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جهیزیه به نیازمندان
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 روزهای خوش بساز بفروش ها 
 با وجود گرانی مصالح و زمین، ساخت مسکن در اصفهان سودآوری سه برابری دارد؛

اصفهان در جایگاه پنجم بیشترین ازدواج های صورت گرفته در کشور قرار دارد؛
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 اولویت 
سازمان 

محیط زیست 
تامین آب 

استان هاست

آگهی مزایده

حامد اخگر- شهردار  م الف:914509

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 99/5/3258 مورخ 1399/04/07 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه پالک 
زمین به متراژ 156/67- 170/41 متر مربع واقع در شهر کلیشاد و ســودرجان- خیابان شهید مطهری- کوی امامزاده اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد الشرایط 

دعوت می گردد مطابق اطالعات ذیل به شهرداری مراجعه نمایند.
  

۱399/۰4/24 الی ۱399/۰5/2۰مهلت بازدید و اخذ اسناد

1399/04/24 الی 1399/05/21مهلت تحویل اسناد

1399/05/22بازگشایی اسناد

- محل دریافت اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهرداری می باشد.
- محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهرداری می باشد.

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد معادل قیمت پایه کارشناسی شده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی در 
وجه شهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند.

- برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- هزینه چاپ روزنامه و کارشناسی قیمت کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت دوم

جدال های شش امتیازی 
تیم های اصفهانی   کرونا و حکایت ماسک های  گران قیمت

 کشمکش میان داروخانه ها و سازمان صمت بر سر قیمت ماسک های توزیعی همچنان ادامه دارد؛ 

شرکت آب و فاضالب فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی
استان اصفهان

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/5/1  می باشد.

3- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام 

/ پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

1

خرید لوله پلی اتیلن آب شرب 
در اقطار 20، 25 ، 63 ، 75 ، 90 ، 

110، 125 ، 160و 250 میلیمتر جهت 
مناطق مختلف  استان اصفهان

99-2-632099001434000010

تاریخروزساعتعنوان

99/5/8چهارشنبه 15:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

99/5/20دوشنبه15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/5/21سه شنبه 08:00زمان بازگشایی پاکتها

نوبت دومنوبت اول

  فرمانده انتظامی استان 
اصفهان اعالم کرد:

تشدید نظارت های 
 پلیس در مراکز تجاری

 و اداری اصفهان

  شهردار اصفهان: 

امسال برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و 

 نوجوان، متفاوت
 خواهد بود 

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

ارشاد، وظیفه گسترش 
فرهنگ اقامه نماز را دارد
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آمادگی طالبان برای آغاز مذاکرات با کابل بعد از عید قربان
گروه طالبان اعالم کرد برای مذاکرات صلح با دولت افغانستان از بعد از عید قربان با این شرط که 
فرآیند تبادل زندانی میان دو طرف تکمیل شود، آماده است.این اولین چهارچوب زمانی مطرح شده 
از سوی طالبان برای انجام مذاکرات صلح با دولت افغانستان از بعد از ضرب االجل ۱۰ مارس برای 
آغاز این مذاکرات است.این اعالم آمادگی بعد از آن از سوی طالبان مطرح شده که تداوم خشونت ها 
در افغانستان تالش های مورد حمایت آمریکا برای کشاندن دولت کابل و طالبان به پای میز مذاکره 
را تهدید می کند.سهیل شاهین، سخنگوی سیاسی گروه طالبان در توئیتر نوشت: طالبان در صورتی 
که روند آزادی زندانیان تکمیل شود احتماال برای انجام مذاکرات بین افغانی بالفاصله بعد از عید 

قربان آماده است.دولت کابل هنوز درباره این موضع طالبان اظهار نظر نکرده است.

چین، کنسولگری آمریکا را تعطیل کرد
وزارت امور خارجه چین اعالم کرد دســتور به تعطیلی کنسولگری آمریکا در شــهر چنگدو در استان 
سیچوان این کشور داده است.در بیانیه ای در وبسایت وزارت امور خارجه چین آمده است، مقام های 
این کشور تصمیم پکن برای لغو مجوزش به فعالیت این کنسولگری را به اطالع آمریکا رسانده اند.این 
اقدام پکن در پاسخ به تصمیم اخیر آمریکا برای بستن کنسولگری چین در شهر هیوستن این کشور در 
پی تشدید وخامت روابط این دو کشور صورت گرفته است.پکن این اقدام خود را »یک پاسخ مشروع 
و الزم« به آمریکا توصیف کرده است.در پی مهلت آمریکا به چین برای بستن کنسولگری خود، کارکنان 
این کنسولگری اقدام به سوزاندن اســناد و مدارک دیپلماتیک آنجا کرده و مقام های چینی متعهد 

به تالفی این اقدام آمریکا شده و چنین اقدامی را تشدید بی سابقه و حیرت آور تنش ها خواندند.

شرط »عباس« برای آغاز مذاکره با رژیم صهیونیستی
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین آغاز مذاکره با رژیم صهیونیستی را به توقف روند الحاق بخش 
هایی از کرانه باختری و مشارکت کشــورهای دیگر در این مذاکره مشروط کرد.محمود عباس، در 
تماسی تلفنی با ارنا سولبرگ، نخست وزیر نروژ انتخاب کشورش را به عنوان عضو شورای امنیت از 
ابتدای سال ۲۰۲۱ تبریک گفت.رییس تشکیالت خودگردان در این تماس تلفنی اعالم کرد، فلسطین 
به محض توقف روند الحاق آماده مذاکره با رژیم صهیونیستی براساس قوانین بین المللی، تحت 
نظارت کمیته چهارجانبه بین المللی و با مشارکت سایر کشورها است.نخست وزیر نروژ هم تاکید 
کرد، کشــورش از برقراری صلح براساس راهکار تشکیل دو کشــوری حمایت می کند و به اجرای 
قطعنامه های مشروع بین المللی پایبند و با هر گونه اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی مخالف 

است؛ چرا که این اقدامات با قوانین بین المللی مغایرت دارد.

خنثی سازی حمله موشکی به سفارت آمریکا در بغداد
مقامات عراقی از خنثی سازی یک پهپاد حامل موشک قبل از هدف قرار دادن سفارت ایاالت متحده 
در بغداد خبر دادند.مرکز رسانه امنیتی عراق اعالم کرد، نیروهای امنیتی یک پهپاد حامل موشک 
را در منطقه الجادریه واقع در مرکز بغداد شناسایی کردند.این مرکز در بیانیه ای اعالم کرد، گروهان 
سازمان اطالعات و تحقیقات فدرال وزارت کشــور عراق پهپاد حامل موشکی به وزن دو کیلوگرم را 
بر فراز یکی از ساختمان های منطقه الجادریه شناسایی کرد. این موشک از پهپاد جدا و خود پهپاد 
ضبط شد و نیروهای امنیتی در حال انجام تحقیقات هستند.یک مسئول امنیتی در بغداد گفت، طبق 
تحقیقات اولیه این پهپاد قصد داشت سفارت آمریکا در منطقه سبز را هدف قرار دهد.به گفته این 
مسئول نظامی، نیروهای امنیتی متخصص در حال بررسی دوربین های منطقه هستند تا عناصری 
که این پهپاد را شــلیک کرده اند، رصد کنند.سفارت آمریکا در منطقه ســبز بغداد اخیرا بارها مورد 

حمالت موشکی قرار گرفته اما تاکنون هیچ طرفی مسئولیت این حمالت را برعهده نگرفته است.

پاسخ ایاالت متحده به سفر نخست وزیر عراق به ایران چه خواهد بود؟

تدارک آمریکا برای فشار به الکاظمی
لکاظمـی، نخسـت وزیـر عـراق، بـه ایـران   سـفر اخیـر مصطفـی ا
محور هـای متعـددی داشـت کـه برخـی از آن هـا به طـور مسـتقیم با 
آمریـکا در ارتبـاط بـود. فعـال آمریکایی هـا در ایـن خصوص سـکوت 
کرده انـد، امـا ممکن اسـت در چنـد هفتـه آینده بـه نتایج این سـفر 
واکنـش نشـان دهند.سـفر دو روزه الکاظمـی، در داخـل و خـارج از 

ایـران، توجهـات زیـادی را جلـب کـرد. 
این نخسـتین سـفر الکاظمی پـس از تصدی نخسـت وزیـری عراق 
بـود. همچنیـن، ایـن سـفر در شـرایطی انجـام شـد کـه عـراق تحت 
رهبـری الکاظمـی، رویکرد جدیـدی در روابـط خارجی خود بـا برخی 
کشـور های منطقـه ای و بیـن المللی آغاز کـرده اسـت.این رویکرد که 
بر ایجـاد تـوازن در روابـط خارجی عـراق مبتنـی اسـت، چالش های 
متعـددی در پیـش دارد کـه شـاید مهـم تریـن آن نحـوه بازتنظیـم 
روابـط عـراق بـا ایـران و آمریکاسـت. عـراق بـه تازگـی مذاکـرات 
جدیـدی با آمریـکا تحـت عنـوان »گفـت وگو هـای راهبـردی آمریکا 
و عـراق« آغـاز کـرده کـه دور دوم بـه زودی برگـزار می شـود. برخـی 
گروه هـای سیاسـی در عـراق دولـت الکاظمی را بـرای مطـرح کردن 
مسـئله خـروج نیرو هـای آمریکایـی از عـراق در ایـن گفـت وگو هـا 
تحت فشـار قـرار داده اند. از سـوی دیگـر، آمریـکا تمایلی بـه خروج 
از عـراق نشـان نمی دهـد و حتـی ایـن اواخـر بـرای مقابلـه بـا راکت 
پرانـی به سـفارت اش در بغـداد، تجهیـزات پدافندی در سـفارت خود 
مسـتقر کرده اسـت.در این میـان، ایران به وضـوح بـه الکاظمی گفته 
اسـت که عراق باید مسـئله اخـراج نیرو هـای آمریکایی ازعـراق را در 

اولویـت قـرار دهد.
 رهبر انقـالب در دیدار بـا الکاظمی اظهار داشـتند: »ایـران درخصوص 
روابط عراق با آمریـکا دخالتـی نمی کند، امـا انتظار دارد که دوسـتان 
عراقـی، آمریکا را بشناسـند و بدانند کـه حضور آمریکا در هر کشـوری 
منشـأ فسـاد، خرابی و ویرانی اسـت.« ایشـان افزودنـد: »جمهوری 
اسـالمی ایران انتظار دارد تصمیم دولـت، ملت و مجلـس عراق برای 
اخـراج آمریکایی هـا پیگیری شـود، زیرا وجـود آن ها موجـب ناامنی 
اسـت.«اما عـالوه بـر موضـوع اخـراج نیرو هـای آمریکایـی، موضوع 
دیگری نیـز در سـفر الکاظمـی به تهـران مطرح شـد که بـرای آمریکا 
می توانـد مهـم باشـد و آن بحـث گسـترش مبـادالت تجـاری میـان 
ایـران و عـراق اسـت. حسـن روحانـی در نشسـت خبـری مشـترک 
خود بـا الکاظمـی، سـفر وی را نقطـه عطفـی در روابـط ایـران و عراق 
دانسـت و گفت: »مطمئن هسـتم این سـفر، نقطه عطفی در توسـعه 
روابط ایـران و عـراق بـه عنوان دو کشـور دوسـت و بـرادر خواهـد بود 

و مـا مصمـم هسـتیم حجـم مبـادالت تجـاری دو کشـور را بـه رقـم 
۲۰ میلیـارد دالر برسـانیم.«افزون بـر ایـن، آمریـکا در حـال فشـار بر 
عـراق بـرای اجـرای برخـی تحریم هـا علیـه شـخصیت های ایرانی و 
شـخصیت های نزدیک به ایران اسـت. همزمـان با سـفر الکاظمی به 
ایـران، روزنامـه العربـی الجدیـد به نقـل از یک مقـام عراقـی مدعی 
شـد کـه در آسـتانه آغـاز دور دوم گفـت و گو هـای راهبـردی عـراق و 
آمریـکا که ایـن بار بـا حضـور مصطفـی الکاظمی برگـزار خواهد شـد، 
آمریـکا لیسـتی از شـخصیت های تحریـم شـده را بـه عـراق داده و 

خواسـتار جدیـت عـراق در اجرای ایـن تحریم ها شـده اسـت. 
این لیسـت شـامل شـخصیت های عراقـی، سـوری، ایرانـی و لبنانی 
اسـت که وزارت خزانـه داری آمریـکا علیه آن هـا تحریم هایـی اعمال 
کرده اسـت. در دور بعـدی گفت وگو های اسـتراتژیک، آمریـکا میزان 
پایبنـدی عراق به ایـن تحریم ها را بررسـی خواهـد کرد.در این راسـتا 
روزنامـه العربـی جدیـد  از قـول یـک مقـام بلندپایـه عراقـی مدعی 
شـد کـه مقامـات وزارت خزانـه داری آمریـکا مطمئـن هسـتند کـه 

تحریم هـای ایـران در عـراق دور زده می شـوند.
 امـری کـه باعـث شـد آمریـکا یکـی از جلسـات گفـت وگو هـای 
راهبـردی را بـه ایـن امـر اختصـاص دهـد. الکاظمـی قـرار اسـت در 
راسـتای پایبنـدی بـه تحریم هـای آمریـکا، اصالحاتـی در بانـک 
مرکزی عـراق انجـام دهـد؛ اما هنـوز معلـوم نیسـت ایـن اصالحات 

چگونـه و چـه زمانـی انجـام خواهنـد شـد.
همپچنیـن وی قـرار اسـت اواخـر مـاه ژوئیـه جـاری بـه واشـنگتن 
سـفر کند. بنابرایـن، احتمـاال آمریکایی هـا قبـل از واکنش بـه نتایج 
سـفر وی بـه ایـران، بـا الکاظمـی گفـت وگو هایـی در ایـن خصـوص 
انجـام خواهنـد داد تـا میـزان تحـوالت در روابـط ایـران و عـراق در 
حوزه هـای مختلـف را بررسـی کننـد. به هـر حال بـه نظر می رسـد که 
آمریکایی هـا تحـوالت جدیـد میـان بغـداد و تهـران را رصـد می کنند 
و بر گسـترش مناسـبات اقتصـادی میان آن ها اصـرار دارنـد. در این 
میـان اعمـال تحریـم همچنان مهـم تریـن ابـزار آمریکا برای پاسـخ 

دادن بـه تحـوالت جدیـد در روابـط تهران-بغداد اسـت.

نماینده اسبق ایران در سازمان جهانی هواپیمایی با 
بیان اینکه رهگیری تهدیدآمیز هواپیمای مسافری 
خالف پیمان شــیکاگو اســت، گفت: طبــق قانون، 
سازمان هواپیمایی ســوریه در حادثه اخیر ایرباس 
تهران-بیروت ماهان کمیته بررســی حادثه تشکیل 
می دهد.علیرضا منظری درباره تهدید نظامی ایرباس 
مســافری تهران-بیروت متعلق به ماهان از سوی 
جنگنده های آمریکایی که در آسمان سوریه رخ داد، 
اظهار داشت: طبق کنوانسیون شیکاگو این یک اصل 
است که هواپیماهای مسافری در رابطه با سامانه های 
نظامی، امنیت داشته باشــند و طبق این کنوانسیون 
سامانه های نظامی نباید حالت تهدید برای هواپیمای 
مسافری داشته باشند و مســافران در امنیت کامل 
باشند.وی ادامه داد:این اتفاق در فضای کشور سوریه 

رخ داده ، آن اطراف هم پایگاه های نظامی غیررسمی 
وجود دارد، هواپیماهای نظامی با ادعای »رهگیری« 
ارتباطی با هواپیمای مسافری برقرار کرده اند که البته 
هنوز از مکالمات هواپیمای مســافری با جنگنده ها 
و برج مراقبت دمشــق اطالعی نداریــم و نمی توان 
دقیق اظهــار نظر کرد اما اگر فــرض کنیم هواپیمای 
غیرنظامی فقط »رهگیری« شده است که باید طبق 
دســتورالعمل، عمل کنند ولی اگــر حالت رهگیری 
به صورت تهدید بوده باشــد، این قانونی نیست و با 
رهگیری فرق دارد.نماینده اســبق ایران در سازمان 
جهانی هواپیمایی اضافه کــرد: فعال از جزییات خبر 
نداریم و نمی توان کارشناســی صحبت کرد، بررسی 
این حادثه وظیفه ســازمان هواپیمایی کشور سوریه 
است که باید در این باره کمیته بررسی حادثه تشکیل 

دهد، مکالمات برج مراقبت، خلبان ایرباس ماهان و 
جنگنده ها و همچنین جزییات اتفاقات را جمع آوری 
و در نهایت موضوع را اعالم کنــد.وی گفت:  باید ریز 
جزییات و مکالمات استخراج شود تا مشخص شود 
کدام بخش طبق مقررات عمل نکرده است.منظری 
تاکید کرد:  اگر این رفتار جنگنده هــای آمریکایی از 
سوی کمیته بررسی ســانحه تهدید تشخیص داده 
شود و در واقع رهگیری تهدید بوده باشد، تخلف است 
و طبق ماده 3 مکرر کنوانســیون شیکاگو نباید هیچ 

تهدیدی برای هواپیمای مسافری رخ دهد.

نماینده اسبق ایران در سازمان جهانی هواپیمایی: 

رهگیری تهدیدآمیز هواپیمای مسافری خالف پیمان شیکاگو است

اولیانوف: 

گفت وگوی پوتین و ترامپ درباره ایران دلگرم کننده بود
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین گفت وگوی تلفنی سران روسیه و آمریکا درباره ایران را دلگرم کننده خواند.میخاییل اولیانوف در توئیت جدیدی 
نوشت: خبر بسیار دلگرم کننده و امیدبخش، این گونه رویداد هر روز رخ نمی دهد. سران روسیه و آمریکا درخصوص مسائل مربوط به ایران تبادل نظر کردند.وی افزود: 
دو طرف بر ضرورت تالش های جمعی برای حفظ ثبات در منطقه و نیز نظام جهانی منع انتشار هسته ای تاکید کردند. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا روز پنجشنبه در 
گفت وگوی تلفنی درخصوص وضعیت پیرامون برنامه هسته ای ایران مذاکره کردند.دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعالم کرد: والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ به طور مشروح 
درباره مسئله ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات باتوجه به مسئولیت ویژه روسیه و آمریکا دربرابر حفظ صلح و امنیت بین المللی گفت وگو کردند. اولیانوف در توئیت دیگری 
نوشت: به نظر می رسد که گفت وگوی میان ایران و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد دسترسی به دو سایت در ایران که در نشت اطالعات از گزارش آژانس 
در ماه ژوئن برمال شد، ادامه دارد.وی ادادمه داد: این خوب است و باید راهکار عاقالنه یافت.شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست ماه گذشته خود در 

قطعنامه ای از ایران خواست امکان دسترسی بازرسان به دو سایت هسته ای را فراهم کند.

خبر روز

 واکنش »تخت روانچی« به شایعات درباره سند 
راهبردی تهران و پکن

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روابط ایران و چین را دارای قدمتی طوالنی دانست 
و افزود: توافق ایــران و چین، موضوعی غیرعــادی و غیرطبیعی نیســت.مجید تخت روانچی در 
گفت وگو با شبکه راشــاتودی آمریکا، افزود: ایران و چین، متحدان طبیعی هم هستند که همکاری 
آنها با یکدیگر، در راســتای منافع هردوی آنهاســت.وی همچنین خروج آمریــکا از برجام را علت 
وضعیت آشفته فعلی دانســت و با تاکید بر اینکه این آمریکایی ها بودند که با خروج از برجام، میز 
مذاکره را ترک کردند، ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر معاف بودن دارو و غذا از تحریم ها را ادعایی 
بی ربط دانســت و گفت: واردات غــذا و دارو، همچنان هدف تحریم های آمریکا هســتند.نماینده 
ایران در ســازمان ملل متحد در بخش دیگری از این گفت وگو با رد ادعای دخالت ایران در حمله به 
 نفتکش ها در خلیج فارس، این اتهامات را غیرموجه دانست که تاکنون هیچ مدرکی در این رابطه ارائه

 نشده است.

