 139902155811000298 و رمز تصدیــق 52748 مورخ 1399/04/10 گواهی 
دفترخانه 373 اصفهان رسیده اســت و مالک مدعی است ســند مالکیت آن مفقود شده 
است و درخواست  صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت 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 نمائید 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 شــد. م الف: 919252 اداره ثبت اسناد و امالک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/252 شــماره نامــه: 139985602024002834- 1399/04/08 نظر به اینکه ســند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ آپارتمان پالک ثبتی 19 فرعی از 3280 اصلی در 
صفحه 402 دفتر 1118 ذیل ثبت 210042 به نام فرزین ناظم الرعایا ســند تحت شماره 
چاپی 636214 دفترچه ای ثبت و صادر و تســلیم گردیده ســپس طی سند انتقال 5653 
مورخ 1391/07/13 دفترخانه اسناد رســمی 239 اصفهان تمامت مورد ثبت به حمیدرضا 
خوروش فرزند جالل انتقال گردیده است و طی دستور شماره 139905802003003696 
مورخ 1399/04/03 شعبه اول اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان بازداشت گردیده است  
سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139921702002412033 مورخ 
1399/04/02 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شناسه یکتا  
139902150485000154 مورخ 1399/04/02 و رمز تصدیق به شــماره 479604  به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی  414 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابه جایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد 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 ســند 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 نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 920523 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ اجرائیه

4/253 شماره پرونده: 139804002004000498/1 شماره بایگانی پرونده: 9806989/2 
شماره ابالغیه: 139905102004000811 بدین وسیله به آقای بهنام تواهن و آقای پیمان 
تواهن وراث آقای بهمن تواهن ساکنین: خیابان احمد آباد مقابل مسجد امیر المومنین که 
 طبق گواهی مامور ابالغ واقعی در آدرس مذکور به نامبردگان میسور نگردیده است ابالغ 
می شود که بانک ملت اصفهان به استناد سند رهنی شماره 134642-93/10/20 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 65 اصفهان جهت وصول مبلغ 3/814/000/000 ریال اصل 
طلب و مبلغ 3/432/000/000 ریال بابت جریمه تاخیر تا تاریخ 98/9/10 و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی روزانه مبلغ 4/075/233 ریال خسارت تاخیر روزانه طبق مقررات 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9806989 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 98/11/21 مامور، امکان ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و  چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد 
وثیقه )ششدانگ پالک شماره 936/5 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان( مندرج در سند رهنی 
فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب 
بستانکار و  حقوق دولتی استیفا خواهد شــد. م الف: 920550 زهرا یعقوبی سرپرست 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ اجرائیه

2/254  شماره پرونده: 139804018601000184/2 شماره بایگانی پرونده: 9806841/2 

شماره ابالغیه: 139905102004000858 بدین وســیله به آقای افشین شهری فرزند 
اقبال با کدملی 5709302023 و شناســنامه شــماره 1002 صادره از رضوانشهر ساکن 
اصفهان- بهارستان - خیابان فرودین- چهار راه ایثار- جنب بنگاهی ایستا ابالغ می شود 
که شرکت لیزینگ ماشین آالت سنگین ایرانیان به استناد سند رهنی شماره 72291 دفتر 
35  رضوانشهر جهت وصول مبلغ 1/356/302/412 ریال طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800230 )واحد اجرای رضوانشهر( و 9806841 
)اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/3/13 مامور اداره 
پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه های کثیراالنتشــار محلی 
 آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آ گهی که روز ابالغ محســوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق 
)پالک 49/198 واقع در بخش 27 گیالن( با تقاضای بســتانکار پس از ارزیابی از طریق 
 مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بســتانکار و حقوق دولتی اســتیفا خواهد شد. 

م الف: 919229 زهرا یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تبصره یک ذیل ماده 105

4/255 شماره نامه: 139985602023001969 -1399/04/23 نظر به اینکه آقای سید 
محمد رضا شــفتی مالک پالک 6166 واقع در بخش دو ثبت اصفهان درخواست حذف 
استثنای ثمنیه اعیانی را از سند خود نموده اند لذا مراتب آگهی و بدین وسیله به ذینفع خانم 
حبیبه سلطان قایم فرد نسبت به بها ثمنیه اعیانی اخطار می گردد جهت دریافت بهای ثمنیه 
که توسط کارشناس رسمی دادگســتری اصفهان ارزیابی و به صندوق ثبت تودیع گردید 
 به منطقه ثبت اســناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان واقع در خ هشــت بهشت شرقی 
خ الهور اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان مراجعه نمائید و در صورتی که 
مدعی تضییع حقی می باشید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی گواهی طرح دعوا 
را از دادگاه صالحه دریافت و به ثبت مربوطه تسلیم نماید درغیر این صورت وفق مقررات 
استثنا بها ثمنیه از اسناد مالکیت حذف خواهد شد. م الف: 921431 اداره ثبت اسناد و 

امالک مرکزی اصفهان
اخطار اجرایی 

4/248 مشخصات محکوم علیه : نام :  محسن قربانی، نشانی محل اقامت :  مجهول المکان،  
مشخصات محکوم له : نام :  محمدعلی میرزاعلیان، نام پدر : رحمت اهلل ، نشانی محل اقامت 
:  دستگرد برخوار خیابان بعثت انتهای خیابان جنب پارک بهارستان،  محکوم به: به موجب 
رای شماره  900  تاریخ  98/12/28  حوزه قضایی شورای حل اختالف شهرستان برخوار که 
قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 10/000/000ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 225/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ 1396/11/30 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و هزینه حق االجرا نیز بر 
عهده محکوم علیه میباشد . ماده 34 قانون اجرای احکام:  همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است  ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید . 
م الف : 919788 سیدحسام الدین ارشــش قاضی شعبه پنجم حقوقی شوراهای حل 

اختالف شهرستان برخوار
 ابالغ دادخواست و ضمائم 

4/249 احتراما ، بدینوســیله به اســتحضار می رســاند که با توجه به دادخواســت آقای 
محمدفخریان به طرفیت آقای ابراهیم قائمی به خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده 
است که به کالســه ثبت و برای روز  99/6/23  ساعت  18:10  وقت رسیدگی تعیین شده 
است ، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه های کثیراالنشار طبع و نشر می شود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 
شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رســیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور 
خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا نیازی 
به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . م الف :  919748 مدیر دفتر 

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان برخوار
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معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان:

ترکش های کرونا50 مهدکودک را در اصفهان به کام تعطیلی 
موقت کشاند

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان از موافقت با تعطیلی موقت ۵۰ مهدکودک در 
اســتان اصفهان به منظور جلوگیری از شیوع بیشــتر بیماری کرونا خبر داد.مجتبی ناجی با اشاره 

به اینکه شــهریه ســه ماه ابتدای سال 
جاری توســط مهدکودک ها به والدین 
پرداخت شد، اظهار داشت: با بازگشایی 
مهدکودک هــا و عدم اطمینــان خاطر 
والدین در ایام کرونــا، تعداد محدودی 
از کودکان مادران شــاغل، به این مراکز 
سپرده شــدند.وی افزود: با افت تعداد 
کودکان بــه مهدکودک ها، تعــدادی از 
مراکــز مهدکودک درخواســت تعطیلی 
موقت کردند.معاون اجتماعی اداره کل 

بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه تا قبل از شیوع کرونا، مرخصی نه ماهه مراکز مهدکودک 
ها قابل تمدید نبود، اعالم کرد: با شــیوع و موج گیری مجدد بیماری کرونا و با ابالغ بخشنامه ای، 
تعطیلی موقت مراکز مهدکودک ها می تواند بیش از نه ماه تداوم داشــته باشد.وی بیان داشت: 
تاکنون بیش از ۵۰ مهدکودک از ۷۳۰ مرکز مهدکودک در استان اصفهان درخواست تعطیلی موقت 

کردند که مورد موافقت واقع شده است.

 ممنوعیت برگزاری کالس های حضوری تا اطالع ثانوی
 در اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نامه ای به ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق، 
ممنوعیت برگزاری کالس هــای حضوری را ابالغ کرد.اعتدادی با توجه به نامه معاون بهداشــتی و 
رییس مرکز بهداشت اســتان، در نامه ای به ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق، ممنوعیت 
برگزاری هرگونه کالس  حضوری  شامل جبرانی، اوقات فراغت، آموزشگاه های زبان، آمادگی کنکور 

و...( در مدارس دولتی، غیردولتی و آموزشگاه های آزاد را ابالغ کرد.

رییس اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت:
معاینات پزشکی نوآموزان بدو ورود به مدرسه لغو شد

رییس اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت، از لغو معاینات عمومی پزشکی 
نوآموزان بدو ورود به مدرسه به دلیل شیوع کرونا خبر داد.گالیل اردالن با اشاره به اینکه فعالیت 
مراکز بهداشتی درمانی در خصوص معاینات غربالگری نوآموزان در بدو ورود به مدرسه فعال لغو 
شده اســت، اظهار کرد: این محدودیت به علت پیشــگیری از ازدحام والدین در مراکز بهداشتی 

درمانی در نظر گرفته شده است. 
رییس اداره ســالمت نوجوانــان، جوانان و مــدارس وزارت بهداشــت اضافه کرد: بر اســاس 
نامه نگاری هــای انجام شــده و پس از برگــزاری وبیناری، آخریــن ابالغیه ها اعالم شــد. این 
محدودیت ها تنها برای تهران نیســت و در سراسر کشور اجرایی می شــود.رییس اداره سالمت 
نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشــت، تصریح کرد: بر اســاس آخرین نامه نگاری ها قید 
شده است که در شرایط پاندمی کووید ۱۹ انجام ارزیابی های دوره ای و معاینات پزشکی نوآموزان 

بهتر است در طول سال انجام شود و فعال در طرح سنجش متوقف شود.

طی سه ماهه ابتدایی امسال نزاع در اصفهان کاهش 19 درصدی داشته است؛

کرونا ،فتیله دعوا را پایین کشید

پیامدهای کرونا بر جوامع انسانی در کنار  پریسا سعادت
مرگ و میــر و هزینه هــای درمانی باال، 
گاهی مثبت و امیدوار کننده هم بوده است. خلوت شدن خیابان ها و 
کم شدن رفت و آمدها اگر چه مشکالتی مانند افسردگی و باال گرفتن 
دعواهای خانوادگی را به همراه داشــته اما در کنار کم شدن ارتباطات 
اجتماعی مردم میزان دعوا و خشــونت در سطح شــهرهای بزرگ به 
شدت کم شده است به عنوان مثال آمار نزاع و خشونت های خیابانی 
که تقریبا هر ساله در دهه های اخیر در کالن شهرهایی مانند اصفهان 
و تهران افزایشی بوده حاال در سایه کرونا کمتر شده و اندکی فروکش 
کرده است. هر چند بر اساس آمار پزشــکی قانونی، اصفهان در میان 
شهرهای دارای بیشــترین نزاع خیابانی در کشور قرار ندارد؛ اما تعداد 

این رخداد تلخ اجتماعی در استان کم نیست.
 در آخرین آمار منتشر شده از ســوی پزشکی قانونی کشور در مجموع 
طی دو ماهه نخســت امســال آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشــکی 
قانونی کشور با کاهش ۱۱ درصدی مواجه بود. در اصفهان هم اعداد و 
ارقام حاکی از کاهش مراجعات به پزشــکی قانونی است.  بر اساس 

اعالم مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان در سه ماهه اول سال 
جاری تعــداد ۹ هــزار و ۱۷۶ نفر به دلیــل صدمات ناشــی از نزاع به 
مراکز پزشــکی قانونی اســتان اصفهان مراجعه کردند که این رقم در 
 مقایسه با مدت مشــابه ســال قبل معادل ۱۹.۲ درصد کاهش یافته

 است.
علی سلیمان پور اظهار داشت: در ســه ماهه اول سال جاری  تعداد ۹ 
هزار  و ۱۷۶ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
اســتان اصفهان  مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل معادل ۱۹.۲ درصد کاهش یافته اســت.مدیرکل پزشکی 
قانونی اســتان اصفهان ادامه داد: این در حالی اســت مراجعین به 
دلیل نزاع ۳۵ درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی 
قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند؛  ضمنا از مجموع مراجعین 
صدمات ناشی از نزاع ۳۲۳۸ نفر زن و ۵ هزار و ۹۳۸ نفر مرد بوده اند.

