
عزاداری در سایه کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی در اصفهان انجام خواهد گرفت؛

چراغ عزایی که خاموش نمی شود
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 پای قانون بر گلوی قاچاقچیان
 طی چهار ماهه امسال ۵۲۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در استان اصفهان کشف شده است؛
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کاهش ۱۳ درصدی 
تصادفات در اصفهان
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 تونل سوم کوهرنگ 
تا ۲ سال آینده به 
بهره برداری می رسد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه ۲8 مرداد ۱۳۹۹ 
 ۲8 ذی الحجه  ۱44۱ 

 ۱8 آگوست ۲۰۲۰
 شماره ۳۰48

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان
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کانون های 
مساجد، بازوی 
قدرتمند فرهنگ 

4ایرانی

امسال ۵ 
طرح بزرگ 
عمرانی در 
شهر افتتاح 

می شود

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق ۲۹۲: تاساعت ۱۵:۰۰روزدوشنبه به تاریخ ۹۹/6/۱۰
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:۰۰ روزسه شنبه به تاریخ ۹۹/6/۱۱

WWW.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-668۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳۱ )  داخلی ۳88  (

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-2-31/4
خرید 1.000 دستگاه كنتور آب مولتی جت خشک یا نيمه خشك 

DN25  به قطر یک اینچ Q3/Q1=160 با نسبت Cمعادل كالس
420.000.000جاری

99-2-65/2
خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب جهت 

منطقه 5 شهر اصفهان و ستاد مرکزی 
778.000.000جاری

99-2-68/2
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 150، 200 

، 250 ، 300 و 500 میلیمترجهت منطقه 5 شهر اصفهان
1.504.000.000جاری

نوبت دوم

شهرداری سده لنجان در نظر دارد تعدادی از پالک زمین های مسکونی و کارگاهی خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق 
مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده
شهرداری سده لنجان

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجانم الف:929162

نوبت آگهیردیف
شماره مجوز 

شورا
شماره 
پالک

کاربری- موقعیت زمینمساحت
قیمت پایه هر 

متر مربع
قیمت پایه 
کل )ریال(

6/000/0001/200/000/000مسکونی- شهرک نگین6543200/ش/99نوبت اول1

2/200/0001/412/620/000کارگاهی- منطقه کارگاهی22725642/1/ش/99نوبت اول2

2/200/0001/559/360/000کارگاهی – منطقه کارگاهی22726708/8/ش/99نوبت اول3

2/200/0001/452/440/000کارگاهی – منطقه کارگاهی22727660/2/ش/99نوبت اول4

 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 99/06/04 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم
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سندرز: برای شکست ترامپ تالش می کنم
»برنی سندرز« سناتور ایالت ورمونت گفت که تالش خواهد کرد تا »دونالد ترامپ« رییس جمهور کنونی 
آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد.»برنی سندرز« نامزد کنار کشیده از انتخابات 2020 
ریاست جمهوری آمریکا بر حمایت مجدد خود از »جو بایدن« نامزد نهایی حزب دموکرات این کشور در 
انتخابات آبان ماه تاکید کرد.برنی سندرز،  سناتور ایالت ورمونت یکشنبه شب به وقت تهران در گفت 
وگو با شبکه خبری »سی ان ان« گفت، برای شکست »دونالد ترامپ« رییس جمهور فعلی و پیروزی 
جو بایدن تالش کرده و از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.برنی سندرز چندی قبل نیز  گفت: »ترامپ 
احمق نیست، وی می داند که اگر مشارکت گسترده ای در این انتخابات وجود داشته باشد، بازنده است. 
ترامپ و دوستانش معتقدند که می توانند از طریق نابود کردن اداره پست، رای دادن را کاهش دهند.«

انتشار درآمد »پوتین« در سال 2019
در پی شیوع پاندمی کرونا، درآمد کارمندان دولت روسیه که هر ساله در ماه آوریل اعالم می شود، 
با تاخیر منتشر شد.به نقل از اسپوتنیک، والدیمیر پوتین در ســال 20۱۹ مبلغ ۹ میلیون و ۷00 هزار 
روبل درآمد داشته اســت.  این مبلغ یک میلیون و ۱00 هزار روبل بیشــتر از سال 20۱۸ بوده است. 
دارایی های رییس جمهور روسیه طی یک سال اخیر تغییری نداشته است. یک واحد آپارتمان به 
مساحت ۷۷ مترمربع با پارکینگ به مساحت ۱۸ مترمربع. دو دستگاه خودرو )گاز ام 2۱ – نیوا( و 

یک تریلر قدیمی )اسکیف(.