آقای سخنگو، سفیر شد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان به زودی به عنوان ســفیر جدید ایران در کشور آذربایجان 
مشغول به فعالیت خواهد شد. سید عباس موسوی قرار است به عنوان سفیر جدید ایران در جمهوری 
آذربایجان معرفی شده و عازم باکو شود.جواد جهانگیرزاده سفیر فعلی ایران در باکو است.موسوی 
در شرایطی به کشور همسایه خواهد رفت که آذربایجان اخیرا شاهد تحوالت مهمی به ویژه در قبال 

تحوالت مربوط به قره باغ و ارمنستان بوده است.

 بیانیه کانادا درباره تحلیل جعبه های سیاه 
هواپیمای اوکراینی

سازمان ایمنی حمل و نقل کانادا روز پنجشــنبه خبر داد که تحلیل اولیه جعبه های سیاه هواپیمای 
سقوط کرده اوکراینی به پایان رسیده است.»کتی فاکس« رییس این موسسه طی بیانیه ای اعالم 
کرد: »کار در پاریس به پایان رســید اما بررسی ها هنوز فاصله زیادی تا به ســرانجام رسیدن دارد. 
همچنان سواالت کلیدی زیادی وجود دارد که باید پاســخ داده شود.«این مقام کانادایی نگفت که 
تحلیل داده های جعبه های سیاه حاوی چه اطالعاتی اســت؛ اما گفت که انتشار هرگونه اطالعات 
بیشــتر به مقامات ایران که تحقیقات را به پیش می برند مربوط است ولی از تهران خواست هر چه 

سریع تر در این زمینه اقدام کند.

 آمریکا، چین را بابت همکاری با ایران
 تهدید کرد

یک مقام ارشد دولت آمریکا، چین را بابت قصد این کشــور برای عقد توافق همکاری اقتصادی با 
ایران تهدید کرد.»استیفان بیگان«، معاون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به گزارش ها درباره قصد 
ایران و چین برای رسیدن به توافقی جامع، پکن را به تحریم اقتصادی تهدید کرد. بیگان در نشست 
کمیته روابط خارجی مجلس ســنای آمریکا که بــا موضوع رقابت آمریکا و چین برگزار شــد، ادعا 
کرد همکاری اقتصادی چین با ایران نقض قوانین آمریکا خواهد بــود. معاون وزیر خارجه آمریکا 
در پاســخ به ســوالی درباره اینکه دولت آمریکا چه راهبردی برای مقابله با توافق همکاری ایران و 
چین دارد، گفت: با آنکه ایران و چین مدتی اســت در حال رایزنی در این زمینه هستند، هنوز توافق 
 ۲۵ ساله میان دو طرف حاصل نشــده ، این حرف به معنی آن نیســت که آنها در این زمینه پیش 

نخواهند رفت.

کافه سیاست

 رییس کمیسیون
 امنیت ملی: 

خروج از پروتکل الحاقی 
 به معنای خروج از

 NPT نیست
و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  رییـس 
سیاسـت خارجـی در مجلـس یازدهـم 
در رابطـه بـا »طـرح توقـف اجـرای 
لحاقـی« گفـت:  داوطلبانـه پروتـکل ا
این طـرح تحویـل هیئت رییسـه شـده 
لنـوری«، گفـت:  اسـت.»مجتبی ذوا
این طـرح تحویـل هیئت رییسـه شـده 
و منتظـر هسـتیم در صحـن مطـرح 
شـود. خـروج از پروتـکل الحاقـی بـه 
معنـای خـروج از NPT نیسـت.  وی 
ادامـه داد: ایـران در NPT عضـو اسـت 
لحاقـی را  امـا عضویـت در پروتـکل ا
هنـوز نپذیرفته ایـم. مجلـس بـه دولـت 
در سـال 94 اجـازه داده اسـت کـه در 
یـک قانـون 9 مـاده ای و دو تبصـره 
داوطلبانـه  را  لحاقـی  ا پروتـکل  ای 
اجـرا کنـد. ذوالنـور گفـت: بنـا نداریـم 
از NPT خـارج شـویم، مگـر اینکـه بـا 
تحریم هـا امنیـت ملـی و منافع کشـور 
بـه خطـر بیفتـد. بـا اینکـه ایـران عضـو 
NPT اسـت محدودیـت هـا را پذیرفته 
و هزینـه عضویـت را هـم پرداخـت مـی 
کنـد، اینکـه بخواهنـد ایـران را از حقوق 
اش در NPT محـروم کننـد ممکـن 
اسـت در آن صـورت، خـروج از NPT را 
نیـز مـورد مطالعـه قـرار دهیـم. رییس 
کمیسـیون امنیـت ملـی بـا اشـاره بـه 
لکاظمـی بـه  اهمیـت سـفر مصطفـی ا
تهـران گفت: در ایامـی که آمریـکا، ایران 
را تحریـم، اسـتقالل عـراق را تهدیـد و 
تجزیه عـراق را در دسـت اجـرا دارد و به 
گروه هـای جهـادی عـراق آسـیب مـی 
زنـد و همچنیـن با یـک شمشـیر دو لبه 
بـه دو ملـت و دو کشـور ضـرر وارد مـی 
کنـد، وحـدت، تقویـت، برقـراری روابط 
مسـتحکم سیاسـی و اقتصـادی به نفع 

دو ملـت و دو کشـور اسـت.

بین الملل

وز عکس ر

بازداشت گسترده 
معترضان مقابل 

اقامتگاه »نتانیاهو«
کــه  صهیونیســتی  رژیــم  پلیــس 
شــامگاه پنجشــنبه برای متفــرق کردن 
تظاهرات کنندگان مقابل اقامتگاه »بنیامین 
نتانیاهو« نخست  وزیر این رژیم در قدس 
اشــغالی، با آنها درگیر شــد، از بازداشــت 

حداقل ۵۵ معترض خبر داد.
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رفع تصرف بیش از سه هزار و 500 متر مربع از اراضی ملی 
استان اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:بیش از سه هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی استان 
اصفهان رفع تصرف شــد.علیرضا قاری قرآن ادامه داد: در راســتای حفاظت از انفال و عرصه های 
ملی، رفع تصرف اراضی دولتی در شهرستان های نایین، اصفهان، نجف آباد، آران وبیدگل و کاشان 
به مساحت سه هزار و ۵۴۰ مترمربع و به ارزشی بیش از ۲۱ میلیارد ریال در استان اصفهان اجرایی 
شد. قاری قرآن افزود: از این زمین های تصرف شــده دو مورد در زندوان شهرستان نایین جمعا به 
میزان ۳۲۰ مترمربع و هزار و ۵۰۰ مترمربع در اراضی ملی واقع در شهرک صنعتی منظریه شهرستان 
نجف آباد با حضور عوامل یگان حفاظت اراضی استان از دست متصرفان خارج و به دولت بازگردانده 
شد.وی گفت: یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان همچنین ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی بخش 
نیک آباد شهرستان اصفهان، دو مورد تعرض به اراضی ملی در شهرستان کاشان به مساحت هزار و 
۱۰۰ متر مربع و زمینی به مساحت ۱۲۰ مترمربع در یحیی آباد شهرستان آران و بیدگل را رفع تصرف 

فوری کردند.

 اختصاص 10 میز توسعه صادرات صنوف به
 استان اصفهان

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت:۱۰ میز توســعه صادرات صنوف به 
استان اصفهان اختصاص یافت. ایرج موفق با اشاره به وجود ۱۲۶ میز توسعه صادرات برای هر کاال 
در کشور گفت: طال، نساجی، سنگ های قیمتی، کیف و کفش، مبل، فرش دستباف و پوشاک  از 
جمله میز های صادراتی استان هستند. موفق، شناسایی و تشــکیل بانک اطالعاتی از واحد های 
صنفی دارای توان صادرات، توسعه و فعال سازی خوشه های کسب و کار صادرات گرا، حمایت برای 
افزایش بهره وری در واحد های تولیدی صنفی صادرات گرا و تولید محصوالت صنفی دارای مزیت 
رقابتی صادرات گرا را از مهم ترین اهداف تشکیل میز های صادراتی دانست.وی اضافه کرد: حمایت 
از نوسازی و نوین سازی خطوط تولیدصنوف تولیدی صادرات گرا، کمک به ارتقای کیفیت محصوالت 
صنفی صادراتی، برنامه ریزی برای برندسازی بنگاه های صنفی در کشور های هدف، ایجاد ارتباط 
بین واحد های صنفی تولیدی صادرات گرا با مراکز علمی و پژوهشی دارای توانمندی از دیگر اهداف 
اختصاص میز های توسعه صادرات صنوف تولیدی به استان هاست.۴۲۴ هزار واحد صنفی تولیدی 

فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ درصد آن ها در استان اصفهان فعال اند.

30 نفر از عوامل اصلی گرانی ارز دستگیر شدند
رییس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از دســتگیری ۳۰ نفر از عناصر کلیدی و ســر شبکه های 
داللی بازار ارز که گرانی ارز را در روزهای اخیر رقم زده بودند، خبر داد.سرهنگ علی ولی پور تصریح 
کرد: به دنبال نابســامانی بازار ارز و به تبع آن بروز نوســانات و افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، 
فعالیت اخالل گران و دالالن ارزی به ویژه در برخی از مناطق شهر تهران که با پوشش های مختلف 
به صورت غیرقانونی خرید و فروش ارز می کردند، شناسایی و در یک عملیات هماهنگ و منسجم 
با هماهنگی مرجع قضایی دســتگیر شــدند.وی اعالم کرد: با توجه به اینکه برابر مصوبه شــورای 
امنیت کشور و بر اســاس تصمیم شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، خرید و فروش هرگونه ارز 
در خارج از بانک هــای عامل و صرافی های مجاز ممنوع اســت در همین راســتا عملیات مبارزه 
با اخاللگران بــازار ارز در طرح عملیاتی انجام شــد.این مقــام انتظامی خاطرنشــان کرد: در این 
عملیات یک روزه مبارزه با اخاللگران ارزی، چند مرحله کار اطالعاتی، مســتند سازی و شناسایی 
 دالالن توســط کارآگاهان معاونت مبارزه با جرائــم اقتصادی پلیس با همــکاری ماموران یگان

 امداد اجرا شد.

با وجود گرانی مصالح و زمین، ساخت مسکن در اصفهان سودآوری سه برابری دارد؛

روزهای خوش بساز بفروش ها

بازار مسکن در اصفهان روزهای پر التهابی  مرضیه محب رسول
را می گذراند. در حالی که مصرف کننده  ها 
و متقاضیان واقعی قادر به خرید مسکن نیستند، سرمایه های 
سرگردانی که وارد این بازار می شوند با سودهای عجیب و غریب و چند 
برابری مواجه می شوند؛ چشم اندازی که هم افراد حرفه ای و هم غیر 
حرفه ای ها را برای ورود به این بازار وسوسه می کند. هر چند دولت 
تالش کرده تا با پیچیدن نسخه های تکراری مانند مسکن مهر اندکی از 
التهابات در این بخش از اقتصاد را کاهش دهد؛ اما باز هم رشد سرسام 
آور نقدینگی اجازه اثر گذاری این طرح ها در بازار مسکن را نمی دهد. 
کار به جایی رسیده است که یک کارگر در اصفهان با پس انداز کامل 9 
سال حقوق خود در اصفهان می تواند یک آپارتمان 8۰ متری در محله 
های ارزان قیمت اصفهان بخرد در آن سوی ماجرا سرمایه گذاران در 
بخش مسکن بر اساس آمار و ارقام رسمی تا دو و نیم برابر از ساخت 
مسکن در اصفهان سود برده اند این در حالی است که قیمت مصالح 
زمین و مواد اولیه با جهش های چند برابری روبه رو بوده اما همچنان 
سرمایه گذاری در این بازار را از صرفه نینداخته است این مسئله موجب 
شده تا تنها ۴۰ درصد از خریداران در بازار مسکن اصفهان مصرف کنندگان 
واقعی باشند . رییس اتحادیه مشاورین امالک اصفهان می گوید بازار 
امروز مسکن بی حد و حساب افسار گسیخته، غیرقانونی، بی ضابطه و 
بدون چهارچوب بوده و بازار خرید و فروش خانه، به شکلی نیست که 

امکان تعیین چهارچوب و ضابطه برای تعیین قیمت ها در آن وجود 
داشته باشد.رسول جهانگیری گفت: با کاهش ارزش پول ملی، مردم 
برای حفظ سرمایه خود ترغیب می شوند پول نقد خود را تبدیل به 
سرمایه ای کنند که از ارزش آن کم نشود و در این بین هیچ کاالیی جذاب ، 
باثبات تر و شفاف تر از مسکن وجود ندارد، چرا که روز به روز گران تر شده 
و به ارزش آن اضافه می شود.وی ۶۰ درصد از خریداران مسکن را از این 
گروه افراد دانست که سرمایه های خود را به سمت خرید ملک سوق 
داده اند و موجب افزایش تقاضا در بازار مسکن  شده اند که شرایط کنونی 
مسکن و افزایش قیمت ها را رقم زده است.این فعال عرصه اقتصادی 
مسکن و امالک بی مواالتی های اقتصادی و عدم برنامه ریزی دقیق را 
عامل به وجود آمدن این وضعیت عنوان و اظهار کرد: تا زمانی که عرضه 
و تقاضا در این بازار به هم نزدیک نشوند این وضعیت ادامه پیدا خواهد 
کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مسکن و شهرسازی هزینه 
ساخت مسکن در یک سال گذشته تقریبا یک و نیم برابر شده و بساز و 
بفروش ها بابت این مسئله حسابی شاکی هستند؛ اما بررسی ها نشان 
می دهد قیمت مسکن در شش شهر بزرگ کشور به قدری باال رفته که 
گرانی مصالح را پشت سر گذاشته است. یعنی ساخت و ساز مسکن در 
این شهر ها هنوز کسب وکاری پرسود ومنفعت محسوب می شود یکی 
از این شهرها اصفهان است که ساخت مسکن در آن سودآوری سه 
برابری دارد. آخرین داده ها از معامالت مسکن اصفهان نشان می دهد 

قرارداد های خرید و فروش خانه در خردادماه با میانگین قیمت متری 
۱۱ میلیون تومان امضا شده اند. پارسال قیمت مسکن در اصفهان حدود 
پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. این افزایش قیمت صرفه اقتصادی 
ساخت خانه در اصفهان را به طور چشمگیری باال برده است. در حال 
حاضر ساخت یک آپارتمان پنج طبقه در اصفهان تقریبا متری سه 
میلیون و ۲۵۰ هزار تومان هزینه دارد. از طرف دیگر قیمت زمین یا خانه 
کلنگی در این شهر بر اساس گزارش های مرکز آمار، متری دو میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان است. محاسبات نشان می دهد هزینه تمام شده مسکن 
برای سازنده ها در نهایت متری سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. 
با توجه به قیمت فروش ۱۱ میلیون تومانی می توان گفت در حال حاضر 
ساخت خانه در اصفهان حدود سه برابر بازدهی اقتصادی دارد. سال 
گذشته هزینه ساخت خانه در این شهر متری دو میلیون و ۲۵۰ هزار 
تومان بود و سازنده ها خانه هایشان را متری پنج میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان می فروختند. آن زمان ساخت خانه در اصفهان ۲.۴ برابر بازدهی 
داشت که با افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر، این رقم به سه 
برابر رسیده است. اما با توجه به این که هدف از تالش ها برای حل  
معضل مسکن، خانه دار کردن مردم است و نه صرفا تعدیل مسکن برای 
بخش سرمایه گذار، می توان ادعا کرد یک راه حل عملی امتحان پس 
داده برای این منظور، همان ایده مسکن مهر است که در دولت قبل به 
اجرا درآمد و بسیاری را خانه دار کرد که شاید تا سال ها امکان خانه دار 
شدن در بازار جاری مسکن را نداشتند. این ایده که هفت سال در دولت 
کنونی مورد تمسخرو توهین واقع شد و نهایتا به باور دولتمردان کنونی 
رسید که یک راه عملی برای خانه دار شدن است و در قالب مسکن 
اجتماعی مجددا مطرح شد، اعطای زمین های مسکونی دولت به 

کسانی بود که فاقد مسکن هستند.
این طرح از سال پیش به صورت جدی بر سر زبان ها افتاد و قرار است 
۴۰۰ هزار نفر را صاحب مسکن کند. تداوم این طرح ها می تواند از طرفی 
فشار تقاضا بر بازار مسکن را کاهش دهد و از طرفی نیز حجم عرضه 
را افزایش دهد و عالوه بر حل مشکل مسکن برای ۴۰۰ هزار نفر، تب 
بازار مسکن کشور را نیز کاهش دهد. این طرح زمانی می تواند بر بازار 
اثرگذارتر شود که تمام ضمائم فرهنگی اجتماعی در آن رعایت شود 
و شهرک های احداث شده از زیبایی و رعایت فواصل هندسی منظم 
و معقول و داشتن سایر پارامترهای جذابیت یک محیط مسکونی 
برخوردار باشند تا نه تنها به آن ها به چشم محیط های مسکونی 
اضطراری نگاه شود بلکه جزو جذاب ترین محیط های مسکونی هر 

شهر به شمار روند.

سخنگوی شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اگر میزان تولید برق کمتر از میزان مصرف شود 
برای اصالح شــبکه ممکن اســت خاموشی داشته 
باشیم، گفت: خوشــبختانه اســتان اصفهان تا این 
لحظه نیاز به خاموشی ندارد.امیر رمضانی در خصوص 
مصرف برق استان اصفهان در تابستان، اظهار کرد: برق 
رفتگی های اخیر در برخی از شــهرها به دلیل حادثه 
بوده و جز توافقات هیچ برنامه خاموشی برق در سطح 
استان نداریم. سخنگوی شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: خاموشــی های کنونــی صرفا توافقی 

اســت، قراردادی با صنایع و کشــاورزان داریم  که در 
زمان های خاص مصرف برق را کاهش می دهند و در 
قبال این کار ما به آن ها پاداش می دهیم.وی افزود: 
با همکاری مردم پیک مصرف برق را کنترل کردیم، از 
سقف مجاز وزارت نیرو عبور نکردیم و اخیرا خاموشی 
عمده ای نداشــتیم.رمضانی با بیان اینکه اگر میزان 
تولید برق کمتــر از میزان مصرف شــود برای اصالح 
شبکه ممکن است خاموشی داشته باشیم، تصریح 
کرد: خوشبختانه اســتان اصفهان تا این لحظه نیاز به 
خاموشی ندارد.وی بیان کرد: حداکثر مشکالت ما در 
مصرف برق تا ۱۵ مرداد اســت، ضمن تشکر از مردم، 
درخواست می کنم در اوج مصرف برق که ساعات ۱۲ 
تا ۱۷ اســت، مصرف خود را ۱۰ درصــد کاهش دهند.

سخنگوی اداره کل برق استان اصفهان با توضیح اینکه 
اگر کاهش ۱۰ درصدی داشته باشیم، قول می دهیم 
که برق را به صورت پایدار تامین کنیم، خاطر نشان کرد: 
تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۴ تا ۲۶، استفاده 
از دور کند کولرهای آبی، اســتفاده نکردن از وســایل 
پرمصرف در ســاعات اوج مصرف و همچنین سعی 
کنند استفاده از این وسایل را به ابتدای روز و یا انتهای 
شب منتقل کنند و تا حد ممکن از نور طبیعی خورشید 
بهره ببرنــد.وی با بیــان اینکه انجام ایــن راهکارها، 
کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق را به همراه دارد، اضافه 
کرد: این ها راهکار هایی است که هیج گونه هزینه ای 
برای شهروندان ندارد و انجام این فعالیت باعث عدم 

خاموشی برق می شود.