وی تصریح کرد: در  مدت مشابه سال قبل  تعداد ۱۱ هزار و ۳۶۲ نفر به 
دلیل نزاع  به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که ۳ هزار  

و ۹۴۷  نفر  زن و  ۷ هزار و ۴۱۵  نفر مرد بوده اند.

در ســال های اخیر همواره فعاالن اجتماعی و روان شناســان نسبت 
به افزایش آمــار درگیری های خیابانی در کشــور و به خصوص کالن 
شهرهایی مانند اصفهان هشدار می دهند، در واقع رشد نسبی درگیری 
و نزاع های خیابانی سبب شده نگرانی ها در خصوص تبعات فاجعه بار 

کاهش آستانه تحمل و تاب آوری افراد جامعه، افزایش یابد.
 هر چند کم شــدن آمار نزاع در ماه های قرنطینــه و کرونا نمی تواند 
خبر خوب و امید بخشــی در مــورد این معضل اجتماعی باشــد چرا 
که چیزی از حجم خشــونت و برخوردهای نامناســب با مشــکالت 
کم نشــده بلکه می توان ادعا کرد خشــونت ها از خیابــان ها حاال به 
خانه ها و خانواده ها کوچ کرده اســت گواه این ادعا را هم می توان در 
افزایش میزان خشــونت های خانگی دانســت. از سوی دیگر برخی 
از کارشناســان اجتماعی معتقدند سخت تر شدن شــرایط کسب و 
کار و درآمــدی به دلیل کرونا می تواند ســطح خشــونت و اضطراب 
در جامعــه را افزایــش داده و در ماه هــای آینده بدون شــک آمار 
 کاهش یافته بار افزایشــی معناداری خواهد یافت کــه باید برای آن

چاره ای اندیشید.

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشــاره به انواع انســولین های موجود در بازار دارو 
گفت: تاکنون هیچ بیمار دیابتی با نسخه پزشک بدون 
دارو نمانده  اســت.ابوالفضل اصالنی در ارتباط با انواع 
انسولین های موجود در بازار داروی ایران و نحوه توزیع 
آن ها اظهار داشــت: فرآورده های انسولین موجود در 
بازار دارویی کشــور در دو دسته قرار می گیرند، دیال ها 
و قلم های انســولین که دیال های انسولین در دو نوع 

رگوالر و ان.پــی.اس موجود هســتند.وی ادامه داد: 
دیال های انسولین توسط سه شرکت داخلی در کشور 
تولید شده و به وفور در داروخانه های سراسر کشور یافت 
می شوند و هیچ کمبودی وجود ندارد و بعضا به گونه ای 
اســت که تاریخ این فرآورده هــا می گذرد.معاون غذا 
و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در رابطه با 
دســته دوم انســولین های مصرفی در کشور تصریح 
کرد: دســته دوم قلم های انسولین اســت که حدود 
۶ قلم انســولین در بازار دارویی کشور موجود است که 
۳ نوع قلم با نام های نوومیکــس، نوورپید و گالرژین 
) با نام تجاری لنتوس( بیشترین استفاده  را در میان 
مصرف کنندگان دارند.اصالنی با اشــاره به عدم کمبود 

در توزیع قلم های نوومیکس و نوورپید عنوان کرد: این 
دو نوع قلم سهمیه بندی شده و متناسب با نیاز بیماران 
دانشگاه ها و استان ها از تهران ارسال می شود و طی دو 
سال فعالیت من در اصفهان، تاکنون بیماری بدون دارو 
نمانده است؛ در آذرماه سال قبل دچار مشکالتی شدیم و 
باالجبار این دارو را سهمیه بندی کردیم ولی دارو به دست 
بیمار و مصرف کننده می رســید و درحال حاضر هم به 
همین فرم ادامه دارد.وی ادامه داد: وضعیت بازار برای 
این دو دارو مثل دیال های انســولین به صورت اشباع 
نیست و به صورت ســهمیه بندی دراختیار داروخانه ها 
قرار داده می شود ولی هیچ بیماری با نسخه پزشک با 

مشکل کمبود این دارو مواجه نمی شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

هیچ بیمار دیابتی با نسخه پزشک بدون دارو نمانده  است 

در سه ماهه اول سال جاری  تعداد 9 هزار  و 1۷۶ نفر به 
دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان 
اصفهان  مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل معادل 19.۲ درصد کاهش یافته است

توقیف خودروی پژو با 
بیش از 350 کیلوگرم 

مواد مخدر
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 
مامــوران انتظامی شهرســتان نایین 
خودروی پژو با بیــش از ۳۵۰ کیلوگرم 

مواد مخدر را  توقیف کردند.

 25 میلیارد ریال پوشاک خارجی قاچاق در اصفهان 
کشف شد

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از کشف انبار دپوی انواع پوشــاک زنانه خارجی به ارزش 
۲۵ میلیارد ریال در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.محمدرضا خدادوست اظهار داشت: 
مامــوران پایگاه اطالعاتی شهرســتان 
اصفهان با اشــرافیت اطالعاتی خود از 
دپوی محموله ای از پوشــاک خارجی 
قاچاق در یــک انبار مطلــع و بالفاصله 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افــزود: مامــوران پس از کســب 
اطالعــات الزم و هماهنگــی بــا مقام 
قضایــی از محل مورد نظر بازرســی به 
عمل آوردند و در نتیجه این عملیات ۱۴ 
هزار دست انواع پوشاک زنانه به همراه 
۴۴ رول مارک لباس خارجی فاقد هرگونه مدارک گمرکی که به صورت قاچاق تهیه شــده بودند، 
کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به توقیف اموال کشف شده و تحویل آنها 
به اداره اموال تملیکی استان اظهار داشت: ارزش اموال کشــف شده توسط کارشناسان مربوطه 

۲۵ میلیارد ریال اعالم شده است.

 پوشش امدادی ۸3 نفر آسیب دیده
 توسط 4۶ تیم عملیاتی هالل احمر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۸۳ آسیب دیده ناشی از 
۴۴ حادثه به وسیله نجاتگران این جمعیت در هفته آخر تیرماه خبر داد.داریوش کریمی در خصوص 
وضعیت امداد رسانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان در حوادث هفته گذشته، اظهار کرد: هفته 
گذشته هفته ای به نسبت کم حادثه در سطح استان داشتیم. ۸۳ آسیب دیده ناشی از ۴۴ حادثه 
در این مدت از خدمات امدادی هالل احمر استان اصفهان بهره مند شدند و حوادث جاده ای با ۱۹ 
حادثه دیده همچنان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.وی با تاکید بر اینکه در این مدت 
تیم های عملیات این جمعیت دو مورد رهاسازی داشته اند، تصریح کرد: ۱۳۶ نیروی عملیاتی این 
جمعیت در قالب ۴۶ تیم با همراه داشتن تجهیزات الزم امدادی و ۳۹ دستگاه خودروی امدادی در 
امدادرسانی هفته گذشته فعالیت داشته اند.کریمی گفت: طی این بازه زمانی ۳۹ نفر از مصدومان 
 حوادث به مراکز درمانی منتقل شــدند و تعداد ۱۰ نفــر دیگر نیز به صورت ســرپایی تحت درمان 

قرار گرفتند.

 آزادی 414 زندانی در شورای حل اختالف استان اصفهان
 طی سه ماهه اول سال

معاون قضایی رییس کل دادگســتری و رییس شورا های حل اختالف اســتان اصفهان گفت: در 
سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۱۴ نفر از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.

ســید محمد موســویان عنوان کرد: باتــالش و همت اعضــا و کارکنان اجرای احکام شــورا های 
حل اختالف حوزه های قضایی اســتان اصفهان در ســه ماهه اول ســال ۱۳۹۹ تعداد ۴۱۴ نفر از 
زندان آزاد و به جامعه و آغوش گرم خانواده های خود بازگشــتند، از این تعــداد ۲۸۴ نفر با همت 
 و وســاطت شــعب شــورای حل اختالف  و ۱۳۰ نفر با تالش و پیگیری های شــعبه ویژه زندان 

آزاد شدند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

استاندار:

ظرفیت های اصفهان در 
جهت حفظ محیط زیست 

به کارگرفته شود
استاندار اصفهان گفت: تمامی ظرفیت های 
این استان به ویژه شــهرداری ها باید  در 
جهت حفظ محیط زیست و فضای سبز به 
کار گرفته شــود.عباس رضایی در حاشیه 
برگــزاری کمیســیون ماده پنج اســتان 
اصفهان با بیان اینکه حفظ محیط زیست 
خط قرمز مدیریت اســتان اســت، تاکید 
کرد: حفظ محیط زیســت و فضای سبز 
شهری در بررســی پرونده های کمیسیون 
ماده پنج، ضروری است.وی اظهارداشت: 
در بررسی پرونده ها و تغییر کاربری ها این 
مســئله در اولویت اســت بنابراین برخی 
از پرونده های ارجاعی بــه دلیل مغایرت 
با این خط قرمز با رای منفی کمیســیون 

مواجه شد.
اســتانداراصفهان با بیان اینکه متاسفانه 
در برخی مقاطــع تعداد روز هــای آلوده 
در اســتان بیش از روز هــای دارای هوای 
پاک اســت، ادامه داد: بایــد تالش کنیم 
فضای ســبز شــهری توســعه پیدا کند و 
خوشــبختانه شــهرداری اصفهان نیز در 
خصوص توسعه سرانه سبز شهری مکلف 
شــده و تا کنــون اقدامات بســیار خوبی 
داشته است.رضایی با اشــاره به بررسی 
۷۳ پرونده در کمیسیون ماده پنج استان 
گفت: از این تعــداد ۴۷ پرونده مربوط به 
شهرســتان اصفهــان، ۲۳ پرونده مربوط 
به شهرســتان خمینی شــهر و سه پرونده 
مربوط به شهر بهارســتان بود.وی با بیان 
اینکه بررسی پرونده های کمیسیون ماده 
پنج قابل تفویض به شهرستان ها نیست، 
ادامه داد: کمیســیون ماده پنج به صورت 
استانی برگزار می شــود و با توجه به اینکه 
پرونده های ارجاعی به این کمیســیون از 
کل استان اســت، مجبوریم پرونده های 
متعدد را در یک زمان بررسی و جمع بندی 
کنیم بــه همین خاطر  جلســات طوالنی 

مدت می شود.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: با غرق شدن جوان ۲۹ ساله ســمیرمی تعداد جان باختگان در اثر حادثه غرق شدگی در استان اصفهان به 
۳۴نفررسید.منصور شیشه فروش هشدار داد: هیچ کدام از منابع آبی استان اصفهان اعم از دریاچه سدها، رودخانه ها، کانال های توزیع آب و حتی استخرهای 
شخصی در باغ ها به علت نبود نجات غریق برای شنا کردن، ایمن نیست و در فصل گرما شنا کردن در این منابع آبی با خطر غرق شدگی همراه است.شیشه فروش 
اعالم کرد: با توجه به اینکه پیش بینی هواشناسی حاکی از مردادماه گرم در استان اصفهان است، بیشتر جان باختگان در منابع آبی استان اصفهان اعم از رودخانه، 
دریاچه سد و کانال های توزیع آب کشاورزی با نیت تسلط بر شنا وارد این منابع آبی شــدند و درگیر جریان های ناگهانی شدند و نتوانستند خود را نجات دهند.