هشدار بولتون به ترامپ؛ 

مکانیسم ماشه، ارزش ریسک کردن ندارد
مشاور ســابق امنیت ملی آمریکا در مقاله ای بیان  کرد: این خیلی زرنگ بازی است که ما بگوییم 
برای هدفی که ما می خواهیم به عنوان عضوی از توافق به شمار می آییم؛ اما برای چیزهای دیگر،  ما 
عضو آن نیستیم و این به تنهایی دلیل کافی است که نتوان روند بازگشت تحریم ها را کلید زد. بولتون 
هشدار داد: توسل به مکانیسم ماشه علیه ایران ارزش ریسک کردن ندارد و حق وتو در شورای امنیت 
ســازمان ملل را تضعیف می کند.جان بولتون در مقاله ای در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: 
دولت آمریکا تهدید کرده که اگر تمدید تحریم تســلیحاتی ایران شکست بخورد مکانیسم ماشه را 
فعال کرده و همه تحریم های تعلیق شده را باز می گرداند.وی با اشاره به اینکه دولت دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا قصد دارد با استناد به پاراگراف ۱۱ قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت، تحریم ها 
را علیه ایران بازگرداند، افزود: حامیان توافق استدالل می کنند ، از آنجایی که واشنگتن از این توافق 

خارج شده، در جایگاهی نیست که مفاد آن را فعال کند. 

وقتی »دومینیکن« دردانه آمریکا می شود!
وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشــنبه از ســفر خود بــه جمهوری دومینیکن که تنها کشــور حامی 
آمریکا در قطعنامه تمدید تحریم تســلیحاتی ایران در شــورای امنیت ســازمان ملــل بود، خبر 
داد.»مایک پمپئو« وزیــر امور خارجه آمریکا عصر روز یکشــنبه )به وقت تهــران( وارد جمهوری 
دومینیکن شــد.پمپئو در پیامی در توئیتر نوشــت: »از ســفر بــه جمهوری دومینیکــن، یکی از 
قدرتمندترین متحدان و شرکای ما در )منطقه( کارائیب هیجان زده شــده ام. من در انتظار دیدار 
با رییس جمهور »لوئیس ابی نادر« و ایجاد روابط پایدار میان دو کشــور هستم.«ســفر پمپئو به 
جمهوری دومینیکن به این دلیل اهمیت دارد که قطعنامه بازبینی شــده واشــنگتن برای تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ســازمان ملل علیه ایران، روز جمعه تنها با حمایت این کشور همراه بوده 
 و چین و روســیه به آن رای منفی داده و ۱۱ عضو دیگر شــورای امنیت ســازمان ملــل به آن رای 

ممتنع دادند.

علت سکوت عربستان در مورد عادی سازی روابط امارات با اسرائیل چیست؟

تصمیم سخت صعودی

امارات تالش می کند اینگونه نشــان دهد که تصمیمش برای عادی 
سازی را به تنهایی اتخاذ کرده و عربســتان در آن نقشی ندارد. همین 
امر، فرضیه هایی که مبتنی بر تابعیت امارات از عربستان و یا بر عکس 
است را رد می کند. عالوه بر اینکه اخباری وجود دارد که حاکی از فشار 
آمریکا بر دولت های عربــی خلیج فارس، نظیر کویــت، برای عادی 

سازی روابط با اسرائیل است.
خالد الجیوسی در رای الیوم نوشــت: عربستان سعودی در خصوص 
امارات و اقدام اخیرش مبنی بر صلح کامل با اسرائیل، موضع سکوت 
را اختیار کرده و همین مسئله سواالت زیادی را به دنبال داشته است، 
این سکوت هم می تواند به معنی موافقت عربستان با تصمیم امارات 

باشد و هم به معنای مخالفت آن.
در ادامه این مطلب آمده است: در این میان، کوشنر طی اظهاراتی خود 
را در جایگاه سخنگوی حکومت عربستان دانسته و تاکید کرد که عادی 
سازی روابط بین اسرائیل و عربستان، یک امر حتمی است. در این باره 
تحلیلگران معتقدند بحرین و سودان نیز به دنبال عادی سازی روابط با 

اسرائیل هستند. با وجود صحبت های کوشنر، عربستان باز هم سکوت 
خود را نشکست و این اظهارات را نه رد کرد و نه تایید.