سخنگوی شرکت توزیع برق استان:

استان اصفهان نیاز به خاموشی برق ندارد

خبر روز

سر سعودی ها بی کاله ماند!
عربستان سعودی در نخســتین ماه پس از پایان جنگ قیمت نفت با روسیه، نه تنها هیچ سود 
مالی کسب نکرد بلکه با کاهش شــدید درآمدهای نفتی روبه رو شد.سازمان کل آمار عربستان 
ســعودی اعالم کرد این کشور در ماه مه 
۲۳.9 میلیــارد ریال ســعودی معادل 
۶.۴ میلیارد دالر درآمد از صادرات نفت 
داشت که در مقایســه با آوریل و زمانی 
که جنگ قیمت نفــت در اوج بود، کمتر 
بود و نســبت به میانگیــن ماهانه ۱۶.8 
میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته، 
بیش از ۶۰ درصد کاهش داشت.پس از 
جنگ قیمت یک ماهه که باعث سقوط 
قیمت ها شد، ســران سعودی و روسیه 
از ســوی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای تغییر تاکتیک و متعــادل کردن بازار انرژی 
که از افت تقاضا در بحبوحه شــیوع ویروس کرونا آســیب دیده بود، تحت فشــار قرار گرفتند و 
برای انعقاد قرارداد جدیدی در قالب گروه اوپک پالس توافق کردند. دولت عربســتان سعودی 
 صادرات نفت را از رکورد 9.۳ میلیون بشکه در روز در آوریل به ۶.۲ میلیون بشکه در روز در ماه مه 

کاهش داد.

درخواست یک خودروساز از معدنکاران:

لطفا نیکل بیشتری استخراج کنید!
رییس شرکت خودروسازی تسال از معدنکاران خواست نیکل بیشتری استخراج کنند.الون ماسک 
اظهار کرد که اگر معدنکاران به شکل موثر و مطلوب محیط زیست به استخراج نیکل بپردازند، تسال 
به آنها قرارداد بزرگی برای مدت طوالنی خواهد داد.نیکل یک ماده مهم در ســاخت باتری های 
مورد استفاده در خودروهای برقی تسالست؛ اما آن طور که الون ماسک هشدار داده، هزینه فعلی 
باتری ها مانع بزرگی بر سر راه رشد تسالست. درخواست رییس تسال در شرایطی مطرح شده که 
قیمت های نیکل به کف بازار سقوط کرده است. معامله گران و تحلیلگران می گویند حجم نیکلی 
که تسال متقاضی آن اســت بعید است معدنکاران را به ســرمایه گذاری در تولید بیشتر ترغیب یا 

قیمت ها را تقویت کند.

اقتصاد کره زمینگیر شد
رشد اقتصادی کره جنوبی به کمترین سطح خود در ۲۲ سال اخیر رسید.کاهش شتاب رشد بخش 
خدمات و افت محسوس رشد بخش ساخت وساز باعث شــد تا اقتصاد کره جنوبی در سه ماهه 
دوم  سال ۳.۳ درصد کوچک شود. این رشد در مقایسه با رشد سه ماهه نخست سال جاری این 
کشور سه درصد کاهش پیدا کرده اســت.طی این مدت رشد بخش تولید از منفی یک درصد سه 
ماهه نخست به منفی ۱.۲ درصد در سه ماهه دوم رسیده و رشد بخش خدمات از منفی ۲.۴ درصد 
قبلی به منفی ۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، رشد مخارج مصرفی نیز از منفی 
۱.۲ درصد در سه ماهه قبل به منفی ۱.۴ درصد در سه ماهه دوم سال کاهش پیدا کرده است.هم 
چنین در بخش تجارت خارجی، میزان صادرات این کشور ۱۶.۶ درصد و واردات ۷.۴ درصد کاهش 
پیدا کرده است. یکی دیگر از عوامل کاهش محسوس رشــد اقتصادی کره جنوبی در این مدت 
کاهش رشد بخش ساخت و ساز بوده اســت. دولت کره به منظور تقویت رشد این کشور تصمیم 
گرفته بود یک بسته محرک ۱۶ میلیارد دالری را در نظر بگیرد. با این حال رشد مخارج دولت از ۰.۷ 

درصد دوره قبل به ۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

کافه اقتصاد

رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان خبر داد:اخبار

آغاز طرح تشدید نظارت بر مجتمع های خدماتی رفاهی استان اصفهان
رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: طرح تشدید نظارت بر مجتمع های خدماتی رفاهی استان اصفهان آغاز شده است. 
فالحی با بیان اینکه سطح سرویس و خدمات مجتمع های خدماتی رفاهی  باید متناسب با انتظارات مردم به روز شود، گفت: خوشبختانه با رونمایی از اپلیکیشن جامع 
مجتمع های خدماتی رفاهی کل کشور، امکان رصد و ثبت نظرات مردم درباره تمام مجتمع ها فراهم شده است.وی این اپلیکیشن را بستری مناسب برای راهنمایی مردم در 
طول سفر و همچنین رتبه بندی مجتمع ها و ارزیابی آنها توسط مردم و دستگاه های نظارتی عنوان کرد .رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان تصریح کرد: مردم می توانند این اپلیکیشن را از نرم افزار بازار دانلود کرده و از آن استفاده کنند.فالحی همچنین به افزایش حساسیت بر نمازخانه مجتمع های خدماتی 
رفاهی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم در طول سفر خود برای انجام فریضه الهی نماز در یک مجتمع توقف می کنند و انتظار می رود بهره برداران مجتمع های خدماتی 
رفاهی استان اصفهان با توجه به اهمیت موضوع نماز   و شیوع ویروس کرونا ، استانداردها و پروتکل های تعیین شده در خصوص کیفیت نمازخانه ها را با دقت بیشتری دنبال 
و اعمال کنند.رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: کمیته نظارت بر مجتمع های خدماتی رفاهی در سطح استان و شهرستان 

ها نیز به صورت مداوم و سرزده از این اماکن بازدید کرده و در صورت مشاهده تخلف ، به بهره بردار تذکرات الزم را ابالغ می کنند.

بازدید رییس سازمان 
بسیج سازندگی از نانوایی 

های کمشچه برخوار
رییس ســازمان بسیج ســازندگی کشور 
با حضور در اســتان اصفهان به شهرستان 
برخوار و شهر کمشچه سفر کرد و از نانوایی 
های این شــهر کــه به همــت جهادگران 

سازندگی ایجاد شده است، بازدید کرد.

وز عکس ر

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

خرید مصنوعات طال در 
 بازار از سطح متوسط 
هم پایین تر است 

رییـس اتحادیـه طـال و جواهـر تهـران در 
خصـوص افزایـش قیمـت طـال در بـازار 
کشـور گفـت: اکنـون داد و سـتد در بـازار 
طالی ایـران حتی در سـطح متوسـط نیز 
در بخـش مصنوعـات انجـام نمی شـود. 
بلکـه تنهـا در زمینـه خریـد و فـروش 
طـالی آب شـده و سـکه شـاهد داد و 
سـتد هسـتیم و می بینیم که افـراد دارای 
سـرمایه در ایـن مسـیر وارد شـده و بـه 
عنـوان یکـی از عوامـل نوسـان در بـازار 
معرفـی شـده اند.ابراهیـم محمدولـی با 
بیـان ایـن مطلـب در ادامـه اظهـار کـرد: 
ینکـه بتـوان افزایـش قیمـت طـال را  ا
پیش بینـی کرد، ممکن نیسـت و بیشـتر 
وابسـته به قیمت انـس جهانی طـال، بازار 
ارز، تقاضـا و کرونـا داردکـه همگـی روی 
قیمـت طـال و سـکه اثرگـذار اسـت.وی 
ادامـه داد: قیمـت طـال در بـازار ایـران در 
آینـده همانگونـه کـه گفته شـد بـه قیمت 
انس جهانـی، قیمت ارز و ویـروس کرونا 
وابسـته اسـت تـا طـال نیـز از رفتـار ایـن 
عوامـل تاثیرگرفتـه و تبعیـت کنـد.وی، 
دربـاره اینکـه آیـا بـه دلیـل شـرایط بـه 
وجـود آمـده بـرای قیمـت طـال، سـوء 
اسـتفاده ای در حـوزه بـازار طـال و جواهر 
نیـز رخ داده اسـت نیـز اظهـار کـرد: 
متاسـفانه در همه مقاطـع برخـی از افراد 
نـگاه منفـی داشـته و بـه دنبال شـیطنت 
هسـتند و شـرایط موجـود فرقـی بـرای 
آنها نـدارد. در صنعت طـال و بـازار این فلز 
ارزشـمند نیـز این موضـوع رد نمی شـود. 
چراکه بعضا دیده شـده برخی مشـکالتی 
در کیفیـت طـال وجـود داشـته و افـراد 
بـا مراجعـه بـه اتحادیـه شـکایت خـود 
را مطـرح کـرده انـد و مـا نیـز موضـوع را 
تـا حـد ممکـن پیگیـری و بـر اسـاس 

چهارچـوب ورود کـرده ایـم.



شنبه 4  مرداد  1399 / 4 ذی الحجه 1441/ 25 جوالی 2020/ شماره 3028
بام ایران

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

ارشاد، وظیفه گسترش فرهنگ اقامه نماز را دارد

کید  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با تا
بر اهمیت اشاعه فرهنگ اقامه نماز گفت: با اقامه نماز بسیاری از 
مشکالتی که با آن مواجه هستیم از بین خواهد رفت و تاثیر توجه به 

نماز در زندگی همه انسان ها مشخص خواهد شد.
ابراهیم شریفی ضمن اظهار این مطلب افزود: نماز یکی از فریضه های 
مهم و اصلی اسالم است که به عنوان دومین رکن اسالم قرار گرفته 
است و پلی ارتباطی بین خدا و بنده اش محسوب می شود.وی در 
ادامه ضمن اشاره به اصول و شرایط نماز گفت: نماز اگر با اصول و 
شرایطش و نیز خشوع و خضوع و حضور قلب اقامه شود، مانع فحشا و 
منکر می شود.شریفی در ادامه به فواید خواندن نماز اشاره کرد و گفت: 
برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی، ورود به بهشت و دوری از جهنم، در 
امان بودن از بالهای آسمانی، خشنودی خداوند،استجابت دعا و باال 
رفتن اعمال، دوری شیطان و تلقین شهادتین از جمله فواید اقامه 
نماز عنوان می شود.وی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بر خالف سایر ادارات که رویکردی درون دستگاهی در خصوص اشاعه 
نماز دارند، وظیفه ای گسترده تر دارد و عالوه بر آن وظیفه گسترش 
فرهنگ اقامه نماز در بین عموم را نیز بر عهده دارد.مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، تشکیل شورای اقامه نماز اداره 
کل، بازدید و تجهیز نمازخانه های ادارات تابعه، برگزاری نماز جماعت، 
تجلیل از فعاالن حوزه نماز، برنامه ریزی دقیق به منظور عدم تداخل 
برنامه جلسات، همایش ها و سمینارها با وقت فضیلت نماز، تعامل و 

همکاری دستگاه با ستاد اقامه نماز، برگزاری کارگاه آموزشی معارف 
در اداره کل، برگزاری مسابقات فرهنگی و دینی و عصر شعر، اهدای 
قرآن و کتاب نماز و سالمت، اهدای بسته های فرهنگی با موضوع نماز، 
ارسال حدیث، روایات و عبارات تاثیرگذار از طریق سیستم پیام رسان 
اتوماسیون اداری جهت تشویق همکاران به شرکت در نماز جماعت و 
برگزاری نمایشگاه های هنری با موضوع نماز را از جمله اقدامات این 

اداره کل در سال گذشته در سطح استان عنوان کرد.
وی در ادامه، ارائه حدیث و احکام در ما بین نماز ظهر و عصر توسط 
امام جماعت، آموزش صحت اذکار نماز در کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد، آموزش وضو به نوجوانان در مدارس و در مساجد، 
تجلیل از مکبرین و مؤذنین مساجد، تشویق دانش آموزان به نماز 
جماعت در مساجد، سخنرانی درباره نماز و برکات آن، کارگاه آموزشی 
نماز، نشست تخصصی نماز و امام حسین )علیه السالم(، برگزاری 
نمایشگاه کتاب با موضوع نماز، برگزاری ایستگاه عکس یادگاری به 
مناسبت چهلمین سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه کشور در مصالی 
های استان، مشارکت در برگزاری نماز عید سعید فطر، مشارکت در 
برگزاری اجالسیه نماز با محوریت نماز و مدرسه، برگزاری نماز وحدت 
در مرکز استان و شهرستان های تابعه، نصب بنر و پوستر با موضوع نماز 
در ورودی های ادارات تابعه و مشارکت در برگزاری جشن تکلیف دانش 
آموزان دختر را از دیگر اقدامات این اداره کل در خصوص اشاعه نماز در 

سال گذشته عنوان کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 موانع سد راه توسعه صادرات چهارمحال و بختیاری
 شناسایی شود

استاندار چهارمحال و بختیاری در کارگروه توســعه صادرات غیر نفتی در استانداری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای بخش صادرات زمینه ساز رونق بخش تولید و صنعت چهارمحال و 
بختیاری است، اظهار کرد: توسعه صادرات موجب فعال شدن واحد های تولیدی و افزایش اشتغال 
می شود.اقبال عباسی عنوان کرد: شناسایی بازارهای بین المللی برای توسعه صادرات چهارمحال 
و بختیاری باید مورد توجه قرار گیرد.وی ادامه داد: واحد های تولیدی که محصوالت خود را از سایر 
گمرکات کشور صادر می کنند از خدمات این استان محروم می شوند.وی ادامه داد: داشتن دفتر 
توسط کارخانجات بزرگ در اســتان ضروری اســت و این امر نقش مهمی در توسعه استان دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به راه اندازی شهرک فرآوری تخصصی بادام در این استان، 
بیان کرد: موانع صدور مجوزات برای راه اندازی این شهرک در استان شناسایی خواهد شد. عباسی 
در ادامه با اشاره به ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی در استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: فعال 
شدن واحد های تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان در بخش ها 
مختلف می شود.وی گفت: جذب سرمایه گذار در این منطقه ضروری است و باید تالش کرد که این 
منطقه فعال شود. شرکت شهرک ها در صورتی که تمایل برای انعقاد قرارداد واگذاری منطقه ویژه 

اقتصادی را دارد می تواند با پرداخت هزینه مقدمات را پیگیری کند.
 

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری:

 83 میلیون دالر کاال از چهارمحال و بختیاری
 صادر شد

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری در ستاد توسعه صادرات غیر نفتی در استانداری چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه۸۳ میلیون دالر کاال از استان در سال گذشته صادر شد، اظهار کرد: این 
میزان صادرات نسبت به سال ۹۷ حدود ۰.۳ درصد افزایش داشته است.اسماعیل ا...دادی گفت: در 
سال جاری ۱۷ میلیون دالر کاال از این استان صادر شده است.وی تاکید کرد: صادرات در چهارمحال 
و بختیاری ۴۳ درصد کاهش یافته است.وی بیان کرد: بسته بودن مرزها به علت شیوع کرونا از مهم 
ترین علل کاهش صادرات به شمار می رود.مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بادام، 

مهم ترین محصول صادراتی این استان به شمار می رود که صادرات آن نیز کاهش یافته است. 

مدیر کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری خبر داد:

نقش پررنگ ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی در برگزاری 
نخستین رویداد ملی »فهما«

مدیر کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان های اســتان چهارمحال و بختیاری نقش پررنگی در اولين رويداد ملی فهما داشتند.

محمدرضا مظاهری ادامه داد: با افتتاح رویداد ملی فهما در سال ۱۳۹۹ انتظار می رود کانون های 
فرهنگی هنری مساجد در سطح استان بیشتر از گذشــته در ثبت و بارگذاری فعالیت های انجام 
شــده، تالش کنند.وی ابرازکرد: کانون های فرهنگی هنری می توانند با اجرای طرح »شنبه های 
با کتاب« در ۱۰ هفته 5۰۰ امتیاز کسب کنند و از این امتیاز در رویداد ملی فهما سال ۱۳۹۹ بهره مند 
شوند.مظاهری به طرح اوقات فراغت تابستانه فهما اشاره کرد و افزود: قالب رشته های این طرح 
امسال باتوجه به شیوع ویروس کرونا در بستر فضای مجازی برگزار می شود.مدیر ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رشته هایی که نیاز به حضور 

افراد دارد با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

اخبار
شنبه 4  مرداد   1399 / 4  ذی الحجه  1441/ 25  جوالی  2020/ شماره 3028

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

تحدید حدود اختصاصی
5/30 شماره نامه : 139985602024003645-1399/04/26 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139860302024004549 مورخ 1398/11/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 139 متر مربع تحت شماره فرعی 4590 از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از 
شماره 116 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم مهری 
عسگریان دستجردی فرزند عبدل مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1399/06/01 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقــط تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 917984 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/31 شــماره نامــه : 139985602024003647-1399/04/26 نظر بــه اینکه به 
موجب رای شــماره 139860302024004684 مــورخ 1398/11/28 هیات قانون 
تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ششــدانگ 
یکباب ساختمان نیمه ســاز به مســاحت 173/45 متر مربع تحت شماره فرعی 4591 
از اصلی 4483 مفروز و مجزی شــده از شــماره 67 و 69  فرعی از اصلــی مزبور  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکیــت آقای عزیزاله علی عســگریان دســتجردی 
فرزند رحیم مســتقر گردیــد و پرونده ثبتــی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد لذا 
به اســتناد تبصره ذیل مــاده 13 قانــون فوق الذکــر و  طبق تقاضــای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1399/06/01 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمــل خواهد آمد و بــه موجب ایــن آگهی به کلیــه مالکیــن و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم 

و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نمایــد، درغیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 917985 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/32 شــماره نامــه : 139985602024003639-1399/04/26 نظر بــه اینکه به 
موجب آراء شــماره 139960302024000063 و 139960302024000064 مورخ 
1399/01/19 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/50 متر مربع تحت شماره فرعی 2900 از 
اصلی 4348 مفروز و مجزی شده از شماره 22 و 26  فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم افسانه وحید دستجردی فرزند حسن )نسبت به دو دانگ 
مشاع(  و آقای محمود توکلی دستجردی فرزند یداله )نسبت به چهار دانگ مشاع( مستقر 
گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1399/05/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه میدهد. م الف: 917951 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

5/33 شماره: 139921702023006189-1399/4/26 چون تحدید حدود ششدانگ 
دو قطعه زمین پالک شماره 5915  واقع در بخش سه ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي 
به نام سعید علی خاصی فرزند هوشنگ در جریان ثبت است و به علت عدم امکان حضور 
و مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15  قانون ثبت 
و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 1399/06/01 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین 
اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید 

حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 920544  ابوالفضل ریحاني کفیل منطقه 
ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/34 شماره نامه:  139985602024003316- 1399/04/19  نظر به اینکه ششدانگ 
ســند مالکیت شــماره پالک 252 فرعی از 4479 اصلی واقع در بخــش 5 اصفهان به 
شــماره دفتر امالک الکترونیکی 139720302024011108 و شماره چاپی سند تک 
برگــی 555844 ج 96 به نام خانم لیال ماهوتی فرزند جواد ســابقه ثبت و صدور ســند 
مالکیت دارد ) مســتند مالکیت انتقال اجرایی 22070 مــورخ 1397/05/22 دفترخانه 
اسناد رســمی 167 اصفهان( که به موجب ســند رهنی 90722 مورخ 1397/12/20 
دفترخانه اســناد رســمی 91 اصفهان به نفــع علی نجفــی ریاخونی در قبــال مبلغ 
2/000/000/000 به مدت یک ســال در رهن می باشــد ســپس مالک مذکور با ارائه 
درخواســت 139921702024014421 مــورخ 1399/04/15 به انضمــام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره یکتا 139902155937000321 
و رمز تصدیق 722773  و شــماره 61754 مورخ 1399/04/15 بــه گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 91 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت به علت جابجایی 
مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد 
 تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئیــن نامه قانــون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 923348 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/35 آگهــی ابالغ وقــت دادرســی و ضمائم به آقای حســن شــاه رجبــی و آقای 
یاســر زمان پور دادخواســتی به خواســته مطالبه چک به طرفیت شــما به این شورا 
تقدیــم نمــوده و بــه کالســه 99 / 114 ش 7 ح ثبت و وقت رســیدگی بــه تاریخ 
یکشــنبه 16 / 6 / 99 ســاعت 5 عصــر تعییــن گردیده اســت با توجه بــه مجهول 
المکان بــودن خوانده بــه اســتناد مــاده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شــود ، 
قبل از وقت رســیدگی جهــت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم به این 
 شــورا مراجعه نماید درغیــر اینصورت طبق مقــررات حکم غیابی صادر خواهد شــد. 
 م الــف: 923350 مدیــر دفتــر شــعبه 7 حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 شاهین شهر   

فقدان سند مالکیت
5/36 نظر با اینکه آقای محمد علی رحیمی حاجی آبادی با تسلیم یک برگ استشهادیه 
شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 1777 فرعی از یک اصلی  
واقع در بخش میمه ثبت اصفهان که در ذیل  ثبت 7905 صفحه 532 دفتر جلد 52 امالک 
صادر و تسلیم گردیده اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی اثاثیه منزل 
مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است . لذا سند مالکیت 
مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی اســت چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام 
هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به این اداره ارسال نمایید . انجام هرنوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به 
استعالم از این اداره می باشــد . م الف: 923587  مهدی ذکاوتمندجزی مدیر واحد 

حوزه ثبت ملک میمه  
ابالغ وقت رسیدگی

5/37 آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به آقای حسن شاه رجبی و آقای رضا رحیمی 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
99 / 116 ش 7 ح ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ یکشنبه 16 / 6 / 99 ساعت 17/15 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م 
از نامبرده دعوت می شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد 
شد. م الف: 923598 مدیر دفتر شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر   

ابالغ رای
5/38 شماره پرونده : 99 /55  ش 7 ح  شــماره دادنامه 99 / 117-  18 / 4 / 99 تاریخ 
رسیدگی : درخصوص دادخواست دعوی خواهان آقای حسن شاه رجبی فرزند علی گرگاب 
خ مطهری فرعی 13 پ 69  بطرفیت خوانده خانم ریحانه یزد خواستی مجهول المکان 
 به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 663966 مورخ
 2 / 3 / 98 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت دادرسی شورا با توجه به مالحظه 
مستندات ابرازی خواهان و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی ومستندا به مواد 198 و  515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و صدو هشتادو هفت 
هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی و با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ سررید چک 2 / 3 / 98 
تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم صادره غیابی بوده  ظرف 
بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
درمحاکم حقوقی دادگستری شهرستان شاهین شــهر می باشد. م الف: 923600 

غالمرضا شکوهی  قاضی  شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف  شاهین شهر 

تحدید حدود عمومی
5/29 پیرو آگهی نوبتی  وبموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک  تحدید حدود 
قسمتی از  امالک بخش های حوزه ثبتی آران وبیدگل  درتاریخهای تعیین شده 
بعمل  خواهد آمد  تحدید حدود امالک رأس ساعت 8 صبح  هرروز انجام خواهد 

شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل  

امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل  
شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در مزرعه ایوب آباد

783 فرعــی: آقــای محمــد حســن کشــتکار بیدگلــی فرزنــد اســفندیار 
 ششــدانگ قطعه زمیــن با کاربــری صرفا کشــاورزی بمســاحت 1060/95

مترمربع   
 شــماره  فرعــی از پــالک 2637 اصلــی واقــع در اراضــی مســعوداباد

 اران و بیدگل 

211فرعی: شهرداری اران وبیدگل به شماره شناسه 14000277330ششدانگ 
دوبابخانه بمساحت 390مترمربع

9979فرعی:شــهرداری اران وبیدگل ششــدانگ قســمتی از یک قطعه زمین 
بمساحت 25/50مترمربع

9986فرعــی: شــهرداری اران وبیــدگل ششــدانگ قطعه زمین بمســاحت 
547/50مترمربع 

شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در اراضی اراندشت اران 
2019فرعی: اقای محمدحسین عیاری بیدگلی فرزند مرتضی و خانم آزاده سید 
بیدگلی فرزند سید تراب )بالمناصفه(ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 

18مترمربع 
2022فرعی:اقای ولی اله ســلمانی زاده آرانــی فرزند احمــد و خانم معصومه 
کلثومی علی آبادی فرزند محمدعلی )بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

101/50مترمربع 

2023فرعی:اقای مختار باقری فرزند محبعلی و خانم اشــرف بختی آرانی فرزند 
قربانعلی)بالمناصفه(ششدانگ باقیمانده زمین یکبابخانه بمساحت 14/20مترمربع

99/5/27
امالک و ابنیه بخش چهار آران وبیدگل  

شماره های فرعی از پالک 14 اصلی واقع در مزرعه علی آباد مرکزی
1622 فرعی: اقای محمد حسین رفعت منش واقعی فرزند علی محمد ششدانگ 

قطعه زمین مزرعی بمساحت 1800مترمربع 
شماره فرعی از پالک 41اصلی واقع در حسن اباد نوش اباد 

1826فرعی:اقای محمد جواد ظفرمند حالج فرزند حبیب اله ششــدانگ یکباب 
چهاردیواری بمساحت 182/85مترمربع 

1827فرعی:اقای حبیــب اله ظفرمند حالج فرزند محمد ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 198/80مترمربع 

99/5/28

لذابموجب این آگهی به کلیه مجاورین ومالکین اعالم  میشود که در روز وساعت 
تاریخهای مقررفوق  در محل  وقوع ملک حاضر در صورتیکه 

هریک از مالکین یانماینده قانونی آنها  در زمان تحدید حاضر نباشــند ملک آنها 
مطابق ماده14 قانون ثبت با حدود اظهارشده  و تبعیت از مجاورین 

تعیین خواهد شد اعتراضات مجاورین  وصاحبان امالک طبق ماده 20 قانون  ثبت  
از تاریخ تحدید حدود   تا 30 روز پذیرفته خواهد شــدوطبق تیصره 2 ماده واحده 
قانون تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت معترض  ظرف مدت یکماه  از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی  با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی  
گواهی تقدیم دادخواســت   را اخذ وبه این اداره تسلیم نمایدضمنا حقوق ارتفاقی 

مربوط به امالک فوق نیز در زمان تحدید حدود مشخص خواهد گردید.
تاریخ انتشار: 99/5/4 

 م الــف: 826207 عباس عبــاس زادگان رئیــس ثبت اســناد و امالک
 آران و بیدگل

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت
 چهارمحال و بختیاری:

 ظرفیت های استان به سفیر اتریش 
در ایران معرفی می شود

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: این استان به زودی میزبان سفیر کشــور اتریش است تا 
ظرفیت های اقتصادی و صنعتی این استان به سفیر معرفی شود و 
در راستای این سفر ،تعامالت تجاری و اقتصادی استان با این کشور 
اروپایی تقویت شود.سجاد رستمی در نشست بررسی مشکالت 
صادرات غیرنفتی این استان افزود: برگزاری نشست های تخصصی 
و فنی، دیدار از واحدهای تولیدی مهم و شــاخص، دیدار از مزارع 
پرورش ماهی، بادام و اراضی کشــاورزی و باغی استان از جمله 
برنامه های سفر سفیر اتریش به استان است.وی ادامه داد: معرفی 
قابلیت ها و توانمندی های اســتان در زمینه های ســرمایه گذاری 
خارجی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی توانمندی های تولیدی 
و صادراتی استان و عقد تفاهم نامه خواهرخواندگی استان با یکی 
از شهرهای کشور اتریش، از دیگر برنامه هایی است که برای سفر 
سفیر اتریش به استان پیش بینی شده است.رستمی، در ادامه به 
چهار راهبرد مهم وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال جاری اشاره 
کرد و گفت: تحقق جهش تولید، توانمندسازی واحدهای تولیدی 
داخلی، کنترل واردات و توســعه صادرات و کنترل و تنظیم بازار از 
جمله این راهبردهای مهم است.رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کارخانه هایی که تولید 
مشابه کاالهای وارداتی دارند، حمایت شــده و از ورود واردات به 
اســتان جلوگیری می شود، اظهار داشــت: با وجود شرایط ناشی 
از کرونا در ســال جاری، در تیرماه امسال صادرات قابل توجهی از 
استان ثبت شد.رستمی، صادرات موکت، دستکش، ورق خودرو را 
از مهم ترین کاالهای صادراتی استان در سه ماهه ابتدایی امسال 
عنوان کرد و گفت: با انعقاد عقد خواهرخواندگی با داغستان روسیه، 
روند روابط تجاری اســتان رشد بیشــتری به خود می گیرد.وی، 
هدف گذاری امسال برای صادرات کاال از استان را 5۸ میلیون دالر 
اعالم کرد و افزود: با توجه به اینکه پتروشیمی لردگان امسال وارد 
مدار بهره برداری می شود، نســبت به تحقق این هدف خوش بین 
هستیم. ۹5۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است 
که ۲۰ درصد این واحدها با ۱۰۰ درصد ظرفیت و مابقی بین ۳۰ تا ۶۰ 
درصد ظرفیت خود فعال هستند.این استان در برخی از محصوالت 
از مانند چادر مشــکی، آجرنســوز، مالت،موکت، خوراک آبزیان، 
محصوالت خانگی و برخی محصوالت دیگر در کشــور از جایگاه و 

اهمیت مهمی برخوردار است.



شنبه 4  مرداد  1399 / 4 ذی الحجه 1441/ 25 جوالی 2020/ شماره 3028

 دانش آموزان پایه های میانی، ملزم به خرید فرم
 جدید نیستند

مدیر روابــط عمومی اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: هیچ الزامــی برای تهیه 
لباس برای دانش آموزانی که در پایه های میانی هســتند، نیست.محســن ژیان پور در پاســخ به 
این ســوال که با وجود برگزاری مجازی بخشــی از کالس ها، بــاز هم نیاز به خرید فرم مدرســه 
است، اظهار داشــت: در بخش نامه صادر شــده، دانش آموزان ملزم به خرید فرم جدید نیستند، 
قرار بــر تعطیلی مدارس نیســت، اگــر وضعیت بــه طور کامل خوب شــد، کالس هــا حضوری 
اســت و اگر وضعیت زرد باشــد، به صورت زوج و فرد، با رعایت فاصله کالس ها تشــکیل خواهد 
شــد.مدیر روابط عمومــی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: اگر بنــا بر حضور 
دانش آموزان در کالس درس باشــد، به لباس نیاز دارند؛ اما توصیه شــده دانش آموزان پایه های 
 میانــی را الزام به خریــد لباس جدید نکننــد ولی  دانش آمــوزان ورودی جدید، بــه لباس فرم 

احتیاج دارند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ؛

 دانش آموزان اصفهانی از فرآیند ثبت نام
 عقب نمانند

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: با توجــه به اینکه 
سال تحصیلی از ۱۵ شــهریور ماه آغاز می شــود، الزم است خانواده ها هر چه ســریع تر نسبت به 
تعیین تکلیف ثبت نام فرزندان شــان در پایه هــای ورودی )اول ابتدایی، هفتم متوســطه اول و 
دهم متوســطه دوم( اقدام کنند.محمدرضا ناظم زاده افزود: با توجه به شــرایطی کــه با آن روبه 
رو هســتیم، اولویت اول آموزش و پرورش استان، ســالمت دانش آموزان است؛ آمادگی اجرای 
هرگونه فرضیــه ای را در وضعیت های ســفید، زرد و قرمز بــرای رعایت پروتکل های بهداشــتی 
داریم و اولیا نگران سالمت فرزندان خود نباشــند و خانواده ها فرزندان را در نزدیک ترین مدرسه 
 به محل ســکونت خود ثبت نــام کنند تا رعایت ســالمت دانش آمــوزان از همــان لحظه ثبت نام

 آغاز شود.

در پنج شهرستان استان اصفهان صورت می گیرد؛

 ارائه خدمات غیر حضوری بیمه تکمیلی برای درمان 
خانواده ایثارگران

با اجرای طرح پیک ســالمت، خانواده ایثارگران در پنج شهرســتان اســتان اصفهان می توانند از 
خدمات غیرحضوری بیمه تکمیلــی درمان اســتفاده کنند.رییس اداره بهداشــت و درمان بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه، این خدمت غیر حضوری اولین بار در کشور در 
استان، با موفقیت اجرا شــد گفت:هم اکنون ایثارگران و خانواده آن ها در شهرستان های اصفهان، 
خمینی شهر، کاشــان، نجف آباد و آران و بیدگل می توانند با شماره گیری ۳۸۱۷ یا نصب نرم افزار 
 پیک ســالمت در گوشــی های هوشــمندخود از این خدمات که در ایام شــیوع کرونا الزم است، 

استفاده کنند.
اردشیر توانا، تعداد ایثارگران و خانواده زیر پوشــش بیمه تکمیلی در استان اصفهان را حدود ۱۴۰ 
هزار نفر اعالم و اضافه کرد: این تعداد ۹ و نیم درصد جامعه ایثارگری کشــور را شــامل می شوند.

مدیر بیمــه طرف قــرارداد بیمه تکمیلی درمــان ایثارگران در اســتان اصفهان هــم گفت: اجرای 
طرح کشــوری خدمات غیر حضوری پیک ســالمت ایثارگران، از حدود دو مــاه پیش به صورت 
 آزمایشی در استان اصفهان آغاز شده و تا پایان تابســتان، در همه شهرستان های استان اصفهان

 اجرا می شود. 

گام های بلند سپاه صاحب الزمان )عج( برای سامان دادن به معضالت اجتماعی؛

کرامت به معتادان ،جهیزیه به نیازمندان

روز پنجشـنبه دو طرح اجتماعی از سـوی  زاینده رود
سـپاه صاحب الزمان)عـج( اصفهان کلید 
خورد تـا مرهمی باشـد بـر بخشـی از زخـم هـای اجتماعی در اسـتان 
اصفهان. در طـرح اول مرکز صیانت و تـرک معتادین با عنـوان ارودگاه 
کرامت  اسـتان اصفهان بـا حضور سـردار سـرتیپ غالمرضا سـلیمانی 
،رییس سـازمان بسـیج کشـور و عبـاس رضایی، اسـتاندار اسـتان در 
اردوگاه امـام علی )ع( مبارکـه افتتاح شـد. مرکز درمـان، کار و صیانت 
و سـپاه صاحـب الزمان )عـج( اسـتان اصفهـان در مجموعه بالـغ بر ۶ 
هکتـار زمیـن و ۲هـزار ۶۰۰ متـر سـاختمان بـه عنـوان بهتریـن و مرکز 
درمـان کار و صیانت کشـور بـا هزینه ای بالـغ بـر ۱۰۰ میلیارد سـاخته و 
بـرای تکمیـل آن ۴۰۰  میلیـارد ریال نیـاز اسـت.این اردوگاه بـه عنوان 
پنجمیـن اردوگاه کشـوری بعـد از اسـتان های تهـران، قـم، فـارس و 

کرمـان احداث شـده اسـت.اردوگاه کرامـت اسـتان اصفهان بـه عنوان 
جامع تریـن و کامل تریـن مرکز ترک اعتیاد کشـور شـناخته می شـود.

فرمانـده سـپاه صاحـب الزمـان )عـج( اسـتان اصفهـان در ایـن آیین 
گفـت: توانمندی هـا و ظرفیت های بسـیج بسـیار زیاد اسـت و در اصل 
بسـیج تشـکیل شـد تـا موانـع را از مقابـل حرکـت رو بـه  رشـد انقالب 
بردارد.سـردار مجتبی فدا اظهارکرد: امـروز ظرفیت های بسـیج در کنار 
سـایر دسـتگاه های دیگـر قـرار گرفته اسـت تـا بـا همسـویی ظرفیت، 
فکـر و فرهنـگ بسـیجی نیازمندی هـای کشـور برطـرف شـود.وی 
تصریح کرد: بسـیج یـک روز در مقابلـه بـا گروهک ها، یـک روز در رفع 
تجاوزهـا، یـک روز در سـازندگی، یـک روز در مقابلـه با فتنه هـا، جنگ 
نـرم و امـروز بـا فعـال سـازی و راه انـدازی مرکـز کاردرمانـی و تـرک 

اعتیاد در مقابله با این آسیب اجتماعی به میدان آمده است.

لزمـان )عـج( افـزود: توانمندی هـا و  فرمانـده سـپاه صاحـب ا
ویژگی هـای مبارکـه موجـب شـد ایـن مجموعـه بـه ایـن شهرسـتان 
منتقـل شـود.وی اضافـه کـرد: ایـن مجموعـه در ۱۴ مـاه با یـک اقدام 
جهـادی و انقالبـی پیگیری شـد و بـا کمک و مسـاعدت دسـتگاه های 
مختلـف از شـنبه چهـارم مردادماه)امـروز( پذیـرش معتـاد را آغـاز 
خواهـد کرد.سـردار فـدا ادامـه داد: ایـن مجموعـه بـا اعتبـاری بالغ بر 
۱۰۰ میلیـارد احداث شـد که حـدود  ۵۰ درصد آن توسـط سـپاه صاحب 
الزمـان )عـج( اسـتان، ۳۵ میلیارد ریال توسـط سـازمان بسـیج و ۱۵ 
میلیارد ریال توسـط سـتاد مبارزه با مواد مخـدر و اسـتانداری اصفهان 
تامین شـد.وی تصریح کـرد: مرحله اول ایـن مرکز با ظرفیـت ۳۰۰ نفر 
آمـاده و در آینـده بـرای امـکان افزایـش ظرفیت تا یـک هـزار معتاد را 
خواهد داشـت و در گام  نخسـت بـا ظرفیـت ۱۰۰ نفری پذیـرش معتاد 
خواهـد داشـت و بـه مـرور ایـن ظرفیـت بیشـتر می شـود. در بخشـی 
دیگر از فعالیت هـای اجتماعـی سـپاه در اصفهان مراسـم اهدای ۴۰۰ 
جهیزیه بـه زوج های جـوان نیازمند نیز برگزار شـد. در این مراسـم هم 
فرمانده سـپاه صاحب الزمان)عج( اسـتان اصفهان گفـت: برای کمک 
به توسـعه ازدواج آسـان، ۴۰۰ جهیزیـه کـه ارزش هر کـدام بین ۵/۱۴ 
تـا ۵/۱۵ میلیـون تومان اسـت به همـت خیـران تهیه و بیـن زوج های 
جـوان نیازمند توزیع خواهد شـد.فرمانده سـپاه صاحـب الزمان)عج( 
اسـتان اصفهان با اشـاره به کمـک های خوبـی که در طـرح کمک های 
مومنانـه در بخـش های مختلـف انجام شـد، تصریـح کرد: بخشـی از 
کمـک مومنانـه در بسـته هـای معیشـتی بـرای خانوارهـای نیازمند و 
بخشـی از کمک ها بـه مراکـز درمانی در اسـتان اهـدا شـد.وی افزود: 
در ادامه حرکتی که سـال گذشـته آغاز شـد و مجموعه بسـیج در سـال 
گذشـته ۲۰۰ جهیزیـه بـرای زوج هـای جـوان تهیـه کـرد، امسـال نیـز 
همزمان بـا ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت فاطمـه)س( تصمیم بر 
آن شـده فعالیتی در توسـعه ازدواج آسـان و کمک بـه زوج های جوان 
داشـته باشیم.سـردار فدا ادامه داد: با وجود خسـارت هـای زیادی که 
کرونـا ایجـاد کـرد، منفعت هایـی هم داشـت که یکـی از آن هـا ترویج 
ازدواج هـای آسـان بود.فرمانده سـپاه صاحـب الزمان)عـج( اصفهان 
گفت: بخش عمـده این جهیزیه ها توسـط خیـران و بخشـی هم خود 
خانـواده ها با قسـط بنـدی و برخی هم توسـط افراد خـاص خریداری 
شـده اسـت.وی گفت: امیدواریـم ایـن حرکت مشـارکت دسـتگاه ها 
و خیـران را در شـرایط فعلـی که زندگـی برای جوانان سـخت شـده، به 
همـراه داشـته باشـد و انگیـزه ای بـرای جوانـان فراهـم کـرده و زمینه 

ازدواج آسـان آن هـا را ایجـاد کند.

 سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا 
اعالم اینکه هـم اکنـون وضعیت اصفهـان نارنجی 
شـده اسـت، گفـت: در تیرمـاه وضعیـت اصفهـان 
زرد بـود، امـا از ۳۰ تیرمـاه اصفهـان نارنجی شـد و 
مرحله هشـدار را پشـت سـر گذاشـتیم. بسـیاری 
از شهرسـتان هـا هـم از وضعیـت سـفید بـه زرد 
و بعضـی از زرد بـه نارنجـی تبدیـل شـدند.آرش 
نجیمی با اشـاره به پشـت سـر گذاشـتن آمار ۷۰۰ 
بیمـار بسـتری کوویـد۱۹ بـا شـیب تنـد در اسـتان 
اصفهـان، گفت: ایـن درحالی اسـت کـه ۸۰۰ بیمار 
بسـتری هـم شـیب تنـدی دارد کـه ممکن اسـت 
در هفتـه هـای آینـده مـا را وارد کانـال ۹۰۰ بیمـار 
بسـتری کند. این تعـداد بیمار بسـتری رقم باالیی 

اسـت و در اوج بحـران در فروردیـن مـاه چنیـن 
وضعیتـی داشتیم.سـخنگوی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهـان همچنیـن بـه افزایـش تعـداد 
موارد حاد بیماری در اسـتان اشـاره و تصریح کرد: 
مسـئله دیگـری که بـرای مـا مشـکل ایجـاد کرده 
تعـداد مـوارد حـاد بیمـاری اسـت، بـه طـوری که 
همزمان بـا افزایش مـوارد بسـتری، تعـداد موارد 
حاد و افرادی که نیـاز به تخت مراقبـت ویژه دارند 

نیـز افزایـش پیـدا کرده اسـت.
وی بـا بیان اینکـه هم اکنـون ۱۶۳ بیمـار کووید۱۹ 
در اسـتان اصفهـان نیـاز بـه تخـت مراقبـت ویـژه 
دارنـد، افـزود: افزایـش تعـداد بیمـاران حـاد، 
نیاز مـا بـه افزایش تخـت آی سـی یـو را افزایش 
داده اسـت و بـه همیـن خاطـر مجبوریـم تعـداد 
تخـت هـای بیشـتر آی سـی یـو را آزاد کنیـم و به 
بیمـاران کوویـد۱۹ اختصـاص دهیم.نجیمـی بـا 
کیـد براینکـه در حـال حاضـر مشـکل کمبـود  تا
تخـت هـای بیمارسـتانی و آی سـی یو در اسـتان 
نداریـم، توضیـح داد: بـا ایـن وجـود رشـد تعـداد 
بیمـاران در اسـتان نگـران کننـده اسـت و باعـث 

می شـود در روزهـای آینـده خدماتی که به سـایر 
بیمـاران مـی دهیـم را محـدود کـرده و ظرفیـت 
هـای بیشـتری در اختیـار بیمـاران کوویـد۱۹ قرار 
ینکـه قطعـا رعایـت  دهیـم. نجیمـی بـا بیـان ا
دسـتورالعمل های بهداشتی از سـوی مردم باعث 
شـده شـیب افزایـش بیمـاری تـا انـدازه ای کنـد 
شـود، خاطرنشـان کرد: با ایـن وجود اسـتفاده از 
ماسـک رفتـاری اسـت کـه شـاید یـک مـاه زمان 
بـرای مشـخص شـدن نتایـج آن در جامعـه نیـاز 
باشـد، اگرچه قطعا اگر مردم از ماسـک اسـتفاده 
نمـی کردنـد شـاید آمـار پذیـرش ۱۰۰ بیمـار جدید 
در روز، چندیـن برابر می شد.سـخنگوی دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهـان در ادامه بـا تاکیـد براینکه 
از ابتـدای شـیوع کرونـا تاکنـون همیشـه تخـت 
بسـتری و آی سـی یـو در اصفهـان وجود داشـته، 
توضیـح داد: در اسـتان و شـهر اصفهـان هیـچ 
روزی نبـوده کـه نتوانسـته باشـیم مدیریـت کنیم 
و همـه روزهایـی که درگیـر کرونـا بودیم بـا تالش 
همکاران، همـه بیمـاران خدمات مورد نیـاز خود را 

دریافـت کـرده انـد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان نارنجی شد
 فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد:

تشدید نظارت های پلیس در مراکز تجاری و اداری اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از تشــدید نظارت های پلیس بر رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز تجاری و اداری در اصفهان خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری از 
تشدید نظارت بر رعایت پروتکل  های بهداشتی در مراکز تجاری و اداری توسط اداره نظارت بر اماکن 
عمومی این فرماندهی خبر داد و گفت: قطعا اگر در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی به خصوص 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط مراکز اداری و تجاری و واحدهای صنفی کوتاهی صورت گیرد 
و به حقوق مردم بی توجهی شود برابر با ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.وی افزود: پلیس  اصفهان 
ضمن اینکه خود مصوبات ستاد مقابله با کرونا را در یگان های انتظامی و خدماتی اجرا کرده و می کند، 
وظیفه دارد تا از دستگاه هایی که در حوزه سالمت فعالیت می کنند و دستگاه های کنترلی که بر روند 
رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت دارند هم پشتیبانی و حمایت الزم را به عمل آورد تا  این دستگاه 
ها بتوانند وظایف خود را به خوبی عمل کرده و مصوبات ستاد را اجرایی کنند.این مقام ارشد انتظامی با 
اشاره به هماهنگی دستگاه قضایی با پلیس در این خصوص گفت: هرگونه تجمع و عدم رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و استفاده نکردن از ماسک در مراکز عمومی و سرپوشیده می تواند به افزایش ابتال به 

بیماری کرونا منجر شود که در این خصوص بایستی همگان همکاری الزم را انجام دهند.

تعقیب و گریز در حوالی گاوخونی
فرمانده یگان تکاوری فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از کشــف ۲۰۰ کیلو تریاک در عملیات 
هوشــمندانه ماموران این یگان خبر داد.سروان ســید روح ا... فاطمی در تشریح این خبر گفت: 
ماموران یگان تکاوری فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان که در حال گشــت زنی در جاده تاالب 
گاوخونی بودند با هوشمندی و تیزبینی خود به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک 
شده و قصد متوقف کردن آن را داشتند که راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد.وی 
افزود: با فرار متهم، ماموران بالفاصله وارد عمل شده و به تعقیب خودروی وی پرداختند و طی یک 
اقدام ضربتی موفق شدند آن را متوقف و در بازرسی دقیق به عمل آمده از خودرو ۲۰۰ کیلو تریاک را 
کشف کردند.فرمانده یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در این عملیات راننده 

خودرو دستگیر و همراه با پرونده تشکیل شده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

توصیه معاون علوم پزشکی اصفهان :

افراد عالمت دار به جای بیمارستان به مراکز جامع سالمت 
شهری بروند

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از افرادی که هرکدام از عالئم ابتال به ویروس 
کرونا را دارند خواست ابتدا به مراکز خدمات جامع سالمت شــهری مراجعه کنند تا پس از انجام 
معاینات و آزمایش های الزم و در صورت نیاز به بستری، به بیمارستان ها ارجاع داده شده و در غیر 
این صورت در منزل قرنطینه شوند.کمال حیدری با اشاره به فعالیت مراکز خدمات جامع سالمت 
شهری ۱۶ ساعته در اســتان اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۷ مرکز مراقبت بیماری های حاد 
تنفسی در استان از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب فعال است.وی افزود: ۴ مرکز خدمات جامع سالمت 
شهری در شهر اصفهان و مابقی در شهرستان های استان، خدمات مورد نیاز بهداشتی و درمانی در 
زمینه بیماری کووید۱۹ را به مردم ارائه می کنند.وی با بیان اینکــه افرادی که هر کدام از عالئم ابتال 
به ویروس کرونا را دارند باید ابتدا به مراکز خدمات جامع ســالمت شهری مراجعه کنند، تصریح 
کرد: این مراکز منتخب برای بیماری های حاد تنفسی از صبح تا شب آماده پاسخگویی به مراجعه 
 کنندگان هستند و به افراد عالمت داری که مراجعه می کنند خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز را 

ارائه می دهند.

با مسئولان جامعه

خبر  روزاخبار

 درجشنواره ادبی»دامن قرار « 
صورت گرفت؛

خبرنگاران »توان نگار« 
درخشیدند

جشـنواره ادبی»دامـن قـرار « بـا معرفـی 
نفـرات برتـر بـه صـورت الیـو اینسـتاگرام در 
مشـهد به کار خود پایـان داد.آییـن اختتامیه 
جشـنواره ادبی دامن قـرار، با حضور شـرکت 
لن اجتماعـات  کننـدگان مشـهدی در سـا
اداره کل بهزیسـتی خراسـان رضـوی برگـزار 
شـد و شـرکت کننـدگان دیگـر شـهرهای 
کشـور به صورت الیو اینسـتاگرام در مراسـم 
اختتامیـه حضـور داشـتند.۶۸ اثـر از ۴۶ نفر 
به جشـنواره ادبی دامـن قـرار در بخش های 
شـعر، قطعـات ادبـی و دل نوشـته ارسـال 
شده اسـت و شـرکت کنندگان از استان های 
خراسـان رضـوی، اصفهـان، بوشـهر، زنجان، 
کردسـتان،کرمان، کرمانشـاه، کهکیلویـه و 
بویراحمد،گیـالن، لرسـتان، مرکـزی آثـار 
خـود را ارسـال کردنـد کـه بیشـترین اثـر بـه 
ترتیـب با ۲۴ اثـر از خراسـان رضـوی و ۱۴اثر 
از اصفهـان بود. جشـنواره دامن قـرار با اعالم 
اسـامی نفرات برتـر بـه کار خود پایـان داد که 
بـر ایـن اسـاس در بخـش معلولیـت هـای 
جسـمی و حرکتـی، داسـتان هـای »مـن و 
ماسـک« زهـره نظافـت چنـاری از مشـهد، 
»عشـق سـال های کرونـا« علیرضـا ترابی از 
مشـهد، »چنبـره سـکوت« مهـری فروغی از 
اصفهـان، در بخـش معلولیـت هـای ذهنی، 
»دلـم گرفتـه« نـدا فکوریـان از مشـهد، 
»تعطیـالت کرونایـی« ریحانـه کوچـک زاده 
از اصفهـان، »فاصلـه اجتماعـی لعنتـی« 
سمیه خاوری از مشـهد و در بخش معلولیت 
بینایـی نیـز داسـتان»بهار خانـم و ویـروس 
کرونـا« محمود شـوقی از گیالن، »پرسـتار« 
الیـاس اصغـری از تربـت حیدریـه، »نامـه 
ای به کرونـا« محمدجـواد خادمـی جبلی از 
اصفهان انتخـاب شـدند. برپایـه همین خبر 
،  محمدجـواد خادمـی و مهـری فروغـی از 
خبرنـگاران پایـگاه خبـری توان نـگار موفـق 
بـه کسـب رتبه هـای برتـر در ایـن جشـنواره 

شـدند.

آگهی مزایده

شهرداری خوانسار م الف:924043

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره ۲۰۵ مورخ ۹۹/۳/۲۵ و مجوز شماره 
۲۹۹ مورخ ۹۹/۴/۱۷ شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد هشت باب مغازه 
واقع در خیابان شهیدی طبقه اول مجتمع تجاری میالد نور و یک قطعه زمین 
مسکونی واقع در خیابان شهید رجایی، کوچه ابابصیر را به شرح ذیل به باالترین 

قیمت از طریق مزایده به فروش برساند:

جمع کلمبلغ هر متر مربعمتراژشماره پالکردیف

۱۱۴۱۵/۵۰۴۴/۳۷۲۴/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۶۴/۸۸۰/۰۰۰

۲۱۴۱۵/۵۳۳۱/۶۷۳۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۱۳/۴۴۰/۰۰۰

۳۱۴۱۵/۵۱۳۲/۵۹۳۲/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۴۲/۸۸۰/۰۰۰

۴۱۴۱۵/۶۲۲۸/۳۳۳۵/۵۰۰/۰۰۰۱/۰۰۵/۷۱۵/۰۰۰

۵۱۴۱۵/۶۳۲۸/۳۳۳۵/۵۰۰/۰۰۰۱/۰۳۳/۷۶۰/۰۰۰

۶۱۴۱۵/۶۴۲۹/۶۲۳۵/۵۰۰/۰۰۰۱/۰۵۱/۵۱۰/۰۰۰

۷۱۴۱۵/۶۵۳۰/۳۴۳۵/۵۰۰/۰۰۰۱/۰۷۷/۰۷۰/۰۰۰

۸۱۴۱۵/۶۶۳۳/۳۰۳۵/۵۰۰/۰۰۰۱/۱۸۲/۱۵۰/۰۰۰

۹۲۷۴۳/۱۵۲۲۶۴۱۸/۰۰۰/۰۰۰۴/۷۵۲/۰۰۰/۰۰۰

- متقاضیان می تواننــد تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۵ 
پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.
- زمان بازگشائی پیشنهادات رسیده روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۶ می باشد.

- متقاضی می بایســت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هر یک از پالک های 
ردیف یک تا هشت و مبلغ ۲۳۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت ردیف نه به عنوان ضمانت 
شرکت در مزایده به حســاب ۰۱۰۵۹۲۲۹۸۶۰۰۵ به حساب شهرداری واریز 
و فیش مربوطه را همراه با تقاضا نامه در پاکت در بســته تحویل دبیرخانه 

محرمانه شهرداری فرمایند.
در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز وجه تا مدت یک هفته 
از بازگشائی پاکت ها، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت 

به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه کارشناسی هر یک از پالک ها حدود مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عهده 
برنده مزایده می باشد.

- متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات و دریافــت 
لــی شــهرداری   اســناد مزایــده در ســاعات اداری بــه امــور ما

مراجعه نمایند.
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جریمه 15 درصدی سپیدرود برای »پاشازاده«
کمیته انضباطی باشــگاه سپیدرود مربی ســابق خود را با جریمه ۱۵ درصدی مواجه کرد. مهدی 
پاشــازاده که در اقدامی عجیب بعد از یک بازی حضور روی نیمکت ســپیدرود راهی شــاهین 

شــهرداری بوشهر شــد، بعد از شکایت 
این باشــگاه لیگ دســته اولی با حکم 
جریمه ۱۵ درصدی مواجه شــد! کمیته 
انضباطی باشــگاه ســپیدرود ظهر روز 
دوم مردادماه در دفتر این باشــگاه در 
ارتباط با پرونده تخلف سرمربی پیشین 
سپیدرود تشــکیل جلســه داد. در این 
جلسه مهدی پاشازاده به رغم ابالغ کتبی 
به وی غایب بود و حتی از ارســال الیحه 
دفاعی نیــز خودداری کــرد اما اعضای 

کمیته پس از بررسی گزارشات مدیرعامل و مدیر تیم سپیدرود مبادرت به انشای رای کرد. در رای 
صادره کمیته انضباطی، مهدی پاشــازاده به دلیل غیبت غیر موجه پــس از بازی با گل ریحان به 
کسر ۱۵ درصد از مبلغ قرارداد محکوم شد؛ اما در ارتباط با ترک غیر قانونی باشگاه و اقدام به عقد 
قرارداد با باشگاه دیگر با توجه به طرح شکایت باشگاه ســپیدرود در کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال، ضمن اعتقاد به عدم رســیدگی به موضوع معنونه در این بخش از دادنامه عدم صالحیت 
صادر کرد. الزم به ذکر است پرونده شکایت باشگاه سپیدرود در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 

مفتوح و در حال پیگیری است.

ناکام ترین چهره دیدار شهرخودرو - تراکتور 
سعید صادقی که با زدن 4 گل در این فصل به همراه امین قاســمی نژاد بهترین گلزن شهرخودرو 
به شــمار می رود، در بازی  پنجشنبه شــب  مقابل تراکتور این شانس را داشــت که به چهره اول 
تیمش تبدیل شــود؛ اما بخت با او یار نبود.در دقایقی از نیمه اول که شــهرخودرو نبض بازی را در 
اختیار گرفته بود، شــاهد ایجاد چند موقعیت خطرناک روی دروازه تراکتور بودیم که دو موقعیت 
مهم را صادقی از دســت داد. او ابتدا از زاویه ای بســته تــوپ را مماس با تیــرک دروازه اخباری 
به بیرون زد و ســپس در حالی که به زیبایی از کمنــد مدافعان حریف گریخته بــود در موقعیتی 
تک به تک با اخباری، تــوپ را به باالی دروازه تراکتور فرســتاد.صادقی اگر یکــی از این دو توپ 
را با دقت بیشــتری روانه دروازه تراکتور می کرد و شــانس نیــز با او یارتر می شــد، اینک ضمن 
 تبدیل شــدن به ســتاره بازی، موجبات صعود تیمش را به رده ســوم جدول رده بندی نیز فراهم 

می ساخت.

 چه قدر زود پیشکسوت شدی
 »حنیف«!

دیدار تیم های اســتقالل و نســاجی در  شــب نیمکت های تمام آبی با تســاوی یــک بر یک به 
پایان رســید تا اماها و اگرها برای صعود اســتقالل به لیگ قهرمانان آسیا در ســال بعد بیشتر از 
گذشته شود. روی نیمکت نســاجی حنیف عمران زاده 34ســاله  به عنوان کمک محمود فکری 
نشســته بود که اگر می خواســت همچنان می توانســت یکی از مدافعان اســتقالل بــا بازوبند 
کاپیتانی باشــد.خوش و بش او با روزبه چشــمی  در حاشیه دیدار شــاید از دغدغه های حنیف 
 برای عشقش استقالل باشــد که این روزها نتایج خوبی را کســب نمی کند و حنیف را هم نگران 

کرده است.

