
سازمان صمت وعده داده تا مشکالت کامال برطرف و ماسک در اختیار همگان قرار بگیرد؛
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 در برنامه این هفته »هر یکشنبه،
 یک افتتاح«؛

 بوستان ١۵ هزار متری الهیه 
در اختیار شهروندان قرار گرفت
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مســئوالن شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان بــه مناســبت ســالروز تاســیس ایــن شــورا 
توســط امــام خمینــی)ره( بــا خانــواده شــهیدان »امرا...امینــی«، »مرتضــی امینــی« و »قاســم امینــی« از 
 شــهدای روحانــی تبلیغــی دیــدار کردنــد، در ایــن دیــدار از تمثــال ایــن شــهیدان روحانــی تبلیــغ اســتان اصفهان 

رونمایی به عمل آمد.

دیدار با خانواده شهدای روحانی تبلیغی در اصفهان
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تظاهرات ضد »نتانیاهو« به نیویورک هم رسید
تعدادی از صهیونیست های ساکن در شــهر نیویورک برای حمایت از اعتراضات روزهای اخیر ضد 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تظاهرات کردند.به نوشته روزنامه »هاآرتص« 
تعدادی از اسرائیلی های ساکن نیویورک، با تجمع در پارک میدان واشنگتن واقع در محله منتهن، 
علیه نتانیاهو شعار داده و خواستار استعفای او شــدند.بر این اساس، اکثریت شرکت کنندگان در 
این تظاهرات ضد نتانیاهو ، پالکاردهایی با نوشته »جرم وزیر« )Crime Minister به جای کلمه 
نخست وزیر Prime Minister( در دست داشتند که کنایه ای است به سه پرونده فساد دولتی که 

پلیس و دادستانی رژیم صهیونیستی علیه او تشکیل داده است.

در حمایت از امارات؛

وزارت خارجه بحرین علیه ترکیه بیانیه صادر کرد
وزارت خارجه بحرین در حمایت از امارات بیانیه ای را علیه ترکیه صادر و مواضع آنکارا در قبال ابوظبی را غیر 
دیپلماتیک توصیف کرد.وزارت خارجه بحرین در بیانیه خود اظهارات »خلوصی آکار« وزیر دفاع ترکیه علیه 
امارات را غیر دیپلماتیک توصیف کرده است. این وزارتخانه همچنین اعالم کرد که اظهارات آکار علیه امارات 
می تواند تحریک آمیز باشد.وزارت خارجه بحرین همچنین ضمن اعالم همبستگی با امارات گفته است: 
دخالت های آنکارا تهدیدی برای امنیت ملی عربی است.پیش تر خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در گفت 
وگو با شبکه الجزیره اعالم کرده بود: امارات اقدامات مضری را در لیبی و سوریه مرتکب شده است که ما در 
زمان و مکان مناسب به آن واکنش نشان خواهیم داد.وی همچنین تاکید کرده بود: ابوظبی از سازمان های 

تروریستی مخالف ترکیه حمایت می کند و هدف از این امر آسیب زدن به آنکاراست. 

 استعفای وزیر خارجه لبنان به دلیل فشارهای فرانسه
 و نقش آمریکا 

یک روزنامه لبنانی تصمیم آمریکا برای سرنگونی دولت کنونی لبنان و نیز فشار فرانسه را عامل استعفای 
احتمالی وزیر خارجه لبنان دانست. روزنامه »االخبار« در گزارشــی در این باره نوشت: آمریکا تصمیم 
خود را گرفته، دولت »حسان دیاب« باید ساقط شود اما اجرای این طرح همچنان دچار تزلزل است.این 
روزنامه ضمن اشاره به برخی تالش های قبلی برای کنار زدن دولت دیاب، ادامه داد: امروز بار دیگر درتالش 
هستند که دولت را ساقط کنند اما این بار ضربه قوی تر است. ناصیف حتی  پس از به ثمر رسیدن تالش ها 
برای قانع کردن وی به استعفا، از پست خود استعفا خواهد کرد. این تالش ها را سفیر پیشین آمریکا به 
نیابت از آمریکایی ها به شکلی ویژه بر عهده دارد اما فشارهای اصلی از جانب فرانسه است، کشوری که 
از دیاب عصبانی است.االخبار در پایان افزود، حســان دیاب و جبران باسیل در تالشند که از میزان تاثیر 
استعفای ناصیف حتی به سرعت بکاهند و در همین زمیه نام جایگزین وی نیز بر سر زبان ها افتاده است.

ترامپ 4۵ روز به مالک چینی تیک تاک برای فروش مهلت داد
منابع مطلع اعالم کردند، دونالد ترامپ به شرکت چینی »بایت دنس« مالک تیک تاک ۴۵ روز فرصت 
داده است تا با فروش این اپلیکیشن به شرکت مایکروسافت موافقت کند.مقام های آمریکایی می گویند 
تیک تاک تحت مالکیت چین یک خطر ملی است چرا که این اپلیکیشن  داده های شخصی آمریکایی ها 
را در اختیار دارد. ترامپ جمعه از برنامه هایش برای ممنوع کردن تیک تاک در ایاالت متحده، پس از رد 
ایده فروش آن به مایکروسافت صحبت کرده بود.اما به دنبال رایزنی ترامپ و ساتیا نادال، مدیر اجرایی 
مایکروسافت، در بیانیه ای اعالم شد که مذاکرات برای خرید تیک تاک از بایت دنس ادامه می یابد و هدف 
این است که تا ۱۵ سپتامبر توافقی حاصل شود.به گفته یک منبع مطلع، دونالد ترامپ پس از فشار برخی 
از مشاورانش و بسیاری در حزب جمهوری خواه تغییر عقیده داد. ممنوع کردن تیک تاک ممکن است 

موجی از چالش های حقوقی را به جریان بیندازد. 

اسرائیلچگونهدرشکافهمسایگانشمالیایرانحرکتمیکند؟

نزاعی که انتخاب را دشوار کرد
اسرائیل در ســال های اخیر تالش زیادی برای نفوذدر 
میان همسایگان شمالی ایران داشته است و تا حدود 
زیادی در این راه موفق عمل کرده است. درگیری های پیش آمده در هفته 
های اخیر میان آذربایجان و ارمنستان اما این رژیم را بر سر دو راهی قرار 
داده است به خصوص آنکه اگر اسرائیل طرف هر کدام از نیروهای درگیر 
را بگیرد طرف دیگر بی شــک به دامان ایران پنــاه خواهد برد. هر چند  
اسرائیل با جمهوری آذربایجان رابطه استراتژیک دارد اما با ارمنستان نیز 
روابط گرمی برقرار کرده اســت. اســرائیل رابطه راهبــردی عمیقی با 
آذربایجان دارد؛ در درجه اول به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در مجاورت 
با ایران است. همچنین اسرائیل ۴۰ درصد نیاز نفتی خود را از آذربایجان 
تامین می کند و باکو نیز بــه یکی از بزرگ ترین خریداران تســلیحات 
اسرائیلی در جهان تبدیل شده است. اســرائیل با ارمنستان هم روابط 
گرمی پیدا کرده و طی روزهای اخیر، اولین سفیر خود را جهت بازگشایی 
سفارت در تل آویو فرستاده است. حال هر دو کشور از اسرائیل انتظاراتی 
دارند.آذری ها که نزدیک به ســه دهه رابطه نزدیکی با اســرائیل دارند، 
مایلند بیانیه ای از سوی اسرائیل در حمایت از آذربایجان بشنوند  در این 
وضعیت اســرائیل چه می کند؟ پاسخ ساده اســت، بنا به گفته یکی از 
مقامات، باید از این منازعه دور بمانیم و اجازه ندهیم پای اســرائیل به 
موضوعی کشیده شود که ربطی به آن ندارد. علی رغم درخواست طرفین 
درگیر برای اعالم حمایت از سوی تل آویو وزارت خارجه اسرائیل با صدور 
بیانیه ای مالیم از خشونت ها ابراز نگرانی کرده و اظهار امیدواری کرده بود 
که دو طرف هرچه زودتر آتش بس اعــالم کنند. این بیانیه هیچ کدام از 
طرفین را راضی نکرد ولی به هر دو کشور این پیام روشن را ارسال کرد که 
از اسرائیل انتظارات واقع بینانه داشته باشند.مقامات رژیم صهیونیستی 
به دلیل حساســیت دیپلماتیک این موضوع از فاش گویی خودداری 
می کنند، ولی »اوران لرمن«، نایب رییس پیشین شورای عالی امنیت 
رژیم صهیونیستی که اکنون عضو موسسه راهبرد و امنیت اورشلیم است، 
تمایل  اسرائیل را به صورت خالصه بیان می کند: »ما با یک چالش بزرگ 
از سوی ایران مواجه هستیم و در این میان آذربایجان برای ما]اسرائیل[ 
مهم است. ما با ارمنستان نزاعی نداریم، ولی آذربایجان اهمیت بسیار 
باالی راهبردی برای اســرائیل دارد. اولین اهمیت آن، جایی اســت که 
آذربایجان قرار دارد و دیگــر اینکه حدود ۲۵ درصد مــردم ایران آذری 
هستند«. آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه وقت اسرائیل در سال ۲۰۱۲ گفت 
که آذربایجان برای اسرائیل از فرانسه مهم تر است. قاعدتا حرفی که در 
آن زمان گفته شده امروز نیز صادق است. ]با این تفسیر[ آذربایجان از 
ارمنستان نیز ]برای صهیونیست ها[ مهم تر است. اسرائیل یک دوست در 

مرز های شمالی ایران و یک تامین کننده نفت یافته است و آذربایجان 
نیز به تسلیحاتی دسترسی پیدا کرده است که معادل غربی آن را به دلیل 
تحریم تسلیحاتی نمی تواند تهیه کند. باکو همچنین می تواند از طریق 
البی های صهیونیستی مستقر در واشــنگتن با کنگره و مقامات ایاالت 
متحده رابطه داشته باشد. ارمنستان یک البی قدرتمند در آمریکا دارد. 
آذربایجان فاقد چنین البی بود، به همین دلیل در طول سال های گذشته 
از البی های یهودی کمک گرفته است.با وجود اینکه آذربایجان و اسرائیل 
دارای روابط نزدیکی هستند، همواره رای باکو در مجامع بین المللی علیه 
اسرائیل اســت. جمهوری آذربایجان یکی از اعضای سازمان همکاری 
کشورهای اسالمی است. آن  ها به حمایت سیاسی کشورهای اسالمی در 
ماجرای منطقه مورد مناقشه قره باغ با ارمنستان نیازمندند. پشتیبانی از 
اسرائیل در نشســت های بین المللی این حمایت را به خطر می اندازد. 
آذربایجان یکی از مشتریان بزرگ تسلیحات اسرائیل ]در جهان[ است 
ولی در تل آویو سفارت ندارد. دلیل این کار، ترس آذربایجان از واکنش 
کشورهای مســلمانی اســت که در مناقشــه قره باغ از باکو پشتیبانی 
می کنند.آیا اسرائیل این سیاست آذربایجان را  می پسندد؟ واضح است 
که خیر.اما به دلیل این واقعیت که آذربایجان منافع دیگری نیز دارد، با 
آن کنار می آید. حال تل آویو از باکو انتظار دارد کــه موازنه منافع را برای 

اسرائیل درک کند و ]بپذیرد[ که اسرائیل از مناقشه با ارمنستان دور بماند.
ارمنستان نیز اگر از فروش ســالح به ]آذربایجان[ سخن به میان آورد، 
اسرائیل آمادگی دارد که در پاسخ اعالم کند: رابطه شما با ایران چطور؟! 
ارمنستان نیز همچون آذربایجان دارای مرز مشــترک با ایران است و 
روابط دیپلماتیک و تجاری قدرتمندی با جمهوری اسالمی دارد. نیکول 
پاشینیان، نخســت وزیر ارمنســتان در اکتبر سال گذشــته به حسن 
روحانی، رییس جمهوری ایران اعالم کرد که ارمنستان به رغم تهدیدهای 
آمریکا به روابط نزدیک با تهران متعهد باقی می ماند. وی در این دیدار 
گفت: »روابط ما با ایران باید فراتر از مسائل جغرافیایی و سیاسی باشد. 
ما همسایه یکدیگر هستیم و منافع مشترک بسیاری داریم و الزم است 
که ]سالیان متمادی[ با هم  همکاری کنیم.« ویگن سرکیسیان، وزیر 
دفاع وقت ارمنستان نیز در ســال ۲۰۱۷ در بازدیدی که از تهران داشت، 
گفت: »ارمنســتان به دنبال گســترش روابط با ایران در حوزه دفاعی 
است.« در این صورت اگر ارمنستان از فروش سالح به دشمن این کشور 
توسط اسرائیل شکایتی داشــت، می توان در پاسخ این موضوع رابطه 
نزدیک ارمنستان با بدترین دشمن اسرائیل ]در جهان[ را برجسته کرد. 
در دنیای سیاســت، گاهــی اوقات دوســتان در جهت منافــع خود با 

دشمنان تان بازی می کنند. 

حسن حیدر در روزنامه االخبار، چاپ بیروت نوشت: 
یک دهه و نیم از شروع سلسله رزمایش های پیامبر 
اعظم در ایران می گذرد. چهاردهمین رزمایش از این 
دست، جهش های تاکتیکی نیرو های سپاه پاسداران 
در چند جهت دریایی، هوایی و موشکی را آشکار کرد. 
تصویر شــهید عماد مغنیه روی سکو های فرماندهی 
عملیات، بــه اضافه تصاویر شــهدای محور مقاومت، 
نشــان دهنده پیام واضحی بود، مبنی بــر اینکه این 
رزمایش حاکی از قدرت محور مقاومت و اتحاد آن در 
برابر چالش ها و تهدیدات اســت.در ادامه این مطلب 
آمده است: در میان پیام ها، سپاه به تردید آمریکا در 
خصوص قدرت ماهواره نظامی »نور« که در ارتفاع ۴۲۰ 
کیلومتری در مدار زمین مستقر شده و وظیفه انتشار 

تصاویری از پایگاه العدید آمریکا در قطر را دارد، پاسخ 
داد و مشخص شد که این ماهواره حداقل دو دوربین 
چشمی و حرارتی دارد، تا بار دیگر بر قدرت ایران برای 
محافظت از فضا به اضافــه گرفتن عکس ها و تحلیل 
آن، تاکید کند.تحول تاکتیکی بزرگ در این رزمایش، 
در زمینه بالســتیکی بود، این رزمایش شاهد شلیک 
موشــک های دور برد تا بیش از هزار کیلومتر نبود و به 
شلیک موشک های بالستیک تراز »فاتح« و نسل های 
بعدی آن، موشک های زمین به زمین و زمین به هوا، 
که برد آن ها به ۷۰۰ کیلومتر می رسد، اکتفا کرد. بنابراین، 
مهم ترین پیام ایران، موشکی بود، که به زودی به گوش 
نیرو های آمریکایی رسید و آمریکایی های حاضر در 
دولت های حاشــیه خلیج فارس، حالت آماده باش 

اعالم کردند.جبهه ایرانــی عمدا برخی از تاکتیک های 
نظامی خود را آشکار کرد، تا به ایاالت متحده و اسرائیل 
بفهماند که اراده برای جنگ وجود دارد و الگو های پاسخ 
دهی، می تواند شــامل هدف گرفتن های فراگیر و در 
چهار جهت از سوی ایران و نه تنها در عراق، باشد.بر این 
اساس، عملیات بارش موشکی ایران، می تواند برخی 
توانایی های دفاعی مناطق هدف گرفته را فلج کرده و 
ضرر بزرگی به ســامانه های دفاعی نظیر گنبد آهنین 

اسرائیل برساند.

تحلیل االخبار از رزمایش اخیر موشکی سپاه:

ایران قدرت آسیب رسانی به گنبد آهنین اسرائیل را در اختیار دارد

وزیر خارجه آمریکا در زمینه توافق جامع اقتصادی میان چین و ایران هشدار داد.مایک پمپئو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با تاکید بر اینکه واشنگتن به زودی 
علیه شرکتهای نرم افزاری چینی اقداماتی اتخاذ خواهد کرد به پکن در زمینه توافق تجاری با ایران هشدار داد.وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که دونالد ترامپ طی 
روزهای آینده علیه شرکت های چینی و شرکت هایی که حکومت چین را مســتقیما از نظر اطالعاتی تغذیه می کنند، تحت عنوان خطرات امنیت ملی این کشور 
اقداماتی اتخاذ خواهد کرد. وی در این زمینه جرئیات بیشــتری ارائه نکرد. مقامات آمریکایی طی روزهای اخیر حمالت گســترده ای را علیه اپلیکیشن چینی 
اشتراک ویدئو با نام تیک تاک )TIKTOK( آغاز کرده اند.پمپئو به فاکس نیوز گفت: »طی روزهای آتی اقدامی توسط آمریکا علیه شرکت های نرم افزازی چین 
که تهدیدهایی برای امنیت ملی آمریکا به شمار می آیند، اتخاذ خواهد شد.«وی درباره روابط چین با ایران نیز گزارش ها درباره نزدیکی پکن و تهران برای امضای 
یک توافق اقتصادی ۴۰۰ میلیارد دالری و توافق امنیتی را محکوم کرد. وی اضافه کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران بر شــرکت های چینی نیز داللت می کند و 
مدعی شد که دستیابی ایران به پول و سالح خطراتی برای منطقه در پی خواهد داشت. پمپئو در ادامه ادعاهای خود گفت: من فکر می کنم کشورها در خاورمیانه 

باید این را ببینند که ورود چین به ایران باعث بی ثباتی منطقه خواهد شد. 

خبر روزهشدار »پمپئو« به چین درباره توافق تجاری با ایران

وز عکس ر

حمله داعش به 
زندان ننگرهار 

افغانستان
گــروه  خراســان  شــاخه 
تروریستی داعش، مسئولیت 
حمله مرگبار به زندان ننگرهار 
افغانســتان را بر عهده گرفت. 
در این حمله ۵ نفر کشته و ۴۲ 
تن زخمی شــدند. گفته شده 
که در این زندان نزدیک به 3۰۰ 

عضو داعش، زندانی هستند.