این در حالی اســت که امارات تالش می کند اینگونه نشــان دهد که 
تصمیمش برای عادی ســازی را به تنهایی اتخاذ کرده و عربستان در 
آن نقشی ندارد. همین امر، فرضیه هایی که مبتنی بر تابعیت امارات از 
عربستان و یا بر عکس است را رد می کند. عالوه بر اینکه اخباری وجود 
دارد که حاکی از فشار آمریکا بر دولت های عربی خلیج فارس، نظیر 

کویت، برای عادی سازی روابط با اسرائیل است.
اســرائیل و نخســت وزیر آن، بنیامین نتانیاهو، تالش کردند توجیه 
امارات برای این توافق و عادی ســازی را بی اثر کرده و تاکید کنند که 

برنامه ای برای لغو الحاق کرانه باختری ندارند.
زیارت مســجد االقصی و امکان مقدسه در فلســطین، یکی دیگر از 
اموری است که اماراتی ها تالش کردند در توجیه عادی سازی روابط با 
اسرائیل به آن متوسل شوند، چرا که براساس این توافق، پرواز ها بین 

این دو دولت آزاد شده است.

اما عربستان، به حکم واقع، موانع زیادی برای گام برداشتن به سمت 
صلح کامل با اسرائیل، بر سر راه دارد، درست برعکس امارات که خود 
را در تیررس تهدیدات ایران و ترکیه قرار داد، پادشــاه عربستان، خود 
را خادم حرمین شــرفین می داند که نماد دینی بســیاری از اعراب و 
مسلمانان و رقیب ایران شیعه ای است که به تازگی موفق به شکست 

دادن نقشه آمریکا برای تمدید قطعنامه تحریم تسلیحاتی اش شد.
شاید تهدیدات ایران که توافق امارات با اســرائیل را خیانت دانسته و 
از تغییر شیوه تعامل با امارات، پس از عادی سازی، حکایت دارد، بار 
دیگر باعث شود تهدید حوثی ها علیه امارات زنده شود. عالوه بر اینکه 

با اشاره ترکیه، سفارت امارات در لیبی سوزانده شده است.
در آخر، سوال مهم آن اســت که به فرض تمایل عربستان برای عادی 
سازی روابط با اسرائیل، سعودی ها قصد دارند از این عادی سازی به 
چه نتیجه ای دســت یابند؟ آیا از خود نمی پرسند که امارات که در این 
کار بر آن ها پیشی گرفته، چه اســتفاده ای از این توافق کرده است تا 

سعودی ها هم بر همان مسیر روند؟

دبیر کل شــورای همکاری خلیج فــارس مواضع 
رییس جمهور کشــورمان درباره روابــط امارات با 
رژیم صهیونیســتی را محکوم کرد.دبیر کل شورای 
همکاری خلیج فارس با انتشــار بیانیه ای مواضع 
حســن روحانی رییــس جمهور و دیگــر مقامات 
ایرانی درباره توافق امارات و رژیم صهیونیســتی را 
محکوم کرد و مدعی شد این اظهارات باعث تشدید 
بی ثباتی و ناامنی در خلیج فارس می شود و با روح 
منشور ســازمان ملل، قوانین بین المللی و مسیر 
دیپلماسی در مغایرت است.براساس گزارش شبکه 
العربیه، »نایف فالح الجرف« در ادامه بیانیه خود 

آورده است، اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
مقابل هرگونه تهدید علیه حاکمیت امارات، امنیت 
و ثبات این کشور در کنار ابوظبی ایستاده است. وی 
از ایران خواست براساس اصل حسن همجواری و 
همسایگی رفتار کند و از زبان تهدید که باعث افزایش 
بی ثباتی و ناامنی در منطقه می شود، خودداری  به 
عمل آورد. پیش از ایــن وزارت خارجه و همکاری 
بین المللی امارات، کاردار سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در ابوظبی را فراخوانده بود.خبرگزاری رسمی 
امارات نوشــت: »در پی تهدیدات مطرح شــده در 
سخنرانی حسن روحانی، رییس جمهور ایران درباره 

تصمیم حاکمیتی دولت امــارات و تهدیداتی که از 
سوی وزارت خارجه ایران، ســپاه پاسداران و دیگر 
مقامات ایرانی تکرار شده، معاون وزیر خارجه امارات 
پیام اعتراض شدیداللحنی را به سفیر ایران تسلیم 
کرد.«مشخص نیست بیانیه دبیرکل شورا مواضع 
دبیرخانه این ســازمان اســت یا مواضــع اعضای 

شورای همکاری خلیج فارس.

واکنش شورای همکاری خلیج فارس به مواضع ایران علیه امارات:

مغایر با مسیر دیپلماسی است!