پیروزی شیرین سپاهان در شب شکست ذوب آهن؛

زرد ها امیدوار شدند، سبز ها نگران

سمیه مصور   یک بـرد و یک شکسـت حاصـل کار تیم 
هـای اصفهانـی در هفته بیسـت و ششـم 
رقابـت های لیـگ برتر بـود. سـپاهان در این هفتـه مقابل تیـم صنعت 
نفت بـه یک پیروزی شـیرین دسـت یافت ؛امـا سبزپوشـان اصفهانی 
مقابـل تیم فـوالد خوزسـتان متحمل شکسـت شـدند تـا رونـد نزولی 
آنهـا در ایـن فصـل همچنـان ادامـه یابد.طالیـی پوشـان نصـف جهان 
پنجشنبه شـب و از سـاعت 20:4۵ در شـرایطی مقابل تیم صنعت نفت 
آبـادان صف آرایـی کردند که آنهـا در چند هفتـه متوالی موفق به کسـب 
پیروزی نشـده بودند و برای بازگشـت در کورس مدعیان کسب سهمیه 
آسـیایی نیـاز مبرمـی به کسـب سـه امتیـاز ایـن دیـدار داشـتند. قلعه 
نویی کـه این روزهـا صحبت های زیـادی مبنی بـر پایان همـکاری او با 
تیم سـپاهان در ایـن فصل بـه گوش می رسـد،  تیمـش را بـا تغییرات 
گسـترده ای بـه میـدان فرسـتاد. طالیـی پوشـان بـازی منطقـی و 
هوشـمندانه ای را ارائه کرده و موفق شـدند با پیروزی زمین مسـابقه را 
ترک کننـد. سـپاهان در حالـی موفق به کسـب سـه امتیـاز ایـن دیدار 
حسـاس  شـد که پس از شـش سـال موفق به شکسـت تیـم صنعت 
نفت شـده بود تا طلسـم ناکامی هـای این تیـم مقابل طالیی پوشـان 
آبـادان  را نیز  بشـکند.به ایـن ترتیب سـپاهانی ها بـا این پیـروزی 4۵ 
امتیـازی شـده و با توجـه به تسـاوی تیم هـای تراکتـور و شـهرخودرو، 

مجـددا بـه رده دوم جـدول بازگشـتند و بایـد منتظـر نتایـج بازی های 
عقـب افتـاده فـوالد باقـی بمانند.امیرقلعـه نویـی بعـد از برد بـاارزش 
تیمش که سـپاهان را به رتبـه دوم جـدول بازگرداند، گفـت: » این یکی 
از سـخت تریـن بـازی هـای من بـود چـرا کـه فشـار زیـادی روی من 
وجـود داشـت؛ اما بچـه هـا مردانـه بـازی کردنـد و 4۵ دقیقـه ده نفره 
مقابـل تیم خـوب و تکنیکـی نفت آبـادان حتی یـک موقعیـت گل هم 
ندادند.«سـرمربی سـپاهان افزود: » این برد را به همه هواداران تقدیم 
می کنم کـه در این چنـد هفته اخیـر به خاطر نتایج تیم شـرمنده شـان 
شـده بودیم.همچنین تشـکر می کنم از هیئـت مدیره خوب مـان که به 
تمریـن آمدنـد و انگیـزه خوبـی به بچـه ها دادنـد. امیـدوارم ایـن روند 

ادامه داشته باشد.«

 ذوب آهن در سراشیبی سقوط
سبزپوشـان اصفهانی در حالی در اهواز مقابل تیم فوالد خوزسـتان قرار 
گرفتند که آنها در هفته گذشـته با اشـتباهات داوری متحمل شکسـت 
دیگـری شـده بودند. ذوبـی هـا در ایـن دیدار نیـز بازنـده میـدان لقب 
گرفتنـد تا خطر سـقوط به دسـته پاییـن تر را بیـش از پیش احسـاس 
کنند. شـاگردان لـوکا با احتسـاب  این شکسـت، بـرای دومیـن هفته 
متوالی اسـت کـه بازنـده زمین را تـرک می کننـد و همیـن امـر در کنار 

فاصلـه 7 امتیـازی ذوب آهـن بـا قعـر جـدول، اوضـاع ایـن تیـم را به 
شـدت بحرانـی کـرده اسـت. ایـن دیـدار در شـرایطی برگـزار شـد کـه 
ذوبی هـا می توانسـتند در صـورت پیـروزی، بـا توجـه بـه نتایج سـایر 
بازی هـا صعـود یـک پلـه ای را تجربـه کـرده و شـرایط خـود را بهبـود 
چشـم گیری ببخشـند، اما در عمـل ایـن اتفاق رخ نـداد و سبزپوشـان 
اصفهانی با شکسـت مقابـل فوالد، 2۵ امتیـازی باقی مانده و با کسـب 
6 برد، 7 تسـاوی و ۱3 شکسـت، در رده دوازدهم جدول جـای گرفتند. 
سبزپوشـان اصفهانـی  در شـرایطی مقابـل شـاگردان نکونـام تـن بـه 
شکسـت دو بر یک دادند که آنها در این بـازی نمایش قابـل قبولی را از 
خود ارائه دادند.سـرمربی ذوب آهن در نشسـت خبری پس از بازی در 
خصوص بـازی با فـوالد گفت: »بـازی در حد یـک بازی لیـگ برتری و 
بسـیار پرتنش بود. ما یک ضربـه به تیـر دروازه زدیم و فرصـت این بود 
کـه گل دوم را بزنیم تا همـه چیز به نفـع ما باشـد؛ اما ما مرتب اشـتباه 
کردیم و ایـن فرصـت را به فـوالد دادیم کـه برنده شـود. مـن نمی دانم 
بایـد چه کنـم، همه این هـا را مـا قبل از بـازی هماهنـگ کـرده بودیم و 

یارگیـری هـا مشـخص بودند.«
لـوکا بوناچیـچ افـزود: » در فوتبال نتیجـه نهایـی 2-۱ دیده می شـود. 
فوالد یک گل بیشـتر زد و بـه آن ها تبریـک می گویم. ما باید بایسـتیم 

و نگران باشـیم کـه ببینیـم در بـازی های بعـدی چه خواهد شـد.«

خبر  روز

دستگیری شماری از هواداران لیورپول در مرسی ساید
ســرویس مطبوعاتی پلیس مرســی ســاید در وب سایت رســمی خود از دســتگیری شماری 
از هــواداران لیورپول خبر داد.در تاریــخ 22 ژوئیه در اســتادیوم آنفیلد ، مســابقه بین لیورپول و 
چلســی برگزار شــد. این بازی آخرین بازی خانگی تیم یورگن کلوپ در این فصــل در لیگ برتر 
بود. بعد از بازی ، لیورپول جــام قهرمانی لیگ را دریافــت کرد. به افتخار این رویــداد ، هواداران 
»لیورپول« در اطراف ورزشــگاه جمع شــدند و پیروزی تیم خود را با شــادمانی جشــن گرفتند 
و آتش بــازی انجــام دادند.پلیس  بــرای جلوگیری از هرگونــه تجمع گســترده ، یک وضعیت 
4۸ ســاعته وضع کــرد. مقامات اجــرای قانون اعــالم کردند کــه هرگونه جمعیتی کــه قوانین 
COVID-۱۹ را نقض کنند، توســط پلیس پراکنده می شــوند.با این حال ، حدود ســه هزار نفر 
در مقابل ورزشــگاه این تیم برای جشــن قهرمانی جمع شــدند. این در حالی بود که بسیاری از 
هواداران لیورپول توصیه ها را جدی گرفتند و در خانه ماندند و به خیابان ها نریختند.افســران در 
مجموع ۹ نفر را بازداشــت کردند که افقدامات اخاللگرایانه داشــتند. آنها به دلیل دعوا، سرقت و 
 موارد دیگر دســتگیر شــدند.اکثریت قریب به اتفاق مردم بعد از وارد عمل شدن پلیس محیط را 

ترک کردند.

سانه:

 امیدوارم »آالبا« در بایرن مونیخ بماند
خرید جدید باواریایی ها ابراز امیدواری کرد که مدافع اتریشــی بایرن از این تیم جدا نشود. لروی 
ســانه که اخیرا از منچسترســیتی جدا و با قراردادی پنج ســاله به ارزش اولیه 4۵ میلیون یورو 
که با پاداش های در نظر گرفته شــده می تواند به 60 میلیون یورو در ســال برسد، به بایرن مونیخ 
پیوست، ابراز امیدواری کرد که دیوید آالبا در این تیم بماند.سانه در مراسم معارفه اش به رسانه ها 
و هواداران گفت: واقعا امیدوارم آالبا در بایرن بماند، چون دوســت دارم کنــار او بازی کنم. دیوید 
پسری خوب و فوتبالیستی فوق العاده اســت. او در این مدت ثابت کرده که نه تنها یکی از بهترین 
مدافعان چپ دنیا است، بلکه در پســت مدافع میانی هم استثنایی اســت.دیوید آالبا 27 ساله 
که تنها یک فصل دیگر از قــراردادش با بایرن باقی مانده، برای تمدید قــراردادش با بایرن مونیخ 
خواهان دریافت بســته 20 میلیون یورویی در ســال، شــامل حقوق و پاداش ها شده است.آالبا 
که از ســال 200۸ در باشــگاه بایرن مونیخ عضویت دارد و در ســال 20۱0 به تیم اصلی این باشگاه 
آلمانی راه یافت، مورد توجه باشــگاه هایی همچون لیورپول، منچســتریونایتد، منچسترسیتی، 
چلســی، بارســلونا، رئال مادرید و پاری ســن ژرمن قرار دارد.ایــن مدافع اتریشــی تاکنون در 
 3۸2 بازی از رقابت های مختلــف برای باواریایی ها بــه میدان رفته و موفق شــده 3۱ گل هم به

 ثمر برساند.

شیرر: 

»گرینوود« می تواند رکورد من را بشکند
آلن شیرر،  کاپیتان سابق و گلزن برتر انگلیس در تاریخ لیگ برتر انگلیس )260 گل( معتقد است 
که میسون گرینوود، مهاجم ۱۸ ساله منچستریونایتد می تواند رکورد او را بشکند. این فوتبالیست 
جوان در 33 بازی لیگ برتر در فصل 2020/20۱۹ توانســته اســت ۱0 بار گل به ثمر رساند.شیرر با 
تمجید از این بازیکن گفت: او یک فوق ستاره بالقوه است. من به قدرت او ، پای چپ و پای راست 
احترام می گذارم و چقدر سریع برخورد می کند بدون اینکه دروازه بان ها فرصتی برای آماده شدن 
برای شوت داشته باشند.او در بخش دیگری از ســخنان خود گفت : فکر می کنم در ۱2 یا ۱3 سال 
بتوانیم درباره دارنده رکــورد لیگ برتر صحبت کنیم. می دانم که در  فوتبال ممکن اســت اتفاقات 
 زیادی رخ دهد؛ اما من فکر می کنم او واقعا خوب اســت و می تواند با ادامــه این روند رکورد من

 را بشکند.

 فوتبال جهان

 »کیانوش« در انتظار 
نقره المپیک لندن

وزنه بردار ایرانی بعد از ۸ سال می تواند مدال برنز 
خود در المپیک لندن را با مدال نقره عوض کند. به 
جز سعید محمدپور و نواب نصیرشالل؛ دیگر وزنه 
بردار ایرانی که بعد از المپیک لندن به دلیل دوپینگ 
رقبایش توانســته مدال خود را خوشرنگ تر کند، 
کیانوش رستمی اســت.کیانوش که در المپیک 
20۱2 در دسته ۸۵ کیلوگرم وزنه می زد، با ایستادن 
در رده ســوم، مدال برنز را بر گردن آویخت، اما در 
بررسی مجدد نمونه های دوپینگ وزنه برداران در 
این المپیک، او صاحب مدال نقره شــد. با حذف  
وزنه بردار روس، ادرین زلینسکی از لهستان دررده 
نخست و کیانوش رستمی در رده دوم قرار گرفت 
و مدال او از برنز به نقره تبدیل شــد.این اتفاق که 
مورد تایید IOC هم قرار گرفته، توسط فدراسیون 
جهانی وزنه برداری پیگیری می شود تا در اولین 
 IOC فرصت مدال نقره به رستمی اهدا شود. البته
از رستمی خواسته مدال برنز خود را تحویل دهد تا 
مدال نقره احتماال در یکی از مسابقات بین المللی 
به او اهدا شود. این مدال باید از طریق کمیته ملی 
المپیک ایران در اختیار IOC قرار بگیرد. کیانوش 
که طالی المپیک ریو را هم در کارنامه دارد، حاال با 
یک طال و یک نقره یکی از پرافتخارترین ورزشکاران 
ایران در تاریخ المپیک به شــمار می رود و حتی 
این شــانس را دارد که با مــدال آوری در توکیو به 
پرافتخارترین ورزشکار ایرانی تبدیل شود. پیش 
از این هم سعید محمدپور با دوپینگی شدن 4 نفر 
برتر دسته ۹4 کیلوگرم المپیک لندن به مدال طال 
رسید و این مدال هم توسط فدراسیون جهانی در 
حاشیه مسابقات جهانی 20۱۸ به او اهدا شد. با این 
حال نواب نصیرشالل که با شرایط مشابهی مدال 
نقره اش به طال تبدیل شــده، هنوز به مدال جدید 

خود نرسیده است.

زش ور

مستطیل سبز

هادی عقیلــی درباره شــرایط خــودش و برخی 
مسائل حاشــیه ای پیرامون تیم سپاهان گفت و 
گویی را با فارس انجام داد که  در ادامه می خوانید:

  این روزها مشغول به چه کاری هستید؟
در حال گذراندن کالس هــای مربیگری در خارج 
از کشــور بودم که متاســفانه به دلیل کرونا کالس 
ها تشکیل نشد. دو ســه ماهی نمی توانستم وارد 
ایران شوم و بعد از حل شدن بحث پروازها به ایران 
آمدم. در همان شرایط یک پیشنهاد خوب داشتم؛ 
اما به خاطر کرونا و مشکالت پروازی نتوانستم به 

ایران بیایم و این پیشنهاد هم جدی گرفته نشد. 
 در این مدت بحث هایی مطرح شده که قرار است 
برای فصل آینده وارد کادرفنی ســپاهان شوید و 
بحث هایی هم در فضای مجازی هست که محرم 
نویدکیا در حال مذاکره با دوســتانش برای بستن 

تیم است. ماجرا چیست؟
در مورد این ماجــرا قبال هم صحبت کــرده بودم. 
شــاید باید یک بار دیگر هم بگویم. دوســتانی که 
این شــایعه را درســت کردند بهتر اســت بدانند، 
من و محرم نویدکیا قبال بــا هم حرف زده بودیم و 
تقریبا از برنامه های هم آگاه هســتیم. نه محرم 
می پذیرد که دستیار من باشد و نه من می پذیرم 
که دستیار او باشــم. این اشتباه اســت که هردو 
همزمان در سپاهان باشــیم چون استعدادسوزی 
می شود. هر دو بهتر می دانیم که باید جدا از هم کار 
کنیم. مشکلی با هم نداریم و یک عمر در سپاهان 

همبازی بودیم؛ اما در قامت مربیگری دو شخص 
مختلف هســتیم. همان طور که گفتم هیچ کدام 
نمی پذیریم که دستیار هم باشیم. این را هم بگویم 
در مورد محــرم اطالعی ندارم؛ اما اصال ســپاهان 

تماسی هم با من نداشته است.
به طور کلی شــما هدف تان دســتیار بودن در امر 

مربیگری هست یا خیر؟
یک تجربه در تیم جوانان در زمینه دستیاری دارم. 
نقشی که در آنجا داشــتم چیزی نبود که فکر می 
کردم و به خاطر همین استعفا دادم چون آن نقشی 
که آنجا داشتم را دوست نداشــتم و کال بعد از این 
ماجرا تفکراتم در این مورد عوض شد. البته اگر یک 
مربی خوب در تیمی باشد صددرصد با کمال میل 
می روم و از او یاد می گیرم مثل کی روش. اگر کی 
روش را مثال می زنم برای این است که از او خیلی 
چیزها می شد یاد گرفت و یک کالس درس بسیار 
بزرگ بود ؛اما بیشتر دوســت دارم نفر اول باشم و 

کارم را این طور دنبال کنم.
 شــرایط ســپاهان را با امیر قلعه نویی چطور می 

بینید؟
من به عنوان یک هوادار ســپاهان می گویم چون 
این تیم جام حذفــی را دارد و چند بازی لیگ هم 
مانده نیاز به حمایت دارد. خیلی مهم است که تیم 
بتواند در لیگ قهرمانان آسیا باشد. اکنون سپاهان 
در کورس قهرمانی نیست ؛اما برای اینکه بخواهد در 
آسیا باشد نیازمند حمایت است. در بحث تبلیغات 

و بودجه و شخصیت تیم تاثیر دارد. به عنوان هوادار 
کامال از تیم حمایت می کنــم و امیدوارم بازیکنان 
باخت و مساوی ها را فراموش کنند. این موضوع در 
بازی ها وجود دارد و امیدوارم تمام فکر تیم کسب 
سهمیه باشد و چه بسا که شایستگی اش را دارند 

و شایسته ترین تیم هستند. 
  قبول دارید که فضای مجازی در ایجادحاشیه ها 

در فوتبال مان تاثیرگذار شده است؟
فکر می کنم کمی باید حواس مان به فضای مجازی 
باشد. دو ســال پیش بود که پستی در اینستاگرام 
در خصوص فضای مجازی گذاشتم و فکر می کنم 
اکنون این فضا خیلی مهم شده به خصوص در این 
شرایط کرونا که هواداران نمی توانند وارد ورزشگاه 
ها شــوند و از تیم خود حمایت کنند. این موضوع 
برای تیم های پر هوادار خیلی تاثیرگذار است و این 
تیم ها از نبود تماشاگر آسیب می بینند؛ اما حاال که 
نمی توانند در ورزشگاه باشند باید در این چند بازی 
باقی مانده از تیم در فضای مجازی حمایت کنند. 
اگر انتقادی هم دارند چه بســا که برخی انتقادها 
هم منطقی هست به خوبی گفته شود تا تاثیر منفی 

در عملکرد تیم نگذارد.

عقیلی:

من ونوید کیا دستیار هم نمی شویم

وز عکس ر

بزرگمردان ورزش 
ایران در صف رفاقت

مراسم افتتاحیه رقابت های فوتبال 
پیشکســوتان جام زنده یاد یونس 
شــکوری در پاییــز ۱3۹0 با حضور 
مفاخر و چهره هــای نیکنام ورزش 
برگزار شــد.در این مراسم اساتید 
نام آشنا آقایان مهدی حاج محمد، 
مهندس حســین کالنــی، علیرضا 
عزیزی، محمد رضا طالقانی، ابراهیم 
سیف پور و حســن حبیبی در این 

قاب خاطره انگیز دیده می شوند.



شنبه 4  مرداد  1399 / 4 ذی الحجه 1441/ 25 جوالی 2020/ شماره 3028

 احداث بیش از 35 هزار مترمربع پارک  محله ای
 در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شورای سازمان پارک ها 
و فضای سبز با حضور اعضای شورای شهر، اعضای هیئت مدیره و متخصصان حوزه فضای سبز 
همچنین شهردار اصفهان به عنوان رییس شورا برگزار شد.فروغ مرتضایی نژاد افزود: از مهم ترین 
موضوعات مطرح شــده در این شــورا، احداث پارک های محلی با توجه به کمبود فضای ســبز 

محله ای در شهر اصفهان نسبت به استانداردهای شهری بود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان نسبت 
ایجاد پارک های محله ای و کوچک مقیاس نسبت به پارک های شــهری و بزرگ مقیاس کمتر 
اســت، تصریح کرد: در این راستا ســازمان پارک ها پارامترهای مختلف را برای ایجاد پارک های 
محله ای مورد بررســی قرار داده که از جمله آنها ایجاد عدالت اجتماعی، مدیریت بحران، تعدیل 
جزایر حرارتی، فیلترهای آلودگی و دسترســی به منابع آب، خاک و درصد کاربری های سازگار و 
ناسازگار است.وی ادامه داد: همچنین ســازمان پارک ها روی ۱۸ آیتم بررسی کرده و شاخص و 
امتیازی بین یک تا ۱۵ در ایجاد پارک ها در نظر گرفته که این شاخص ها شامل آب، خاک، قیمت 
زمین، کاربری های ناسازگار، خطرپذیری، زلزله، پذیرا بودن جمعیت، سرانه، تعداد فضاهای سبز 
پارک گونه، حجم ترافیک شخصی و عمومی، آلودگی صوتی، ساختار سه بعدی و سطوح سخت 
است.مرتضایی نژاد با بیان اینکه لزوم ایجاد و توســعه پارک های محله ای در شهر اصفهان مورد 
تاکید شورای سازمان پارک ها و فضای سبز قرار گرفت، گفت: آمارها نشان می دهد که در سال ۹۷ 
برای ایجاد پارک های محله ای، ۷۹ هزار متر مربع هدف گذاری شــده که ۱۲ هزار و ۶۹۰ متر مربع 
آن انجام شده، در حالی که تاکیدات ســازمان پارک ها اضافه شدن سه برابری پارک های محلی 

در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ بود.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۵ هزار و ۱۵۵ متر مربع پارک محلی در شهر اصفهان ایجاد شده 
که با توجه به تاکید شورا قرار شد در سال ۹۹ این میزان افزایش یابد.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به تعدادی از پارک های محله ای احداث شده در شهر، 
اظهار کرد: از جمله این پارک ها، پارک محله ای شاداب در منطقه یک، پارک روح االمین در منطقه 
شش، پارک فروردین در منطقه هفت، پارک الهیه در منطقه ۱۵ و تعداد دیگری پارک های کوچک 

مقیاس و بزرگ مقیاس سال گذشته احداث شد.