وی بیان داشت: رودخانه زاینده رود با ۳۲۰ کیلومتر در استان اصفهان یکی از کانون های جذاب شنا کردن در فصل تابستان است که به علت ناهمگون بودن بستر 
رودخانه و ایجاد جریان های گردابی برای شنا کردن ایمن نیست و شنا کردن در تمام مسیر رودخانه زاینده رود اکیدا ممنوع است. شیشه فروش به منابع ذخیره 
آب سدهای استان اصفهان که با خطر غرق شدن همراه است هم اشاره ای کرد و گفت: منابع سدی استان اصفهان ماحصل ذوب برف هاست و به علت برودت 

دمای آب و عمق زیاد این دریاچه ها برای شنا کردن مناسب نیست و با خطر غرق شدگی همراه است.

 ممنوعیت شنا در منابع آبی اصفهان!



رییس هیئت گلف استان اصفهان:

کرونا اجازه افتتاح کردن زمین های مینی گلف را به ما نداد
 رییس هیئت گلف استان اصفهان با بیان اینکه ابالغیه ای از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به دست ما رسیده است، اظهار کرد: طبق پروتکل هایی که این 
اداره کل به ما اعالم کرده است، تیم ها و گروه های آموزشی در زمین مینی گلف و در زمین بزرگ با رعایت فاصله اجتماعی و با داشتن تجهیزاتی مانند ماسک و رعایت موارد 
بهداشتی تمرینات خود را انجام می دهند.کوروش محمدی ادامه داد: در حال حاضر سوپر لیگ و لیگ برتر کشور به دلیل شیوع بیماری کووید -۱۹ تعطیل است و هیچ 
مسابقه ای در کشور برگزار نمی شود.رییس هیئت گلف استان اصفهان با اشاره به اینکه مقدمات راه اندازی زمین مینی گلف سیتی سنتر فراهم شده است، خاطر نشان 
کرد: با شیوع ویروس کرونا نتوانستیم از زمین مینی گلف سیتی سنتر بهره برداری کنیم و امیدواریم که هرچه سریع تر بیماری کووید -۱۹ ریشه کن شود تا بتوانیم این زمین 
و چند زمین دیگر را افتتاح کنیم.محمدی با اشاره به اینکه فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان با ما ارتباط خوبی دارند، تصریح کرد: خدا را شاکریم که توانستیم ارتباط 

خوبی با اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون گلف برقرار کرده و در نهایت زمین استاندارد گلف و وسایل مورد نیاز این ورزش را دریافت کنیم.
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سوال  از سپاهان:

پس مهندس پرسپولیس چی شد؟
سپاهان از هفت بازی آخر لیگی اش تنها یک مســابقه را برده است. این وضعیت، تیم اصفهانی 
را هم ردیــف ضعیف ترین تیم های حاضر در لیــگ نوزدهم قرار می دهد. حتــی پیکان و گل گهر 
سیرجان هم در بازه زمانی مشــابه نتایج بهتری گرفته اند. حداقل می دانیم که این تیم ها از نظر 
بودجه و هزینه قابل مقایسه با ســپاهان نیســتند و جمله معروف قلعه نویی یعنی »تیم پنجم 
هزینه هســتیم« در این مورد به کار نمی آید، بنابراین افزایش فشــارها روی امیر کامال طبیعی 
است.ســپاهان اما این روزها دو معما دارد. اولی امید نورافکن است که نیم فصل نخست عصای 
دست امیر بود و این روزها خبری از او نیست. ابتدا به خاطر کرونا قرنطینه شد، اما بعد از بهبودی 
تنها در دقیقه نــود بازی هفته قبل برابر پــارس جنوبی به میدان رفت و مقابــل تراکتور هم تمام 
بازی را از روی نیمکت ذخیره ها تماشا کرد. معمای دوم هم محسن مسلمان است؛ هافبکی که 
مدت هاست در لیست تیم قرار نمی گیرد و اصال کسی نمی داند مشکلش چیست. لیگ نوزدهم 
رو به پایان است و مســلمان در مجموع حدود ۹0 دقیقه برای سپاهان بازی کرده؛ در این شرایط 
آیا کسی می داند قرارداد این بازیکن چرا تمدید شــد؟ شما چطور آقای قلعه نویی؟ می دانید چرا 

نورافکن را نگه داشتید؟

پاداش نجومی در انتظار نمایندگان ایران در آسیا
نشریه »االتحاد« امارات خبر داد کنفدراسیون فوتبال آســیا با وجود بحران مالی ایجاد شده به 
دلیل شــیوع کرونا و تعطیلی مسابقات لیگ قهرمانان آســیا ۲0۲0 برای مدت ۴ ماه، قصد ندارد 
پاداش قهرمان این فصل لیگ قهرمانان آسیا را کاهش دهد.در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا 
قرار بود تیم قهرمان ۴ میلیــون دالر دریافت کند و نایب قهرمان ۲ میلیــون دالر پاداش بگیرد. با 
تصمیم AFC قرار شد این رقم پاداش ها به دلیل کرونا کاهش نیابد.اگرچه ادامه مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا به صورت تک بازی و متمرکز در کشــور قطر برگزار می شود و تعداد بازی ها نسبت 
به فرمت گذشته )رفت و برگشــت( کم شــده، ولی AFC قصد ندارد پاداش گذشتن هر تیم از 
مراحل مختلف را نیز کم کند.بدین ترتیب در این نســخه از لیگ قهرمانان آسیا تیم برنده در هر 
بازی ۵0 هزار دالر دریافت می کند. نتیجه تساوی به منزله دریافت ۱0 هزار دالر برای هر تیم است. 
تیم های راه یافته به مرحله یک هشــتم نهایی ۱00 هزار دالر به یک چهــارم ۱۵0 هزار دالر دریافت 
می کنند. تیم های راه یافته به نیمه نهایی ۲۵0 هــزار دالر به عالوه برنده بازی ۵0 هزار دالر پاداش 

اضافی می گیرند.

مهاجم سابق سپاهان، کرونا را شکست داد
ســایت الســومریه عراق  در یکی از مهم ترین اخبارش ، خبر از پیروزی عمادرضا مهاجم سابق 
تیم ملی عراق و باشــگاه ســپاهان ایران بر ویروس کرونا داد. عمادمحمد که در فوتبال ایران به 
عمادرضا شهرت دارد اعالم کرده است که توانسته بر بیماری کرونا غلبه کند.این مهاجم سرشناس 
فوتبال عراق که ســابقه آقای گلی در لیگ برتر فوتبال ایران را هم دارد ، هفته پیش اعالم کرد که 
او و اعضای خانواده اش به ویروس کرونا مبتال شده اند.او با انتشار ویدیوئی در حساب کاربری 
فیســبوکش در این مورد گفت:» به لطف خدا و دعای مردم ، بهبودی کامل از بیماری کرونا را به 
دست آورده ام.«عماد رضا طی سال های مختلف و به مدت شش سال در فوتبال ایران بازی کرده 
است. دوران موفق او اما در اولین دوره حضورش در تیم سپاهان بود که با این تیم عالوه بر کسب 
عنوان آقای گلی رقابت های لیگ برتر ، یک قهرمانی در لیگ، یک قهرمانی در جام حذفی و یک 
نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را به دســت آورد. او در حال حاضر سرمربی تیم جوانان عراق 
است.همچنین در هفته های گذشته و پس از شیوع ویروس کرونا ، احمدراضی و علی هادی دو 

بازیکن سرشناس و قدیمی فوتبال عراق در اثر ابتال به این بیماری فوت کرده اند.

خطرسقوطبامیلیاردیهاینیمکتنشینوهشتگباز؛

مدیرانذوبآهنکجاسیرمیکنند؟

در حالی در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین الملل 
و حتی برخی موضوعات اخیر کشــور، متن و تصاویر صفحات مجازی 
چندتن از بازیکنان دوتیم فوتبال سپاهان و ذوب آهن در فضای مجازی 
در حال انتشــار اســت که گویی مدیران دو باشــگاه و فدراسیون هیچ 
نظارتی بر عملکرد غیر فنی بازیکنان خــود ندارند، در این بین اظهارنظر 
یکی از بازیکنان ذوب آهن عجیب تر از اظهارنظر بازیکن ســپاهان بود.

این بازیکن فوتبال در حالی نظراتش را در صفحه  مجازی خود منتشر 
کرده  که نوع ادبیات آن بسیار غیرکارشناسی، غیرتخصصی و هیجان ساز 
است و به هیچ وجه در سطح یک ورزشکار حرفه ای قابل قبول نیست و 
این در حالی است که تا اینجای فصل علی رغم قرارداد میلیاردی، وظیفه 
اصلی اش در قبال تیمی که به آن تعهد داده را به درستی ایفا نکرده است.

این نقطه نظرات در حالی بازگو شــده که ذوب آهن نایب قهرمان اسبق 
آسیا با حواشی و مشکالتی دست و پنجه نرم می کند و در خطر سقوط 
به دسته پایین تر قرار دارد، ولی این بازیکن میلیاردی اما نیمکت نشین 
به جای کمک کردن به برطرف سازی مشــکالت فنی و حواشی ایجاد 
شده اطراف تیم خود که برای آن  پول کالنی دریافت کرده حاال دست به 
قلم شده و با درج مطالبی عالوه بر حواشــی قبلی، حواشی جدیدی را 
برای خود و مجموعه  اش پدید می آورد.این  بازیکن شب قبل از مسابقه 
به جای متمرکز شــدن بر فعالیت اصلی  خود و توجه به صفرهای رقم 

قراردادش، با منتشر کردن این نوع مطالب حاشیه ساز و غیرواقعی در 
فضای مجازی، مسئولیت خود را فراموش کرده و در موضوعی دخالت 
می کند که حتی درک درســتی از اســتفاده ادبیــات را در آن ندارد.این 
اظهارنظرها توسط وی این شائبه را به وجود آورده است که بازیکن مذکور 
به جای کمک به تیم خود و ارائه بازی در حد تیم ذوب آهن سودای جذب 
فالوور در فضای مجازی و جلب توجهی که نتوانسته آن را در زمین بازی 
و به شــکل حرفه کســب کند را دارد و در زمین نیز تمرکزش جای دیگر 
اســت تا صفرهای فالووری و قراردادی با هم افزایش یابد، حال چه بر 
سر تیم ریشه دار ذوب آهن بیاید مهم نیســت چون اینجا سکوی پرواز 
است!چه اتفاقی در مدیریت ورزش اصفهان رخ داده است که بازیکنی 
که با یک جست وجوی ســاده در صفحه شخصی اش متوجه خواهیم 
شد در کمال آرامش و امنیت با فعالیت و کسب درآمد در همین جامعه 
و کشور به شکل متموالنه در حال زندگی کنار خانواده خود است سخنانی 
را بازگو کند که مصداق توهین به همه ارکان قانونی و مشروع جمهوری 

اسالمی ایران است.
اظهارات این ذوب آهنی آنقدر عجیب و غریب است که در نگاه اول و در 
صورت عدم شناخت صفحه  وی که هنوز رنگ و بوی تیم تهرانی سابقش 
را دارد، گویی این ســخنان از زبان یکی از همان اغتشــاش گران سال 
گذشته مطرح شده که جان و مال و آبروی مردم را به بازی گرفته بودند.