امارات کاردار ایران در ابوظبی را فراخواند؛ 

وقتی امارات از »امنیت« حرف می زند!
وزارت خارجه امارات در اعتراض به سخنان حسن روحانی در رابطه با عادی ســازی روابط ابوظبی با اسرائیل، کاردار جمهوری اسالمی ایران در ابوظبی را احضار 
و یادداشت اعتراضی به او تحویل داد. وزارت امور خارجه امارات مدعی شده است که اظهارات رییس جمهور ایران »تحریک آمیز است و پیامدهای خطرناکی 
بر امنیت و ثبات منطقه دارد.«به نقل از المیادین، وزارت خارجه امارات در اعتراض به ســخنان حســن روحانی در رابطه با عادی ســازی روابط ابوظبی با رژیم 
صهیونیستی، کاردار جمهوری اسالمی ایران در ابوظبی را احضار و یادداشت اعتراضی به او تحویل داد.وزارت خارجه امارات اعالم کرد: به دنبال تهدیدات رییس 
جمهور ایران، یادداشت اعتراض آمیزی به کاردار ایران تسلیم شد.وزارت خارجه امارات مدعی شده است: موضع گیری مقامات ایرانی غیرقابل قبول، تحریک 
آمیز و حامل تبعات خطرناکی برای ثبات و امنیت خلیج فارس است.مسئولیت ایران در برابر حفاظت از دفتر نمایندگی دولت امارات در تهران و دیپلمات های آن 
را به دولت ایران، یادآوری می کنیم . روابط میان کشورها و موافقت نامه ها و معاهدات موضوع حاکمیتی است.وزارت خارجه امارات، موضع گیری های تحریک 
آمیز مقامات ایرانی را رد می کند و آن را دخالت در امور داخلی خود و تجاوز به حاکمیت دولت امارات می داند.روحانی علیه توافق امارات و اســرائیل گفته بود: 
امارات خطای بزرگی مرتکب شده و امیدواریم از این مسیر اشتباه برگردد، به آنان هشدار می دهیم که مبادا بخواهند پای اسرائیل را در منطقه باز کنند که در این 

صورت به گونه ای دیگری با آنها برخورد می شود.

چهره روز

وز عکس ر

خیابان های 
بالروس در تصرف 

معترضان
اعتراضــات خیابانــی علیــه 
»الکســاندر. جی. لوکاشنکو«، 
رییس جمهور بــالروس چندین 
شــهر بــالروس را فــرا گرفت و 
بزرگ ترین تجمع اعتراضی در 
مینسک برگزار شد که بین ۱00 تا 
200 هزار نفر در آن شرکت کردند.

توصیه »جمهوری اسالمی« به شورای نگهبان
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:افکار عمومی به ویژه در سطح فعاالن سیاسی و اصحاب رسانه از این 
سخن سخنگوی شورای نگهبان که هفته گذشته گفت افرادی که صالحیت شان برای رییس جمهور شدن 
رد شده، ثبت نام نکنند، متوجه این نکته شد که رییس دولت های نهم و دهم مخاطب این هشدار است 
و البته هشدار بجایی هم بود.از این هشدار شــاید بتوان فهمید که شورای نگهبان درصدد است در زمینه 
بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری آینده، دقت بیشتری داشته باشد تا اشتباهات گذشته را 
تکرار نکند. تایید صالحیت کسی که نه از رجال سیاسی به شمار می رفت و نه رجل مذهبی بود، طبعا همان 
نتیجه ای را به بار می آورد که دیدیم، به طوری که هم اکنون تمام فعاالن سیاسی و صاحب نظران و نخبگان 
دانشگاهی و حوزوی و جناح های مختلف سیاسی بر عدم شایستگی او وحدت نظر دارند. در فرصت چند 
ماهه ای که تا زمان ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری آینده و بررسی صالحیت  آنها وجود دارد، شورای 
نگهبان اگر همت کند و در معیارهای خود به ویژه در مورد دو عنوان »رجل مذهبی« و »رجل سیاســی« 

تجدیدنظر اساسی کند، می تواند اشتباه در تشخیص صالحیت ها را به میزان چشمگیری کاهش دهد.

واکنش واعظ مشهور به برخی تندوری ها در آستانه محرم
حجت االسالم حسینی قمی از وعاظ مشهور، ضمن گالیه از بی توجهی برخی افراد به فتوای مراجع 
در این ایام و با اشاره به تعطیلی مراسم حج امسال به خاطر کرونا که از سوی عربستان اتفاق افتاد 
گفت: گفتن این حرف سخت است و من تردید دارم آن را بگویم یا نه ولی بدانید آیندگان در باره ما 
قضاوت خواهند کرد، کاری نکنیم که نســل های بعد در باره ما این قضاوت را داشته باشند که حتی 
وهابی ها از شیعیان بهتر عمل کردند زیرا آنها به تبعیت از علمای خود حج را تعطیل کردند؛ اما شیعیان 
با سرپیچی از فتاوای مراجع تقلید شان از مراسم محرم به شکل معمول هر ساله خود کوتاه نیامدند 

و باعث سرایت بیشتر کرونا بین مردم و توسعه مرگ و میر ناشی از آن شدند.