توافق مهم »ظریف« با همتای اماراتی
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران درباره رایزنی ویدئویی با همتای اماراتی عنوان کرد: توافق 
کردیم که با توجه به چالش های سخت و انتخاب های ســخت تری که منطقه با آن روبرو است، به 
گفت و گو بر مبنای ابتکار صلح هرمز ادامه دهیم.محمدجواد ظریف پس از دیدار با رییس کمیته امور 
بین الملل دومای روسیه و همچنین گفت و گوی ویدئو کنفرانسی با همتای اماراتی در توئیت هایی 
به تشریح این رایزنی ها پرداخت.وی پس از مذاکره ویدئویی با همتای اماراتی در توئیتی نوشت: »با 
آقای عبدا...بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، گفت و گوی ویدئویی بسیار جدی، صریح و 
دوستانه ای داشتم و درباره کرونا و همچنین مسائل دوجانبه، منطقه ای و جهانی رایزنی کردیم.«وی 
 افزود: »توافق کردیم که با توجه به چالش های ســخت و انتخاب های ســخت تری که منطقه با آن

 روبه رو است، به گفت و گو بر مبنای ایده ابتکار صلح هرمز ادامه دهیم.«

 یک شرکت مخابراتی به دست داشتن در ترور 
سردار سلیمانی متهم شد

یک شرکت تلفن همراه عراقی به دست داشتن در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس متهم 
شــد.پایگاه خبری شــفق نیوز به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد که کمیته تحقیق در پرونده  ترور 
ابومهدی المهندس و سردار شهید قاسم ســلیمانی اتهاماتی را علیه یک شرکت مخابراتی عراقی 
مبنی بر دست داشتن در این ترور دریافت کرده اســت.این منبع آگاه تاکیدکرد : کمیته تحقیق در 
این پرونده اسناد و مدارکی را از برخی رهبران الحشد الشــعبی به دست آورده است که بر اساس 
آن یک شرکت تلفن همراه متهم به دادن اطالعات تلفن سیار یکی از همراهان المهندس در اختیار 
فرماندهی ارتش آمریکا در پایگاه ویکتوریا در فرودگاه بغداد شده است. این منبع افزود: فرماندهی 
ارتش آمریکا از طریق این خط تلفن اطالعات کافی درباره محل حضور المهندس و دیدارش با سردار 

سلیمانی را به دست آورده و این مسئله به روند ترور آن دو شهید کمک کرده است.

 وزارت اطالعات هرگونه گمانه زنی درباره دستگیری
»شارمهد« راتکذیب کرد

وزارت اطالعات با تکذیب ادعای برخی رســانه ها مبنی بر دســتگیری ســرکرده گروهک تندر در 
تاجیکستان، تصریح کرد: هرگونه اطالعات رسمی از طریق روابط عمومی وزارت منتشر می شود.روابط 
عمومی وزارت اطالعات اعالم کرد: هرگونه گمانه زنی مطرح شده در رسانه ها درباره نحوه دستگیری 
جمشید شارمهد، رییس »انجمن پادشاهی ایران« تکذیب می شود.روابط عمومی وزارت اطالعات 
همچنین با تاکید بر این که هرگونه اطالعات رسمی درباره اقدامات سربازان گمنام امام زمان )عج( در 
قالب بیانیه از طریق روابط عمومی وزارت اطالعات منتشر می شود، به ادعای برخی رسانه ها مبنی بر 
دستگیری سرکرده گروهک تندر در تاجیکستان اشاره و تاکید کرد: این خبر شدیدا تکذیب می شود.

 پیگیری تعرض آمریکا به هواپیمای ماهان در سازمان ملل
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در 
جلسه این کمیســیون تاکید کرد که تعرض آمریکا به هواپیمای ماهان را از طریق دبیرکل سازمان 
ملل هم دنبال می کنند.ابوالفضل عمویی در تشــریح جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار 
داشت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با محوریت بررسی ابعاد مختلف تعرض 
جنگنده های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی در فضای سوریه برگزار شد.وی ادامه داد: 
این جلسه با حضور مسئوالنی از سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمایی ماهان و وزارت امور خارجه 
برگزار شد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معاون حقوقی و بین 

المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد که موضوع را از طریق دبیرکل سازمان ملل هم دنبال می کنند.

کافه سیاست

معاون پارلمانی رییس جمهور:

 دولت، معرفی وزیر صمت 
را مشروط نکرده است

معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید 
بر این که وزیر پیشنهادی صمت )صنعت، 
معدن و تجــارت( بــه زودی به مجلس 
معرفی می شود، گفت: دولت به هیچ وجه 
معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه 
صمت مشــروط و موکول نکرده اســت.

حســینعلی امیری دربــاره ادعای برخی 
رســانه ها که گفته اند دولت اراده ای برای 
تعیین وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و 
تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط 
به تشــکیل وزارت بازرگانی کرده اســت، 
افزود: قانون اساســی به رییس جمهور 
اجــازه می دهد که چنانچــه وزارتخانه ای 
فاقد وزیر باشــد بــرای مدت ســه ماه 
بــرای آن وزارتخانه سرپرســت منصوب 
کند. بعد از تغییر وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت، رییس جمهور مــدرس خیابانی 
را به عنــوان سرپرســت وزارتخانه مذکور 
منصوب کرد.وی ادامــه داد: دولت راجع 
به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، 
 تذکر دهنــدگان اگر اندکــی صبوری کنند

 ان شاء ا... وزیر پیشنهادی صنعت،معدن 
و تجــارت به مجلــس معرفــی خواهد 
شــد.امیری یادآور شــد: البتــه دولت، 
قبل از تشــکیل دولت دوازدهــم الیحه 
اصالح ســاختار دولت را به مجلس دهم 
ارائه کرد که یکی از مــوارد، تفکیک وزارت 
صنعت،معدن و تجارت بود و دولت معتقد 
است تشــکیل وزارت بازرگانی می تواند 
خیلی از مشــکالت موجود را حل کند که 

متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
وی اضافه کرد: در هر حال رییس جمهور 
تابع قانون اســت و چنانچــه مجلس به 
تشــکیل وزارت بازرگانی که در شــرایط 
تحریم ضروری اســت رای دهد که مورد 
خواست و تاکید دولت است، دو وزیر و در 
غیر این صورت وزیر پیشــنهادی صنعت، 
 معدن و تجــارت بــه مجلــس معرفی

 خواهد شد.

بین الملل
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 طرح کاالبرگ  کاالهای اساسی ویژه  دهک های پایین
 جامعه  تنظیم شد 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســامی گفت: برای اقشار آسیب پذیر جامعه طرح کاالبرگی 
درباره کاالهای اساســی تنظیم شده  تا دولت از این دهک ها حمایت داشــته باشد.حسین میرزایی با 
اشاره به طرح های مجلس برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه اظهار داشت: در دو هفته قبل طرح 
کاالبرگی برای کاال های اساســی مخصوص دهک های پایین جامعــه از جهت ظرفیت های اقتصادی 
تنظیم شده اســت.وی افزود: در راســتای این طرح کاالبرگی برای کاال های اساسی طراحی می شود 
تا دولت در خصوص کاال های اساســی، حمایتی را از اقشــار آسیب پذیر جامعه داشــته باشد.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی با اشــاره به جامعه هدف این طرح عنوان کرد: دهک ها و 
اقشار آسیب پذیر کشور آمار و ارقام مشــخصی دارند و جامعه هدف این طرح هستند.وی در ارتباط با 
چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح بیان کرد: کشــور ذخایــری از برنج و امکانات دیگر دارد 
 که ممکن اســت از آن طریق تامین شــود یا مجلس تکلیفی بــر عهده دولت قرار دهد تا این مســئله 

را حل کند.

تصویب 192 طرح در کمیسیون امور زیربنایی اصفهان
استاندار اصفهان گفت: افرادی که معتقد بودند اصفهان سرمایه گریز است باید بدانند اینگونه نیست و در 
جلسه کمیسیون امور زیربنایی استان از ۲۰۴ طرح پیشنهادی ۱۹۲ طرح بدون مشکل به تصویب رسید.

عباس رضایی  ادامه داد: براساس قانون باید هر طرحی که قرار است در شورای برنامه ریزی استان تصویب 
نهایی شود در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.وی با اشاره به بررسی  ۲۰۴ طرح پیشنهادی 
در این کمیسیون ، تصریح کرد: به لحاظ شــرایط خاص کرونا و مسئولیتی که تحت عنوان جهش تولید 
داریم و برای فعالسازی نهادهای مختلف سرمایه گذاری ، جلسات به صورت فشرده تشکیل می شود.

رضایی خاطرنشان کرد: برای آن که هوای اصفهان بیش از این آلوده نشود و در راستای الزامات محیط 
زیستی و بهداشتی و مسئله آب بر بودن صنایع، پیشــنهادات را به حد معقول و مطابق با شرایط پیش 
می بریم.وی اظهارداشــت: تاش می کنیم تا ســرمایه گذاران نرنجیده و به آن ها صدمه ای وارد نشود 
همچنین در جهت اجرایی کردن سال جهش تولید اقدامات الزم خود را به کار می بندیم.استان اصفهان 
بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد و با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی، یکی از صنعتی ترین استان های 

کشور محسوب می شود.

تامین 30 درصد نهاده تولیدکنندگان تخم مرغ  با نرخ دولتی
رییس کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس اظهار کرد: ۳۰ درصد از 
نهاده تولیدکنندگان تخم مرغ با نرخ دولتی تامین می شود.ســاداتی نژاد گفت: مقرر شد تا کمیته 
دامپروری کمیسیون کشاورزی مجلس با دعوت از مســئوالن سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، اتحادیه تولیدکنندگان و وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص نحوه تعیین قیمت 
تخم مرغ تصمیم گیری کنند.ســاداتی نژاد افزود: تاش می کنیم با نشست های مختلف با وجود 
چندگانگی تصمیم گیران در حوزه کشــاورزی و تا زمان تمرکز اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی 
آرامش را در بازار حاکم کنیم تا تولیدکنندگان به فعالیت خود ادامه دهند و مصرف کنندگان نیز نیاز 
خود را با قیمت مناسب تامین کنند.نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به اینکه حذف یارانه واردات از رانت و فساد جلوگیری می کند، گفت: یارانه ها باید در اختیار 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار بگیرد.ساداتی نژاد، با بیان اینکه برای تنظیم قیمت تخم مرغ 
باید عاوه بر تامین نیاز بازار به صادرات این محصول نیز نگاهی داشته باشیم، افزود: صادرات تخم 
مرغ مازاد نیاز بازار باعث می شــود تا قیمت این محصول متعادل شــود و تولیدکنندگان در چرخه 

تولید باقی بمانند.

سازمان صمت وعده داده تا مشکالت کامال برطرف و ماسک در اختیار همگان قرار  بگیرد ؛

نظارت ها کامل می شود

اجباری شدن استفاده از ماسک این کاال را  مرضیه محب رسول
به یکی از اقام ضروری روزمره شهروندان 
اصفهانی تبدیل کرده است.گذشته از کمبود و قیمت های مختلف برای 
ماسک، عدم توزیع آن در داروخانه ها و بحث استاندارد و بهداشتی بودن 
این کاال این روزها به دغدغه جدی مردم تبدیل شــده اســت. پس از 
کشمکش میان داروخانه ها و وزارت صمت بر سر قیمت گذاری و بحث 
داللی و فروش خارج از شبکه توزیع ماسک، سازمان صمت رسما اعام 
کرده که خود متولی توزیع و نظارت بر آن در اصفهان خواهد بود. به نظر 
می رسد این اقدام به دلیل انتقادات جدی از این سازمان به دلیل برخی 
از کمبودها در حوزه ماســک و مواد بهداشــتی صورت گرفته اســت ؛ 
انتقاداتی که بیشتر از سوی سازمان غذا و دارو و زیر مجموعه های آن از 
جمله داروخانه دارها مطرح شده اســت. وزارت صمت همان گونه و با 
همان ســازوکاری که بازار مواد ضدعفونی کننــده را آرام کرد، می تواند 
آرامش را به بازار ماسک بازگرداند. در زمینه کمبود تولیدات ماسک و مواد 
اولیه هفته گذشته جمشید گلپور، رییس ستاد مقابله با کرونای وزارت 
صمت گفت: هیچ کمبودی درباره تامین مواد اولیه ماســک در کشور 
وجود ندارد و حتی واحد جدیدی برای تولید این نوع پارچه راه اندازی 
می شود. روزانه بیش از ۶ میلیون ماسک صنعتی و ۶ میلیون ماسک 

کارگاهی در کشور تولید می شود. در اولین مرحله اوج بیماری مسئوالن 
وزارت بهداشت اعام کرده بودند که تولید ۶ میلیون ماسک برای تامین 
کشور کفایت می کند و امروز دو برابر این میزان در کشور تولید می شود. 
جمشید گلپور با تاکید بر افزایش میزان مصرف با اجباری شدن استفاده 
از  ماســک  گفت:ذخایر بیشتری از ماسک در کشــور موجود است که 
می تواند در اختیار متولیان توزیع این حوزه قرار بگیرد. بنابر آمار ها ۱۸ تا 
۳۰ میلیون ماسک وارداتی که در دوران پیک بیماری وارد کشور شد هنوز 
در دست واردکنندگان باقی مانده و متاسفانه تعیین تکلیف نشده است 

تا به انبار های ماسک انتقال پیدا کند. 
در اصفهان هم سازمان صمت وعده داده تا مشــکات کاما برطرف و 
ماسک در اختیار همگان قرار داشته باشد در همین زمینه معاون امور 
بازرگانی سازمان صمت اصفهان گفت: به همان میزان تخصیص یافته 
پارچه ماسک به بخشی از واحدهای صنعتی در کشور و استان اصفهان 
ماسک دریافت می شود و بر توزیع ماسک نظارت کامل داریم.اسماعیل 
نادری با اشاره به نظارت دقیق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در توزیع ماسک اظهار داشت: با مدیریت وزارت صمت، به همان 
میزان تخصیص یافته »ملت بلون« به بخشی از واحدهای صنعتی در 
کشور و استان اصفهان، ماسک دریافت می شود.وی افزود: از چند روز 

گذشته با نظارت مستقیم ســازمان صمت اصفهان، ماسک های تولید 
شده در اختیار مراکز درمانی، بهداشــتی، داروخانه ها و فروشگاه های 
بزرگ قرار گرفته اســت.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صمت اصفهان با اشاره به اینکه مشکل تولید انبوه ماسک در ماده اولیه 
»ملت بلون« خاصه می شــد، تصریح کرد: با مدیریت شــرکت های 
توزیع کننده »ملت بلون« و تخصیص این ماده به بخشی از واحدهای 
صنعتی از جمله در استان اصفهان، به همان میزان عرضه »ملت بلون« 
ماسک تحویل گرفته شده اســت.وی اضافه کرد: معاونت غذا و دارو 
و انجمن پخش ایران در همکاری با ســازمان صمت اســتان اصفهان 
ماسک تولید شده را عرضه خواهند کرد.نادری با تاکید بر اینکه کمبود 
ماسک در داروخانه ها وجود ندارد، گفت: با توجه به افزایش استفاده از 
ماسک برای حفاظت از بیماری کرونا الزم است شهروندان استفاده از 

ماسک های پارچه ای را در اولویت قرار دهند. 
حضور پر رنگ سازمان صمت امیدها برای آرام سازی بازار تهیه ماسک 
و فروکش کــردن افزایش قیمــت این کاال را افزایش داده اســت هر 
چند به نظر می رســد با افزایش تقاضا این نهاد باید مدیریت جدی تر 
 و نظارت بیشــتری را  بــر بازارهای شــهرهای بزرگی ماننــد اصفهان

 اعمال  کند.

رییس سازمان نظارم صنفی رایانه ای استان اصفهان 
گفت: اســتفاده از ظرفیت شــرکت هــای بومی و 
بهره مندی از ظرفیت مخابرات جهت توسعه فناوری 
اطاعات در اســتان اصفهان می تواند جهت توسعه 
دولت الکترونیک راهگشــا باشــد.محمد اطرج در 
خصوص دیدار اخیر اعضای اتحادیه صنف خدمات 
رایانه و فناوری اطاعات و ارتباطات استان اصفهان 
با سرپرست مخابرات منطقه اصفهان، اظهار کرد: در 
این دیدار خواستار عملیاتی شــدن تفاهم نامه چند 
ســال پیش این اتحادیه با شرکت مخابرات شدیم.

به گفته وی، اســتفاده از شــرکت های بومی استان 
در پروژه های مخابراتی اســتان، اعام آمادگی این 
ســازمان با مخابرات برای مدیریت شــتاب دهنده 
مشاهیر، افزایش کیفیت مرکز داده مخابرات توسط 
شــرکت های بومی اســتان، اعام آمادگی شرکت 
مخابرات استان جهت بهره مندی از ظرفیت شرکت 
های استان برای اجرا، ســرمایه گذاری و مشارکت 
پروژه های اســتانی و ... از جمله مطالبات اتحادیه 
صنف خدمات رایانه و فنــاوری اطاعات و ارتباطات 
استان اصفهان در این دیدار بود.رییس سازمان نظارم 
صنفی رایانه ای استان اصفهان تاکید کرد: استفاده 
از ظرفیت شرکت های بومی و بهره مندی از ظرفیت 
مخابرات جهت توســعه فناوری اطاعات در استان 

اصفهان می تواند جهت توســعه دولت الکترونیک 
راهگشا باشــد.در دیدار اخیر سرپرســت مخابرات 
منطقه اصفهان با اعضای اتحادیه صنف خدمات رایانه 
و فناوری اطاعات و ارتباطات استان اصفهان، ناصر 
مشایخی با اشاره به مشترکات کاری این اتحادیه و 
مخابرات، اظهار کرد: در راســتای حمایت از کسب و 
کارهای داخلی و به منظور گسترش بازار ICT آماده 
هر گونه همکاری با این اتحادیه هستیم .وی خاطر 
نشــان کرد: همکاری با این اتحادیه به عنوان متولی 
صنف رایانه و فناوری اطاعات و ارتباطات استان، می 
تواند نقش مهمی در گسترش بازار it و ict، افزایش 
هم افزایی بــا بخش خصوصی و توســعه خدمات 

مخابراتی ایفا کند.

رییس سازمان نظارت صنفی رایانه ای استان تاکید کرد: 

 تعامل شرکت های بومی و مخابرات اصفهان 
راهی در جهت توسعه دولت الکترونیک

خبر روز

 به همان میزان تخصیص یافته پارچه ماسک به بخشی 
از واحدهای صنعتی در کشور و استان اصفهان، ماسک 

دریافت می شود و بر توزیع ماسک نظارت کامل داریم

۸۸1 هزار فقره چک در خردادماه برگشت خورد
بالغ بر ٨٨١ هــزار فقره چک به ارزشــی حــدود ١٨٦ هــزار میلیارد ریــال در خردادمــاه ٩٩ در 
کل کشــور برگشــت داده شــده که نســبت به ماه قبل از نظر تعــداد ۱۱.۷ درصد کاهش نشــان 
می دهد.براســاس تازه تریــن آمار بانــک مرکزی حــدود ٧ میلیــون و ۹۰۰ هزار فقــره چک به 
ارزشــی بالــغ بــر ١٥٤٤ هــزار میلیــارد ریــال در خردادمــاه ١٣٩٩ در کل کشــور مبادلــه 
 شــد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۲ درصد کاهــش و از نظر مبلــغ ۱۳.۷ درصد افزایش 

نشان می دهد. 
در ماه مورد گزارش، در اســتان تهران بالغ بــر ۲.5 میلیون فقره چک به ارزشــی حدود ٧٨٩ هزار 
میلیارد ریال مبادله شــد.در خردادماه ســال جاری 5۰.۳ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل 
کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۲ درصد، 
۱۰.۴ درصد و ۷.۷ درصد بیشــترین ســهم را در مقایسه با سایر اســتان ها دارا بوده اند. همچنین 
۶۳.5 درصد از ارزش چک های فوق در ســه اســتان تهران )5۱.۱ درصد(، اصفهان )۶.۴ درصد( 
 و خراسان رضوی )٦ درصد( مبادله شده است که بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر استان ها 

دارا بوده اند.