مشخص است که مدیریت مجموعه ذوب آهن که  طی سال های پیش 
به عنوان یکی از قطب های فرهنگی و از مجموعه های پر قدرت از لحاظ 
مدیریت در شهر بزرگ اصفهان محســوب می شد حاال هیچ نظارتی بر 
عملکرد اخالقی بازیکنان خود ندارد و آنان بدون هیچ برخوردی از سوی 
مدیریت دســت به هر اقدامی می زنند،  حال ســوال اینجاست که چه 
اتفاقی در این مجموعه رخ داده که بازیکن نیمکت نشین تیم پایتخت را 
با مبلغ هنگفت به اصفهان منتقل کردند و او  به جای کمک به تیم خود در 
حال اظهارنظر شاذ است.در شرایط کنونی،  از مدیران باشگاه ها و جامعه 
فوتبال انتظار می رود که با کنترل دقیق تر بازیکنان خود از ایجاد حواشی 
جلوگیری و با متخلفان برخورد مناسب صورت دهند و همچنین به دلیل 
بی احترامی های صورت گرفته باشــگاه ذوب آهــن و کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال ملزم به عذرخواهی رســمی هستند.البته کم نبوده و 
نیستند در این تیم بازیکنانی که اغلب در این شهر از تعداد هواداران باالیی 
هم برخوردار نیستند و شــاید با همین ارائه نظرات و استفاده از ادبیات 
و جمالت و سوار شــدن بر موج فضای مجازی که هدفی جز برهم زدن 
آســایش و آرام جامعه ندارند به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود برای 
فصل بعد خود هســتند، اما نمی دانند یا نمی خواهند بدانند همین یک 
جمله از سوی یک بازیکن غیرکارشناس و کم اطالع سبب ایجاد حواشی 

و تاثیرگذار منفی در تیم و شهر و حتی کشور خواهد شد.

رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان درباره 
فعالیت های هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان 
در 3 ماه گذشته، اظهار داشــت: پس از شیوع کرونا 
با وجود اینکه فعالیت بیشــتر هیئت های ورزشــی 
تعطیل بود، برنامه های متنوعی از جمله مجمع روابط 
عمومی هیئت های سراسر کشور به میزبانی اصفهان 
و مجمع ساالنه هیئت استان را برگزار کردیم.حسین 
یارمحمدیان افزود: در این مدت با توجه به تعطیلی 
مسابقات کارهای دیگر هیئت را به انجام رساندیم؛ از 
جمله ساخت یک انبار مجهز و بازسازی نمای ظاهری 
دفتر هیئت. همچنین به فدراسیون پیشنهاد برگزاری 
المپیاد ورزش های بدنسازی را داده ایم تا در صورت 
برطرف شــدن خطر کرونا، المپیاد تمام رشته های 
بدنســازی را در اصفهان برگزار کنیم.رییس هیئت 
بدنسازی و پرورش اندام استان خاطرنشان کرد: کار 

دیگری که در این مدت انجام شد، صدور ابالغ برای 
هیئت هایی بود که توسط سرپرست اداره می شدند و 
ابالغ حدود ۱0 هیئت از هیئت های شهرستان ها صادر 
شد. در این مدت پیگیر وضعیت حدود ۵0 درصد از 
هیئت های شهرســتان ها بودیم و ابالغ روسای آنها 
صادر شد. همچنین صدور گواهی دوره های آموزشی 
که پیش از این برگزار شده است را پیگیری کردیم. 
زمانی که هنوز به ریاست هیئت استان انتخاب نشده  
بودم، دوره های آموزشی برگزار شــده که گواهی آن 
هنوز صادر نشده بود و با پیگیری از فدراسیون حدود 
۲ هزار گواهی آموزشی صادر شده است که صاحبان 
آن ها به تدریج در حال دریافت این گواهی ها هستند.

وی درباره برگزاری دوره های آموزشی گفت: آمادگی 
انجام ایــن کار را داریم و اگر فدراســیون اجازه آن را 
صادر کند می توانیم دوره های مختلفی را برگزار کنیم.

یارمحمدیان، درباره تقویم ورزشی هیئت بدنسازی 
و پروش اندام استان در سال جاری بیان کرد: چون 
فدراسیون هنوز تقویم ورزشی  امسال را به هیئت ها 
ارائه نکرده ما هم نمی توانستیم تقویم هیئت را اعالم 
کنیم و امســال به دلیل کرونا هیــچ تقویمی اعالم 
نشده است.وی درباره مشکالت هیئت بدنسازی و 
اینکه چه انتظاری از مدیرکل جدید ورزش و جوانان 
استان دارد، گفت: خوشبختانه هیئت بدنسازی هیچ 
مشکلی ندارد و هر ســال به عنوان هیئت برتر کشور 

انتخاب می شود.

رییس هیئت بدنسازی اصفهان:

 پیشنهاد برگزاری المپیاد بدنسازی را به فدراسیون ارائه داده ایم

خبر روز

آرتتا:

 آرسنال گزینه جذابی است، ناز نمی کشیم
میکل آرتتا ،ســرمربی آرســنال می گوید این باشگاه، باشگاهی بزرگ اســت که تالش برای فتح 
جام های قهرمانی را برای خود وظیفه و تعهد می داند و همچنان برای هر فوتبالیســتی یک گزینه 
جذاب به حساب می آید. در نتیجه توپچی ها نباید برای جذب کسانی تالش کنند که مایل به بازی با 
پیراهن این تیم نیستند.آرسنال در فصل جاری شرایطی پرتنش را پشت سر گذاشته و فراز و نشیب 
زیادی داشته، این تیم در ماه نوامبر سرمربی خود اونای امری را اخراج کرده و میکل آرتتا را به جای 
او منصوب کرده است. توپچی ها با وجود ضعف در بخش ابتدایی و میانی فصل در هفته های اخیر 
با هدایت آرتتا نشان داده اند تیم قابل توجهی هســتند.از جمله درخشش های اخیر آرسنال و آرتتا 
باید به پیروزی مقابل قهرمان فصل ، لیورپول و همچنین پیروزی ۲-0 مقابل منچسترســیتی در 
نیمه نهایی جام حذفی اشاره کرد.آرتتا در این باره گفت:»من قبال هم گفته ام بازیکنانی که دل شان با 
آرسنال نیست و مایل به بازی در این تیم نیستند را نباید به زور و اصرار به این تیم بیاوریم«.سرمربی 
آرسنال در ادامه گفت:»هنوز خیلی ها هستند که تمایل به پوشیدن پیراهن آرسنال دارند و این تیم 
را بزرگ و جذاب می دانند. ارزش های ما، هواداران و ورزشگاه مان همه خصوصیت هایی هستند که 

بازی در آرسنال را جذاب می کند«.

رییس اینتر:

 برای جذب »زانیولو« اقدام نکرده ایم
 بعد از تساوی ۲-۲ اینتر مقابل رم که یکشنبه شــب در خانه آ اس رم به دست آمد رییس باشگاه 
اینترمیالن در پاســخ به پرســش های خبرنگاران درباره تمایل اینتر به جذب نیکولو زانیولو گفت 
باشگاهش چنین قصدی ندارد.جوزپه ماروتا در پاســخ به این سواالت گفت اینتر تا کنون اقدامی 
برای جذب زانیولو انجام نداده و احتماال در آینده هم انجام نخواهد داد. ماروتا در صحبت های خود 
درباره احتمال جذب دائمی الکسیس سانچس از منچستریونایتد هم صحبت کرد.زانیولو از زمانی 
که در سال ۲0۱8 اینتر را ترک کرده و راهی رم شده بسیار درخشیده و خودش را به یکی از مهره های 
کلیدی جیالروسی و تیم ملی ایتالیا تبدیل کرده است. این هافبک تهاجمی که در ماه اخیر میالدی 
یک مصدومیت دشوار را پشت سر گذاشــته و به میادین بازگشته با شایعاتی درباره بازگشتش به 
اینتر مواجه بوده و البته از یوونتوس هم به عنوان دیگر تیم بزرگ خواهان او یاد شده است.رییس 
اینتر در بازی اخیر شایعات درباره بازگشت زانیولو به اینتر را رد کرد و گفت:» زانیولو یکی از جذاب ترین 
بازیکنان حال حاضر لیگ است ولی ما تا کنون به خاطر او با مسئولین رم تماسی نداشته ایم و احتماال 
نخواهیم داشت«.ماروتا در ادامه صحبت های خود درباره دیگر بازیکن رم ادین ژکو که کونته تابستان 
گذشته تالش زیادی برای جذبش کرده بود هم صحبت کرد و گفت:» صحبت کردن درباره بازار نقل و 
انتقاالت از حاال خیلی درست نیست. رقابت ها باید تمام بشود. از این گذشته پنجره نقل و انتقاالت 

آینده پنجره خاص و عجیبی خواهد بود«.

ثبت یک رکورد تاریخی به نام »مسی«
لیونل مسی با پایان اللیگا عنوان پیچیچی را به خود اختصاص داد. مهاجم بارسلونا با دو گلی که برابر 
آالوس به ثمر رساند تعداد گل هایش را به ۲۵ رساند و از کریم بنزما فاصله گرفت. بنزما که در دیدار 
رئال مادرید و لگانس از ابتدا به میدان رفته بود موفق به گلزنی نشــد و در دقیقه ۶۱ تعویض شد تا 
آقای گلی مسی به تثبیت برسد. ستاره آرژانتینی برای هفتمین بار این جایزه را به دست آورد تا یک 
رکورد تاریخی به نام خود ثبت کند. کاپیتان بارسا از رکورد شش پیچیچی تلمو سارا گذشت. او چهار 
سال پیاپی است که آقای گل اللیگا می شود. مسی پیش از این در فصل های )۱0-۲00۹( 3۴ گل، 
)۱۲-۲0۱۱( ۵0 گل، )۱3-۲0۱۲( ۴۶ گل، )۱۷-۲0۱۶( 3۷ گل، )۱8-۲0۱۷( 3۴ گل و )۲0۱8-۱۹( 

3۶ گل به ثمر رساند و جایزه  پیچیچی را به دست آورد.