کنایه »مهاجرانی« به ترامپ
ســیدعطاا... مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصالحات طی توئیتی نوشــت: »به قول ناپلئون چیزی 
که حدی ندارد، خریت است!فسران آمریکایی، حتی سناتورها از شکست بزرگ آمریکا در شورای 
امنیت ســازمان ملل صحبت می کنند. اکنون برخی که در توهم حدی ندارند، به ماشه دلبسته اند. 

پهپاد و عین االسد یادشان رفته!«

 کاندیداهایی که »آشنا«
برای انتخابات 1400 شایسته می داند

ایران نوشت: حسام الدین آشنا، مشــاور رییس جمهوری در گفت وگویی با مجله »اندیشه پویا« 
از برخی کاندیداهای بالقوه انتخابات ریاســت جمهوری ۱400 رونمایی کرده است.به گفته او علی 
الریجانی کسی است که مسائل مملکت را به خوبی می شناسد، روابط قدرت را می شناسد، راه حل ها 
برایش بسیار مشخص است و می داند چطور می توان مسئله را حل کرد. قدرت تعامل موثر با رهبری 
و نیروهای مسلح را هم دارد؛ اما مشکلش تعامل با مردم است که به نظرم می توان این مشکل را 
هم حل کرد.از دیگر کسانی که به نظرم می تواند این مسئولیت را برعهده گیرد، آقای حسین دهقان 
است.ایشان هم مدیر بسیار توانمندی است و اقتداری کاریزماتیک دارد. به گفته وی، دکتر ظریف 

هم دارای اقبال عمومی است و هم زبان عام و خاص را می داند .
مشــاور روحانی درباره کاندیداهای اصولگرا هم گفته اســت: از آن طرف هم جناب آقای قالیباف 
شاید بیایند و به نظرم امکانات رییس جمهوری شدن هم برای شان تا حدود زیادی فراهم است. 
 احتمال می دهم جناب آقای رییســی هم احســاس وظیفه کنند و به ســمت ریاست جمهوری

 سوق داده شوند. 

کافه سیاست

انتقاد نماینده مجلس از ثبت نام 
ریاست جمهوری: 

خیلی افتضاح است!
نماینده مردم نجف آباد در مجلس در پاسخ 
به این ســوال که آیا در تعریف رجل سیاسی 
بازنگری صورت نگرفته اســت، گفت: این را 
مسکوت گذاشته ایم چون در شورای نگهبان 

هم به شدت در این باره، اختالف است.
 »ابوالفضل ابوترابی«،  در پاسخ به این سوال 
که آیا در اصالحیه قانــون انتخابات خانم ها 
می توانند در انتخابات ریاست جمهوری نام 
نویســی کنند و کاندیدا  انتخابات ریاســت 
جمهوری شــوند، گفــت: در ایــن اصالحیه 
تعریف رجل سیاســی را مسکوت گذاشتیم 
و تعریف نکردیم ولی این موضوع که گفتید 
کمافی السابق در َید شــورای نگهبان است. 
شخصا اعتقادم این اســت از لحاظ حقوقی 
منظــور از رجل سیاســی، زن یا مــرد بودن 
نیست بلکه منظور این است که فرد توانایی 
اداره کشور را داشته باشد و همچنین سابقه 
عملکرد قبلی او، در کارهــای مدیریت کالن 
باشد. وی در پاسخ به این ســوال که آیا در 
تعریف رجل سیاسی بازنگری صورت نگرفته 
است، اظهار کرد: این را مسکوت گذاشته ایم 
چون در شــورای نگهبان هم به شدت در این 
باره اختالف اســت. اعتقادم این اســت که 
باید مردم و رســانه ها کمک کنند اگر خانمی 
لیاقت و توانایی دارد به ریاست جمهوری راه 
پیدا کند، جنسیت مهم نیست اینکه قبال یک 

سابقه کار سیاسی داشته باشد، مهم است.
وی در پاســخ به این ســوال که در اصالحیه 
قانون انتخابات  شــرایط  ثبت نام انتخابات 
ریاست جمهوری  به چه صورت است، گفت: 
یکسری پیش ثبت نام ها را در رجل سیاسی 
دیده ایم مثال پیشــنهاد دادیم فرد ۸ سال یا 
وزیر باشد یا معاون وزیر یا استاندار یا سفیر 
و یا نماینده مجلس یا شــهردار کالن شهرها 
باشد تا این شخص بتواند، ثبت نام کند. نباید 
افراد فله ای در ریاست جمهوری ثبت نام کنند 
افرادی که سواد خواندن و نوشتن هم ندارند. 
در حال حاضــر ثبت نام ریاســت جمهوری 
خیلی افتضاح است و واقعا همه دنیا به این 

ثبت نام ریاست جمهوری  ما می خندند. 