خبرهای خوش از تغییرات وام ودیعه در راه است؛

احتمال حذف مؤجر از وام
معاون وزیر راه و شهرسازی از جزئیات جدید احتمالی وام ودیعه مستاجران و تغییر برنامه ریزی 
این تسهیات با هدف کمک بیشتر به قشر مستاجر رونمایی کرد.محمود محمودزاده، معاون مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در گفت وگویی اعام کرده که یکی از پیشنهادات وزارت راه و 
شهرسازی به بانک مرکزی، در اختیار مستاجر قرار دادن اصل و سود تسهیات مذکور است؛ حال 
آنکه پیش تر قرار بود اصل وام به مؤجر داده شود و مســتاجر فقط اقساط آن را یک سال پرداخت 
کند.معاون وزیر راه و شهرســازی در گفت وگوی تازه خود گفته: در طرح پیشنهادی جدید، اقساط 
وام 5۰ میلیون تومانی ودیعه مســکن از ۱۲ ماه به ۳۰ ماه )دو ســال و نیم( افزایش یافته است.

محمودزاده درباره این موضوع گفته اســت: برای رفع این نگرانی مستاجران، تاش این است که 
طرح پرداخت وام اجاره حداقل به مدت ۳ سال اجرا شود یعنی مستاجر تا ۳ سال بتواند از این وام 

برای اجاره استفاده کند.

سخنگوی صنعت برق خبر داد:

جبران خسارات مشترکین برق با بیمه
ســخنگوی صنعت برق گفت: هموطنان می توانند از طریق ســامانه بیمه مشــترکان برق، نسبت 
به ثبت درخواســت ها و خســارت های مالی، جانی و نقص عضو ناشــی از حوادث شــبکه برق 
اقدام کننــد .مصطفی رجبی مشــهدی اظهــار کرد: صنعــت برق از ســال ۹۱ تاکنــون در تاش 
برای جبــران بخشــی از خســارت های وارده به مردم کــه در اثــر اتفاقات شــبکه رخ می دهد، 
بوده اســت.وی با بیان این که بر اســاس قانــون رقمی معــادل ۱۰۰ تومان در ماه از مشــترکان 
شــهری و 5۰ تومان در ماه از مشــترکان روســتایی دریافت می شــود، ادامه داد: بر این اساس 
اگر حادثه ای برای وســایل برقی رخ دهد یا خســارت جانی به افراد وارد شــود، بیمه تا ســقف 
تعیین شده در دستورالعمل ها، نســبت به جبران آن اقدام می کند.ســخنگوی صنعت برق اظهار 
داشــت: از طریق این ســامانه هموطنان می توانند نسبت به ثبت درخواســت ها و خسارت های 
مالی، جانی و نقص عضو ناشــی از حوادث شــبکه برق اقــدام کنند که پس از بررســی، ارزیابی 
 و انتخــاب بیمه گــر در فرآیند مناقصه، نســبت به پرداخت خســارت توســط شــرکت بیمه گر، 

اقدام می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان از افزایش قیمت موبایل در بازار استان اصفهان خبرداد.حسن میر شمشیری اظهارداشت: با توجه به عملکرد ضعیف 
دستگاه های اجرایی در کنترل بازار ارز شاهد شیب کند افزایش قیمت موبایل دربازار استان اصفهان هستیم.وی افزود: از طرفی کاهش شدید واردات موبایل به 

داخل استان هم این بازار را با کمبود موجودی موبایل همراه کرده است.
رییس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر نرخ گوشی های میان رده از ۶ میلیون تا ۸ میلیون تومان در حال نوسان و گردش است.

میر شمشیری  در باره آخرین وضعیت  قدرت خرید مردم در بازار موبایل استان اصفهان یادآور شد: در شرایط فعلی به خاطر افزایش بی منطق قیمت ها در بازار 
موبایل شاهد کاهش ۷۰ الی ۸۰ درصدی میزان استقبال و قدرت خرید مردم هستیم و هم اکنون تمایل مردم  به سمت خرید موبایل های دست دوم رفته است.

وی اضافه کرد: با ورود بسیاری از موبایل های تولید داخل در بازار در تاش بودیم تا این مســئله را در تمامی واحد های صنفی خود تبلیغ و گسترش دهیم که در 
حال حاضر با وجود چنین اوضاعی امکان این اقدام وجود ندارد.
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وضعیت سد 
زاینده رود در نیمه 

تابستان 
در حــال حاضر ذخیره ســد 
زاینده رود تا تاریــخ ۱۲ مرداد 
ماه، ۴5۶ میلیون مترمکعب 
بــوده کــه ورودی ســد ۲۰ و 
خروجی آن ۸۸.۷ مترمکعب 

برثانیه گزارش شده است.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

عضو هیئت رییسه مجلس:  

روحانی به  بهانه  اصالح 
قانون،  وزیر صنعت را به 
مجلس معرفی نمی کند

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسامی گفت: رییس جمهور 
وظیفه دارد در مدت ۳ ماه وزیر صمت را معرفی 
کند، اما تاکنون تعلل کرده و به بهانه اینکه قانون 
اصاح شود، وزیر پیشنهادی را معرفی نکرده 
است.حســینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از 
نابه سامانی موجود در بازار و مشخص نشدن 
وزیر صمت اظهار داشت: رییس جمهور برخاف 
صریح قانون عمل می کند و به وظیفه قانونی 
خود عمل نمی کند و به نظر می رســد مجلس 
باید تصمیم بگیرد و برخورد متنبه کننده ای با 
رییس جمهور داشته باشــد.وی با بیان اینکه 
روحانی خودش را کارشــناس همه بخش ها 
می داند و راجــع به همه مســائل خیلی زیبا 
صحبت می کند، افزود: عمدتا رییس جمهور 
صحبت های خود را عملی نمی کند و به قانون 
نیز عمل نمی کنــد و نمونه آن عــدم انتخاب 
وزیر صمت است.نماینده مردم شاهین شهر، 
میمه و برخوار در مجلس شــورای اســامی 
گفت: رییس جمهــور وظیفــه دارد در مدت 
۳ ماه وزیر صمت را معرفی کنــد، اما تاکنون 
تعلل کرده است و به بهانه اینکه قانون اصاح 
شود، وزیر پیشنهادی را معرفی نکرده، رییس 
جمهور می تواند زمانی که قانون نهایی شد، وزیر 
دیگری را معرفی کند.وی با تاکید بر اینکه علل 
رییس جمهور برای معرفی وزیر پیشــنهادی 
صنعت، معدن و تجارت قابل قبول نیســت، 
تصریح کرد: بدون شــک نمایندگان مجلس 
واکنش مناسب را نسبت به آن نشان می دهند 
و نمایندگان مجلس در این هفته تصمیمات 
موثری را در مجلس می گیرند.وی با اشــاره 
به ویژگی های وزیر صمت بیــان کرد: وزیری 
که معرفی می شــود باید بتواند در این شرایط 
اقتصادی به وظیفه خود درست عمل کند تا این 
مشکات اقتصادی را نداشته باشیم، می توان 
با مدیریت دقیق و برنامه ریزی مناسب نه تنها 
از گرانی ها جلوگیری کــرد بلکه زمینه کاهش 

قیمت ها را نیز فراهم  آورد.
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مدیرعامل شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری:

کرونا باعث رونق بازار فروش واحدهای تولیدی شده است

با شیوع بیماری کرونا در کشــور واحدهای تولیدی و صنعتی بسیاری 
تحت تاثیر ایــن ویروس قرار گرفتند و عملکــرد و راندمان آنها کاهش 
یافت و با گذشــت حدود ۶ ماه از شــیوع این بیماری، هنــوز برخی از 
واحدهای تولیدی نتوانســتند بــه ظرفیت تولید قبل از شــیوع کرونا 

برگردند. 
حمیدرضــا فالح، مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
چهارمحال و بختیاری در پاســخ به این پرســش که بیماری کرونا چه 
تاثیراتی بر راندمان واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشــته اســت و آیا 
شرایط آنها به حالت عادی برگشــته است؟ اظهارکرد: با شیوع بیماری 
کرونا در کشــور، واحدهای تولیدی و صنعتی مســتقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی اســتان تحت تاثیر این ویروس قــرار گرفتند که البته 
تاثیر ویــروس کرونا در برخی واحدهــای تولیدی منفــی و در برخی 
دیگر از واحدها مثبــت بود.وی اظهارکرد: برخــی واحدهای تولیدی و 
صنعتی که در زمینه تولید مــواد ضدعفونی کننده و شــوینده فعالیت 
داشتند با شــیوع بیماری کرونا در کشــور، بازار فروش آنها نسبت به 
 گذشته رونق یافت و همین موضوع باعث افزایش راندمان و تولید آنها

 شد.
این مقام مســئول تصریح کرد: برخی واحدهای تولیدی نیز با شیوع 
بیماری کرونا در کشور، به دلیل اینکه بازار فروش داخلی و صادراتی آنها 

کاهش یافت بنابراین بر  تولید آنها تاثیر منفی گذاشت و حتی در برخی 
واحدها ظرفیت تولید به ۲۰ درصد کاهش یافت .فالح در ادامه، بیان کرد: 
با توجه به اینکه حدود ۲۰ روز است که مرزهای صادراتی کشور گشایش 
یافته و بازار فروش داخلی نیز به نســبت به اوایل شیوع بیماری کرونا 
بهتر شده است، فعالیت واحدهای تولیدی  که تحت تاثیر این ویروس 
فعالیت آنها کاهش یافته بود شرایط آنها به حالت عادی برگشته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه چند واحد تولیدی در استان در زمینه 
تولید ماسک و مواد شوینده فعالیت دارند، اظهارکرد: حدود ۲۴ واحد 
تولیدی در سطح شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان در زمینه تولید 

ماسک و مواد ضدعفونی کننده و شوینده فعالیت دارند.

20 درصد واحدهای استان راکد هستند
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 
در پاسخ به این پرسش که چه تعداد واحد تولیدی و صنعتی در سطح 
شهرک های اســتان فعالیت دارند، گفت: در سطح شهرک ها و نواحی 
صنعتی اســتان حدود ۱۱۰۰ واحــد تولیدی و صنعتی بــه بهره برداری 
رســیده اند که از این تعداد حــدود ۲۰ درصد آنها راکد هســتند و بقیه 
واحدهای تولیدی و صنعتی با ظرفیت های مختلف به فعالیت مشغول 
هستند.فالح اظهارکرد: در واحدهای تولیدی و صنعتی استان حدود ۱۸ 

هزار نفر به صورت دائم مشغول به کار هستند.این مقام مسئول با اشاره 
به میزان صادرات واحدهای تولیدی و صنعتی مســتقر در شــهرک ها 
و نواحی صنعتی اســتان، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان 
چهارمحال و بختیاری در سال گذشته، حدود ۶۰ میلیون دالر به خارج از 
کشور صادرات داشتند که کشورهای عراق و افغانستان مقصد صادرات 

واحدهای تولیدی استان بوده اند.

مشوق هایی برای جذب سرمایه گذاران جدید
مدیرعامل شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ 
به این پرســش که برای اینکه واحدهای راکد اســتان به چرخه تولید 
بازگردند تاکنون چه اقداماتی انجام شده است، گفت: جلسات مختلفی 
با مدیران بانک های اســتان برگزار شــده تا درخصوص بدهی بانکی 
واحدهای راکد تصمیماتی اتخاذ شــود و با برنامه ریزی زمینه فعالیت 
دوباره آنها فراهم شود. به صورت مستمر از واحدهای تولیدی سرکشی 
می شود و عارضه یابی می شوند تا مشکالت واحدهای تولیدی راکد و 
آن هایی که با ظرفیت پایین به کار مشغول هستند،برطرف شود.فالح در 
ادامه، اظهارکرد: برای جذب سرمایه گذران جدید اقداماتی انجام گرفته 
و  مشوق هایی در نظر گرفته شده است تا تمایل آنها به سرمایه گذاری 

افزایش یابد و بتوانند وارد حوزه تولید شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

طرح تابستانه کتاب در  استان اجرا می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح تابستانه کتاب ۹۹ از ۱۸ مردادماه 
جاری در این اســتان اجرا می شود.ابراهیم شــریفی افزود: این طرح در راستای تحقق بخشی از 
برنامه های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حمایت از ناشران و کتاب فروشان 
کشور، توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار خواهد شد.شریفی اضافه کرد: عالقه مندان 
به کتاب و کتابخوانی می توانند تا ٣٠ مرداد با مراجعه به کتاب فروشــی های عضو طرح نسبت به 
خرید کتب مورد عالقه خود اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه ثبت نام کتاب فروشی ها در این طرح 
از ۸ مردادماه جاری آغاز شده است گفت: تمامی کتاب فروشی های سراسر استان می توانند تا ۱۸ 
مردادماه با مراجعه به سایت اینترنتی tarh.ketab.ir نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند.

شریفی افزود: به عقیده کارشناسان، کتاب ها این قابلیت را دارند که در این روز های سخت کرونایی، 
آرامش را به فرد برگردانند چنانچه تحقیقات نشان می دهد که شش دقیقه کتاب خوانی می تواند تا 
۶۸ درصد استرس را کاهش دهد.وی در پایان گفت: کتاب فروشی های مشارکت کننده در طرح های 
قبلی، برای تایید شرکت در تابستانه کتاب ٩٩ نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه به 

پنل کاربری خود شرایط شرکت در طرح را تایید و اطالعات خود را کنترل و ویرایش کنند.

 پرداخت بیش از 2 هزار فقره تسهیالت اشتغال روستایی
 در چهارمحال و بختیاری

مدیر شعب بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ هزار و ۳۴۸ فقره تسهیالت در قالب طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشــایری در استان پرداخت شد.هوشــنگ طاهری میرقائد افزود: نیمی از تسهیالت 
اشتغال روستایی و عشایری استان به ارزش ۱۹۳ میلیارد تومان در اختیار بانک کشاورزی قرار داشت که این 
اعتبار به صورت ۱۰۰ درصد جذب شد و با اختصاص اعتباری از منابع ملی، تسهیالت پرداختی در این حوزه 
به ۲۰۲ میلیارد تومان افزایش یافت.وی ادامه داد: این تسهیالت در مواردی از جمله احداث گلخانه، کشت 
گیاهان دارویی، توسعه فعالیت های کشاورزی، دامپروری و طرح های ارائه شده از سوی بهزیستی، کمیته 
امداد، ورزش و جوانان، حمل و نقل و راهداری و سایر دستگاه ها پرداخت شده است.طاهری خاطر نشان 
کرد: با تکمیل طرح های برخوردار از تسهیالت روستایی و عشایری بیش از یک هزار و ۳۰۰ شغل در استان 
ایجاد خواهد شد.مدیر شعب بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به جذب به موقع تسهیالت 
روستایی و عشایری در این استان، افزود: این طرح گام موثری در توسعه مناطق روستایی و اشتغال زایی 
روستاییان به شمار می رود.اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از طرح های مهم دولت تدبیر و 

امید برای رونق اشتغال زایی در کشور به شمار می رود.

 بدهی 17 میلیارد تومانی مشترکین شهری و روستایی
 به شرکت آبفای استان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مشترکین شهری و روستایی 
۱7 میلیارد تومان بدهی به شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری دارند، گفت: این میزان طلب 
شرکت به احتســاب قبوض پرداخت نشده جاری اســت که به تازگی توزیع شده است.احمدرضا 
محمدی ده چشــمه با بیان اینکه از این میزان بدهی ۴ میلیارد تومان به مشــترکین روســتایی 
اختصاص دارد، ادامه داد: بدهی مذکور شامل تمامی مشترکین روستایی، شهری، ادارات، ارگان ها 
و سازمان های نظامی است.وی با اشاره به اینکه مشترکین آب شرب شهری و روستایی تاکنون با 
احتساب قبوض جاری پرداخت نشده مجموعا ۱۰ میلیارد تومان به شرکت آب و فاضالب چهارمحال 
و بختیاری بدهی دارند، افزود: ۴۰ شهر استان تحت پوشش خدمات شرکت است.محمدی گفت: 

۶5۸ هزار و ۶۸۰ نفر از جمعیت شهری و روستایی استان از آب شرب لوله کشی برخوردار هستند.

بام ایرانخبر خوان

فقدان سند مالکیت
5/90 طبق تقاضای وارده 66895 مورخ 99/4/11 حسین بهرام زاده زیدی به استناد دو 
برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رســما گواهی گردیده نامبرده مدعی 
است که سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششدانگ کارگاه به مســاحت 213/08 متر 
مربع بشــماره 9723 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش دو کاشان ذیل دفتر الکترونیک 
139720302034015083 به نام حســین بهرام زاده زیدی ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی را نموده 
لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی ســند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف: 925749 

مهدی اسماعیلی رئیس اداره ثبت و امالک اسنادکاشان 
حصر وراثت

5/91 آقا/خانم احمد ارشادی  به شناسنامه شماره   1260450589  به شرح دادخواست 
به کالسه  9900972 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  آقا حسین ارشادی  به شماره شناسنامه  13656 در تاریخ  1372/6/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- احمد ارشادی به ش م 1260450589 ، 2- عباس ارشادی به ش م 1261658701، 
 3- حمیدرضــا ارشــادی بــه ش م 1261643763 ، 4- محمدرضــا ارشــادی بــه 
ش م 1261596684 ، 5- علی اکبر ارشادی به ش م 1261513967 ، 6- عزت ارشادی 
به ش م 1261534077 ، 7- عفت ارشــادی بــه ش م 1261431723 ، 8- عصمت 
ارشادی به ش م 1261494441 همگی فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 926946 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

5/92 آقا/خانم محمد کاشانی زاده تازه  به شناســنامه شماره   390  به شرح دادخواست 
به کالسه  9901007  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  احمد کاشانی زاده تازه  به شماره شناسنامه   109 در تاریخ 1399/4/17 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :

 1- طاهره محمدرضــا زاده زارع به ش م 1262164664 همســر متوفی، 2- امیررضا 
کاشــانی زاده تازه بــه ش م 1261824717 ، 3- صدیقه کاشــانی زاده تازه به ش م 
1261906519 ، 4- محمد کاشانی زاده تازه به ش م 1262301521 ، 5- حسین کاشانی 
زاده تازه به ش م 1262328551 ، 6- ناصر کاشــانی زاده تازه به ش م 1250041589 
همگی فرزندان متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 926931 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

5/93 کالسه پرونده : 82/99 ش3ح وقت رســیدگی :  99/6/24 ساعت 17 خواهان: 
مازیار دشــتبان فرزند امیرهوشــنگ ســاکن کمشــچه-چهارراه نبی اکرم-پالک 6  
خوانده : حمیدرضا شــاه بهرامی      آدرس : مجهول المکان ،  خواسته :  مطالبه به مبلغ 
23/500/000 ریال به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه ، خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رســیدگی به شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
 خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی
 مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود . 
تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهــی ظرف یک مــاه بدفتر شــورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نماید و در 
وقت مقــرر بــاال جهت رســیدگی حضــور بهــم رســاند چنانچــه بعــدا ابالغی 
 بوســیله آگهی الزم شــود فقط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز اســت . 