نصب تعداد 9٨ مبلمان شهری در چهارباغ عباسی
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان گفت: تعداد ۹٨ مبلمان شهری در سه طرح ال مستطیل و 
مربع شکل در محور میانی چهارباغ عباسی نصب شده است.حســین کارگر اظهار کرد: مبلمان 
شهری محور میانی چهارباغ عباسی حدفاصل میدان امام حسین )ع( تا خیابان آمادگاه نصب 
شده است.وی با بیان اینکه مبلمان شهری چهارباغ عباسی حدفاصل خیابان آمادگاه تا میدان 
انقالب پس از پایان مرمــت این محور نصب خواهد شــد، افزود: هزینه نهایــی نصب مبلمان 
چهارباغ عباسی هفت میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال اســت.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از 
پیشرفت ۹۵ درصدی مرمت و نوســازی محور میانی چهارباغ عباسی خبر داد و گفت: در پروژه 
محور چهارباغ عباســی پس از اجرای پیاده راه، عملیات عمرانی مرمت و نوسازی محور میانی 

آن آغاز شد.
وی افزود: ساماندهی مسیر بازار تا مســجد جامع به طول ۳۹۰ متر با مبلغ پیمان شش میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون ریال در حال انجام اســت .کارگر با بیان این که تملک و آزادسازی ابتدای خیابان 
ابن سینا برای تعریض این محدوده از خیابان انجام شــده است، گفت: مسیر دوچرخه خیابان 
ابن سینا حدفاصل میدان شهدا تا بیمارستان امین به طول حدود ۴۰۰ متر با هزینه یک میلیارد 

ریال ایجاد شده است.

  شهردار اصفهان: 

امسال برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، متفاوت خواهد بود 

شهردار اصفهان گفت: جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
با توجه به شــرایط کرونا در مهرماه، تعیین تکلیف می شــود. البته برای 
برگزاری بخش هایی از این جشنواره به صورت آنالین برنامه ریزی صورت 
گرفته است. قدرت ا... نوروزی در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار 
پاسخگو« با اشاره به اینکه طرح »هر یکشنبه یک افتتاح« طرحی است 
که شهروندان در جریان آن قرار دارند و همین هفته در منطقه ۱۳ از پروژه 
های عمرانی – خدماتی جدید برای شهروندان این منطقه بهره برداری شد، 
اظهار کرد: از این هفته ورزشــگاه بزرگ دستگرد فعالیت خود را آغاز کرد، 
بوستان آزادی هم در اختیار مردم این منطقه قرار گرفت و به سرانه ورزشی 
و فضای سبز منطقه ۱۳ اضافه شد.وی ادامه داد: احداث بوستان هفت هزار 
متری در محله قائمیه را آغاز کردیم و در دستگرد هم بوستانی آماده می 
شود تا در مجموع سرانه فضای سبز منطقه را افزایش داده و به استاندارد 
نزدیک کنیم.  شهردار اصفهان با اشاره به اینکه به خاطر شرایط کرونا شیوه 
اجرای برنامه ها تغییر کرده است، گفت: درصدد هستیم این کار به یک نفر 
هم آسیب وارد نکند و پروتکل ها رعایت شــود؛ در همین زمینه از فضای 
مجازی بیشتر استفاده می کنیم تا خدمات لحظه ای هم متوقف نشود. 
توقفگاه ما فقط جایی است که الزم باشد ریل قطار توسعه برای خدمتی 

جدید عوض شود.   وی افزود: تصور می کردیم تا پایان سال حدود ۵۰ پروژه 
در داخل مناطق شهر اصفهان اجرا شــود اما تعداد آنها بیشتر از این موارد 
اســت؛ همچنین چند پروژه بزرگ آماده افتتاح است که حضور مسئوالن 
ملی را می طلبد.  نوروزی ادامه داد: پروژه های جاده فرزانگان و پل آفتاب 
از جمله این طرح هاست و امیدوارم شرایط محیطی فراهم شود تا مردم 
با آرامش حضور یافته و نتیجه خدمت فرزندان شان را در این شهر ببینند.

احداث پل قهجاورستان آرزوی 20 ساله مردم است  
وی افزود: اجرای پروژه بزرگ شهید سلیمانی هم سرعت گرفته و اکنون 
عالوه بر اینکه پل قد کشیده، پیشرفت طول و عرض آن نیز مشهود است. 
همچنین از پل آفتاب تا قهجاورســتان هم آزادسازی شده و پل از سمت 
قهجاورســتان هم در حال ســاخت اســت.  شــهردار اصفهان گفت: پل 
قهجاورستان آرزوی ۲۰ ساله مردم بود و اکنون تا بهاران را آزاد کردیم. برای 
وجب به وجب این آزادسازی ها با مردم توافق شده که حجم آن دو هزار و 
۶۰۰ متر طول در ۷۵ متر عرض پل است که اکنون در اختیار پیمانکاران قرار 
گرفته اســت.وی ادامه داد: ۵۰۰ متر رمپ پل شهید سلیمانی هم در حال 
ساخت است و فقط از این بخش از حلقه حفاظتی دو هزار و ۵۰۰ متر دیگر 

باقی می ماند که آن هم با سرعت پیش می رود. نوروزی بیان کرد: عدالت 
فضایی و توســعه متوازن محله به محله رخ می دهد و این قطار در حال 
حرکت است، پیمانکاران می دانند چقدر این شرایط سخت است اما این 
دشواری، هرگز در کار ما توقف ایجاد نکرده است. ما مشکالت زیادی داریم، 
باید شبانه روز برنامه ریزی کرد، در همین ارتباط نیازها سنجیده و مطالبات 
مردم در قالب پروژه های جدید اندیشیده شده است و از اوراق مشارکت 
و صرفه جویی هم برای جلو بردن پروژه ها استفاده می کنیم.وی در مورد 
دغدغه یکی از شهروندان در مورد استفاده گردشگران ناژوان از دسترسی 
محلی در نصرآباد و ایجاد مزاحمت برای مردم، اظهار کرد: در مورد ناژوان، 
باید موضوع به دو بخش تقسیم شــود؛ یک بخش اینکه ناژوان به عنوان 
ریه شهر چه خواهد شد؟ چگونه نگهداری شود؟ حقوق مالکان چه خواهد 
شــد و نقش وزارت نیرو به عنوان متولی حریم رودخانه چه خواهد بود؟ 
تاسیسات و مستحدثات شهرداری در این حریم چه سرنوشتی پیدا خواهد 
کرد؟ نقش وزارت کشاورزی چه خواهد بود؟ شورای عالی شهرسازی چه 
می خواهد می کند و تعارضات بخش عمومی و خصوصی چه خواهد شد؟ 

کنترل تردد در ناژوان از هشت شب تا دو بامداد
شهردار اصفهان در مورد رفع دغدغه این شهروند تصریح کرد: این بحث با 
مشارکت همگانی شهروندان از جمله موتورســواران و خودروسواران باید 
حل شود اما حق ساکنان، مقدم است و استفاده از هیچ حقی نباید موجب 
تضییع حقوق دیگری شــود چراکه آنها دائما ساکن هستند و ما موقت از 
این جا استفاده می کنیم.وی افزود: دسترسی باغ پرندگان از ورودی ضلع 
جنوبی و از مسیر پل وحید است ؛اما تابلوهای هدایتی برای مردم وجود 
دارد و باید از تردد غیرمجاز جلوگیری شود. نمی گویم با مردم مقابله شود 
بلکه باید تعامل فرهنگی ایجاد شــود و در حال حاضر دادستانی، نیروی 
انتظامی و شهرداری به این مســئله ورود پیدا کرده اند و توافقاتی صورت 
گرفته تا از هشت شب تا دو بامداد ناژوان تحت کنترل بیشتر باشد تا نظم 
برقرار شود. وی افزود: در حال برنامه ریزی برای سی و سومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان هســتیم. هم اکنون فراخوان 
المپیاد فیلم سازی نوجوانان به صورت آنالین منتشر شده است. برگزاری 
این دوره جشنواره متاثر از شرایط کروناست. قطعا بخشی به صورت آنالین 
برگزار می شود و بخشی بر اساس شرایطی که در مهرماه خواهیم داشت، 
برنامه ریزی و سیاست گذاری می شــود.  وی اضافه کرد: روز ملی فنی و 
حرفه ای را در پیش داریم؛ مهارت آموزی نسل جوان می تواند کارآفرینی 
را رونق دهد و در این زمینه جوانان می توانند از ســازمان فنی و حرفه ای 

استفاده کنند چراکه ظرفیت خوبی دارد.

خبر خوان

فرمانده قرارگاه سید الشهدا )ع( اصفهان در جلسه ستاد بزرگداشت چهل سالگی 
دفاع مقدس مطرح کرد:

 فرهنگ دفاع مقدس سبب شده تا دشمن در موضع
 ضعف قرار بگیرد

جلســه ســتاد بزرگداشــت چهل ســالگی دفاع مقدس با موضوع هماهنگی برنامه های چهل 
سالگی دفاع مقدس با حضور اســتاندار اصفهان و فرماندهان رده های نظامی مستقر در استان 
برگزار شد.مجتبی شــیروانیان  عصر چهارشــنبه در جلسه  شــورای هماهنگی حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان اظهار داشــت: در راســتای گــزارش آخرین وضعیت 
مــوزه دفاع مقدس، بــا پیشــرفت ۹۰ درصد فاز نخســت موزه مواجه هســتیم؛ اکنــون عمده 
فعالیت ســاخت فاز نخســت موزه انجام شــده و در بخش جزئی آن نیازمند برخی تجهیزات 
 هســتیم که در اولین فرصت با نصب تجهیزات فاز نخســت بــه صورت کلی مــورد بهره برداری

 قرار خواهد گرفت.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اصفهان داد: تمامی نیروی مسلح در ساخت 
این مجموعه فرهنگی فعالیت داشتند که جای خشنودی است؛ محل این موزه در بهترین نقطه 
اصفهان و با توجه به ارتباط اتوبان صیاد شــیرازی با مجاری اصلی شــهر، دسترسی راحتی برای 

بازدیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی تشریح کرد: فرصت ها محدود است و مشخص نیست که اعضای حاضر در مجمع چه مدت 
دیگری توفیق خدمت داشــته باشــند، این مجموعه متعلق به تمامی مردم و ایثاگران اســت، 
خواهشــمندم تمامی عزیزان به تالش خود ادامه دهند تا این مجموعه هرچه زودتر و بهتر مورد 
بهره برداری قرار بگیرد. ســردار جواد استکی نیز در ادامه این جلســه اظهار داشت: دفاع مقدس 
از همان روزهای ابتدای انقالب اسالمی آغاز شــد، در همان روزها افرادی امثال شهید طیاره در 
مهاباد جلوی دشــمن ایســتادند؛ رزمندگان ۲۲ روز در ســنندج کوچه به کوچه جنگیدند تا یک 
وجب خاک در دست دشمن نباشــد.فرمانده قرارگاه سیدالشــهدا )ع( اصفهان تشریح کرد: با 
آغاز جنگ تحمیلــی، رزمندگان اصفهانی در کمترین زمان ممکن در منطقه جنگی حاضر شــدند 
و با درخشش و جان فنشانی رزمندگان و فرماندهان جلوی دشــمن ایستادند و نقش عظیمی 
 را ایفا کردند؛ فرهنگ دفاع مقدس ســبب شده که اکنون دشــمنان ما همچنان در موضع ضعف 

قرار بگیرند.
عباس رضایی نیز در حاشیه این مراسم افزود: همه ما در راســتای حفظ آثار و ارزش های دفاع 
مقدس وظیفه داریم. برای ســاخت و افتتاح این ســاختمان ملزم به تغییر یک مدیرکل شدم؛ 
زیرا این مجموعه و حرکت حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس بسیار مهم و حیاتی است،  
رسالتی که استان اصفهان و موزه دفاع مقدس اصفهان دارد باالتر از دیگر استان هاست.استاندار 
اصفهان ادامه داد: انتقال ارزش های دفاع مقدس از رســالت های بزرگ ماست که باید برای آن 
فکر و ساختار و سخت افزار ایجاد کنیم، مفاهیم انتقال و نوآوری در انتقال ارزش های نسل جوان 
بســیار مهم اســت؛ تمامی افراد برای تکمیل این پروژه تمام تالش خود را انجام داده و خواهند 
داد.وی افزود: با احداث یک ســاختمان نمی شــود تمامی ارزش های معنوی دفاع مقدس را 
پاس  داشــت و آن را منتقل کــرد؛ یکی از فعالیت هــای  مهم این مجموعه این اســت که نقش 
پررنگ تری را در فضای مجازی برای مخاطبان جوان ایفا کند. باید اتحاد و همدلی و همبستگی 
را در رأس کار خود قرار دهیم تا بتوانیم سرافرازی اســتان و کشور را شاهد باشیم.رضایی تشریح 
کرد: به  رغم تمامی مشــکالت کمترین تعداد کشته شــده را در مسئله کرونا داشــتیم و یکی از 
عوامل موثر ، همدلی و همبســتگی مدیران ارشد نظامی و سیاســی بود. پاسداران خودجوش 
به میدان آمدند و یاری رســانی کردند. در پایان این جلســه از ۲۰ اثر ماندگار در حوزه حفظ و نشر 
 ارزش های دفاع مقدس رونمایی شــد، همچنین کلنگ نمازخانه شــهدای گمنام دفاع مقدس

 بر زمین خورد.

خبر روزگزارش

 مدیرکل میراث فرهنگی 
استان اصفهان:

گنبد مسجد امام در سال 
 جاری از داربست رها 

خواهد شد
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان  در 
ارتباط با مرمت مسجد امام گفت: برای مرمت 
مسجد امام، کارگاه های زیادی تشکیل شد و 
خوشبختانه هم اکنون شــرایط مطلوبی پیدا 
کرده و مرمت گنبد مراحــل پایانی را طی می 
کند. این نوید را به شــهروندان اصفهانی می 
دهیم که گنبد مســجد امام در سال جاری از 
داربست ها رها خواهد شد.فریدون اللهیاری 
ادامــه داد: زمانی که مرمت مســجد امام در 
دستور کار قرار گرفت، در همه جبهه ها از کاشی 
کاری های سر در تا بخش های داخلی مسجد 
با مشکل مواجه بودیم؛ اما توانستیم چندین 
جبهه را مرمت کنیم  و تا کنون ۵۰درصد بخش 
داخلی مســجد مرمت شده اســت.مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بعد از اتمام مرمت گنبد، مرمت کاشی کاری ها 
را دســتور کار داریم؛ تصریح کرد: نم و رطوبت 
به تاسیســات داخلی و ســرویس بهداشتی 
قســمت بانوان و آقایــان مرمت شــده  و با 
همکاری شهرداری اصفهان در بیرون از مسجد 
سرویس بهداشتی در نظر گرفته شده است. 
همچنین برای رفع مشکالت فاضالبی مسجد، 
شرکت آب و فاضالب اصفهان همکاری خوبی 
داشــته اســت.اللهیاری ادامــه داد:در ضلع 
جنوبی و بخش جنوب غربی مســجد مشکل 
نفوذ رطوبت وجود داشت ؛اما با اجرای طرحی 
توسط شهرداری این مسئله حل شد و مسجد 
امام که با بحران هــای زیادی مواجه بود، هم 
اکنون به وضعیت خوبی رســیده است.وی با 
اشاره به مرمت گنبد مسجد شــیخ لطف ا... 
گفت: مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... بحث 
های زیادی داشت و با نقطه نظرات بسیاری 
مواجه شد، سرانجام با پیگری از وزارت خانه 
تصمیم نهایی اتخاذ شده و بخش مرمت گنبد 
در حال انجام اســت و رنگ گنبــد، مطلوب و 

قابل قبول شده است.

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مناقصه: اجاره نیسان کمپرسی

- مبلغ اولیه اعتبار: ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۶ 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۵/۱۹ 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنجشنبه ۹۹/۵/۳۰ 

- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود

آگهی تجدید مناقصه )چاپ اول (

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:924182

نوبت اول

مدیر پژوهــش، خالقیــت و فناوری هــای نوین 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: در جهان امروز بسیاری 
از شــهرها به منظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، 
جذب سرمایه گذاران و گردشگران و شهروندان نخبه 
و نیز بهبود یا حفظ تصویر شهر در میان سایر شهرها، 
به سوی تدوین و اجرای برنامه بازاریابی شهری گام 
بر می دارند.قدرت افتخاری افزود: چنین برنامه ای 
مستلزم تعریف اهداف و چشم انداز و استراتژی های 
توسعه پایدار شهری مناسب است و مطالعات انجام 
شده نشان از آن دارد که نقش آغازگر کلیدی و تعیین 
کننده در تدوین و اجرای برنامه ها به طور متعارف بر 
عهده نهاد شهرداری است.مدیر پژوهش، خالقیت 

و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
»بررسی تطبیقی برنامه بازاریابی شهری در پنج شهر 
منتخب و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور استخراج 
نقشه راه برنامه بازاریابی شهر اصفهان« تدوین شده 
تا بتواند به حوزه بهره بردار در تدوین برنامه بازاریابی 
شــهر اصفهان یاری رســاند، گفت: در این پروژه به 
سواالت کلیدی کارفرما و حوزه بهره بردار در راستای 
تدوین و اجرای موثر برنامه بازاریابی شــهری شهر 
اصفهان با در نظر گرفتن تجارب شــهرهای منتخب 
و نیز با توجه به اقتضائات مدیریت شــهری پاسخ 
داده شده اســت.وی ادامه داد: روش پژوهش به 
کار گرفته شده در این پروژه مطالعات تطبیقی است 
که از مطالعات کتابخانه ای به عنوان نخستین ابزار 
گردآوری داده بهره برده و ســپس با بهره گیری از 
روش کیفی کدگذاری باز و محوری، نزدیک به پنجاه 

مولفه از برنامه بازاریابی شــهری شهرهای منتخب 
شناسایی شده اســت.افتخاری اظهار کرد: در گام 
بعدی یافته هــا مورد تجزیه و تحلیــل قرار گرفت و 
استخراج نتایج بر اساس ســواالت مطرح شده از 
ســوی حوزه بهره بردار انجام پذیرفت و ســرانجام 
پیشــنهادهای کاربردی ارائه شد که نتایج حاصل از 
مطالعه تطبیقی برنامه بازاریابی شهرهای منتخب 
باید سواالت کلیدی حوزه بهره بردار در زمینه تدوین 
برنامه بازاریابی شهری برای اصفهان را پاسخ می داد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج پژوهش انجام شده در 
قالب مواردی همچون تحلیــل ماموریت بازاریابی 
شــهرهای منتخب و تحلیل چشــم انداز بازاریابی 
شــهری در این شــهرها، تحلیل و بررســی اهداف 
بازاریابی شهری در شــهرهای منتخب و بررسی و 

تحلیل برند در این شهرها دسته بندی شده است.