عربستان، به حکم واقع، موانع زیادی برای گام 
برداشتن به سمت صلح کامل با اسرائیل، بر سر راه 
دارد، درست برعکس امارات که خود را در تیررس 
تهدیدات ایران و ترکیه قرار داد، پادشاه عربستان، 

خود را خادم حرمین شرفین می داند

بین الملل
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 برگزاری نمایشگاه فوالد با رعایت سخت گیرانه 
پروتکل های بهداشتی

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان گفت: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
فوالد و متالورژی اصفهان از ابتدای شهریور ماه و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

علی یارمحمدیان با اشــاره به اینکه دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، 
ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان طی چهار روز برپا می شود، افزود: این نمایشگاه تا چهارم شهریور 
ماه برپا خواهد بود و ۷۰ شــرکت در ۶۵۰۰ متر مربع فضای نمایشــگاهی به ارائه محصوالت، خدمات، 
کاالها، توانمندی ها و پتانسیل های خود می پردازند.وی با بیان اینکه امسال نیز همانند سال های گذشته 
نمایندگانی از کشــورهای خارجی میهمان نمایشــگاه فوالد اصفهان خواهند بود، ادامه داد: شرکت ها 
و نمایندگانی از کشــورهای چین، ترکیه، آلمان، فرانســه و ایتالیا در نمایشــگاه فوالد اصفهان حضور 
خواهند داشت و برای ایجاد ارتباطات تجاری با شرکت های ایرانی تالش می کنند.مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان همچنین از مشــارکت هفت استان در نمایشگاه فوالد خبر 
داد و تصریح کرد: شرکت هایی از استان های تهران، اصفهان، کرمان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 

آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در دوازدهمین نمایشگاه فوالد اصفهان حضور خواهند داشت.

 اجرای طرح توزیع گاز مایع 
برای خانوارهای بدون گاز طبیعی

طرح توزیع گاز مایع )ال پی جی( برای خانوار های بدون گازطبیعی در منطقه اصفهان اجرایی می شود.
رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در منطقه اصفهان گفت: به منظور اجرای 
طرح دولت الکترونیک و مدیریت صحیح توزیع گازمایع و آســایش مشترکان مصرف کننده گازمایع 
مقرر شده از ابتدای شــهریور، عرضه گازمایع سیلندری برای همه مصارف شــامل خانوار و اصناف با 
استفاده از زیرساخت الکترونیکی و براساس کارت بانکی توزیع شود.بهمن علیپور افزود: خانوار های 
بدون گازطبیعی که سهمیه نفت سفید خود را با کارت بانکی دریافت می کنند، می توانند از طریق همان 
کارت بانکی و بدون ورود به سامانه سدف، گازمایع سیلندری مورد نیاز خود را نیز دریافت کنند.وی گفت: 
آن دســته از خانوار های مصرف کننده گازمایع که تاکنون با کارت بانکی نفت سفید دریافت نکرده اند، 
الزم است به سامانه سدف مراجعه و نسبت به ثبت مشخصات سرپرست خانوار و اطالعات کارت بانکی 
اقدام کنند و بعد از تاییدیه نهایی، گازمایع مورد نیاز خود را از نمایندگان توزیع در سراسر استان تهیه کنند.

اداره کار ، حقوق کارفرمایان را در نظر نمی گیرد
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان تشک و روکش اتومبیل اصفهان با اشاره به شرایط 
نابسامان تولیدکنندگان، گفت: اگر تولیدکننده ای در این شرایط بد بازار پس از مدتی نتواند مطالبات 
کارگری را پرداخت کند، اداره کار بدون در نظر گرفتن حقوق کارفرما شکایت ها را بررسی کرده و پیگیر 
مطالبات کارگر می شود.سعید کوچک زاده با بیان اینکه واحدهای تولیدی اصفهان با وجود در اختیار 
داشتن تجهیزات به روز امروز درگیر مشکالتی با دارایی، اداره کار، تامین مواد اولیه و مطالبات کارگران 
هستند، گفت: در اتحادیه ها تا جایی که چهارچوب قانون نظام صنفی اجازه داده پیگیری های الزم برای 
رفع این مشکالت انجام شده است.وی افزود: کارفرمایان امروز برای استخدام کارگر با مشکالت زیادی 
مواجه هستند زیرا عالوه بر شرایط بازار که رکود شدیدی را تجربه می کند، همواره با برخی الزامات اداره 