م الف : 927067  مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف برخوار
اخطار اجرایی 

5/94 کالســه 521/98 ش3ح  مشــخصات محکوم علیه : نام : جواد آقا کوچکی  نام 
پدر :اکبر    نشانی محل اقامت :  مجهول المکان ،  مشــخصات محکوم له :  نام : مازیار 
دشــتبان   نام پدر :امیرهوشنگ ،نشــانی محل اقامت :  کمشــچه –چهارراه نبی اکرم 
پالک6 ، به موجب رای شماره 608  تاریخ 98/10/30 حوزه برخوار شورای حل اختالف 
شهرستان حبیب آباد که قطعیت یافته اســت .  محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ24/852/000 ریــال بابت اصل خواســته )یک فقره فاکتور(به شــماره 1819 - 
98/2/14 و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ ابالغ دادخواست 98/9/21 لغایت زمان وصول و 
نیز پرداخت مبلغ 1/360/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان –ضمنا هزینه اجرای 
حکم به عهده محکوم علیه می باشــد.  ماده 34 قانون اجرای احکام:  همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف اســت  ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد ، صریحا اعالم نماید  . م الف : 927066 داود صفیان قاضی شعبه اول حقوقی 

شوراهای حل اختالف شهرستان برخوار
حصر وراثت

5/95 آقای ســید مجید خدارحمی به شــماره شناســنامه 1280978430 با اســتناد 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواســتی بشماره 99 / 354 
تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شــادروان جمیله میرباقری فرزند 
یداله  بشناسنامه شــماره 5129575857 در تاریخ 1 / 7 / 1394 درگذشته و ورثه وی 
در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 - ســید منصور خدارحمی نام پدر سید حسن شماره 
شناســنامه 5129566262نســبت با متوفی همسر 2- ســید جواد خدارحمی  نام پدر 
سید منصور  شماره شناســنامه 1285720067نســبت با متوفی فرزند 3- سید مجید 
خدارحمی  نام پدر ســید منصور  شماره شناســنامه 1280978430نســبت با متوفی 
فرزند 4- سید سعید خدارحمی  نام پدر سید منصور  شــماره شناسنامه 1285843436 
نسبت با متوفی فرزند 5- ســید علی خدارحمی  نام پدر ســید منصور  شماره شناسنامه 
12858062295 نسبت با متوفی فرزند6 - ســید مسعود خدارحمی  نام پدر سید منصور  
شــماره شناســنامه 1286022509 نســبت با متوفی فرزند 7 - معصومه خدارحمی  
نام پدر ســید منصور  شماره شناســنامه 1281073288 نســبت با متوفی فرزند اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی مــی نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
 آگهی ظرف مــدت یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهــد گردید . 

م الف: 927082  شاه نظری. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 
حصر وراثت

5/96  آقای مرتضی رضائی حیدری دارای شناســنامه شــماره 2165 شرح دادخواست 
کالسه  9900291  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان عبدالکریم رضایی حیدری به شناسنامه شماره 22 در تاریخ 1399/4/18 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- عیدی محمــد رضایی حیدری فرزنــد عبدالکریم، ش.ملــی 1288797214 ، 
ت.ت 1345 صــادره از لنجان )پســر متوفــی( 2- غالمرضا رضایی حیــدری فرزند 
عبدالکریــم، ش.ملــی 1170552684 ،ت.ت 1350 صادره از لنجان )پســر متوفی( 
3- حســین رضایی حیدری فرزند عبدالکریم، ش.ملی 1170630715 ، ت.ت 1356 
صادره از لنجان )پســر متوفی( 4- مهدی رضایی حیدری فرزنــد عبدالکریم، ش.ملی 

1170768237 ، ت.ت 1363 صــادره از لنجان )پســر متوفــی( 5- مرتضی رضایی 
حیدری فرزنــد عبدالکریم، ش.ملــی 117121389 ، ت.ت 1364 صــادره از لنجان 
)پســر متوفی( 6- جواد رضایی حیدری فرزند عبدالکریــم، ش.ملی 1160033269، 
ت.ت 1368 صــادره از لنجان )پســر متوفی( 7- علــی اکبر رضایی حیــدری فرزند 
عبدالکریــم، ش.ملــی 1160264236 ، ت.ت 1373 صادره از لنجان )پســر متوفی( 
8- خدیجــه رضایی حیدری فرزنــد عبدالکریــم، ش.ملــی 1170577342 ، ت.ت 
1352 صادره از لنجان )دختر متوفی(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یــک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 926614  شــعبه پنجم حقوقی شورای

 حل اختالف لنجان
ابالغ رای

5/97 شماره پرونده: 47/99 ، شــماره دادنامه: 153 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی 
 شــورای حل اختالف لنجان، خواهان: رضا چنگالی فرزند حســن به نشانی زرین شهر 
خ معلم نمایشگاه خان محمدی، خوانده: بهنام فضلی شش بلوکی فرزند خداداد به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: انتقال سند، گردشکار: شورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشورتی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای رضا چنگالی به 
طرفیت آقای بهنام فضلی شــش بلوکی مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند یک دستگاه 
سواری به شماره انتظامی 516 هـ 46 ایران 63 به مبلغ 180/000/000 ریال با احتساب 
کلیه خسارات قانونی وارده شــورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایعه 
نامه مورخ 94/6/20 و تصویرکارت مشخصات وسیله نقلیه و استعالم از پلیس راهور که 
حاکی از آن اســت که مالکیت خودرو مذکور به نام بهنام فضلی شش بلوکی می باشد و 
توجها به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه نیز ارسال ننموده اســت لذا شورا مستندا به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی تشــکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
 مدنی حکم به محکومیت خوانده به انتقال ســند مالکیت خودرو زانتیا به شماره انتظامی
 516 هـ 46 ایران 63 به نام خواهان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/000/000 
ریال بابت خسارت دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکــم عمومی و حقوقی لنجان می باشــد. 
حقوقــی  دوم  شــعبه  قاضــی  ملــت  محمدرضــا   926903 الــف:   م 

شورای حل اختالف لنجان

استاندار چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای تجارت و سرمایه گذاری دارد
استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با سفیر اتریش در ایران اظهار داشــت: امیدواریم در سفر های بعدی با یک تیم اقتصادی قوی شاهد حضور شما در این 
استان باشیم.اقبال عباسی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری به عنوان مرتفع ترین استان ایران به شمار می رود، گفت: این استان از بیشترین تابش آفتاب 
و پاک ترین آب و هوا برخوردار است و در مرکز کشور در همجواری اســتان های بزرگی مانند اصفهان و خوزستان قرار دارد.عباسی اضافه کرد: مردمچهارمحال و 
بختیاری خونگرم، زحمتکش و مهمان نواز هستند و ظرفیت های بسیاری برای کار و تجارت و سرمایه گذاری در این استان وجود دارد.وی به تولید ۲۰ درصد از بادام 
مرغوب کشور در این استان اشاره کرد و افزود: این بادام با عنوان بادام مامایی در دنیا معروف است و ساالنه ۲۴ هزار تن تولید بادام در استان وجود دارد.عباسی 
افزود: تولید ۲۰ درصد ماهی های سردابی کشور، بیش از ۱۰ تن میوه صادراتی از قبیل هلو و انگور، تولیدات گوشت و لبنیات از جمله دیگر نقاط قوت استان در بخش 
تولیدات کشاورزی و دامداری است، ضمن اینکه به دلیل برخورداری از بیشترین تابش خورشید در کشور استفاده از انرژی خورشیدی حائز اهمیت است.وی 
ادامه داد: چندین پروژه عمرانی از طریق مشارکتی و سرمایه گذاری در استان در حال اجراست که می توان به راه آهن، راه، پساب آب های سطحی و تصفیه خانه 
 فاضالب اشاره کرد.عباسی در پایان گفت: باالتر از همه این ظرفیت ها، وجود مردمانی پاکدست، قابل اعتماد و زحمتکش در استان است که آماده هر گونه فعالیت

 اقتصادی در استان هستند.سفیر اتریش در جمهوری اسالمی ایران در سفر دو روزه خود از جاذبه های گردشگری، صنعت و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری 
دیدن کرد.

مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان: 

 38 مدرسه در حاشیه راه های چهارمحال و بختیاری ایمن سازی شد
مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: طی ســال جاری ۱۹ مدرسه در حاشــیه راه های استان ایمن سازی فیزیكی و ۱۹ مدرسه 
ایمن سازی نرم افزاری شد.احمد جمشــیدی پیش بینی كرد این تعداد تا پایان سال به ۳۰ مدرسه برسد.وی با اشــاره به ایجاد 5 هزار تابلو اخطار و هشدار در 
جاده های استان تصریح كرد: همچنین از ابتدای امسال تاكنون 7۰۰ كیلومتر تجدید خط كشــی و ۴۱ نقطه اصالح دید در قوس انجام گرفته است.جمشیدی 
همچنین از شناسایی ۴۹ نقطه حادثه خیز در اســتان خبر داد و گفت: در مرحله نخســت رفع ۲7 مورد از این نقاط مصوب شــده و ۱۰ طرح در همین راستا در 
حال اجراســت.مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ایمن ســازی و بهسازی ســه راهی گهرو- شلمزار، بهسازی و ایمن 
سازی و اصالح نقاط پرتصادف محور پل زمانخان تا سد زاینده رود، اصالح قوسی بعد از روســتای چلوان، بهسازی نقاط پرتصادف امام قیس- سمیرم، ایمن 
ســازی ورودی ناغان، ایمن سازی ورودی منج در شهرســتان لردگان، بهســازی و ایمن ســازی محور لردگان- مالخلیفه از طرح های رفع نقاط حادثه خیز 
استان است.جمشیدی خاطرنشان كرد: ایمن سازی ترانشــه های محور بازفت - مسجد ســلیمان، محور فیل آباد- باباحیدر، محور ناغان- دوپالن- كارون 
۴، ایمن سازی پل سورشجان، ســاماندهی ســه راهی كلواری و اصالح گردنه كت در محور فرخشهر- دزك از طرح های دیگر  به شــمار می رود.چهارمحال و 
 بختیاری دارای ۳ هزار و 7۳۲ كیلومتر راه اســت كه از این میزان ۲5۹ كیلومتر بزرگراه، 7۶۱ كیلومتر راه اصلی، ۲۹۱ كیلومتر راه فرعی و ۲ هزار و ۳۶۹ كیلومتر راه 

روستایی است.



سه شنبه 14 مرداد  1399 / 14 ذی الحجه 1441/ 4 آگوست 2020/ شماره 3037

اشتغال به کار هزار و 500 زندانی مرخص از بند در شیوع کرونا
از زمان شیوع بیماری کرونا تا کنون حدود هزار و ۵۰۰ زندانی استان اصفهان که به مرخصی رفته بودند 
شاغل شدند.مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: این زندانیان پس از اینکه مدت مرخصی 
آن ها تمام شد با ارائه سند معتبر در واحد های خدماتی و صنعتی استان شاغل شدند.اسدا... گرجی 
زاده با بیان اینکه بیماری کرونا در زندان استان با جمعیت حدود ۸ هزار زندانی نیز شیوع پیدا کرد، 
افزود: از این تعداد حدود هــزار و ۵۰۰ زندانی که به مرخصی رفته بودند هــم در کارگاه های جنبی 
مشغول به کار شدند.وی گفت: حدود ۹ هزار و ۵۰۰ زندانی در استان اصفهان دوره های آموزش های 

فنی و حرفه ای را گذرانده اند و برای جذب در بازار کار آماده هستند.

کودکان کار مبتال به کرونا تحت پوشش بهزیستی نیستند
 معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان در خصوص ابتالی کودکان کار اصفهان به کرونا می گوید: 
کودکان کار مبتال و فوتی کرونا تحت پوشش بهزیستی نیستند، ما به سمن هایی که از ما مجوز دارند 
مانند موسسه»سرمد« از همان اسفندماه اقالم بهداشتی و بسته های غذایی ارائه کردیم تا در بین ۱۱۱ 
کودک کار تحت پوشش خود توزیع کنند.مجتبی ناجی،اضافه می کند: در بین ۲۸۰ کودک و نوجوان 
تحت پوشش مراکز شبانه روزی ما نیز هیچ مورد ابتال و مشکوکی گزارش نشده است.ناجی تصریح 
می کند: گزارش های موجود برای سمن هایی است که زیر نظر سایر نهادها هستند و کار تخصصی این 
حوزه را انجام نمی دهند و زیر نظر دستگاه هایی هستند که فقط برای سمن ها مجوز صادر می کنند و 
مراکزی که زیر نظر ما هستند به دلیل اینکه پروتکل های بهداشتی کشوری دارند و اقالم بهداشتی 

به شکل مشخص و یکدست توزیع می شود، این موارد دیده نمی شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

تاسیس و راه اندازی خانه های هالل در استان اصفهان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان از راه اندازی خانه های هالل با هدف توســعه 
و گســترش آموزش های همگانی آمادگی مقابله با حوادث و بالیا در اســتان اصفهان خبر داد.

علی محمد هاشمی بیان داشــت: خانه های هالل با محوریت آموزش همگانی در سراسر استان 
از جمله روســتاها ایجاد شــده و دوره های آمادگی در برابر حوادث در رده های سنی گوناگون و 
اقشــار مختلف جامعه در این مراکز برگزار می شــود.وی با بیان اینکه آموزش مواردی همچون 
آمادگی جوامع محلی در برابر مخاطرات شایع در کشــور همچون سیل ، زلزله و سایر حوادث در 
کنار آموزش کمک های اولیه در دستورالعمل تشــکیل خانه های هالل قرار گرفته است ، افزود: 
گروه هدف جامعه آمــاده در مخاطرات شــامل خردســاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن 
هســتند و افزایش دانش ، مهارت و درک از خطر شــهروندان ، واکنش جامعه در برابر حوادث 
و بحران ها به همراه کمک به ظرفیت ســازی و توانمنــد کردن جوامع محلی بــه ویژه در مناطق 
پر خطر روســتایی از مهم ترین اهداف تشــکیل خانه هالل به شــمار می روند.محمد هاشــمی 
در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کــرد: خانه های هالل ضمن اینکــه ظرفیت باالیی در 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی ایجــاد می کنند ، انتظار می رود مهم تریــن اثر خود را بر موضوع 
مدیریت بحران در مراحل پیشــگیری ، آمادگی و مقابله با بالیا بگذارند و مضافا با توســعه این 
طرح از ســوی جمعیت هالل احمر ضمن اینکه کارها در قبل و حین بحران با هدایت جمعیت، به 
خود مردم واگذار می شود، سرعت و کیفیت خدمات و امدادرســانی ها نیز افزایش چشمگیری 
خواهد داشت.این مقام مســئول با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یکصد خانه هالل به صورت 
هماهنگ در سطح اســتان در حال فعالیت هستند، خاطرنشــان کرد: اصول کمک های اولیه و 
راهکارهای چگونگی مقابله صحیح با مخاطرات مختلــف از محورهای اصلی فعالیت این مراکز 
 اســت و این تعداد مرکز در مرحله اول فعال شــده اند و در نیمه دوم سال به شــمار آنها افزوده 

خواهد شد.

تا کنون بیش از 180 رأس کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده کاله قاضی تلف شده اند؛

طاعون؛ در کمین حیات وحش کاله قاضی

در حالی که مردم و رسانه ها و تقریبا همه توجهات معطوف به بیماری 
کشنده و پیش رونده کرونا در کشور است، بیماری کشنده ای در میان 
حیوانات در مناطق مرکزی ایران شیوع یافته است. طاعون البته از نوع 
مخصوص نشخوار کنندگان کوچک، بر اســاس آماری که رسما اعالم 
شده تا کنون بیش از ۱۸۰ رأس کل و بز وحشی را در منطقه کاله قاضی 
اصفهان به دام مرگ کشانده است؛ آماری که محیط زیست اعالم کرده 
بدون شک بیش از این تعداد است؛ اما با توجه به گستردگی منطقه و 
وحشی بودن حیوانات امکان آمارگیری دقیقی از آن وجود ندارد. طاعون 
نشخوار کنندگان البته پیش از این هم در ســال ۹4 در مناطق مرکزی 
ایران شیوع پیدا کرد و در آن زمان موجب تلف شدن نیمی از قوچ و میش 
های پارک ملی خجیر و تلفات زیاد در سایر مراتع ملی شد. حال دوباره 
این بیماری برگشته و ظاهرا در حال پیشروی در حیات وحش استان 
است. بر اساس اعالم دیدبان محیط زیست، نخستین بار زمستان سال 
گذشته شیوع این بیماری در پارک ملی کاله قاضی محرز شده و منجر 
به مرگ تعدادی کل وبز وحشی در این منطقه شد.با اقدامات همه جانبه 
نیروهای محیط زیست اصفهان در آن زمان، بیماری در بخش محدودی 
از پارک مهار شده و بدون سرایت به ســایر قسمت های منطقه کنترل 
شد.با شروع تابستان و آغاز فصل گرما، حیات وحش برای دسترسی 

به منابع آبی از ارتفاعات به ســمت پایین دســت و آبشخورها حرکت 
کرده و بیماری مجددا در کاله قاضی مشاهده شد.محیط بانان اواسط 
خردادماه چند الشه کل وبز وحشی را مشــاهده کردند. نمونه گیری از 
الشــه ها انجام و برای اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ارسال شده 
و نتیجه آزمایشــات شــیوع طاعون نشــخوارکنندگان کوچک را تایید 
کرد.پس از اعالم نتیجه آزمایشــات، نیروهای محیط زیست اصفهان 
اقدامات جامعــی را برای کنترل بیماری آغاز کرده اند. گفته می شــود 
یکی از اصلی ترین دالیل شیوع این بیماری در میان حیوانات وحشی 
آوردن گله های دامداران به مراتع برای کم کردن از هزینه های چرای دام 
است. این بیماری صرفا از طریق دام اهلی به نشخوارکنندگان وحشی 
به خصوص کل و بز منتقل می شــود. طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
در دام اهلی با روش واکسیناسیون، قرنطینه، معدوم سازی دام های 
آلوده و گاها معدوم ســازی تمام دام های یک گله کنترل می شود؛ اما 
به دلیل عدم امکان زنده گیری و واکسیناســیون جانوران وحشــی، 
درمان این بیماری در حیات وحش عمال میسر نیست.هر چند تا کنون 
اقداماتی مانند ضدعفونی آبشــخورها، پایش مستمر و معدوم سازی 
بهداشتی الشــه ها، هماهنگی با اداره دامپزشکی برای واکسیناسیون 
دلم های اهلی حاشــیه پارک ملی کاله قاضی و تشکیل ستاد مدیریت 