فوتبال جهان

 مهاجم تیم ملی
 و یک تصمیم جالب

مهدی طارمی، مهاجم تیــم ملی فوتبال 
ایران که یک فصل دیگر با باشگاه ریوآوه 
قرارداد دارد، فصل آینده هم در لیگ برتر 
پرتغال بازی خواهد کرد.او که اولین فصل 
حضور در یکــی از لیگ هــای اروپایی را 
تجربه می کند، به واسطه آشنایی با بازی 
در لیگ برتر پرتغال تصمیم گرفته دســت 
کم یک فصل دیگر در این لیگ به حضور 
خود ادامه دهد و بعــد از آن برای حضور 
در تیم های جدیــد اروپایی برنامه ریزی 
لبته ایــن بدین معنی نیســت که  کند. ا
مهدی طارمی تا پایان مــدت قرارداد در 
ریوآوه باقی خواهد ماند. باشــگاه ریوآوه 
که مهدی طارمــی را به عنوان بازیکن آزاد 
و بــا ۱.۴ میلیون یورو بــرای دو فصل در 
اختیــار گرفت برنامه اش این اســت در 
پایان فصل مهدی طارمی را بفروشد تا از 
این جابه جایی به سود کالنی دست یابد.

دو تیم مطرح پرتغال که فصل بعد در لیگ 
قهرمانان اروپا حاضر هســتند یعنی پورتو 
و بنفیکا خواهان به خدمت گیری مهدی 
هستند و بر اســاس تصمیم مهاجم تیم 
ملی فوتبال ایران فصل آینده شاهد حضور 
او در یکی از ایــن دو تیــم خواهیم بود.

مهدی طارمی با زدن ۱۶ گل تا به این جای 
کار مورد توجه چند تیم مطرح غیر پرتغالی 
هم قرار گرفته اســت. یکی از این تیم ها 
المپیک مارسی اســت که مربیگری آن 
را ویالش بوآش بر عهده دارد. بر اســاس 
اعالم قبلی مدیر ورزشــی باشگاه ریوآوه 
باشــگاه مارســی برای خرید مهدی ۱۴ 
میلیون یورو پیشنهاد داده ،البته این پولی 
است که به باشــگاه ریوآوه می رسد؛ اما 
همان طور که اشاره شــد تصمیم مهدی 
بر این اســت فصل آینده هــم در فوتبال 
پرتغال به حضــور خود ادامــه دهد. این 
مهاجم ۲8 ساله در ماه های آتی با حضور 
در اردوی تیم ملی فوتبــال ایران چالش 
صعود به جام جهانی ۲0۲۲ را با مربیگری 

اسکوچیچ تجربه خواهد کرد.

مدیریتمجموعهذوبآهنکهطیسالهایپیشبه
عنوانیکیازقطبهایفرهنگیوازمجموعههایپر
قدرتازلحاظمدیریتدرشهربزرگاصفهانمحسوب
میشدحاالهیچنظارتیبرعملکرداخالقیبازیکنان

خودندارد

مستطیل سبز

وز عکس ر

دیدار استقاللی های 
محبوب در کانادا

وحید طالب لو، داریوش یزدانی و هادی 
طباطبایی ســه بازیکن اسبق استقالل 
در کانادا با یکدیگر دیــدار کردند. وحید 
طالب لو و داریوش یزدانی چند ســال 
اســت که در آمریکا زندگی مــی کنند و 
هادی طباطبایی هم در رفت و آمد است. 
داریوش یزدانی با انتشار عکسی سه نفره 
که محل آن در تورنتو کانادا ثبت شــده 

است، از مالقات شان خبر داد.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

حضور اصحاب فرهنگ و هنر در رسانه ملی سبب معرفی 
ظرفیت های فرهنگی و دینی اصفهان می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در دیدار مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان 
ضمن قدردانی از تعامل مثبت صداوسیمای مرکز اصفهان در انعکاس اخبار و رویدادهای فرهنگی 
استان به ضرورت پرداخت به آســیب های اجتماعی اشاره کرده و گفت: تشکیل کارگروه مشترک 
میان این دو دستگاه فرهنگی و تشــکیل جلســات اتاق فکر قطعا باعث هم افزایی و بهره گیری 
مناســب از ظرفیت یکدیگر برای پیشــبرد اهداف فرهنگی نظام در اســتان و تولیــد برنامه های 
جذاب فرهنگی هنری خواهد شد.حجت االســالم »رمضانعلی معتمدی« در خصوص مسائل و 
الزامات شورای فرهنگ عمومی و شورای اطالع رسانی اســتان توضیحاتی بیان و بر لزوم تعامل 
و همکاری دســتگاه ها و نهادهای فرهنگی اســتان به منظور پیشــبرد اهداف تاکید کرد و افزود: 
حضور اصحاب فرهنگ و هنر استان در رســانه ملی فرصت مغتنمی بوده که می توان از این طریق 
ظرفیت های فرهنگــی، هنری و دینی اصفهــان را معرفی کرد.»بهرام عبدالحســینی« نیز در این 
دیدار با اشاره به شــرایط حســاس کنونی و هجمه های فراوان فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان نظام 
و اهمیت تولید محتوای مناســب فرهنگی به منظور کاهش و پیشــگیری از گســترش ویروس 
کرونــا، همگرایی و تعامل دســتگاه های فرهنگــی را امری ضروری دانســت و گفت:  شــورای 
فرهنگ عمومی ظرفیتی بزرگ بــرای برنامه ریزی های کالن در حوزه فرهنگ اســتان اســت و 
می تواند بسترساز بســیاری از رویدادهای مهم فرهنگی در استان باشــد.مدیرکل صدا و سیمای 
مرکز اصفهان بر همکاری و تعامل کامل شــبکه اســتانی با اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
برای برگزاری و پوشــش رویدادهای فرهنگی در اســتان تاکید و اظهار امیدواری کرد با استمرار 
 و تداوم برنامه های فرهنگی و هنری، روز به روز شــاهد توفیقات بیشــتر در حوزه فرهنگ و هنر 

استان باشیم.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

 لسان االرض، ظرفیتی برای گردشگری
 مذهبی اصفهان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در آئین بزرگداشت استاد جالل الدین همایی در لسان االرض 
اصفهان اظهار کرد: وجود چنین برنامه هایی با حضور فرهیختگان نشــان از آن دارد که ما قدردان 
بزرگان خود هستیم.فریده روشــن در مورد برنامه های شورای شــهر برای معرفی بزرگان هنر و 
ادب به جوانان افزود: کمیســیون فرهنگی همواره بر اجرای برنامه ها و بزرگداشــت هایی برای 
بزرگان فرهنگ و هنر که گنجینه ای برای اصفهان هســتند و وجودشان باعث معرفی اصفهان به 
جهان شده، تاکید داشته است.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، آشنا کردن جوانان با مشاهیر 
را رسالتی بر دوش شورای شــهر دانســت که موجب ارج نهادن به فرهنگ غنی ایران و اصفهان 
می شود.وی با تاکید بر لزوم معرفی گسترده تر شخصیت اســتاد همایی خاطرنشان کرد: تکیه 
لسان االرض بخشــی از تخت فوالد و گنجینه ای منحصر به فرد در اصفهان است که آرامگاه تعداد 
زیادی از بزرگان را در خود جای داده و ادیبان و فرهیختگانی که به اصفهان سفر می کنند برای تازه 
شدن روح خود و اســتفاده از فضای معنوی به این مکان می آیند.روشن اضافه کرد: رسیدگی به 
تکیه لسان االرض در راستای تبدیل آن به یک مکان گردشگری مذهبی با استفاده از فضاسازی 
مناسب از وظایف شورای شهر و شهرداری است.وی ادامه داد: به خاک سپردن بزرگان و نام آوران 
در مجموعه تخت فوالد در دل شهر می تواند باعث آشــنایی بیشتر شهروندان به ویژه نسل جوان 
و احساس تعلق بیشتر آنان به این بزرگان شــود.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
ساخت بقعه و در نظر گرفتن شناسنامه در کنار قبور بزرگان مدفون در لسان االرض، برای شناخت 

بیشتر شهروندان از آنها موثر است.

شهردار اصفهان در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه 13 مطرح کرد:

ميوه شيرين خدمت در محالت و مناطق مختلف تقديم مردم می شود

در ادامه برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« چندین پروژه عمرانی در 
منطقه 13 شهرداری اصفهان آغاز شد و به بهره برداری رسید. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان؛ پروژه ورزشگاه شهدای 
دستگرد به دست پدران شهیدان »علی ملک محمد« و »شهید علیرضا 
کارگر« به بهره برداری رسید. همچنین بوستان آزادی به دست مدیران 

شهری افتتاح شد و در اختیار شهروندان این منطقه قرار گرفت.  

تداوم خدمت در شرایط سخت
قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در اين آیین ضمن تشــکر از مدیر 
منطقه 13 بابت بهره برداری زود هنگام از ورزشــگاه شهدای دستگرد در 
منطقه، اظهار کرد: جوانان منطقه قائميه می توانند از فرصت به دســت 
آمده بيشترين بهره را ببرند. دنیا امروز در شرایط سختی قرار گرفته و همه 
مردم جهان اسير ويروسی شده اند که هيچ فردی نمی تواند ادعا کند از اين 
ويروس در امان است.  وی تصريح کرد: با این وجود شهرداری اصفهان به 
همراه مديريت شهری هر هفته یک مرتبه در این شرایط بحراني و سخت 
ميوه های شيرين خدمت را در محالت و مناطق مختلف تقديم مردم می 
کند، من به همه کسانی که در اين شــرایط اینگونه ایثار گرانه برای تداوم 
خدمت به مردم تالش می کنند، خسته نباشید می گويم.   شهردار اصفهان 
ضمن تســليت بابت درگذشــت محمد پاکروان از پيشکسوتان ورزش 
استان و جامعه رسانه، ادامه داد: سالمتی مردم اولویت نخست شهرداری 

بوده و تالش ما این است همه عرصه های عمرانی در تداوم انقالب عمرانی 
اصفهان به کار خود ادامه دهد اما از همه کارشناسان، مهندسان، مديران 
و مردم عزيز درخواست دارم تا سالمت، بهداشت و رعايت پروتکل های 
بهداشــتی را اولويت اول خود در همــه جا قرار دهند. وی بــا بیان اینکه 
شرایط در همه جا شرایط بسیار سختی است، تاکید کرد: این ما هستيم 
که باید مراقبت کنيم تا هيچ فردی سالمت دیگری را به مخاطره نیندازد، 
این موضوع یک مسئولیت همگانی اســت و نیاز به اقدامات فوری دارد.  
نوروزی ضمن تاکید به همه شهروندان برای استفاده از ماسک، گفت: الزم 
است مردم عالوه بر اینکه سالمت خود را حفظ می کنند سالمت ديگران 
هم براي شان مهم باشد. شــهردار اصفهان با بیان اینکه منطقه 13 دارای 
يک اصالت، سابقه ديرینه، محالت کهن و انسان های بزرگ است، افزود: 
مردم این منطقه دارای نقش های بسیار بزرگ در استان و کشور در عرصه 
های مختلف مانند قلم و بيان و ورزش بوده اند. هم اکنون نیز این محله 
دارای قهرمانان ورزشکار بسیاری در رشته های رزمی و زورخانه ای است و 
جا دارد مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان به گونه ای عمل کند که تا پایان 
همين امسال این منطقه دارای زورخانه شود و پهلوانان منطقه بتوانند در 
این محله به ورزش باستانی خود ادامه دهند.  وی با اشاره به لزوم توسعه 
و تحول بیشتر منطقه 13با استفاده از ظرفیت های منطقه، تصریح کرد: 
الزم است تا پایان سال عالوه بر ساخت یک زورخانه ورزشگاهی نیز برای 
ورزشکاران رزمی احداث شود و این موضوع باید در دستور کار مدیر منطقه 

قرار بگیرد زيرا منطقه 13 شایستگی و زمينه داشتن این امکانات را دارد 
و ورزشکاران رزمی زیادی در این منطقه هســتند. نوروزی ادامه داد: در 
آذرماه سال گذشته یکی از ایستگاه های اتوبوســرانی منطقه و پله های 
برقی ایستگاه شفق دچار آسیب بزرگی شد که برای بازسازی آن نزدیک 
به 6 ميليارد تومان هزینه شده است. با این وجود مردم همچنان از عدم 
راه اندازی پله های برقی گاليه دارند بنابراین باید موعد 15 روزه ای تعيين 

شود و خدمت گذشته تداوم پیدا کند.    