بررسی تطبیقی برای استخراج نقشه راه برنامه بازاریابی 
شهر اصفهان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

روزنامه های استان از افتخارات و ظرفیت های فرهنگی اصفهان هستند    
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با حضور در دفتر روزنامه نصف جهان از بخش های مختلف این روزنامه از جمله تحریریه، طراحی و صفحه آرایی، آگهی ها و بازرگانی 
و... بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های روزنامه نصف جهان قرار گرفت. حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی  معتمدی در این بازدید با تقدیر از فعالیت های رسانه ای 
روزنامه نصف جهان گفت: پیش از این بازدیدی از مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان داشتیم تا با فضای رسانه های مستقر در آنجا بیشتر آشنا شویم؛ اما نصف جهان 
نخستین روزنامه محلی است که از ابتدای حضورم به عنوان مدیرکل توانستم به صورت مستقل از آن بازدید داشته باشم.حجت االسالم معتمدی روزنامه های استان 
را از جمله افتخارات و ظرفیت های فرهنگی اصفهان دانست که الزم است برای ارتقای آن تالش شود و افزود: همگی ما مسئول به ترویج امر مهدویت هستیم و شما نیز 
تالش کنید در اخبار روزانه خود به این موضوع توجه ویژه و جدی داشته و روزنامه خود را با نام و کالم ایشان متبرک کنید.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: نصف جهان روزنامه ای محلی بوده و الزم است همچون گذشته در جهت معرفی ظرفیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی اصفهان تالش کند.



شنبه 4  مرداد  1399 / 4 ذی الحجه 1441/ 25 جوالی 2020/ شماره 3028

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

بیش از 10 سال است که جیسون تیلور مجسمه ساز، زندگی 
هنری خود را صرف گســترش و حفاظت از دنیای زیر آب 
کرده اســت. او موزه های زیر آبی مختلفی در اروپا و حوضه 
کارائیب خلق کرده و حاال آخرین پروژه اش او را به ســمت 
مشهورترین اکوسیستم دریایی زمین کشانده است.صخره 
گریت بریــر )Great Barrier( در اســترالیا بزرگ ترین 
صخره مرجانی جهان اســت که تیلور به لطف مجسمه های 
زیر آبی اش )MOUA( توجه مردم را به سمت زیبایی این 
منطقه کشــانده است.تیلور به کمک دانشــگاه کوک و یک 
موسسه علوم دریایی در استرالیا طی سال ها درصدد بوده 
که بتواند اجازه نصب این مجسمه ها را در زیر آب کسب کند. 
نتیجه »گلخانه مرجانی« است که متشکل از مجسمه هایی 
با اندازه های واقعی انسان ها در زیر دریاست.این کار در کنار 
پروژه دیگری به نام حوری اقیانوس قرار دارد، یک مجسمه 
جذاب که در میان آب های اقیانوس قرار گرفته است. مدل 
این مجسمه از یک دختر 12 ســاله به نام تاکودا جانسون 
گرفته  شــده که درگذشــته والدینش مالک زمین های آن 
منطقه بودند. مجســمه بنا به دمای اقیانــوس تغییر رنگ 
می دهد.هدف از خلق این موزه جلب مردم به این منطقه و 
حفاظت بیشتر از آن است. برنامه های ساخت موزه همچنان 

در حال انجام است، دو مجسمه بزرگ دیگر نیز می بایست 
نصب شوند؛ اما بخشی از موزه به زودی به روی عموم گشوده 
خواهد شــد.تنوع گونه های دریایی در این منطقه بســیار 
باالست و در مقایسه با حوضه کارائیب که صخره های چندانی 
ندارد، این صخره پوشیده از موجودات رنگارنگ در اشکال 
مختلف است. گویی سازه هایی عظیم است که پایانی ندارد، 
هرچقدر هم که میزان بازدیدکنندگان باال برود، مشکلی پیش 
نخواهد آمد، درواقع مردم از تماشــای این موزه زیردریایی 

لذت فراوانی خواهند برد.
افراد دیگری مانند پائول ویکتوری، بیولوژیســت دریایی و 
آدام اسمیت مدت ها بود که کارهای تیلور را دنبال می کردند 
و دوست داشــتند به گونه ای موثر دانش خود را با این موزه 
ادغام کنند. برای شروع کار چنین موزه ای که از 4 سال پیش 
آغاز شد نیاز به تحقیقات فراوانی بود و گرفتن اجازه برای قرار 
دادن مجسمه ها بزرگ ترین چالش تیم محسوب می شد. 
زیرا موضوع بســیار جدیدی بود، بنابراین گرفتن این مجوز 
3 سال به طول انجامید. از سوی دیگر طوفان های موسمی 
نیز مشــکل آفرین بودند، باید محققان حین پیاده ســازی 
پروژه به 4 دســته از طوفان های موسمی توجه می کردند. 
همچنین مکان پروژه در فاصله ای نســبتا طوالنی از ساحل 

قرار داشت )70کیلومتر(، بنابراین در زمان انتقال مجسمه ها 
گروه مجبور بود که حدود 16 ســاعت روی دریا شناور بماند 

تا به محل برسد.
تیلور از همان ابتدا فکر انجام چنین کاری را در ســر داشت؛ 
اما یافتن مکان مناسب و در نظر گرفتن جنبه های تکنیکی 
مسئله برایش پیچیده بود. این منطقه درواقع یکی از بهترین 
مناطق موجود بود، زیرا ایستگاه های هواشناسی زیادی در 
قسمت های مختلف آن وجود داشت که بر وضعیت دمای 
آب، شــوری و عوامل دیگر نظارت داشــتند. بنابراین تیلور 
داده های موجود را با موسســه AIMS در میان گذاشــته و 

مکان ساخت مجسمه را تعیین کرد.
گاس اســپت، مشــاور مرکز تغییرات آب و هوایی آمریکا 
می گوید: »همیشــه فکر می کردم که مشــکالت اساسی 
در محیط زیســت از بین رفتن گونه های گیاهــی، نابودی 
اکوسیستم ها و تغییرات آب و هوایی است. فکر می کردم 
که برای رفع این معضالت نیاز به دانشی 30 ساله است، اما 
اشتباه می کردم، مشکالت اساسی محیط ما خودخواهی 
انسان ها، طمع و بی عاطفگی است که برای رفع آن ها نیاز به 
یک تحول فرهنگی و روحی داریم، که البته ما دانشمندان 

نمی دانیم این کار را چطور باید انجام دهیم.« 

آشپزی

پاناکوتای انبه 
مواد الزم: انبه 2 عدد متوسط یا یک و یک دوم پیمانه انبه میکس 

شده،خامه کم چرب یک و یک چهارم پیمانه،شیر پرچرب یک پیمانه، آگار 
یا ژالتین 4 قاشق چای خوری،آب برای خیساندن ژالتین یا آگار آگار یک چهارم 
پیمانه،شکر یک دوم پیمانه،عصاره یا اسانس وانیل یک دوم قاشق چای خوری

طرز تهیه: آگار آگار یا ژالتین را تکه و خرد کنید و در قابلمه به مدت 10 دقیقه در آب گرم بخیسانید.
در حین خیس خوردن ژالتین، انبه ها را خرد کنید. سپس آن ها را در غذاساز بریزید و پوره کنید تا 
کامال له شوند.خامه، شیر و شکر را در قابلمه یا شیرجوش ترکیب کنید سپس روی شعله بگذارید. 
شکر باید کامال حل شود. به هم زدن را ادامه دهید تا زمانی که این مخلوط غلیظ به جوش آید.در 

همین زمان قابلمه آگار آگار یا ژالتین خیس خورده را روی گاز بگذارید و هم بزنید. بگذارید تکه های 
آن کامال در آب حل شود.وقتی ترکیب خامه، شیر و شکر به جوش رسید، شعله زیر آن را خاموش 

کنید.حاال ژالتین نیز کامال آب شده است.ژالتین یا آگار آگار آب شده را داخل مخلوط داغ 
قبلی بریزید و با همزن دستی به خوبی هم بزنید تا کامال ترکیب شوند.حدود 5 دقیقه 

صبر کنید تا مخلوط شما کمی خنک شود. سپس انبه میکس شده و اسانس 
وانیل را به آن اضافه کنید.مواد را به هم بزنید تا به خوبی ترکیب شوند.

پاناکوتای انبه را در ظرفی که می خواهید آن را سرو کنید 
بریزید، روی آن را با فویل یا سلفون بپوشانید 

و بگذارید خنک شود.

مجسمه  های انسانی در یک موزه زیر آبی!

 معرفی کتاب

خبر

چه کسی شمع بیت المال را خاموش کرد؟

کندوهای مارپیچ گونه ای از زنبور عسل

کتاب »چه کسی شمع بیت المال را خاموش کرد« نام اثر جدید »حسین قرایی« است که با محوریت گزیده اشعار زنده یاد 
محمدرضا آقاســی جمع آوری و به زودی توسط انتشارات شــهید کاظمی روانه بازار می شود.در تاریخ ادب 

فارسی، شاعران زیادی با عنوان »مردمی« قلمداد می شوند ولی در دوره معاصر، به ویژه بعد از مشروطه 
که شعر اجتماعی تر می شــود، دیده نشده که صاحب نظران حوزه ادب فارســی درباره شاعری همچنین 

آقاسی اینگونه ستایش آمیز صحبت کنند.از ویژگی هایی که در چشــم انداز رنگین کمانی شعر آقاسی 
قابل درنگ است. »اعتراض« است و »اعتراض«! اکثر اعتراض های این شاعر دردمند، با روحیه 
انقالبی اش گره می خورد. حاصل این گره خوردگی تحســین آمیز »شیعه نامه« را رقم  زده است . 

»جان موال حرف حق را گوش کن/ شمع بیت المال را خاموش کن« در گزیده شعر » چه کسی 
شــمع بیت المال را خاموش کرد؟« توجه نگارنده بر شــعرهای مردمی و اجتماعی آقاســی 

است. یافتن شعرهای آقاسی از کتاب های دیگر و شنیدن همه اشعار او و گزینش آنها کار 
دشواری است ولی عالقه نویسنده برای شناساندن یکی از شاعران خوب این روزگار کار 

را راحت کرده است.

بخشی از یک پژوهش علمی درباره  زنبور های عسل تتراگونوال نشان می دهند که کندو های این زنبور ها در اغلب موارد شکلی شبیه به سیبل تیراندازی یا یک مارپیچ سه 
بعدی دارند.محققان این پژوهش می گویند: »در النه های زنبور های تتراگونوال به انواع مختلفی از کندو برخوردیم که در سه بعد ساخته شده بودند و الگوی ساخت آن ها را 
می توان به چند دسته تقسیم کرد: مارپیچی، سیبل گونه، مارپیچ دوالیه و اشکال نامنظم دیگر. »در حوزه کامال متفاوتی از علم، کریستال ها را داریم که آن ها هم به صورت 
سه بعدی با الگو های مارپیچی و سیبل گونه تشکیل می شوند. هم در کریستال ها و هم در کندو های زنبورها، هر الیه به صورت بخش بخش ساخته می شود، الیه ها یک 
به یک روی هم می آیند و به تدریج شکلی الیه مانند پیدا می کنند.زنبور های کارگر به لبه  هر الیه سلول های جدیدی اضافه می کنند، سلول هایی که بعدا تخم های خود را در 
آن ها می گذارند و آن ها را می بندند.محققان این الیه ها را به طبقات مختلف یک پارکینگ طبقاتی خودرو تشبیه می کنند.در کریستال ها، اتم ها، مولکول ها، یون ها یا دیگر 
ذرات کوچک به لبه  کریستال ها می چسبند.محققان مدلی ساختند که به آن ها کمک کند متوجه شوند از این فرآیند چطور در دو سیستم کامال متفاوت استفاده می شود.

آن ها متوجه شدند هم کندو های زنبور های بدون نیش و هم کریستال ها طبق یک پدیده  فیزیکی عمل می کنند که در آن یک ساختار تنها زمانی می تواند شکل بگیرد برای 
ساخت کامل یک الیه از آن به اندازه  کافی زمان صرف شده باشد.این کندو ها و کریستال ها یک آرایش شبکه ای هم دارند که به آن ها ساختاری الیه الیه و سه بعدی می دهد.

وز عکس ر

تاالب نیلوفر آبی 
بابل

 تــاالب نیلوفــر آبــی بابــل 
در کمربنــدی شــرقی ایــن 
شهرستان در استان مازندران 

قرار گرفته است.

عکس: مهر

محمد سلوکی تهیه کننده برنامه »زعفران« شد مستند »خالف عقربه های ساعت« در راه 
»زعفران« یکی از جدیدترین تولیدات شبکه دو سیماست که با رویکرد جشنواره زاگرب

ایجاد ساعاتی خوش برای مخاطبان رسانه ملی تولید می شود.در تولید 
بخش های مختلف این برنامه از بازیگران جوان تئاتری استفاده شده و 
در تعریف کلی برنامه می توان گفت جریان تولید محتوای کمدی و طنز خط 
محوری »زعفران« است.شناسایی افراد مستعد و آموزش های ضمنی برای 
تولید محتوای طنز ارزشمند از جمله اهداف این برنامه است. محمد سلوکی، 
تهیه کنندگی این برنامه را بر عهده دارد.

فیلم مستند »خالف عقربه های ساعت«ساخته جالل وفایی به بخش 
اصلی مسابقه جشنواره بین المللی مستند زاگرب کرواسی راه یافت. این 
جشنواره مستند که هر ســال اوایل فروردین ماه برگزار می شد به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده و امسال در تاریخ ۹ آبان بدون مهمان 
خارجی برگزار خواهد شــد. جشنواره مســتند زاگرب که در پایتخت کشور 
کرواسی برگزار می شود از سال 2005 شروع به کار کرده است.

معاون فروش ذوب آهن اصفهان با اشاره به نابســامانی اخیر بازار فوالد، 
6 راهکار بــرای بهبود اوضاع و برقــراری آرامش و تعادل بــر مبادالت این 
محصوالت ارائه کرد.بهزاد کرمی با اشاره به نابسامانی اخیر بازار فوالد گفت: 
کنترل سیستم عرضه و تقاضا به دور از هر گونه ایجاد تنش در بازار، اعمال 
راهکارهای مناســب به منظور کاهش جذابیت محصــوالت فوالدی برای 
خریداران سرمایه ای و سوداگران، حمایت بیشتر دولت از تولیدکنندگان، 
کنترل فرآیند پس از خرید و توزیع کاال، جلوگیری از فشرده سازی بیشتر 
نیروی غیر قابل کنترل تورم در سایه کنترل های دستوری و مشارکت بیشتر 
انجمن تولیدکنندگان محصوالت فوالدی از عواملی اســت که می تواند در 

بهبود شرایط بازار فوالد موثر باشد.
وی افزود: تقویت عرضه باید همراه بــا کنترل دقیق انبارهای ورودی مواد 
اولیه و خروجی محصول درجهت جلوگیری از هرگونه احتکار در هر مرحله 
از زنجیره تولید باشــد. فرآیند عرضه و تقاضا به عنوان یکی از اصلی ترین 
عوامل تاثیرگذار بر بازار نیز باید از هر دو جهت بــا هدف تنظیم قیمت ها و 
دستیابی مصرف کننده نهایی از ســوی مراجع مربوط مورد ارزیابی مداوم 
قرار گیرد و در این فرآیند سوداگران ناسالم شناسایی و حذف شوند.شکی 
نیست که قیمت گذاری دستوری هیچ وقت بازخورد مثبتی نداشته و حتی 
به تشدید رشــد قیمت ها دامن زده و سیستم عرضه و تقاضا باید به عنوان 

عامل تنظیم گر قیمت ها مورد توجه قرار گیرد.
همچنین به منظور دستیابی و کشف قیمت های شفاف تر باید هزینه های 
تولید با درنظرگیری تمام عوامل تاثیرگذار در زنجیــره تولید و نیز توجه به 
هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در تولید بعضی از مقاطع نسبت به دیگر 
محصوالت، محاسبه سود متناسب با میزان ســرمایه گذاری و هزینه ها و 
نگاهی به قیمت ها و نســبت های جهانی نیز لحاظ شود.در حال حاضر با 
توجه به تورم افسارگســیخته موجود در بازار تمام فــرآورده های تولیدی، 
محصوالت فوالدی و غیر فوالدی بیشتر دستخوش ابزاری برای حفظ ارزش 
سرمایه و جایگزینی به عنوان یک کاالی سرمایه ای شده و عرضه بیشتر به 
عنوان تنها راهکار مناسب برای پاسخ به نیاز بازار نمی تواند به عنوان عامل 
تاثیر گذار بر کنترل و رسیدن به ثبات بیشتر مد نظر قرار گیرد.در این زمینه 
حذف مشتری نماهای خریدار از چرخه فرآیند فروش تا مصرف با کنترل 
توزیع و عدم احتکار و در کنار آن مشــارکت در عرضه بیشتر از سوی تولید 

کنندگان فوالدی می تواند افق جدیدی را برای این بازار نمایان سازد.همه 
گیری جهانی ویروس کرونا تاثیر شدیدی بر تمامی بازارهای جهانی و فوالد 
گذاشــته و باعث کم شــدن فعالیت های اقتصادی در ماه های گذشته و 

کاهش شاخص های جهانی تجارت شده است.
در مــاه های پیــش رو با توجه بــه فعالیت هــای کم تجــار در دوره قبل 
و همچنیــن کاهش عوامل زیســت محیطــی نظیر فصل هــای بارانی و 
مشــکالت حمل و نقل از یک ســو و کاهــش موجودی انبارها از ســطح 
پاسخگو به نیاز در پروژه ها و محرک های اقتصادی تعریف شده از سوی 
کشــورهایی نظیر چین و تامین محصول الزم برای پروژه های نیمه تمام 
و جدید در فصل پاییز و ترمیم موجودی انبارها، چشــم انداز رشد تقاضای 
جهانی فوالد را نمایان می کند.همچنین بازســازی مناطق آسیب دیده در 
طول این دوران، پیش از مواجه شــدن با فصل ســرما و محدودیت های 
پیش بینی شــده نظیر موج بعدی کرونا و مســائل زیســت محیطی نیز 
 در انتظار رشــد و بهبود تقاضای جهانی برای محصــوالت فوالدی اثرگذار

 خواهد بود.

عملکـرد  ارزیابـی  در  اصفهـان  منطقـه  مخابـرات  روابط عمومـی    
بـه  مناطـق مخابراتـی طـی سـه ماهـه اول سـال جـاری، موفـق 
کسـب رتبـه دوم کشـوری شـد. طبـق گـزارش اداره ارتباطـات و امـور 
لملـل شـرکت مخابـرات ایـران و بـر مبنـای ارزیابـی شـاخص  بیـن ا
هـای منـدرج در کارت BSC سـه ماهـه اول سـال ۹۹ ، روابـط عمومـی 

مخابـرات منطقـه اصفهـان توانسـت بـا کسـب امتیـاز الزم ، رتبـه دوم 
کشـوری را بـه خـود اختصـاص دهد.گفتـی اسـت ایـن موفقیـت در 
سـایه تـالش هـای شـبانه روزی ایـن اداره در نیـل بـه اهـداف و چشـم 
 اندازهـای تعییـن شـده از طـرف شـرکت مخابـرات ایـران بـه دسـت

 آمده است.

کسب رتبه دوم کشوری توسط روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان

6 راهکار معاون فروش ذوب آهن برای بهبود اوضاع بازار فوالد
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