بحران صورت گرفته؛ اما این بیمــاری همچنان تلفات بر جا می گذارد. 
بیماری طاعون نشــخوارکنندگان ابتدا بره ها و بزغاله ها که سیســتم 
ایمنی ضعیف تری دارند و ســپس حیوانات بالغ و مســن را از پای در 
می آورد. طبق بررسی های انجام شده،شیوع این نوع خاص از بیماری 
در مناطق و زیستگاه هایی که کفتار و پلنگ در آن وجود ندارد و یا تعدد 
و کثرت آنها محدود و معدود است بیشــتر به چشم می خورد،به واقع 
پلنگ ها با شــکار گونه های ضعیف از حیوانات مبتال شده به بیماری 
مذکور و از سوی دیگر خورده شدن بقایای جسد این حیوانات از طریق 
کفتارها،امکان شیوع بیماری مورد اشــاره را از بین می برند.در چنین 
شــرایطی طبیعتا در مناطقی که گونه های پلنگ و کفتار از لحاظ تعداد 
با محدودیت های روبه رو هستند، بیماری مورد اشاره ضریب تشدید و 
شیوع هر چه بیشتری پیدا می کند.به هر ترتیب طاعون،سایه مرگ را بر 
پیکر قوچ،میش،بز و کل افکنده است و می طلبد سازمان محیط زیست 
به نحوی جدی تر در این عرصه ورود کند،در غیر این صورت شاهد تلفات 
هر چه بیشتری در این عرصه خواهیم بود و به تبع تشدید تلفات چرخه 
محیط زیســت را با عوارض و پیامدهای ناخوشایند دیگری همراه می 
سازد که با این اوصاف لزوم دقت نظر هر چه بیشتری برای مهار و رفع و 

دفع ویروس طاعون را دو چندان می سازد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
مدارس تحت هر شرایطی از ۱۵ شهریور باز خواهد 
شد و معلمان و فرهنگیان در مدرسه حضور خواهند 
داشت.اعتدادی اظهار کرد:  معلمان از ۱۵ شهریور 
در مدرسه حضور خواهند داشت.وی افزود:برنامه 
ریزی برای شروع ســال تحصیلی در سه وضعیت 

زرد، سفید و قرمز انجام شــده که دغدغه  اولیا در 
خصوص ســالمتی دانش آمــوزان در این برنامه 
ریزی ها لحاظ شده است تا در تمامی وضعیت ها، 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی به 
نحو مطلوب رعایت شــده و فرآیند تعلیم و تربیت 
دانش آمــوزان تــداوم یابد.مدیــر کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه 
به وضعیت سفید، زرد یا قرمز که از طرف دانشگاه 
علوم پزشکی مشخص شود، دســتورالعمل های 
مربوطه را برای حفظ سالمتی دانش آموزان اعمال 
خواهیم کرد.اعتدادی بیان کرد: مدارس تحت هر 
شرایطی از ۱۵ شــهریور باز خواهد شد و معلمان و 
فرهنگیان در مدرســه حضور خواهند داشت مگر 
اینکه ســتاد مدیریت کرونا تمام ادارات را تعطیل 

کند و مدارس هم بســته شــود.وی با اشــاره به 
اینکه شبکه دانش آموزی»شــاد « به عنوان یک 
تولیــد ملی و دســتاورد مهم داخلی امســال هم 
همچون ســال گذشــته اولویت اصلی آموزش و 
پرورش اســت، افزود: براســاس اهمیت مدرسه 
محوری، اختیاراتی را به مدیران و شــورای مدرسه 
داده ایم تا با توجه به شــرایط، اســتمرار آموزش 
را داشــته باشــند.اعتدادی بیان کرد: بــا توجه به 
شــرایط و امکانات شهر ها و روســتا ها، معاونین 
آمــوزش و پــرورش اصفهان موظف هســتند که 
شهر به شهر و روســتا به روســتا و دانش آموز به 
 دانش آمــوز، امکانات از جمله اینترنت و گوشــی
 موبایل را شناســایی کنند و درصدد رفع مشکالت 

برآیند.

مدارس تحت هر شرایطی از 15 شهریور باز خواهد شد

طبق بررسی های انجام شده،شیوع این نوع خاص از 
بیماری در مناطق و زیستگاه هایی که کفتار و پلنگ در آن 
وجود ندارد و یا تعدد و کثرت آنها محدود و معدود است 

بیشتر به چشم می خورد

به مناسبت دهه والیت؛

جریمه های رانندگی را اقساطی بپردازید
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از اقساطی شــدن پرداخت جریمه های رانندگی به مناسبت 
دهه والیت خبر داد.ســرهنگ  محمدرضــا محمدی با اعالم ایــن خبر، اظهار کــرد: پلیس راهور 
اســتان در راســتای ارائــه خدمات به 
مالــکان و متصرفان وســایل نقلیه ای 
که بــه دلیل تخلفــات رانندگــی باالی 
۱۰ میلیون ریال، وســایل نقلیــه آنها در 
پارکینــگ متوقــف شــده، اقــدام به 
تقســیط تخلفات رانندگــی و ترخیص 
وسایل نقلیه خواهد کرد.رییس پلیس 
راهور اســتان افزود: فرصت اســتفاده 
از این  طــرح تنها تــا پایان مــرداد ماه 
اســت.ه نقل از پلیس راهور استان، وی 
خاطرنشــان کرد: وســایل نقلیه ای که با دســتور  قضایی، ارتکاب دو تخلف حادثه ساز، مصرف 
مشــروبات الکلی، قرص های روانگردان و مواد مخدر توقیف شده باشــند، یا بیش از 4۰ درصد 
 از تخلفات معوق آنان حادثه ســاز بوده و یا خودرو  در ســن فرســودگی باشد، شــامل این طرح 

نخواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

 سوختن مرد اصفهانی و همسرش 
هنگام سوخت گیری

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از وقوع حادثه آتش ســوزی یک دســتگاه خودرو در حال 
سوخت گیری با گاز ال پی جی و ســوختگی 6۰ درصدی مالک و ۸۰ درصدی همسر وی خبر داد.

سرهنگ محمدرضا خدادوســت اظهار داشــت: ماموران کالنتری ۱۸ این فرماندهی در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش سوزی یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام، به 
منظور بررسی موضوع در محل حاضر شدند.وی افزود: در بررسی های صورت گرفته توسط ماموران 
مشخص شد، خودروی مذکور حین سوخت گیری با گاز ال پی جی بوده که دچار سانحه آتش سوزی 
شده است.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه با حضور عوامل آتش نشانی آتش مهار 
شد، اظهار داشت: مالک خودرو به همراه همسرش در پارکینگ منزل شان در حال سوخت گیری 
بودند که انفجار اتفاق می افتد و مالک خودرو 6۰ درصد و همسر وی ۸۰ درصد از ناحیه سر، صورت 

ودست ها دچار سوختگی می شوند.

کشف و توقیف 15 هزار لیتر سوخت قاچاق
۱۵هزار لیتر ســوخت قاچاق در اصفهان کشــف و توقیف شــد.رییس پلیس امنیــت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصــادی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان، با اطالع از دپوی ســوخت قاچاق در گاراژ، موضــوع را در دســتور کار خود قرار 
دادند.ســرهنگ کامران ریاحی افزود: مامــوران پس از هماهنگی با مقــام قضایی به محل مورد 
نظر اعزام شدند و یک دســتگاه خودروی کامیون تانکردار در حال تخلیه ســوخت به داخل تانکر 
زیر زمین را مشــاهده کردند.وی افــزود: در این عملیات ۱۵هــزار لیتر ســوخت گازوئیل قاچاق 
 که ارزش آن برابر اعالم کارشناســان مربوطه ۷۰۰میلیون ریال اســت، کشــف و متخلف تحویل

 مراجع قضایی شد.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

آزمون کارشناسی ارشد این هفته 
برگزار می شود؛

رقابت بیش از 4۶ هزار 
داوطلب اصفهانی

رییس ســتاد برگزاری آزمون های دانشگاه 
اصفهان گفت: آمــار کل داوطلبان اســتان 
اصفهان در کنکور کارشناسی ارشد 46 هزار و 
6۱۰ نفر است که از این تعداد ۲4 هزار و ۹۲۹ 
نفر را خانم ها و ۲۱ هــزار و 6۸۱ نفر را آقایان 
تشــکیل می دهند.محمدرضا ایروانی اظهار 
کرد: آزمون کارشناسی ارشد در ۱۳۳ رشته و 
روزهای پنجشــنبه، جمعه و شنبه این هفته 
برگزار می شــود که از این تعداد 64 رشــته 
شناور است؛ بدین معنا که دانشجو می تواند 
عالوه بر رشــته اصلی خود یک رشــته دیگر 
را نیز به عنوان رشــته شــناور امتحان دهد.

وی افزود: آزمون این 64 رشــته شناور روز 
شنبه برگزار  می شود و بیشتر داوطلبان روز 
شنبه آنانی هستند که پنجشنبه و جمعه نیز 
در آزمون رشــته اصلی خود شرکت کرده اند.

رییس ســتاد برگزاری آزمون های دانشگاه 
اصفهان خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند 
کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را از 
روز دوشــنبه، ۱۳ مردادماه تا چهارشنبه ۱۵ 
مردادماه از طریق ســایت سازمان سنجش 
آموزش کشور دریافت کنند؛ باجه رفع نقص 
نیز از سه شنبه ۱4 مردادماه تا صبح شنبه ۱۸ 
مردادماه فعال اســت.ایروانی با بیان اینکه 
شــروع فرآیند آزمون ســاعت هشت صبح 
اســت و پایان زمان آن نیز بستگی به رشته 
امتحانی دارد، عنوان کــرد: 6۹4 هزار و 4۱۷ 
کارت در کل کشــور صادر شــده است که از 
این تعداد 644 هــزار و ۵۵۸ نفر را خانم ها 
و ۳4۹ هــزار و ۸۵۹ نفر را آقایان تشــکیل 
می دهند.رییس ستاد برگزاری آزمون های 
دانشــگاه اصفهان عنوان کرد: در ســال ۹۸ 
تعداد حوزه هــای امتحانــی ۱64 عدد بود، 
اما امســال به ۲۳6 حوزه افزایش پیدا کرده 
است تا فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.

وی گفت: این آزمون عالوه بر شهر اصفهان، 
در چهار شهرستان شاهین شهر، نجف آباد، 

گلپایگان و کاشان برگزار می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: پیش بینی شــده تا پایان شهریور ماه شــرایط ایجاد گرد و غبار به دلیل فعال شدن کانون های گرد و غبار 
در استان اصفهان وجود داشته باشــد.منصور شیشه فروش با اشــاره به تشــکیل جلســه کنترل کاهش گرد و غبار و کاهش آلودگی هوا در استان اصفهان 
اظهار داشت: به دلیل نزدیک شــدن به پاییز و شــدت گرفتن آلودگی هوا از اول ســال تاکنون چندین جلسه با عنوان کارگروه کاهش شــرایط اثرات گرد و 
غبار و آلودگی هوا برگزار شــده و در این راســتا اقدامات بسیاری انجام شــده اســت.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان این که جلسات 
مدیریت بحران نیز برای آلودگی هوا و گرد و غبار تشــکیل شد و اســتراتژی های پیشگیرانه به دستگاه ها ابالغ شد، افزود: ســطح استان اصفهان ۱۰ میلیون 
و ۷۰۰ هزار هکتار اســت که حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از آن بیابانی اســت، اصفهان هم مرز با کویر مرنجاب قم و ســمنان، کویر یزد در منطقه انارک و 
جندق و خراسان جنوبی است.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از سال ۹۲ تا ســال ۹۹ حدود ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار نهال کاری در استان اصفهان 
در مناطق بیابانی انجام شــده اســت، عنوان کرد: در راســتای بیابان زدایی تاکنون در ۳۰ هزار هکتار از بیابان های اصفهان مالچ پاشــی انجام شــده است.

وی با اشــاره به این که در سال گذشــته حدود ۸۰۰ هکتار مالچ پاشی انجام شده اســت، تصریح کرد: بر اســاس آیین نامه مصوب دولت با عنوان آیین نامه 
 مقابله با گرد و غبار ، منابع طبیعی مامور این کار شــده  و در ســال گذشــته حدود ۲4 میلیارد تومان مالچ پاشــی و ۱۹ میلیارد تومان هم عملیات نهال کاری

 انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان :

گرد و غبار تا پایان تابستان در اصفهان ادامه دارد

 براساس مصوبه شماره ۵/۳۰۸ مورخ ۹۹/۳/۱۷  شورای اسالمی شهرفالورجان این شهرداری در نظر دارد فک های متحرک) سازه های تبلیغاتی( 
در سطح شهر را جهت نصب بنرهای تبلیغاتی طبق شرایط  ذیل  بر اساس قیمت کارشناســی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک 
سال شمسی واگذار نماید. قیمت پایه اجاره هر عدد ســازه تبلیغاتی بر اساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ ۲4۵۰۰۰۰ ریال و جمعا برای 4۰ عدد 
سازه تبلیغاتی ماهیانه مبلغ ۹۸۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده تجدید مزایده خواهد بود. شرکت کنندگان باید آخرین قیمت 
پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۳۰ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. کمیسیون در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است. جهت اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی فالورجان   www.falavarjan.ir مراجعه نمایند. 

آگهی تجدید مزایده

جواد نصری- شهردارم الف:927161

نوبت اول



دادگاه حکمیت ورزش قرار است 26 شهریورماه برای رسیدگی به پرونده شکایت فدراسیون جودوی ایران علیه تعلیق از سوی فدراسیون جهانی در سوئیس برگزار 
شود.فدراسیون جودو با هماهنگی مسئوالن ورزش کشور که ماه هاست برای نوشــتن لوایح و دفاع از حقانیت جودوی ایران در تالش هستند، به همراه هزاران 
جودوکار در سراسر کشور که نتیجه دادگاه CAS  برایشان اهمیت ویژه ای دارد، اکنون چشم انتظار صدور روادید هیئت اعزامی ایران هستند تا این گروه به موقع 
در دادگاه حاضر شوند .آنطور که فدراســیون جودو اعالم کرده، با وجود هماهنگی های صورت گرفته وزارت ورزش و جوانان با وزارت امور خارجه و همکاری این 
وزارتخانه و ارسال یادداشت به سفارت سوئیس در ایران، متاسفانه این سفارتخانه تاکنون هیچ گونه همکاری با فدراسیون جودو نداشته است.این عدم همکاری 
نگرانی های زیادی را در خصوص اعزام به موقع هیئت اعزامی به دادگاه حکمیت ورزش ایجاد کرده است. اقدامی که در صورت سهل انگاری، ممکن است عواقب 

بسیار زیادی برای جودوی کشور در پی داشته باشد.

نگرانی فدراسیون جودو، از روند صدور ویزای سوئیس

سه شنبه 14 مرداد  1399 / 14 ذی الحجه 1441/ 4 آگوست 2020/ شماره 3037

شرط پرسپولیس برای جذب یک اسپانسر
باشگاه پرسپولیس برای عقد قرارداد با یک شرکت مواد غذایی شرطی دارد که باید عملی شود.

پس از آن که باشگاه اســتقالل قرارداد همکاری با یک شــرکت مواد غذایی امضا کرد، اخباری 
درباره همکاری باشــگاه پرسپولیس با 
این برند مواد غذایی نیز منتشــر شد. 
در همین زمینه حتی مهدی رســول پناه 
سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز خبر 
از همکاری با این برند مواد غذایی برای 
حل مشکالت مالی باشگاه داد.در همین 
راستا، اما شنیده می شود حضور برخی 
افراد باعث شــده باشگاه پرسپولیس و 
کارگزاری طرف قرارداد این باشگاه، فعال 
تمایلی به عقد قــرارداد با این برند مواد 

غذایی نداشته باشند و به همین دلیل اعالم کرده اند فقط در صورتی حاضر به عقد قرارداد هستند 
که این همکاری بدون واسطه و نفر سومی باشد و قرارداد بین طرفین نیز به صورت رسمی امضا 
شود. با این شرایط باید دید که آیا این اتفاق رخ خواهد داد یا اینکه باشگاه پرسپولیس راه دیگری 

را برای درآمدزایی در پیش می گیرد.

جام حذفی؛ متمرکز در تهران، تبریز یا اصفهان؟
دوشنبه شب هفته آینده با برگزاری دیدار استقالل برابر ســپاهان تکلیف تیم  چهارم راه یافته به 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی مشــخص خواهد شــد. قبل از این بازی پرسپولیس در ماهشهر 
،تراکتور در ارومیه و نفت در مسجد سلیمان جواز کســب صعود به مرحله نیمه نهایی را دریافت 
کرده بودند. در سال های قبل با توجه به وجود تماشــاگران قرعه میزبانی در مراحل پایانی برای 
تیم ها خیلی مهم و حیاتی بود و تیم ها با این قرعه می توانســتند از این موضوع بهره الزم ببرند.

در میان چهار تیم احتمالی تنها تیمی که می تواند ادعا کند بدون توجه به حضور هواداران ، تنها به 
جهت آب و هوایی دوست دارد از شرایط میزبانی بهره ببرد تیم نفت مسجد سلیمان است که این 
تیم نیز به جهت میزبانی در مرحله یک چهارم نهایی تنها در صورتی می تواند میزبان مرحله نیمه 
نهایی شود که استقالل برابر سپاهان پیروز شود ،در قرعه کشی با استقالل روبه رو شود و در ادامه 
با توجه به میزبانی هر دو تیم در مرحله قبل در قرعه کشی میزبانی هم برنده شود که احتمال آن 
بسیار کم است.از میان چهار تیم نیمه نهایی حداقل دو تیم پرسپولیس و یکی از دو تیم سپاهان 
و استقالل قطعا حضور دارند که می بایست از 24شهریور رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را برگزار 
کنند. شــرایط آب و هوایی تهران ،اصفهان و تبریز نیز این روزها به شدت گرم است و برای تیم ها 

مکان برگزاری آن با توجه به عدم حضور تماشاگران تفاوتی نخواهد داشت.
ســازمان لیگ در صورت عدم برگزاری فینال در روز ششم شــهریور از هفتم تا یازدهم شهریور به 
جهت ایام شهادت ساالر شهیدان شرایط برگزاری فینال را ندارد و بعد از آن هم تیم ها زمان کافی 
برای آمادگی مطلوب با  یاران جدید را برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا به میزان کافی ندارند.