احداث بوستان دستگرد تا پایان سال
وی با بیان اینکه پارک دســتگرد باید تا پایان ســال احداث شود، گفت: 
شهردار منطقه با همه همت در حال تعامل و گفت و گو با مردم برای تملک 
زمین های مربوط به احداث این پارک اســت، مردم عزیز منطقه نیز الزم 
است مانند گذشته توافقات الزم را با شــهرداری برقرار کنند تا تملک های 
الزم صورت گرفته و تا پایان سال شــاهد بهره برداری از این پارک باشيم.  
شــهردار اصفهان ضمن تاکید بر لزوم بازآفرینــی در منطقه قائميه ادامه 
داد: باید به این بازآفرینی توجه شده و بازار شــب و بازار روز در این محله 
داشته باشیم. امروز قرار شد زمینی در اختیار صنف کشاورزان قرار بگیرد 
تا کشاورزان این منطقه بتوانند محصوالت خود را در این بازارها به فروش 
برسانند. وی با بیان اینکه مردم قائميه تحت فشارهای بسیاری هستند، 
اضافه کرد: مدیریت منطقه13 توانمندی های منطقه را به شــرایط خوبی 
رسانده و منطقه از شرايط مالی بسیار خوبی برخوردار است، امروز دیگر نباید 
صبر کرد و اجازه داد تا مردم این منطقه تحت فشارهای ناروا قرار بگیرند. 

ایجاد تصفيه خانه پساب برای منطقه 13در دستور کار است
نوروزی تاکید کرد: ایجاد تصفيه خانه پساب برای منطقه13 در دستور 
کار اســت، 40 لیتر بر ثانیه پســاب زندان و 20 لیتر بر ثانیه نیز از خود 
قائميه تصفیه می شود تا فضای سبز منطقه از شرایط نامساعد فعلی 
رهايی يابد. وی با بیان اینکه گلوگاه های منطقه الزم اســت بازگشايی 
شــود، افزود: در این منطقه گلوگاه ها در دست بازگشایی است که یک 
نمونه آن مسیر مدرسه همتيان بود که با کمک مردم انجام شد. گلوگاه، 
آزادسازی ها و ایجاد پارک بدون کمک مردم شدنی نیست و اطمينان 
دارم مردم شريف منطقه کمک می کنند تا گلوگاه هايی که زندگی را برای 
مردم مشکل کرده است ،آزاد سازی شوند.شهردار اصفهان تصریح کرد: 
منطقه 13 رو به آبادانی است و همین امسال چندین توافق، آزادسازی، 
پروژه و ... انجام می شود و نتیجه همه این توافقات برای تفکيک برخی 

زمين ها متوجه منطقه 13 می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهــار کرد: شــورای ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز با حضور اعضای شورای شهر، اعضای 
هیئت مدیــره و متخصصــان حوزه فضای ســبز 
همچنین شــهردار اصفهان به عنوان رییس شــورا 
برگزار شــد.فروغ مرتضایی نژاد افزود: از مهم ترین 
موضوعات مطرح شــده در این شــورا ضابطه مند 
کردن اجرای بام ســبز بود چرا که احداث و توسعه 
فضای سبز غیر همسطح به عنوان یکی از راهکارهای 
توسعه فضای سبز است.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: ایجاد 
فضای سبز غیر همســطح به عنوان بام سبز و دیوار 

سبز با توجه به نبود زمین شــهری مناسب فضای 
سبز، باال بودن هزینه های سالیانه نگهداری فضای 
سبز، توزیع نشدن و نبود پراکنش عادالنه فضای سبز 
در سطح مناطق، کمبود آب و بحران خشکسالی در 
اصفهان، لزوم استفاده از بازیافت روان آب ها، ناکافی 
بودن بودجه توسعه فضاهای سبز همسطح، افزایش 
جزایر حرارتی در شــهر اصفهان و نبود امکان توسعه 
فضای ســبز در برخی مناطق و کمبود سرانه فضای 
سبز در سطح شــهر اصفهان، باعث توسعه متوازن 
می شــود.وی ادامه داد: ســازمان پارک ها جایگاه 
بام ســبز و مزایای دراز مدت و کوتاه مدت بام سبز 
در 1۸ آیتم از جمله ارزش های زیبا شناسانه، ایجاد 
زیستگاه های طبیعی، ایجاد فضاهای باز، جداسازی 
کربن، کاهش فشارهای سرمایشــی و گرمایشی 
را در سایر کشــورها همچون کشــورهای اروپایی و 
اسکاندیناوی بررسی کرده است.مرتضایی نژاد گفت: 

کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی مشوق هایی 
را برای گسترش بام سبز در نظر گرفته اند که از جمله 
این مشــوق های مالی مســتقیم اعطای رایانه یا 
کمک هزینه ساخت بام ســبز و مشوق های مالی 
غیرمستقیم شامل تخفیف عوارض هدر رفت آب در 
صورت ساخت زیرساخت های جمع آوری آب باران 
و آب خاکستری اســت.وی افزود: کشور آلمان از 
قانون دخالت در ایجاد بام سبز استفاده کرده و ایجاد 
بام سبز در مناطقی از این کشــور که دارای معضل 
سبزینگی هستند را اجباری کرده است.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه بام سبز در میدان امام حسین )ع( جنب 
شهرداری مرکزی و میدان امام علی )ع( ایجاد شده 
است، گفت: در حال حاضر دو هزار مترمربع بام سبز 
در میدان امام علی )ع( اجرا و در طراحی و اجرای آن 

تمام اصول فنی مورد نیاز رعایت شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

اجرای دو هزار متر مربع بام سبز در میدان امام علی )ع(

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:

 دستگاه حفاری »تی. بی. ام« فروردین ماه 1400 
به ایستگاه خرازی می رسد

مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی حفاری تونل بخش غربی خط دو 
قطار شهری اصفهان به صورت مکانیزه توسط دســتگاه حفاری» تی. بی. ام« با قطر حفاری ۹.4 متر 
در حال انجام اســت.محمدرضا بنکدار با 
بیان اینکه برای آغاز حفاری مکانیزه باید 
سه عملیات اساسی بشــود تا بتوان تی. 
بی. ام را به حرکــت درآورد، افــزود: گام 
نخســت احداث شــفت ورودی تی. بی. 
ام است که در ایســتگاه کهندژ با پیشرفت 
حدود 51 درصد در حال اجرا بوده و عملیات 
خاک برداری آن آغاز شده است.مدیرعامل 
سازمان قطار شهری اصفهان تصریح کرد: 
بخش دوم آماده سازی قطعات دستگاه 
حفاری تی. بی. ام اســت که تاکنون حدود 6۷ درصد پیشرفت داشته و سومین بخش احداث کارخانه 
تولید سگمنت است که این بخش نیز پیشرفتی حدود 10 درصد دارد.وی با اشاره به ایستگاه های بخش 
غربی خط دو قطار شهری اصفهان، گفت: ایستگاه خرازی با روش اجرایی TOpDown از باال به پایین 
در حال احداث است و تاکنون 230 شمع از 4۹۷ شــمع پروژه اجرا شده و پیشرفت پروژه آن حدود 25 
درصد است.بنکدار با بیان اینکه در حال حاضر عملیات خاک برداری و اجرای اولین فاز از سطح تراز خیابان 
برای ایستگاه خرازی آغاز شده است، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی ها تا پایان مردادماه امسال سه بخش 
دیگر سقف ایستگاه بتن ریزی خواهد شد و با انجام این مراحل شــرایط برای حفاری زیر سقف مهیا 
می شود.وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود دســتگاه حفاری  تی. بی. ام 31 فروردین ماه سال 
1400 به ایستگاه خرازی برسد.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه اجرای پروژه ایستگاه 
کاشانی به روش از باال به پایین است که تاکنون 232 شمع از 531 شمع ایستگاه اجرا شده است، گفت: 
در حال حاضر احداث این ایستگاه حدود 21 درصد پیشرفت داشته و عملیات خاک برداری، آرماتوربندی 
و بتن ریزی اولین بخش از تراز خیابان انجام شده و عملیات حفاری سایر شمع ها همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی ایستگاه خلجا از 30 بهمن ماه ۹۸ با روش اجرایی شمع و ریب آغاز شده و 
با توجه به آب های زیرزمینی و شرایط خاص جنس خاک این محدوده، عملیات اجرای پروژه با دشواری 
زیادی همراه بوده است.بنکدار با بیان اینکه ایســتگاه خلجا تاکنون سه درصد پیشرفت داشته است، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه ایستگاه خلجا در محوطه تاریخی قرار دارد، عملیات باستان شناسی رمپ و 
حفاری بخش روباز آن انجام شده و حفاری بخش تونلی رمپ نیز در حال انجام است، البته همزمان با 
رمپ، دو شفت در خیابان طالقانی حفاری شده تا عملیات اجرایی مربوط به شمع و ریب ها را در قسمت 
سه راهی زودتر از رمپ انجام شود.وی گفت: برای ارتباط دادن و اتصال خط یک به خط دو مترو، تونلی به 
طول حدود 500 متر به صورت غیرمکانیزه در عمق 30 متری از سطح زمین باید حفاری شود؛ اما با توجه 
به اینکه این تونل در بخش زیرین تراز آب زیرزمینی قرار دارد، اجرای آن بسیار ویژه و زمان بر است، از این 
رو در حال حاضر شفت دسترسی به این تونل در خ شــمس آبادی در مجاورت خیابان طالقانی در حال 
انجام است.مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی شمع های سازه ای 
و پالستیک به منظور پایدارسازی دیوارهای شــفت و آب بندی در حال انجام است، ادامه داد: به زودی 
حفاری شفت دسترسی به تونل اتصال خط یک به خط دو مترو آغاز خواهد شد.وی تصریح کرد: استفاده 
از تونل اتصال خط یک به خط دو در زمان های اضطراری و به منظور ایجاد شرایط برای پشتیبانی خطوط 
مطابق با استانداردهای موجود است که اجرای این پروژه نیز تاکنون حدود پنج درصد پیشرفت داشته 
است.بنکدار گفت: به زودی مناقصه ایستگاه امام حســین )ع( انجام خواهد شد تا این ایستگاه نیز با 

روش اجرایی شمع و ریب احداث شود.