کار، رفاه و امور اجتماعی نیز درگیر هستند.
رییس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان تشک و روکش اتومبیل اصفهان گفت: اداره کار بدون 
در نظر گرفتن حقوق کارفرما، حامی حقوق کارگران است اگر کارگری استخدام شده و کارفرما پس از 
چند ماه نتواند حق و حقوق او را پرداخت کند، اداره کار بدون قید و شرط و در نظر گرفتن حقوق کارفرما 

شکایت ها را بررسی کرده و پیگیر مطالبات کارگر می شود.

طی چهار ماهه امسال ۵۲۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در استان اصفهان کشف شده است؛

پای قانون بر گلوی قاچاقچیان

قاچاق و مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی 
مرضیه محب رسول

چند سالی است با تاکید ویژه مقام معظم 
رهبری مبنی بر مقابله با آن شدت بیشتری گرفته است. قاچاق در کنار 
استان های مرزی در استان هایی که در گلوگاه ها و شریان های حمل و 
نقل در کشور مانند اصفهان هستند هم  بسیار به چشم می آید. استان 
اصفهان از جمله استان هایی است که هر ساله مقدار زیادی از کشفیات 
در حوزه قاچاق را به خود اختصاص مــی دهد، وقتی صحبت از قاچاق 
می شود اغلب افراد ذهن شان سمت مواد مخدر می رود، اما حجم اصلی 
قاچاق در ایران مربوط به کاالهاست. بر اساس اعالم سازمان تعزیرات 
حکومتــی، افزایش کشــفیات قاچاق در اســتان نســبت به ســال 
گذشته22درصد رشد داشــته است و این مسئله نشــان می دهد در 
ماه های اخیر رشد ورود کاالی قاچاق به کشور هم افزایش داشته است. 
نگاهی به اعداد و ارقام میزان قاچاق ورودی و خروجی نشان می دهد 
خودرو در رتبه اول قاچاق ورودی قرار دارد و ارزش آن هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان است. در این کشفیات عالوه بر خودرو، موتور وسایط نقلیه هوایی، 
تریلر تانکردار و همچنین برنج و میوه نیز به چشــم می خورد. اصالح 
قوانین در حوزه قاچاق کمک زیادی به کشــف و جلوگیری از ورود این 
مدل از کاالها به کشور داشته است. بر اساس اعالم مدیرکل تعزیرات 

حکومتی اصفهان تا پیش از تصویب این قانون تعریف مشخصی از جرم 
قاچاق وجود نداشت و قضات و دادگاه ها براساس فهم و استنباط خود 
قاچاق را تعریف می کردند.غالمرضا صالحی ادامه داد: بر این اساس از 
سال ۹2 برای نخســتین بار و با صراحت جرم قاچاق در قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با ایــن مضمون که هر فعل یا تــرک فعلی که با نقض 
تشریفات گمرکی منجر به ورود یا خروج غیرقانونی کاال به داخل یا خارج 
از کشور از نقطه صفر مرزی تا آنجایی که به دست مصرف کننده می رسد، 
تعریف شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: به نظر می رسد 
با توجه به وضعیت موجود این قانون نیازمند بازنگری و اصالح جدید 
به ویژه در بخش قاچاق کاال از طریق فضای مجازی است.وی با اشاره 
به افزایش کشفیات قاچاق کاال در استان اصفهان گفت: یکی از دالیل آن 
فقدان گلوگاه های بازرسی از بنادر تا ورودی استان و علت دیگر اختالف 
باالی قیمت بین کاالی قاچاق و کاالی تولید داخل است.صالحی با بیان 
اینکه اکنون ۹۰ درصد محموله های قاچاقی از راه های فرعی وارد استان 
می شود، گفت: تنها راه موفقیت در این مقوله،  لزوم مردمی شدن مبارزه 
با قاچاق کاالست.به گفته وی، ارزش کاالهای قاچاق مکشوفه در سال 
گذشته ۹۶۰ میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به سال ۹۷ نزدیک به 
22 درصد رشد داشته است.مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: 