به نظر می رسد بهترین تصمیم برای  سازمان لیگ قبل از برگزاری مرحله نیمه نهایی انتخاب  یکی 
از سه شهر تهران ،اصفهان و یا تبریز به صورت  قرعه کشی باشد .هر سه شهر یاد شده  حداقل دو 
ورزشگاه مناسب برای برگزاری رقابت ها دارند  تا تیم ها بدون سفر و به صورت متمرکز مرحله نیمه 
نهایی را سوم شهریور و فینال رقابت ها را ششم شهریور برگزار کنند .این تصمیم باعث می شود تا  
توان جسمی تیم ها در رفت و آمد بیشــتر هدر نرود و همچنین فرصت کافی برای آمادگی هر چه 
بیشتر  تیم های  شرکت کنتده  در لیگ قهرمانان آســیا فراهم باشد،ضمن اینکه قبل از تاسوعا و 

عاشورای حسینی تکلیف فصل 99_98فوتبال ایران مشخص خواهد شد.

کفاشیان در واکنش به توقیف اموال خودش و فدراسیون فوتبال از سوی شستا؛

منتظریمببینیمچهبالییسرمانمیآید!
علی کفاشیان، نایب رییس اول فدراســیون فوتبال، پیرامون مسائل 
مختلف از جمله توقیف اموال این فدراســیون از سوی شستا، شایعه 
توقیف حســاب بانکی خودش و همینطور رفع ایرادهای اساســنامه 

صحبت کرد.
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر صدور دستور توقیف اموال فدراسیون 
فوتبال با پیگیری های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از طریق 
مراجع قضایی صادر شده که هنوز واکنشی از سوی این فدراسیون را به 
دنبال نداشته است. در این زمینه شایعاتی مبنی واگذاری چک ارزی 
فدراســیون فوتبال به شســتا برای تامین مطالبات مارک ویلموتس 
وجود دارد که ظاهرا امضای علی کفاشــیان پای این برگه چک وجود 
داشته و حاال به جز فدراسیون، پای کفاشــیان هم به پرونده باز شده 
است در حالی که او در آن دوران محروم و از فدراسیون دور بود.کفاشیان 
درباره اخبار مربوط به این موضوع و سکوت فدراسیون فوتبال گفت: من 
چند روزی است که به ساختمان فدراسیون فوتبال نرفتم که ببینم باز 
است یا نه. بسته بودنش را هم نمی دانم، تا االن که چیزی نشنیده ام.

وی در واکنش به اینکه باالخره شســتا چک ارزی ارائه شده از سوی 
فدراسیون فوتبال را از طریق مراجع قضایی برگشت زده یا خیر گفت: 
چیزی نشنیدم. من هم روزنامه ها و خبرگزاری ها را می خوانم. ظاهرا 
فدراسیون برای ضمانت 2 میلیون یورویی که دریافت کرده بود، چکی 
را به شستا داده است. این پول هم االن در فیفا موجود است اما هنوز 
 نتوانستند دریافت کنند. فعال که فدراســیون نرفتم و اخبار رسانه ها را 

می خوانیم و منتظریم ببینیم چه بالیی به سرمان می آید. )با خنده(
وی  در واکنش بــه اینکه ظاهــرا امضای او هم ضمیمــه چک ارزی 
ارائه شده به شستا بوده و حاال حســاب و اموال او هم تا زمان تسویه 
حســاب با شســتا توقیف می شــود، اظهار کرد: من که زمان حضور 
 ویلموتس محروم بودم. چیزی ندیدم و امضا نکردم. شاید فدراسیون

 از حســابی به شســتا چک داده که امضای من هم از قدیم تعهد آور 
بوده است.

نایب رییس فدراسیون در واکنش به اینکه در این صورت این موضوع 
به معنای ایجاد مشکل برای اوست، گفت: معموال امضای رییس، نایب 
رییس و خزانه دار در این قبیل اســناد تعهد آور اســت اما از زمانی که 
در سال 9۷ بازنشسته شدم، هیچ مدرکی را امضا نکرده ام.وی درباره 
اینکه در صورت توقیف اموال فدراســیون فوتبال یک آبروریزی بزرگ 
رخ می دهد و در آسیا و جهان وجهه خوبی ندارد، گفت: فدراسیون این 
پول را دارد ولی حاال نمی تواند به ایران بیاورد. وزارت ورزش باید در این 

زمینه کمک کند تا مشکالت را حل کنیم.

از دیگر اخبار مهم در فدراسیون فوتبال، رفع ایرادهای مربوط به اصالح 
اساسنامه این فدراسیون است که حیدر بهاروند چندی قبل اعالم کرد 
ایرادهای مدنظر فیفا رفع شــده و منتظر پاسخی از این نهاد هستند تا 

تدارکات الزم برای برگزاری مجمع و انتخابات را انجام دهند.
کفاشــیان درباره حل ایرادهــای مربوط به اساســانامه اظهار کرد: ما 
حدود یک ماه قبل ایرادها را در هیئت رییسه برطرف کردیم و برای فیفا 
فرستادیم. در دوران ریاست من هم وقتی اصالحات انجام شد و به فیفا 
رفت، آن ها پاسخی ندادند. االن هم پاسخی ندادند که می تواند مبنی 
بر نبودن ایراد در اساسنامه باشد. چون اگر اساسنامه اشکالی داشت، 
سریعا پاسخ می دادند. به نظرم اساسنامه تایید می شود.وی با بیان 
اینکه فدراسیون فوتبال باید برای آخرین بار با فیفا مکاتبه کند، افزود: 
به اعتقاد من اساسنامه مشکلی ندارد که فیفا پاسخی نداده است. اگر 
نظری داشتند می گفتند. حاال ما باید با آن ها مکاتبه کنیم و بگوییم می 

خواهیم انتخابات را برگزار کنیم.
نایب رییس این فدراسیون در پاســخ به این سوال که آیا انتخابات تا 
اواخر آبان یا اوایل آذر برگزار می شــود یا خیر اظهار کرد: به نظرم این 
اتفاق می افتد. ما می توانیم برای تایید اساسنامه هم اگر نتوانستیم 
مجمع برگزار کنیم، از اعضا نظرخواهی کنیم. اگر موافق اساسنامه بودند، 

آن را تایید می کنیم و وارد مرحله انتخابات می شویم.کفاشیان درباره 
اینکه شایعاتی مبنی بر طوالنی شدن پروســه انتخابات تا پایان سال 
جاری وجود دارد، تاکید کرد: این اتفاق به نفع فوتبال نیســت، به نفع 
ماست که انتخابات برگزار شود.در خبرها آمده بود که احتمال دارد تیم 
ملی ســه بازی خانگی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی را به علت 
شیوع گسترده کرونا در ایران در کشور ثالث برگزار کند که این موضوع 
در صورت صحت داشــتن، به ضرر ایران است. کفاشــیان می گوید: 
مگر در کشورهای دیگر کرونا نیســت؟ من نمی دانم این خبر از کجا 
آمده و در جریان نیســتم.وی درباره اینکه ظاهرا آل اشپورت، شرکت 
تامین کننده البســه تیم های ملی هم قراردادش را فسخ کرده است 
که این موضوع در آســتانه بازی های ملی یک معضل بزرگ حساب 
می شــود، گفت: نمی دانم. من در جریان قرارداد نیستم و نمی دانم 
چه شــرایطی میان طرفین وجود داشــت. هیچ تماسی با فدراسیون 
نداشتم.کفاشیان در واکنش به اینکه آیا فدراسیون درخواستی برای 
برگزاری جلسه هیئت رییسه نداشته و موضوعی را گزارش نکرده است، 
گفت: آخرین جلســه ما همان 2۵ روز قبل برای اساسنامه بود. حتما 
 موضوعی نبوده یا احساس کردند نیازی به جلسه هیئت رییسه نیست

 که اعالم نکردند.

 رییس فدراسیون هندبال در مجمع عمومی سالیانه 
این فدراسیون با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در 
سال گذشته اظهار داشت: یکی از اقدامات مثبت ما از 
زمانی که به فدراسیون آمدیم این بود که همه باشگاه ها 
را موظف کردیم بدهی های گذشته خود را با بازیکنان 
تســویه کنند و پیگیر شدیم که هر باشــگاهی بدهی 
داشته باشد حق حضور در لیگ را نداشته باشد.علیرضا 
پاکدل،در ادامه افزود: بالغ بر هزار مســابقه در ســال 
1398 برگزار شد. در کمیته داوران آسیا درحال حاضر 
ایران وضعیت بسیار خوبی دارد و 6 کوبل داوری فعال 
از کشورمان در آسیا قضاوت می کنند. عزم فدراسیون 
و وزارت ورزش به خصوص ســلطانی فر این است که 
بتوانیم طبق برنامه رقابت های قهرمانی جوانان جهان 
را در شیراز میزبانی کنیم.پاکدل خاطرنشان کرد: یکی 
از اهداف و شــعارهای ما در فدراسیون بحث آموزش 
است. ما دوره تخصصی بدنسازی را با حضور مدرس 

مطرح جهانی در تهران برگزار کردیــم. با امتیازی که 
از فدراسیون جهانی گرفتیم توانستیم برای اولین بار 
دوره مربیگری بانوان را در کشــور برگــزار کنیم. ما در 
سال 98 توانســتیم ۵۷ دوره آموزشی را برگزار کنیم و 
 تمام سعی ما این است که سطح دانش فنی مربیان را 

باال ببریم.
وی همچنین درخصوص مشــکالت این فدراسیون 
گفت: یکــی از مشــکالت عمده هندبال عــدم ثبات 
این فدراسیون بوده اســت. بدهی های انباشته نیز به 
خاطر بی ثباتی بوده و نفرات قبل کــه کوتاه مدت در 
فدراسیون بودند نتوانستند برنامه های خود را اجرایی 
کنند.رییس فدراسیون هندبال افزود: چشم انداز این 
فدراسیون استعدادیابی اســت و قصد داریم در سال 
1401 در مسابقات نوجوانان آسیا روی سکو برویم. ما 
جزو معدود فدراسیون هایی هستیم که بعد از برگزاری 
مسابقات المپیاد، اســتعدادها را رها نکردیم. مربیان 

فدراسیون در مسابقات آموزش و پرورش نیز حضور 
داشتند و استعدادها را شناسایی کردند. ما کشور را به 
چهار بخش تقسیم کردیم و چه در بخش پسران و هم 
در بخش دختران دائما درحال شناسایی استعدادها 
هستیم. همچنین 8 تیم برتر المپیاد را در یک تورنمنت 
شــرکت دادیم تا بتوانیم اســتعدادها را حفظ کنیم.

پاکدل در پایــان گفت:با وجود بدهی های گســترده 
قبلی ،فدراســیون در ســال 98 هیچ بدهی به جای 
نگذاشته است. همچنین بدهی های مالیاتی مربوط به 
سال های 96 و 9۷ را پرداخت کردیم و تمام بازیکنان، 

مربیان و داوران مطالبات خود را دریافت کردند.

رییس فدراسیون هندبال:

 باشگاه ها را موظف به پرداخت بدهی ها کردیم

چهره  روز

پیشنهاد بهتر آرسنال برای حفظ و حراست از »اوبامیانگ«
 باشگاه آرسنال بعد از درخشش اوبامیانگ در فینال جام حذفی به این ستاره خود قرارداد بهتری 
پیشنهاد داده و احتمال ماندگار شدن او در این تیم بســیار باال ست. پیر امریک اوبامیانگ، ستاره 
خط حمله آرســنال کمتر از یک ســال دیگر تا پایان قراردادش با این تیم فاصله دارد. مذاکره بین 
باشگاه و او مدتی است در جریان دارد ولی دو طرف تا کنون نتوانسته اند برای تمدید قرارداد به توافق 
برسند.ولی بعد از درخشــش اوبامیانگ در فینال جام حذفی و زدن هر دو گل توپچی ها در مقابل 
چلســی که جام قهرمانی را برای این تیم به ارمغان آورد، روزنامه انگلیسی میرر می گوید باشگاه 
آرسنال شرایط پیشنهادی خود به اوبا را بهتر کرده و قرارداد بهتری به او پیشنهاد داده است.از طرف 
دیگر با توجه به عالقه شدید میکل آرتتا به اوبامیانگ به نظر می رسد ماندگار شدن او در شمال لندن 
فعال قطعی باشد. میرر می گوید آرتتا با اوبامیانگ شخصا صحبت کرده و ضمن تشویق او پیشنهاد 
 داد که اوبا در آرســنال بماند و به یکی از بهترین مهاجمین تاریخ این باشگاه و یکی از اسطوره های

آرسنال تبدیل شود.

میلیتائو:

 به بهترین شکل جای خالی »راموس«
 را پر می کنم

رئال مادرید برای جبران باخت خانگی 2 بر یک مقابل منچسترســیتی در دور رفت از مرحله یک 
هشتم نهایی کار سختی دارد، چرا که نه تنها باید در خانه حریف بازی کند بلکه یکی از تاثیرگذارترین 
بازیکنانش ســرخیو راموس را هم به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشــت، اما ادر میلیتائو 
مدافعی که انتظار می رود جای خالی هم تیمی اســپانیایی اش را پر کند، تصور دیگری از این بازی 
دارد.میلیتائو در گفت و گو با نشریه آ اس اســپانیا گفت: راموس در بازی برگشت نیست و من باید 
خودی نشان دهم. می خواهم با تمام توانم بازی کنم. واقعا حس خوبی نسبت به این بازی دارم و 
فکر می کنم که این یک فرصت بی نظیر برای من است.مدافع برزیلی 22 ساله رئالی ها سپس به 
داشتن یک رویای جالب درباره بازی تیمش در ورزشگاه اتحاد اعتراف کرد و افزود: از همین حاال 
می توانم تصورش کنم، در لیگ قهرمانان در منچستر گل برتری تیم مان را با یک ضربه سر می زنم. 
فقط نمی دانم چطور برای زدن آن گل شــادی کنم. هیچ چیزی غیرممکن نیســت. پس من هم 
شانســم را امتحان می کنم.رئال مادرید از زمان باختش به منچسترسیتی، 11 تا از 13 بازی اش را 
برده است و در آخرین بازی اش در هفته پایانی اللیگا که یک بازی تشریفاتی بود به تساوی 2 - 2 
مقابل لگانس رضایت داد. کهکشانی ها باید روز هفدهم مرداد در شهر منچستر به مصاف شاگردان 

پپ گواردیوال بروند.

سنگربان برزیلی لیورپول:

خسته کننده ترین فصل کل عمرم تمام شد!
آلیسون، سنگربان برزیلی لیورپول که نقش مهمی در قهرمانی این تیم در لیگ برتر و رسیدن دست 
قرمزهای آنفیلد به جام قهرمانی انگلیس بعد از سی سال انتظار داشت می گوید لیورپولی ها در این 
فصل به شدت تحت فشار بوده اند و به همین علت بسیار خسته شده اند. آلیسون می گوید این فصل 
خسته کننده ترین فصل دوران فوتبالی اش بوده است.سنگربان برزیلی لیورپول در ادامه گفت: » ما 
خیلی زود از چمپیونزلیگ حذف شدیم ولی به نظرم علت خستگی همه ما این است که در تک تک 
بازی ها با تمام وجود بازی کردیم و کم فروشی نکردیم. بخش مهمی از موفقیت ما مدیون یورگن 
کلوپ است. او بود که دائم به ما نشان می داد هدف مان چیست. ما برای رسیدن به این هدف هم 
برنامه داشتیم و تالش می کردیم. کلوپ به ما اعتماد داشت و می دانست کاری که از ما می خواهد 

و انتظار دارد را برایش انجام می دهیم«.

فوتبال جهان

شایان مصلح: 

آدم ها تا یک جایی صبر دارند !
شــایان مصلح یکی از مهم تریــن نام های 
دیدار استقالل و سپاهان بود؛ او پیش از بازی 
به واسطه پســتی توئیتری که به او منتسب 
شده بود، با محرومیت مواجه شده بود و در 
فاصله 4 ساعت مانده تا شروع بازی با توجه 
به بیانیه باشگاه سپاهان و مستنداتی که این 
باشــگاه اصفهانی ارائه کرد، بخشیده شد تا 
مطابق انتظارات در کنار مهدی زاده، زوج قلب 
خط دفاعی طالیی پوشان باشد.این بازیکن 
اما نمایش خوبی در مقابل استقالل نداشت؛ 
گل اول بازی به دلیل درگیری ایجاد شــده 
میان او و دیاباته کــه به خطای پنالتی منجر 
شد، به ثبت رسید و گل دوم بازی هم با گل به 
خودی این بازیکن گیالنی. همانطور که رضا 
فتاحی، سرپرســت تیم فوتبال سپاهان نیز 
به این موضوع اشاره کرده بود که محرومیت 
و دوندگی سبب از دست رفتن تمرکز مصلح 
شــده، خود این بازیکن هم این مســئله و 
مشکل را تایید می کند.مصلح که پس بازی 
و مقابل دوربین های تلویزیونی نشانی از آن 
مرد همیشه خندان گذشته نداشت، اینطور به 
محرومیت خود واکنش نشان داد و گفت:» 
اجازه بدهید من صحبــت کنم. از صبح در به 
در ما را در کمیته اخالق فدراســیون فوتبال 
چرخانده اند ! بازیکنی که شــب بازی دارد، 
باید از صبح روی پایش باشد؛ هی برود و هی 
بیاید و محرومیتی را بــردارد که اصال معلوم 
نیست برای چه کسی هست و دو روز پیش 
به او اعــالم کرده اند.«صحبــت های بعدی 
مصلح در رابطه با تصمیم بیژن حیدری برای 
اعالم پنالتی به سود اســتقالل بود و در این 
مورد اینطور توضیح داد:» متاسفانه پنالتی را 
بروید و ببینید. بازیکن آنها اول من را می زند، 
من می افتم و پنالتی را برای آنها می گیرند.«

شــایان در ادامه در مــورد بازی نــه چندان 
خوب خود با عصبانیــت و ناراحتی ادامه داد 
و افزود:» آدم ها تا یک جایی صبر دارند. بعد 
از آن پنالتی من خودم دیگر در زمین گیج می 
زدم و مانده بودم که داور چه چیزی را پنالتی 

گرفته است.«

مستطیل سبز

وز عکس ر

تقدیرباشگاه استقالل 
از یک پیشکسوت

صبح  دیروز از شاهین بیانی بازیکن 
دهه شصت و اوایل هفتاد تیم فوتبال 
استقالل، در محل این باشگاه از سوی 
احمد سعادتمند مدیرعامل استقالل، 
تقدیر شد.شــاهین بیانی ســال ها 
کاپیتان تیم فوتبال استقالل بود و با 
این تیم تجربه یک بار قهرمانی و یک 

نایب قهرمانی آسیا را هم دارد.
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 نصب مخازن هوشمند زیرزمینی پسماند 
در 3 نقطه از شهر اصفهان

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: در ناژوان و دو نقطه از منطقه 
شش شهرداری مخازن هوشمند زیرزمینی پسماند نصب شده و دریچه های آن همسطح زمین قرار 
گرفته و قابل دسترس برای افراد نیست، اما مکان یابی برای افزایش این مخازن زیرزمینی در شهر 
کار آسانی نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد.بهزاد حقانی اظهار کرد: در قراردادهای پیمانکاران 
خدمات شهری برای جمع آوری پسماند خشک قید شــده که به هیچ عنوان از نیروهای کودک یا 
اتباع بیگانه استفاده نکنند.وی با بیان اینکه نیروهای جمع آوری پسماند طرف قرارداد شهرداری از 
همان نخستین روز فعالیت از مزایای بیمه بهره مند می شوند، افزود: تمام خودروهای جمع آوری 
پسماند پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری دارای کد و بنر یک شکل هستند و زمان فعالیت آنها از 
ساعت هفت صبح تا ساعت ۱۷ از در منازل بوده و از ســاعت ۱۷ تا یک بامداد نسبت به جمع آوری 
پسماند خشک واحدهای تجاری اقدام می کنند؛ بنابراین چنانچه شهروندان خارج از این ساعات 
خودرویی بدون بنر و کد در حال جمع آوری یا جداســازی پسماند مشاهده کردند می توانند مراتب 
را از طریق شماره ۱۳۷ شــهرداری اطالع دهند تا اقدامات الزم انجام شــود.مدیرکل هماهنگی و 
نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: هفته گذشته جلسه ای در معاونت اجتماعی 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری با موضوع »تبلیغات شــهری مقابله با زباله گردی کودکان« 
برگزار و مقرر شد جهت اطالع رسانی به عموم شهروندان در خصوص مقابله با زباله گردی کودکان، 
از سوی آن ســازمان اقدامات الزم انجام شــود.وی افزود: افراد زباله گرد به هیچ عنوان نیروهای 
در اختیار پیمانکاران شهرداری نیســتند و به صورت آزاد عمل می کنند.وی تصریح کرد: در جلسه 
برگزار شده همچنین مقرر شد به شهروندان اطالع رسانی شود که در صورت مشاهده کودکان زباله 
گرد در سطح شهر مراتب را به شماره ۱۳۷ گزارش دهند، همچنین آموزش های الزم به پیمانکاران 
شهرداری در خصوص جمع آوری بازیافت ها مجددًا منتقل شود.حقانی در ارتباط با نصب مخازن 
هوشــمند در شــهر، اظهار کرد: تجربه نصب مخازن در بعضی شهرهای کشور نشــان داده که این 
اقدام باعث ایجاد بی نظمی در بیرون قراردادن پسماندها از منزل توسط شهروندان می شود، این 
در حالی است که در حال حاضر با نظم یک شب در میان پســماندها در شهر جمع آوری می شود.