با مسئولان

خبر ویژهخبر

افتتاح 4 پروژه شاخص 
شهری تا پایان سال در 

منطقه ۶
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان از افتتاح 
چهار پروژه کلیدی و شــاخص شهری تا پایان 
سال در این منطقه خبر داد و گفت: پروژه های 
سالن اجتماعات گلســتان شهدا، سالن مرکز 
همایش های بین المللی، مجموعه پروژه های 
تخت فوالد و پارک سوار صفه از جمله پروژه های 
مهم این منطقه اســت کــه تا پایان امســال 
بهره برداری می شــود.محمدرضا برکت اظهار 
کرد: سالن اجتماعات و پارکینگ روباز گلستان 
شهدا همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس افتتاح 
و بهره برداری می شود که تابلوی روز شمار آن نیز 
از حدود 45 روز پیش در محل پروژه نصب شده 
است.وی افزود: منطقه شش برای آزادسازی 
مغازه های کناری جهت احداث پارکینگ و سالن 
اجتماعات گلستان شهدا، بودجه ای افزون بر 
۷00 میلیارد ریال تامین و هزینه کرده است.مدیر 
منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان این که 
سالن مرکز همایش های بین المللی اصفهان تا 
پایان سال به بهره برداری می رسد، تاکید کرد: 
در اجرای پروژه ها همــواره تالش کرده ایم تا بر 
اساس تاکید شهردار اصفهان عدالت فضایی 
برقرار کنیم.وی با بیان اینکه منطقه شــش در 
ارزیابی عملکرد ســال ۹۸ به باالترین ســطح 
تعالی ســازمانی در بین مناطق دست یافت، 
گفت: این دستاوردها برای ارائه خدمات هرچه 
بهتر به شهروندان است چرا که مردم را شایسته 
بهره مندی از بهترین خدمات و امکانات شهری 
می دانیم.برکت تصریح کرد: در ســال گذشته 
50 درصــد از کل مبالغ پروژه هــای عمرانی در 
شهر اصفهان )به جز قطار شــهری( در منطقه 
شش تخصیص یافته و در دو سال اخیر سعی 
کردیم بازوی توانمندی برای شهرداری باشیم 
و همراهی و همکاری الزم را داشته باشیم.وی 
با بیان اینکه تعداد پروژه های منطقه شش در 
سال گذشته 115 مورد بود که بیش از ۹0 درصد 
آنها عملیاتی شد، اظهار کرد: در سال جاری 155 
پروژه در این منطقه تعریف شده که 131 مورد 

آن پروژه های جدید عمرانی است.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان:

ایمنی ساختمان های بلندمرتبه منطقه 10 رایگان بررسی می شود
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی دور از انتظار نیست و شهروندان باید آمادگی الزم برای مقابله و برخورد 
با این حوادث را داشته باشند، جلسه ای با مدیران و ساکنان مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه منطقه 10 برگزار و آمادگی شهرداری برای بازدید رایگان از این مجتمع ها 
و بررسی ایمنی آنها اعالم شد.حمید شهبازی تصریح کرد: عالوه بر ارائه آموزش های ایمنی به مدیران و ساکنان مجتمع های مسکونی باید سازمان های مردم نهاد و 
سمن ها نیز به میدان آمده و آموزش ببینند.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: طبق قانون و تصریح معاون دادستان شهرستان تمامی ساختمان های بلند 
مرتبه شهر باید تحت پوشش کامل بیمه حریق باشند.وی گفت: شهرداری منطقه 10 آمادگی دارد با همکاری سازمان آتش نشانی بازدید و بررسی ایمنی مجتمع های 

مسکونی بلندمرتبه را بدون دریافت هزینه و نوبت قبلی انجام داده و کاستی ها اطالع داده شود تا نسبت به رفع نواقص احتمالی اقداماتی صورت گیرد.

متروی اصفهان در 
روزهای اوج کرونا

با شیوع موج دوم کرونا و تشدید ابتال 
و تلفات این ویروس و عدم تعطیلی 
حمل و نقل عمومی در شــهر اصفهان، 
این روزها اســتفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی بــدون رعایت پروتکل ها 
می تواند با ریسک باالیی همراه باشد. 
مانند سایر اماکن عمومی ماسک زدن 
در مترو نیز اجباری بوده و در روزهای 
اخیر پای بنــدی شــهروندان به این 

موضوع افزایش یافته است.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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سقاخانه اســمال طال یا اســماعیل طال در صحن انقالب یا 
عتیق حرم امام رضا)ع( رو به روی پنجره فوالد واقع شــده 
است. زائران قدیمی حرم رضوی احتماال کاسه های برنجی 
که به رنگ طال زیر شیر آب ســقاخانه آویزان بوده، را به یاد 
دارند. این ســقاخانه تاریخچه ای طوالنــی دارد و یکی از 
قدیمی ترین سقاخانه های ایران محسوب می شود. سنگ 

بنای سقاخانه را نادرشاه افشار ساخته است. 
هدف از ساخت سقاخانه: سقاخانه در معماری سنتی ایران 
فضای کوچــک و عمومی در معابر شــهر بوده کــه اهالی و 
کسبه محل برای رفع نیاز تشنگی عابران و رهگذران درست 
می کردند. در گذشته ســقاخانه ها یک ظرف سنگی بزرگ 
بودند که آب آشــامیدنی را در آن می ریختنــد و در کنار این 
ظرف ســنگی، پیاله هایی با زنجیر به آن ها می بستند.برای 
مشخص بودن سقاخانه در هنگام شب نیز در گوشه ای از آن 
شمع روشن می کردند و بعدها رسم شد که افرادی که نذر و 
یا حاجتی دارند، هر شب جمعه شمع هایی را در سقاخانه ها 
روشن می کردند. این شمع ها عالوه بر روشنایی که به کوچه 
و معابر عمومی می داد، باعث مشخص شدن سقاخانه ها نیز 
می شد.در برخی محالت سقاخانه های موقت وجود داشت 
که در زمان های خاص مانند ایام محرم یا شب های قدر برپا 

می شد. با گذر زمان معماری سقاخانه ها تغییر کرد. یکی از 
قدیمی ترین بناهای سقاخانه ای، در حرم امام رضا)ع( واقع 

شده که به سقاخانه اسمال طال مشهور است.
تاریخچه سقاخانه اسمال طال: سقاخانه اسمال طال یکی از 
قدیمی ترین ســقاخانه های ایران به حساب می آید. گفته 
می شود ســنگ بنای این سقاخانه توســط نادرشاه افشار 
گذاشته شده ؛ اما بنای فعلی توسط یکی از سرداران فتحعلی 
شاه قاجار ایجاد شده است.نادر شاه افشار در جنگ هرات 
ســنگی یک پارچه به غنیمت آورد. سنگ در کنار جوی آبی 
که آن زمان از وســط صحن عتیق عبور می کرده نصب شد، 
تا آب در آن ذخیره شده و مردم بتوانند برای رفع تشنگی از 
آن استفاده کنند. این وضعیت تا زمان فتحعلی شاه قاجار 

ادامه داشت.
طالهای اهدایی به اســماعیل خان:در زمان فتحعلی شاه 
قاجار، هدایایی از دربار هندوستان که زیر نظر انگلستان بود 
برای شاه ارسال شــد. پیش از باز کردن هدایا، سردار شاه 
اســماعیل خان به محتویات هدیه مشــکوک شد و از شاه 
درخواست کرد که بســته در فضای بسته باز نشود و آن را به 
خارج از شهر ببرند و توســط چند خدمه باز شود. شاه نیز با 
درخواست وی موافقت کرد و بسته در خارج از شهر منفجر 

شد.شاه که جان سالم به در برده بود، به پاس این خدمت 
اسماعیل خان، مقدار زیادی طال به وی اهدا کرد. اسماعیل 
خان با دریافت این طالها به »زرریز خان« مشهور شد. وی 
نیز دســتور دارد با طالهای دریافتی بر روی سنگ نادری، 
سقاخانه ای با پوشش طال بسازند و آن سنگ هراتی نیز منبع 
آب سقاخانه باشد. از آن به بعد بود که سقاخانه به نام اسمال 
طال مشهور شد. تا سال ها منبع آب سقاخانه اسمال طال از 
چشمه ای به نام چشمه گیالس که در فاصله 48 کیلومتری 
مشــهد امروزی بود، تامین می شد. در گذشــته در اطراف 
سقاخانه 4 باغچه قرار داشت و جوی انتقال آب از میان آنها 
می گذشت؛ اما در ســال 1330 برای ایجاد وضوخانه ها در 
مکان باغچه های قدیمی، چهار حوض جدید ساخته شد و 
چاهی برای این موضوع در محوطه موزه احداث شد.بعدها 
با لوله کشی از این چاه و نصب شیرها، حوض های سقاخانه 
همیشه پر آب بودند. البته بعد از آن نیز یک بار در سال 1345 
شمسی ســقاخانه مرمت شــد. امروزه حوض ها از اطراف 
سقاخانه حذف شده اند و در سال 1390 شیرهای سقاخانه 
تغییر کردند )دارای چشم الکترونیکی شدند( و کاسه  های 
طالیی برنجی نیز به علت شــرایط بهداشتی جای شان را به 

لیوان های یک بار مصرف دادند.

آشپزی
کوفته 

کشک اصفهانی 
 مواد الزم: گوشت چرخ کرده نیم کیلوگرم،سینه مرغ یک عدد چرخ 

کرده،برنج آبکش شده یک و نیم پیمانه،سبزی معطر  7 قاشق غذاخوری،کشک 
نیم کیلوگرم،پیاز  4 عدد متوسط،سیب زمینی  دو عدد کوچک،نعنا خشک  دو 

قاشق،روغن مایع به مقدار الزم،تخم مرغ  دو  عدد،نمک، فلفل، زردچوبه به میزان الزم
مواد الزم برای میان کوفته:  آلو بخارا،پیاز داغ،گردو و زرشک هر کدام به مقدار الزم 

طرز تهیه: یکی از پیاز ها را با رنده ریز رنده کنید و آب آن را خوب بگیرید. پیاز رنده شده را با گوشت چرخ کرده 
و گوشت مرغ چرخ کرده مخلوط کنید و خوب ورز دهید .   سبزی های ساطوری خرد شده را که بهتر است شامل 
گشنیز، تره، جعفری و شوید باشند همراه تخم مرغ ها اضافه کنید و نمک، فلفل و زردچوبه را بیفزایید و خوب 
ورز دهید. در اواسط ورز دادن برنج را اضافه کنید. حاال از مایه کوفته به اندازه یک نارنگی بردارید و کمی زرشک 
و گردو، یک عدد آلو بخارا و پیازداغ وسط آن بریزید و گرد کنید. کمی هم کوفته را فشار دهید تا منسجم شود 

کوفته های آماده شده را قبل از پخت به مدت 2 ساعت در یخچال بگذارید تا خوب سرد شوند.   3 پیاز 
دیگر رارنده کنید و در روغن تفت دهید. سیب زمینی ها را هم رنده کنیدو آب شان را بگیرید. وقتی پیاز 

طالیی شد نعنا خشک را اضافه کنید. پس از آن سیب زمینی ها را اضافه کنید و تفت دهید. یک 
تا دو لیوان آب بیفزایید و صبر کنید به جوش آید. سپس کوفته ها را یکی یکی در آب 

جوش قرار دهید. به مدت 30 دقیقه درب ظرف را روی حرارت مالیم باز بگذارید 
و به مدت 20 دقیقه هم درب ظرف را ببندید. بعد از این مدت کشک 

را اضافه کنید. مراقب باشید که کشک بیشتر از 
15 دقیقه نجوشد.  