وی خاطرنشــان کرد: در ناژوان و دو نقطه از منطقه شش شــهرداری مخازن هوشمند زیرزمینی 
پسماند نصب شده و دریچه های آن همسطح زمین قرار گرفته و قابل دسترس برای افراد نیست، 
 اما مکان یابی برای افزایش این مخازن زیرزمینی در شــهر کار آســانی نیســت و نیاز به بررسی 

بیشتری دارد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان خبر داد:

صدور پروانه اشتغال به مالکان وانت بنزین سوز شهری
معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان. اظهار کرد: در راستای ساماندهی 
خودروهای وانت بنزین سوز شهری که قباًل با مراجعه به شرکت های زیر مجموعه سازمان مدیریت 
حمل بار شــهرداری پروانه فعالیت جهت ناوگان خــود دریافت کردند باید در اســرع وقت جهت 
بهره مندی از مزایای سیاســت تخصیص سوخت وزارت کشــور به ناوگان درون شهری و افزایش 
سهمیه سوخت جهت دریافت پروانه اشــتغال اقدام کنند.مجتبی فروزنده افزود: رانندگان جهت 
افزایش سهمیه ســوخت باید عالوه بر پروانه فعالیت، پروانه اشتغال مختص به راننده را دریافت 
کنند.معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان ادامه داد: رانندگان جهت 
دریافت خدمات و پروانه اشتغال می توانند به ۲۱ شــرکت زیر مجموعه سازمان در مناطق ۱۵ گانه 
شهری که لیست و آدرس آنها در ســامانه www.hamlebar.com اعالم شده مراجعه کرده یا با 
شماره تلفن های ۰۳۱۳۷۳۸۳۹۲۱ تا ۲۳ )کارشناســان واحد معاونت اجرایی سازمان مدیریت 

حمل بار( تماس بگیرند.

در برنامه این هفته »هر یکشنبه، یک افتتاح« ؛

بوستان ١۵ هزار متری الهیه در اختیار شهروندان قرار گرفت

در نهمین برنامه » هر یکشــنبه، یک افتتاح« که این هفته به پروژه های 
عمرانی-خدماتی منطقه ١۵ اختصاص داشــت، بوستان ١۵ هزارمتری 
الهیه در اختیار شهروندان قرار گرفت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، با حضور رییس کمیسیون عمران شورای شهر و مدیر 
منطقه ۱۵ شــهر اصفهان به صورت غیرحضوری و آنالین عملیات عمرانی 
پل زیرگذر قهجاورستان به عنوان بخشــی از رینگ چهارم ترافیکی شهر 
اصفهان و همچنین عملیات احداث خیابــان ضلع غربی مقداد دوم آغاز 

شد و بوستان الهیه نیز در محله ارغوانیه در اختیار شهروندان قرار گرفت.

مجموع اعتبار این طرح ها، بالغ بر ۵۶0 میلیارد ریال است 
شیرین طغیانی، رییس کمیسیون عمران و معماری شورای شهر اصفهان 
در این برنامه با اشاره به الحاق منطقه ۱۵ به اصفهان، گفت:  سال ها مردم 
سوال می کردند نتیجه این الحاق چگونه خود را نشان داده است و شاید 
برخی منتقد بودند که این الحاق، چندان نتیجه ای نداشته است اما منطقه 
۱۵ دروازه شــرقی اصفهان اســت و چاره ای جز این الحاق نبوده است. 
وی ادامه داد: در دوره های گذشته کمترین ســرمایه گذاری زیرساختی 
در مناطقی شبیه ۱۵ انجام شده است و اگر اکنون اتفاقاتی در منطقه ۱۵ 
می افتد فقط مختص این منطقه نیست بلکه در دروازه شرقی اصفهان، رخ 
داده است.رییس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان افزود: البته در 
این منطقه فقط به پروژه های در مقیاس کالنشهر بسنده نکردیم و عالوه 

بر پروژه های بزرگ، پروژه هایی نیز در حد منطقه و در حد محله ها داریم 
که بهره برداری پارک الهیه از جمله آن هاســت. وی با اشاره به اینکه اگر 
در شهر حرف از توســعه می زنیم باید همه الیه ها و سطوح شهر را در نظر 
بگیریم، گفت: بوستان الهیه در دسته پروژه های محله محور منطقه ۱۵ با 
رویکرد ارتقای کیفیت زندگی در محالت است. مساحت این پروژه ۱۵ هزار 

مترمربع است که ۹ هزار متر آن را فضای سبز تشکیل می دهد.

مجموعه پل های شهید سلیمانی بهمن ماه امسال بهره برداری می شود
طغیانی با اشاره به زمان یک ساله برای ساخت این بوستان تصریح کرد: 
در هر منطقه باید ردیف بودجه و مجموعه اتفاقات را در نظر بگیریم، شاید 
چنین طرح هایی می تواند ســرعت بهتری داشته باشــد اما بی انصافی 
است اگر نگوییم در منطقه ۱۵ پروژه هایی با سطح استانی در حال انجام 
اســت، بنابراین منطقه باید توان خود را در پروژه هــای منطقه ای و کالن 
تقسیم کند.وی افزود: منطقه ۱۵ که معروف به خوراسگان بود از سال ۹۲ 
با تصمیم شورای شهر اصفهان و خوراسگان به اصفهان الحاق می شود. در 
این سال ها کمتر کارهای زیرساختی در منطقه ۱۵ انجام شده بود و منطقه 
۱۵ دروازه شرقی اســت و الزم بود اتفاقات بزرگ در این منطقه رخ دهد.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان با بیان اینکه منطقه ۱۵ امروز 
به عنوان یک کارگاه عمرانی بزرگ در شهر اصفهان شناخته می شود، تصریح 
کرد: همچنین اتفاقاتی مثل ساخت مجموعه نمایشگاه ها، سالن اجالس، 

نزدیکی به فرودگاه اصفهان و میدان مرکــزی میوه و تره بار در همجواری 
منطقه ۱۵، سبب می شود اقدامات توسعه ای بسیار خوبی در شرق اصفهان 
در حال رخ دادن باشد.وی ادامه داد: منطقه ۱۵ از منظر تاریخی – کالبدی 
و تولیدات هنــری ظرفیت ویــژه ای در اصفهان دارد. ایــن منطقه محل 
خاتم کاران شهر اصفهان است ولی متاسفانه هنرمندان آن در پارکینگ و 
زیرزمین ها کار می کنند.طغیانی اظهار کرد: این هنرمندان تولیدات خوبی 
دارند اما برندسازی نشده اســت از همین رو یکی از اتفاقات خوبی که با 
حمایت شورای شهر دنبال شــد، احداث باغ خاتم بود.وی افزود: رویکرد 
اصلی این بود که شهرداری نقش تسهیل گری در این زمینه داشته باشد 
و با دور هم جمع کردن خاتم کاران و تشکیل تعاونی، زمینی خریداری شد 
تا این فضا در منطقه ۱۵ شکل گیرد.رییس کمیسیون عمران شورای شهر 
اصفهان تصریح کرد: با ساخت چنین باغی و خلق ظرفیت های گردشگری 
ایجاد فضاهایی برای استراحت و تفریح هم در پی آن می آید و به اقتصاد و 
معیشت مردم کمک می کند؛ در واقع این کار از جنس یاد دادن ماهیگیری 

است نه دادن ماهی. 

پل زیرگذر قهجاورستان طی یک سال ساخته می شود
همچنین در این مراســم رادیویی و آنالین، مسعود قاسمی، مدیر منطقه 
۱۵ شهر اصفهان با اشاره به اینکه بوستان الهیه یکی از طرح هایی است که 
در منطقه ۱۵ به بهره برداری رسید، اظهار کرد: این پارک با ۱۵ هزار مترمربع 
مساحت، ۹ هزار متر فضای سبز دارد و نوع آبیاری آن بابلر و قطره ای است 
که با توجه به وضعیــت و موقعیتی که دارد بــرای منطقه ۱۵ به خصوص 
ارغوانیه باعث افزایش سرانه فضای سبز می شود. همچنین برای عرصه و 

اجرای این طرح ۲۱ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با اشــاره به کلنگ زنی ضلع غربی خیابان مقداد دوم گفت: طول این 
خیابان ۳.6 کیلومتر اســت که دو لوله آب ۱4۰۰ یعنی لوله های اصلی آب 
شهر اصفهان از آن عبور می کند؛ حدود دو سال توافق برای زیرسازی این 
طرح به طول انجامید.مدیر منطقه ۱۵ شــهر اصفهان افزود: این خیابان 
کمکی رینگ چهارم اســت چون جاده خاتون آباد به خاطر رینگ چهارم 
بسته می شود و این خیابان می تواند بار ترافیکی خاتون آباد را جبران کند.
وی با اشاره اینکه عرض این خیابان هشت و نیم متر است، گفت: اعتبار 
پیش بینی شده برای این طرح شش میلیارد تومان است و تا پایان امسال 
در اختیار مردم قرار می گیرد.قاســمی به آغاز عملیات اجرایی پل زیرگذر 
قهجاورستان نیز اشــاره و تصریح کرد: این پل دارای یک لوپ و سه رمپ 
است که 4۰ هزار متر آن آزادسازی شده، ۲۰ هزار متر در منطقه ۱۵ و ۲۰ هزار 

متر در منطقه ۱۰ قرار دارد.

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۹۵ 
درصدی پروژه باز زنده ســازی مــادی رهنان خبر داد 
و گفت: برای اجرای این پروژه که از بهمن ماه ســال 
۹۷ آغاز شــده یکصد میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته 
شده است.علیرضا رفیعی اظهار کرد: با توجه به اینکه 
۲۵ درصــد از طول مادی های شــهر در منطقه ۹ واقع 
شده، این منطقه اقدام به تعریف پروژه باز زنده سازی 
مادی رهنان کرده تا در راستای اعتالی هویت اصفهانی 
در شهرســازی ایرانی گامی جدی بردارد.وی تصریح 
کرد: عملیات اجرایی پــروژه باز زنده ســازی مادی 

رهنان در شرق کوه آتشــگاه و در نزدیکی بوستان مهر 
با هدف کالن تقویــت محرک های هویتــی در حال 
اجرا است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان افزود: از 
مهم ترین ویژگی های منحصر به فرد این پروژه، اجرای 
طرح نماد اصفهان در مرکز پروژه با به کارگیری کاشی 
شکسته، اجرای رویه بتن طرح دار به صورت مسطح در 
پیاده روها، اجرای میدان و پیاده روهای حاشیه مادی 
با مالون، رعایت مسائل و ضوابط مناسب سازی برای 
تردد معلوالن و جانبازان، پیش بینی زمین ورزشــی 
روباز والیبال و تنیس در مجموعــه، پیش بینی کافه 
آریا و آالچیق های مناســب با ویژگــی طرح و پیش 
بینی وســایل حرکات درمانی و مبلمان شهری خالق 
اســت.وی با بیان اینکه با توجه به تملــک اراضی و 
آزادسازی های انجام شــده به منظور باز زنده سازی 
مادی قدیمی رهنان، بوستان مهر در منطقه ۹ شهرداری 

توســعه پیدا کرد، گفت: با باز زنده سازی مادی رهنان 
حدود ۱6 هزار و ۳۰۰ مترمربع به سمت شرقی بوستان 
مهر در مجاورت کوه آتشگاه اضافه شده است.رفیعی 
تاکید کرد: یکی از اهداف این منطقه هویت بخشی به 
شهر و یکی از مهم ترین عوامل مطرح در هویت شهرها 
بحث مناظر شهری است همچنین از عوامل اساسی 
شکل دهی و معنا بخشــی به مناظر شهری موضوع 
هویت است.وی با بیان اینکه هویت عاملی است که 
بتوان از طریق آن شــهرها و مناظر شهری را به صورت 
کامال متمایز از یکدیگر دانســت، افزود: ویژگی های 
 مناظر شهری ریشــه در فرهنگ، رسوم، حس مکان 
و … دارد که کامال مرتبط به هویت شهر هستند، عالوه بر 
این عواطف و افکار و رفتارهای سازمان یافته ساکنان 
شهر است که به عنوان جز الینفک عادات زندگی شهری 

به فرهنگ شهری منتقل شده اند.

پیشرفت 9۵ درصدی پروژه باز زنده سازی مادی رهنان

به همت روابط عمومی لشکر ۱4 امام حسین)علیه السالم( صورت گرفت؛

 برگزاری گردهمایی فرهنگ نهادی
 با موضوع سبک زندگی اسالمی 

گردهمایی فرهنگی و تربیتی با موضوع سبک زندگی اسالمی با حضور رزمندگان یگان های امنیت 
ذوالفقار و حضرت ابوالفضل )علیه الســالم( اصفهان برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی لشکر 
مقدس امام حسین)ع(، حجت االسالم رییسیان که ســخنران این گردهمایی بود ضمن تبریک 
عید قربان به بررسی زندگانی حضرت امیرالمومنین )علیه السالم( با حضرت زهرا)س( پرداخت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر امام حسین)ع( گفت: جنس زن از محبت ولطافت است وباید 
این جنس در خانواده حفظ شود ونگذاریم آسیبی به این شاخصه برسد.وی در ادامه به ساده زیستی 
حضرت زهرا)س( وحضرت علی)ع( نیز اشاره کرد وگفت تا وقتی ما چنین الگوهایی در تاریخ داریم 
نیازی به الگوگیری از دیگران نیست.این سخنران در پایان اشاره ای هم به مسائل سیاسی روز به 
خصوص قرارداد ۲۵ ساله با چین کرد و ادامه داد: این طرح از سال ۹4 در دست اقدام است وخالف 
جو سازی ها محاسن زیادی برای کشور دارد.رییســیان در خاتمه گفت: البته این قرارداد هنوز در 
حال مذاکره است وباید در مجلس تصویب وبه تایید شورای نگهبان برسد ولی دشمنان به خصوص 

آمریکا با توجه به ضررهایی که متوجه اش می شود، به شدت با آن مخالف  هستند.

اقدامات محرومیت زدایی رزمندگان گردان 109امام حسین )ع( 
رزمندگان گردان ۱۰۹ امام حسین لشــکر مقدس ۱4امام حسین)علیه السالم(با اهدای خون خود 
حیات را در رگ های بیماران نیازمند به خون در جریان انداختند.به گزارش روابط عمومی لشکر۱4 
امام حسین)علیه السالم(، فرمانده گردان ۱۰۹ امام حسین )علیه السالم(گفت:  با توجه به کمبود 
خون جهت بیماران رزمندگان این گردان در اقدامی خداپسندانه اقدام به اهدای بخشی ازخون خود 
کردند.این فرمانده همچنین از ثبت گروه جهادی این گردان به نام شهدای لشکر ۱4 امام حسین)ع(

خبر داد و بخشــی از فعالیت های این گروه را تشریح کرد.وی گفت کمک رســانی به سیل زدگان 
معموالن ویاری رسانی به سیل زدگان سیستان ومحرومیت زدایی در این مناطق از اهم اقدامات فرا 
استانی این گروه بوده است.فرمانده گردان ۱۰۹ لشکر ۱4 امام حسین)علیه السالم(تصریح کرد: در 
خصوص اقدامات شهرســتانی نیزاین گروه اقدام به تهیه وتوزیع ماسک وکمک های مومنانه کرده 

وهمچنین در روستاهای محروم منازل راتعمیر  و  خانه عالم ساخته است.

 تکریم متصدیان ایستگاه های بازیافت در اصفهان
 به مناسبت روز کرامت انسانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار داشــت: برنامه تکریم متصدیان 
ایستگاه های بازیافت سطح شــهر در راستای افزایش انگیزه شــغلی و بهبود کیفیت مشارکت به 
مناسبت روز کرامت انسانی در ۷۱ ایستگاه بازیافت شــهر اصفهان انجام می شود.رحیم محمدی 
افزود: به مناسب فرا رسیدن روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی طرحی به منظور ارج نهادن به 
تالش ها و فعالیت های متصدیان ایستگاه های بازیافت کلید خورده که طی آن ضمن اهدای گل به 
متصدیان ایستگاه های بازیافت شهر اصفهان، از زحمات آن ها در حوزه مدیریت پسماند و مراقبت 
از محیط زیست قدردانی می شود.این مقام مســئول ادامه داد: هدف از اجرای این طرح کرامت 
بخشی به جایگاه شغلی و انسانی متصدیان ایســتگاه های بازیافت، افزایش رضایتمندی شغلی 
آن ها، بهبود دیدگاه ها نسبت به سرمایه های انسانی سازمان، افزایش بازده کاری و ارتقای انگیزه 
مشارکت این افراد است و تالش می شــود در بلند مدت، با تداوم این دست برنامه های فرهنگی 
و ترویجی، مشارکت بیشتری را از ســوی متصدیان ایستگاه های بازیافت برانگیخت و آن ها را در 

برنامه های سازمان همراه کرد.