ماجرای اسمال طالی خوشبختی که مجاور حرم رضوی شد!

نخستین تصویر رسمی از فیلم »گودزیال 
علیه کینگ کونگ«

آغاز تصویربرداری بخش های دفاع مقدس 
سریال »ایل دا«

یکی از ژانرهایی که طی سال های گذشته مخاطبین زیادی را به خود 
اختصاص داده ، ژانر علمی تخیلی است. هر ساله کمپانی های تولید 
کننده فیلم، عناوینی را به این ژانر اختصاص می دهند .یکی از فیلم 
هایی که در همین ژانر ساخته شده و قرار بود اسفند سال گذشته اکران 
شود، فیلم Godzilla vs Kong است که به تازگی اولین تصویر رسمی از 
فیلم منتشر شد و تاریخ اکران آن آخر اردیبهشت 1400 تعیین شده است.

تصویربرداری بخش هــای مربوط به ســکانس های دفاع مقدس 
ســریال »ایل دا« از عصر روز جمعــه27 تیرماه در خــرم آباد آغاز 
شد.علیرضا سبط احمدی ، تهیه کننده مجموعه »ایل دا« با اعالم خبر 
فوق گفت: سکانس های مربوط به جنگ در لوکیشن های بازسازی شده 
نیاز به پیش تولید مجدد و آماده ســازی و انتقــال تجهیزات و اداوات 
نظامی دارد که در روزهای گذشته انجام شد.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در گزارشی آمار تولید و فروش خود را در خرداد 
ماه امسال منتشر کرد که بنا بر این گزارش میزان تولید گندله آهن اسفنجی و 
فوالد خام )تختال( در مقایسه مشابه سال قبل افزایشی بوده است. در خرداد 
ماه تولید فوالد خام )تختال( با دو میلیون و 277 هزار تن نســبت به مدت 
مشابه سال قبل 14.6 درصد افزایش تولید داشته و همچنین آهن اسفنجی 
با 2 میلیون و 441 هزار تن رشد 4.8 درصدی و گندله با یک میلیون و 921 هزار 

تن، حدود 0.8 درصد رشد تولید نسبت به خرداد ماه سال 98 داشته است.

 رشد 496 درصدی فروش محصوالت گرم
 و 50 درصدی محصوالت سرد و پوشش دار

بنابراین گزارش فروش محصــوالت فوالد خام )تختال( بــا 19 هزار  و 981 
میلیارد ریال، بالغ بر 496 درصد، رشد را نشان می دهد و فروش محصوالت 
سرد و پوشش دار با حدود 36000 میلیارد ریال، افزایش 50 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال قبل داشته است.شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در این 
گزارش، میزان فروش دوره منتهی به 31 خرداد ماه را 79 هزار و 894 میلیارد 
ریال اعالم کرده که در مقایسه با خرداد ماه ســال 98 رشد 25.8 درصدی را 
ثبت کرده است.در این گزارش به حضور سرپرســت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه، 
کلنگ زنی احداث مرکز نوآوری تحول دیجیتال صنعت فوالد کشور با همکاری 
دانشــگاه تهران و بهره برداری از کارخانه تولید کنسانتره فوالد سنگان که زیر 
مجموعه شرکت فوالد مبارکه اصفهان اســت؛ اشاره شده است.همچنین در 
ســفر خردادماه مدرس خیابانی به اســتان اصفهان و در محل شرکت فوالد 
مبارکه پست فشار قوی و فشار متوسط شماره 2 شــهید خرازی افتتاح شد 
و از بویلر بازیافت حرارت از نیــروگاه گازی فوالدمبارکه رونمایی و تفاهم نامه 
همکاری بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و فوالد مبارکه 

به امضا رسید.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان گفت: 
با اجرای 12/3 کیلومتر خط انتقال آب از شیرخانه نجف آباد  به مرکز 
کنترل و توزیع آب اصفهان  محل چاه های فلمن، ظرفیت آبرســانی 
به شــهرهای تحت پوشــش تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ  تقویت 

می شود.
ناصر اکبری تصریح کــرد: از اواخر فروردین مــاه تاکنون بیش از 6 
کیلومتر از  این خط انتقال با قطــر 1400 میلی متر با هزینه ای بالغ بر 
35 میلیارد تومان  اجرایی شده است. این در حالیست که پیش بینی 
می شود برای اجرای 6 کیلومتر باقی مانده از این پروژه به بیش از 70 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه حدود 300 لیتر در ثانیه به ظرفیت 
انتقال آب از تونل اشــترجان به اصفهان افزوده می شود، اعالم کرد:  
هم اکنون نهایت ظرفیــت انتقال آب از ســامانه اول اصفهان بزرگ 
حدود 11/5 مترمکعب در ثانیه اســت در حالی که نیاز آبی استان در 

پیک مصرف به حدود 15/5 مترمکعب در ثانیه می رسد.
اکبری با اشاره به ظرفیت تامین آب شرب در استان تصریح کرد: در 
فصل تابســتان از طریق سامانه اول آبرســانی اصفهان بزرگ حدود 
11/5،  و از دیگر منابع مانند چاه های فلمن و چاه های متفرقه، حدود 
1/5 متر مکعب برثانیه و در  نهایت ظرفیت تامین آب شرب در استان 

اصفهان  به 13 مترمکعب برثانیه  می رسد.
وی افزود: در زمان پیک مصرف با کمبود 2/5 متر مکعبی برای تامین 
پایدار آب شرب و بهداشت مشترکین مواجه هستیم؛ اما با تدابیری 
که در زمینه مدیریت مصرف اعمال می شــود این حجم تا حدودی 

جبران می شود.
ناصر اکبری اجرای خط انتقــال با قطر 1400 میلی متر از شــیرخانه 
نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان را موجب تقویت آبرسانی 
ســامانه اول اصفهان بزرگ خواند و افزود: پس از بهره برداری از فاز 
اضطراری ســامانه دوم آبرســانی به اصفهان بزرگ، حدود 3/2 متر 
مکعــب در ثانیه آب از طریــق این خط به ظرفیت تامین آب شــرب 
شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی  اصفهان بزرگ اضافه  می شود  
به طوری که  حدود 2 متــر مکعب در ثانیه آب از طریــق این خط به 
شــیرخانه نجف آباد به منظور توزیع به شهرهای تحت پوشش طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ انتقال می یابد و حدود 1/2 متر مکعب برثانیه 

به شهرهای ویالشهر ،یزدانشهر و گلشهر منتقل می شود.  
معاون  بهره برداری و توســعه آب شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
پیرامون فاز خط اضطراری ســامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ به 
مخزن نجف آباد گفت: فاز اضطراری ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ به مخزن  نجف آباد به طول 34 کیلومتر  اســت که هم اکنون 
این پروژه در حال اجراست و پیش بینی می شود تا سال آینده به بهره 
برداری برسد.اکبری اعالم کرد: در واقع با اجرای 12/3 کیلومتر خط 
انتقال به قطر 1400 میلی متر از شــیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و 
توزیع آب اصفهان، درآینده پس از راه اندازی ســامانه دوم آبرسانی 
به وسیله این خط انتقال، ارتباط میان دو سامانه آبرسانی در اصفهان 
بزرگ ایجاد می شود و به دنبال اجرای این پروژه، 2/5 کیلومتر با قطر 
500 میلی متر با هدف تقویت شبکه آبرسانی شهرستان خمینی شهر 

عملیاتی شده است.

مدیر تولید و توزیع برق شرکت ذوب آهن اصفهان درباره محدودیت های 
فشار مصرف برق در ساعات اوج مصرف برای این شرکت گفت: ذوب آهن 
اصفهان با دیگر شرکت های فوالدی شرایط متفاوتی دارد. ما نیروگاه تولید 
برق داریم و از اردیبهشت ماه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، 
واحدهای نیروگاهی را با پروتکل هایی که با برق منطقه ای و مدیریت شبکه 
برق ایران داریم، وارد مدار کرده ایم و برق ذوب آهن را خودمان در نیروگاه ها 
تولید و تامین می کنیم.محسن شیرازی افزود: در واقع این یک همکاری 
با شبکه تولید برق است و ما به میزان 10 مگاوات هم برق برای آنها تولید 

می کنیم.
شیرازی با اشاره به اینکه پول گاز برای ما صنعتی محاسبه می شود، تصریح 
کرد: در بحران برقی که در زمان های اوج مصرف وجود دارد صنایع را ناچار 
به تعطیلی موقت خطوط تولید می کنند و ذوب آهن این قابلیت را دارد که 
نیروگاه های خود را وارد مدار  کند و این اتفاق به شبکه تولید و توزیع برق 

کمک کرده و تعداد خاموشی های کشور را کاهش می دهد.
مدیر تولید و توزیع برق شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین افزود: در قبال 
این میزان از تولید برق به دیگر نیروگاه ها یارانه تعلق می گیرد در حالی که 

یارانه ای به نیروگاه ذوب آهن اصفهان تعلق نمی گیرد.
وی، درباره آسیب هایی که افت کیفیت برق برای صنایع به همراه دارد، توضیح 
گر  داد: صنعت فوالد مثل ذوب آهن یک صنعت به هم پیوسته است که ا
خللی در آن در خصوص برق وارد شود ممکن است منجر به توقف طوالنی 
مدت در خطوط تولید شود و آثار آن در کوره های بلند و تولید به سرعت خود 

را نشان خواهد داد.
شیرازی ادامه داد: هر بار دستور توقف خطوط تولید می تواند تولید کارخانه را 

در طول یک روز به طور کامل مختل کند.
کید کرد: در ساعات اوج مصرف صنایع را در مصرف برق محدود  وی تا
می کنند، در نتیجه مصرف حتی یک المپ کمتر موجب می شود تا یکی از 
چرخ های صنعت بچرخد و این صرفه جویی های کوچک می تواند منجر به 
ادامه فعالیت 10 تا 20 هزار نفر نیروی شاغل تنها در واحد تولیدی ذوب آهن 

اصفهان شود.
مدیر تولید و توزیع برق ذوب آهن در پایان خاطرنشان کرد:  با تنظیم منطقی 
دمای کولر، صرفه جویی محسوسی در مصرف برق ایجاد می شود که این 
خود می تواند بخشی از خط تولید کارخانه هایی را که در ساعات پیک محدود 
شده اند به مدار تولید بازگردانده و مانع از کاهش سودآوری و تولید این 

کارخانه ها شود.

افزایش تولید گندله آهن اسفنجی و فوالد خام طی سال جاری در دستور کار قرار گرفت؛

تقویت  ظرفیت آبرسانی از تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ

مدیر تولید و توزیع برق ذوب آهن اصفهان:

مصرف یک المپ کمتر، ادامه فعالیت یک خط تولید است

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