با مسئولان
س: شبکه شهر

عک

خبر روزخبر خوان

اختصاص یک هزار میلیارد 
ریال وام، ویژه مشاغل 
 روستایی صنایع دستی 

و گردشگری
مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان در دیدار با کامران 
کالنی مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان با تاکید بر تالش برای جبران زیان های 
ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونا بــر فعاالن 
گردشگری و صنایع دستی اســتان گفت: در 
حال حاضر دولت با پرداخت ۱6۰ میلیون ریال 
وام به منظور ادامه فعالیت کارکنان واحدهای 
تولیدی و خدماتی در حوزه های گردشــگری 
و صنایع دســتی اقدام خوبی را آغاز کرده، اما 
با توجه به آسیب های شــدید بیماری کرونا بر 
دو حوزه صنایع دســتی و گردشگری استان به 
کمک های بیشتری نیاز داریم.فریدون اللهیاری 
با اشاره به رشد خوب گردشگری و صنایع دستی 
استان در سال های اخیر، افزود: خوشبختانه در 
طول پنج سال گذشته، حوزه های گردشگری و 
صنایع دستی استان از رشد مناسبی برخوردار 
بودند، اما در حال حاضر به دلیل بروز تحریم های 
ظالمانه آمریکا از یک سو و تبعات مرگبار بیماری 
کرونا، این دو حوزه نیازمند یاری مان هستند، 
راه برون رفت از بحــران بیماری کرونا، همدلی 
تمامی مسئوالن اســتان است.وی تاکید کرد: 
فعاالن گردشــگری و صنایع دســتی از جمله 
آسیب پذیرترین اقشــار فرهنگی و اقتصادی 
کشور هستند، باید راه کارهای را اندیشید تا از 
این طریق بتوان رونق فعالیت را در پهنه استان 
به این دو بخش برگردانیــم.وی تصریح کرد: 
بر اســاس توافق به عمل آمده با مدیر کل اداره 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان، از محل 
بودجه های این اداره کل، مبلغ یک هزار میلیارد 
ریال تســهیالت بانکی ویژه فعاالن روســتای 
استان )آسیب دیده از بیماری کرونا( تخصیص 
داده شده، بر اســاس توافقات به عمل آمده، 
تالش می کنیم تا از محل این تســهیالت با 
معرفی فعاالن گردشــگری و صنایع دستی 
استان در حوزه روستایی، در قالب طرح های 

کارآفرین، از این مشاغل حمایت کنیم.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از آغاز عملیات خیابان سازی ضلع غربی خیابان  مقداد دوم خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه 4۳ میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.مجید طرفه تابان اظهار کرد: عملیات خیابان سازی ضلع غربی خیابان  مقداد دوم واقع در منطقه ۱۵ شهرداری با هدف 
رفع مشکالت ترافیکی آغاز شده است.وی تصریح کرد: اجرای این پروژه به ۲۰ هزار متر مکعب خاک برداری، نه هزار مترمکعب بلوکاژ )قلوه سنگ ها و الشه 
سنگ هایی که روی خاک ریخته می شود تا مانع نفوذ رطوبت زمین به سطح شود(، ۳۰ هزار متر مربع آسفالت، دو هزار و ۷۰۰ مترمکعب اجرای بتن نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات خیابان سازی ضلع غربی خیابان  مقداد دوم سه هزار و ۵6۰ متر طول و ۸.۵ متر عرض دارد، 
افزود: مبلغ اولیه پیمان برای اجرای این پروژه حدود 4۳ میلیارد ریال اســت.وی با ابراز خرسندی از اینکه اجرای پروژه های عمرانی شهر اصفهان در مسیر 
پیشرفت قرار دارد، گفت: سازمان عمران انجام پروژه های بزرگ سطح شهر اصفهان را در دست دارد که اجرای مجموعه پل ها و تقاطع های غیر همسطح شهید 
سلیمانی، ایستگاه مترو شاهد، تقاطع غیر همسطح آفتاب و پل زیر گذر قهجاورســتان از جمله آنهاست.طرفه تابان تاکید کرد: سازمان عمران موفق شده به 

رکوردهای جدید زمان بندی با حفظ کیفیت اجرای پروژه های عمران شهری دست یابد.

آغاز عملیات خیابان سازی مقداد دوم با 43 میلیارد ریال اعتبار

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۹۹/۲۳۲ مورخ ۹۹/۰۵/۰۹ شورای اســالمی شهر مجلسی، ۲ قطعه پالک تجاری واقع 
در بلوار فجر شهر مجلسی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. بنابراین از کلیه شرکتهای مذکور دعوت می گردد، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱4 لغایت 

۱۳۹۹/۰6/۱ جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادها شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

۱- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
۲- پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۳۹۹/۰6/۱ فرصت دارند  پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری مجلسی تحویل 

نمایند.
۳- در صورتی که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۲4۷۲۸۵۲-۰۳۱ )امور مالی 

شهرداری( تماس حاصل نمایید.
نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- بلوار ارم- میدان کوثر- شهرداری مجلسی

آگهی مزایده نوبت اول

آیت ا... اسالنی- شهردار مجلسی م الف:927989

چاپ اول
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وقتی آدم درگیر مشکالت است، احســاس می کند شادی 
از زندگی اش رخت بربســته و به ســمت ناامیدی و ناکامی 
حرکت می کند. شکی نیست که زندگی، پستی ها و بلندی های 
بسیاری دارد؛ اما این دلیل نمی شــود صرفا روزهای خوب را 
دوست داشته باشید و در روزهای نه چندان خوب، زانوی غم 
بغل بگیرید. در ادامه با ما همراه باشــید تا چند قانون طالیی 

برای شادتر زندگی کردن در هر زمان و مکان را بدانید.
 موضوعات بی اهمیت را از ذهن تان دور کنید : خیلی وقت ها 
چیزهایی در زندگی وجود دارد که با روح و روان ما بازی می کند. 
هر لحظه و هر ثانیه موجبات اندوه و ناراحتی ما را فراهم کرده 
و ما با فکر کردن به آنها غرق در پریشانی و ناامیدی می شویم. 
این موضوعات اگرچه از نظر ما موضوعات با اهمیتی هستند؛ 
اما اگر اندکی بــه آنها دقت کنیم می بینیم کــه گذرا و موقتی 
خواهند بــود و پس از مدتی از بین می رونــد. پس چرا روح 
و روان خود را بــرای اتفاقات بی اهمیت به ســمت نابودی 
بکشانیم. اندکی به خودتان فرصت تامل بدهید. سکوت کنید. 
گریه و اندوه را متوقف کنید و به روزهــای خوبی که خواهند 
آمد بیندیشید. زندگی شادتر را فقط خودتان می توانید برای 

خودتان ایجاد کنید.
 خواب کافی داشته باشید: مهم نیست که جامعه مدرن چه قدر 

ما را به سمت خواب کمتر سوق می دهد. می دانیم خواب کافی 
برای سالمتی، عملکرد مغز و سالمت عاطفی  ضروری است.

اکثر بزرگساالن به 7 یا 8 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند. 
اگر دیدید که در خواب روزانه خود مشکل دارید و یا احساس 
گیجی و عدم توجه می کنید، بدن شما دارد به شما می گوید که 

به استراحت بیشتری نیاز دارد.
 شکی نیســت که زندگی، پســتی ها و بلندی های بسیاری 
دارد، اما این دلیل نمی شــود صرفا روزهای خوب را دوست 
داشته باشــید و در روزهای نه چندان خــوب، زانوی غم بغل 
بگیرید. این نکتــه یعنی روزهای خوبی کــه در پیش دارید، 
تحمل روزهای بسیار سخت را برای تان آسان می کنند، بدون 

اینکه استرس بیش از حد به شما وارد شود.
 اطراف خود را با آدم های شاد پر کنید: حتما متوجه شده اید 
که وقتی بــا آدم های منفــی، بدخلق یا تلخ زبان هســتید، 
روحیه تان بد می شــود. برعکس، وقتــی دور و بر آدم های 
مثبت و خوش بین هستید، کم کم نیمه  پر لیوان را می بینید. 
اگر آدم های منفی در زندگی تان هســتند، با وقت گذراندن با 
آدم های شاد و مثبت مطمئن شوید در ترازوی شادی اعتدال 

ایجاد می کنید. 
 مدیتیشن و مراقبه را فراموش نکنید: دعا، مدیتیشن، زمان 

تنهایی، اسمش را هرچه می خواهید بگذارید ولی تحقیقات 
نشان داده  است تمرین مداوم تمرکز )مدیتیشن( می تواند 
جنبه های مختلف زندگی شــما را بهبود ببخشد. مدیتیشن 
)تمرکز( مداوم نه تنها می تواند میزان استرس و نشانه های 
افســردگی را کاهش دهد، بلکه می تواند به طور کلی رضایت 
از زندگی را افزایش بدهد: نتایج نشــان داده اســت تمرین 
مدیتیشن )تمرکز( به مرور زمان باعث افزایش احساسات 
مثبــت و در نتیجــه مجموعــه گســترده ای از توانایی های 
فردی)مثل تمرکز حواس بیش تر، هدف داشتن در زندگی، 

حمایت اجتماعی، نشانه های بیماری کمتر( می شود. 
یادتان باشد همیشه شکرگزار باشید:شگرگزاری امید و انگیزه 
می دهد و حتی شــما را در داشــتن زندگی شــادتر رهنمود 
می کند. فکر کردن به همه  آن چیزهایی خوشــایندی که بر 
وفق مرادتان هستند، زندگی را همان گونه که هست در نظرتان 
جلوه می دهد. شکرگزار حال کنونی و جایگاهی که در آن قرار 
دارید، باشــید. چیزهای بزرگ در زمان حال اتفاق می افتند. 
شکرگزار بودن باعث می شود به چیزهای بسیاری توجه کنید 
که حضورشــان را تابه حال عادی تلقی می کرده اید. این کار 
همچنین بهره وری تان را افزایش می دهد و برای تان شادی به 

همراه خواهد داشت.

آشپزی

کیک اسفنجی شکالتی
 مواد الزم: تخم مرغ 6 عدد،شکر 150 گرم، آرد 130 گرم، 

بکینگ پودر یک قاشق چای خوری، پودر کاکائو 20 گرم،وانیل 
یک دوم قاشق چای خوری،آب جوش یک دوم پیمانه

طرز تهیه: ابتدا مواد را اندازه گیری و قالب را  آماده کنید.فر را روی 180 درجه گرم  نگه 
دارید.آرد و بکینگ پودر و پودر کاکائو را 3 بار الک کنید.سفیده تخم مرغ ها را از زرده ها 

جدا کرده و داخل ظرف تمیزی بریزید. پره های همزن  باید کامال تمیز و خشک باشد حاال  
سفیده ها رابا همزن بزنید تا کامال فرم گرفته از ظرف نریزد.زرده ها را همراه شکر و وانیل 

کمی بزنید سپس آب جوش را کم کم اضافه کنید و حدود 5 دقیقه مواد را بزنید تا رنگ آن 
روشن و کشدار شود.همزن را کنار گذاشته، سفیده تخم مرغ را در دو مرحله به زرده ها اضافه 
کنید و با کفگیر به صورت دورانی مخلوط کنید این مرحله در کیک اسفنجی اهمیت زیادی 

دارد و باید بسیار مراقب باشید پف سفیده نخوابد.در آخر مواد خشک الک شده را کم 
کم اضافه کرده به صورت دورانی مواد را مخلوط کنید.مواد کیک را داخل قالب 

ریخته در فر 180 درجه از پیش گرم شده به مدت 40 تا 50 دقیقه بپزید.
نکته 1 : مواد را دقیقه اندازه گیری کنید.

نکته 2: موقع هم زدن مواد مراقب باشید پف مواد نخوابد و مواد 
را به صورت دورانی یعنی از زیر به رو مخلوط کنید. 

قانون های  طالیی برای یک زندگی  شاد در هر  زمان و مکان

 فیلم سینمایی »کوسه«
 به خط پایان رسید

 مسابقه »ایران« همراه با تغییراتی به فصل
 دوم می رسد

فیلمبرداری فیلم سینمایی »کوسه« به کارگردانی علی عطشانی 
و تهیه کنندگی سید محمد احمدی به پایان رسید و جشن پایان 
فیلمبرداری با حضور عوامل و بازیگران فیلم برگزار شد.مهدی هاشمی، 
مهران احمدی، سیما تیرانداز، بهناز جعفری، ریحانه پارسا، محمدجواد 
جعفرپور، مهران رجبی، بهراد خرازی، مهسا کامیابی با حضور پژمان 
جمشیدی مجموعه بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

آخرین قسمت از فصل اول مسابقه »ایران« روز عید سعید غدیر پخش 
خواهد شد.هاشم رضایت، تهیه کننده این مسابقه گفت: هدف اصلی 
ایران شناسی و آشنایی با مسائل و مفاخر کشور است و فصل دوم نیز با 
همین رویکرد ادامه خواهد داشت.رضایت با اشاره به تغییرات فصل دوم 
این مسابقه که پس از ایام عزاداری محرم پخش خواهد شد نیز گفت: در 
فرم و برخی بخش ها تغییراتی به وجود خواهد آمد.

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

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، براساس نظام جامع 
برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، شرکت گاز 
استان اصفهان در ارزیابی عملکرد سال ۹8 در دو حوزه توانمند سازها و نتایج 
و دستاوردها با کسب مجموع ۹6 امتیاز شایسته تقدیر ویژه شد.الزم به ذکر 
است، شاخص توانمند سازها شــامل معیار های اصلی اعم از مدیریت، خط 
مشی و راهبرد، مدیریت منابع انســانی و همکاری و منابع و شاخص نتایج 

و دستاوردها شامل نتایج کلیدی و شــاخص های فرعی آن است که هیئت 
ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان با توجه به این معیارها فعالیت های 
دســتگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دادند.ابراهیم رنجبر، مدیرســتاد 
اقامه نماز استان و مشاور استاندار، از شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یکی 
از دستگاه های موفق در راســتای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز تقدیر و 

تشکر کرد. 

17 مرداد هــــر ســـال بهانــه ای برای به خاطر آوردن و باالتر از آن بهتر فهمیدن 
سختی های یک شغل است. بهانه ای برای این که به یاد بیاوریم در کنار ما افرادی 
هستند که قید زندگی بهتر و آینده شغلی روشن تر و بودن در کنار خانواده و ده ها 
موهبت دیگر را به خاطر شغل و حرفه خود می زنند.17 مرداد تلنگری است برای 
همه ما تا اندکی درباره خبرنگاری، وظیفه و مشکالت و رسالت آن بیندیشیم 
و بهتر و بیشتر درک کنیم این حرفه و مقتضیات آن را. شاید با تورق تقویم و 
دیدن مناسبت نام گذاری این روز بتوان بخشی از مسیر را طی کرد. به راستی چه 
مناسبتی جز شهادت یک خبرنگار عرصه قلم به نام محمود صارمی می تواند در 
یک آن، همه آنچه را باید بارها و بارها توضیح داد برای مخاطب روشن و شفاف 

کند؟
خبرنگاری از ابتدای شکل گیری اش تا به امروز که در کنار حرفه، یک علم کالسیک 
و مهم به حساب می آید، جزو مهم ترین و تاثیرگذارترین مشاغل جامعه است. 
لتیام بخشی و... همه از  سِر  قلم های  روشنگری، مطالبه گری، آگاه سازی، ا
خبرنگاران شروع و در جامعه منتشر میشود. امروزه در دنیایی که سرعت تحوالت 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در آن بسیار زیاد است، رسانه های جمعی 
نفوذ بسیاری در بین مردم دارند و گردش اطالعات در میان نخبگان و جوانان 
سریع تر از هر زمان دیگری است، نقش خبرنگار متعهد و حرفه ای بیش از گذشته 
موردتوجه است و چرخش یک قلم می تواند حتی جامعه ای را در مسیر درست یا 
غلط قرار دهد.نقش خبرنگاران در ساماندهی و ساختاردهی اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی جامعه انکارناپذیر است و دامنه آن فراتر از گذشته رفته است. 
اگر در گذشته یادداشت، تحلیل و مقاله یک خبرنگار را تنها روی دکه می شد دید، 
اکنون در کمترین زمان می توان مطلبی را برای طیف وسیعی از مردم بازگو و 
منتشرکرد و همین سرعت و ابعاد انتشار بر سختی کار خبرنگاران افزوده است.

از خبرنگاران می توان به عنوان یکی از مخلص ترین و فداکارترین صنوف فعال و 
کوشا در جهت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه یاد کرد. خبرنگار تصویرگر زندگی 
و تحوالت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نقش مثبت و منفی 
خبرنگار در ثبت و ضبط مشاهدات و تحوالت و خبرسازی در موضوعات مختلف، 
خود حکایت انکارناپذیر دیگری است. خبرنگار، همسو با ضرورت، می اندیشد و 
همگام با فوریت های حرفه ای می نگارد و فرهنگ می سازد.در سال جهش تولید 
و در شرایطی که کشور در میانه جنگ نابرابر و ناجوانمردانه اقتصادی قرار دارد، 
نقش خبرنگاران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین اقشار فرهنگ ساز، در تزریق 

امید  به جامعه بسیار حساس و بی بدیل است. خبرنگاران می توانند با انعکاس 
صحیح دستاوردهای اقتصادی و پیشرفت های موجود، در راه بومی سازی صنعت 
و اقتصاد تالش کنند. آن ها می توانند هم امید را در جامعه افزایش دهند و هم با 
ترسیم وضعیت موجود و مطالبه از مسئوالن به پیشرفت ها و برداشته شدن موانع 
و رفع کمبودها کمک کنند. در این میان بازتاب طرح های توسعه و گام های روبه جلو 
در کشور در همه صنایع به ویژه صنعت فوالد، به عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی 
کشور، می تواند امید را در جامعه تقویت کند و نگاه ها به شرایط کنونی را دقیق تر و 
صحیح تر سازد.در پایان، باید گفت امروز که مسائل اقتصادی بسیار پیچیده تر از 
گذشته شده، نیاز است تا در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری در مسائل اقتصادی 
سرمایه گذاری بیشتری انجام شود و خبرنگاران تخصصی در این حوزه تربیت 
شوند. با وجود همه تالش های خوبی که در این خصوص صورت گرفته و با در نظر 
گرفتن تالش خبرنگاران حرفه ای در این زمینه، مسائل اقتصادی امروز پیچیده تر 
و متنوع تر از قبل شده و نیاز است تا متناسب با این پیچیدگی، بر تربیت خبرنگار 
تخصصی در این حوزه نیز اهتمام بیشتری صورت گیرد. در این میان هم البته 
فوالد مبارکه اصفهان آماده است تا کمکی، هرچند کوچک، در این نگاه تخصصی تر 

داشته باشد و به عنوان یک حامی نقش خود را ایفا کند.

ستاد اقامه نماز شرکت گاز استان اصفهان شایسته تقدیر ویژه شد

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار عنوان کرد: 

دیده بانان جامعه، تصویرگران زندگی
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