طی چهار ماهه امســال نیز ۵2۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق با همکاری 
نیروی انتظامی، اداره اطالعات و نیروهای سپاه استان کشف شده که 
از نظر ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد ۹۸ درصدی داشته است.وی یادآور شد: براین اساس هفت 
هزار و ۱۱۵ فقره پرونده به شعب تعزیرات استان واصل شد که هفت هزار 
و ۴۹۷ پرونده مختومه اعالم  شــد.صالحی، مهم ترین پرونده  واصل 
شده به شــعب این نهاد را از ابتدای ســال جاری تاکنون، احتکار ۵۰۶ 
دستگاه انواع خودروی ایرانی  عنوان کرد و گفت: این خودروها شامل 
انواع پژو، ســمند و  پراید بود. وی، قاچاق کاال را ترور فرهنگ یک ملت 
دانست که نقش موثری در کاهش احساس امنیت اقتصادی در کشور 
دارد و افزود: برخورد با پدیده قاچاق کاال و ارز الزمه تحقق شــعار سال 

مبنی بر جهش تولید است.
اگرچه قاچاق معضلی اســت که مقابله جدی برای کشف و عدم ورود 
به بازار در داخل کشور را می طلبد؛ اما ورود بیش از ۸۰ درصد این کاالها 
از مبادی رسمی کشور لزوم تغییر در زیر ســاختار ها و سخت گیرانه تر 
شدن قوانین در مرزها و گمرکات را الزامی کند؛ اتفاقی که اگر  رخ دهد 
هم هزینه های مبارزه با قاچاق را کم خواهد کرد و هم روندهای خروج 

این کاالها از بازار ایران را آسان تر می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشکالت 
امروز ما ثمره تلخ بی توجهی ها به سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی است اما با این وجود پاسخ گویی به 
نیازهای ضروری ارزی بدون التهاب در بازارها، شدنی 
اســت.مهدی طغیانی درباره مدیریت بــازار ارز اظهار 
داشت: نیازهای ضروری ارزی کشور، کاالهای اساسی، 
مواد اولیه تولید و قطعات و ماشــین آالت خط تولید 
است که در صورت وارد نکردن به مشکل بر می خوریم.

وی بیان کرد: پاسخ گویی به این نیازهای ضروری بدون 
اینکه نابسامانی و التهاب در بازارها اتفاق بیفتد، شدنی 
است؛ اما اگر بخواهیم تخصیص ارز را آزاد بگذاریم و 
بخشی از آن به شکل خروج سرمایه و سرمایه گذاری 
در کشورهای دیگر خرج شود و یا بخشی از آن صرف 
کاالهای مشــابه تولید داخلی و یــا کاالی لوکس و 
تزئینی شود، قطعا دیگر منابع موجود پاسخ گو نخواهد 
بود.نماینده مردم اصفهان در مجلس معتقد است که 
کشور با وجود اینکه به دلیل کرونا و تحریم در مضیقه 
ارزی قرار دارد، اما امکان مدیریت بازار با منابع موجود 
وجود دارد. فقط ۸ هزار قلم کاال وارد کشــور می شد که 
بایدکاهش یافته ومدیریت شــود.وی تصریح کرد: 

اکنون 2 هزار قلم از این تعداد ۸ هزار قلم حذف شده 
و نیازی به واردات آنها نداریم، در این ۶ هزار قلم باقی 
مانده،۵ مورد آن کاالهای اساسی است که ارز ترجیهی 
دریافت می کنند، شامل جو، سویا، ذرت، روغن خوراکی 
و کنجاله سویا، اما متاسفانه این ارز ترجیهی هم باعث 
کاهش قیمت آنها نشده است.طغیانی با بیان اینکه 
بایــد ارز ترجیهی و نیمایی مدیریت و محدود شــود، 
گفت: با این اتفاق و جلوگیری از خروج ارز، نوسانات ارز 
قابل مدیریت است. طی۱۰ سال گذشته، ۱۸۰ میلیارد 
دالر خروج سرمایه از کشور داشته ایم، به عبارتی به طور 
متوسط هر سال ۱۸ میلیارد دالر، که اگر مدیریت شده 

بود در حال حاضر با مشکل ارزی مواجه نبودیم.

تحلیل سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از التهابات ارزی: 

 دولت به سیاست های  اقتصاد مقاومتی بی توجهی  کرد

خبر روز

طی چهار ماهه امسال ۵۲۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق 
با همکاری نیروی انتظامی، اداره اطالعات و نیروهای 
سپاه استان کشف شده که از نظر ارزش ریالی کاالهای 
قاچاق مکشوفه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

۹۸ درصدی داشته است

آماده باش اتاق بازرگانی و دفاتر گردشگری
رییس انجمن صنفی دفاتر گردشگری، مسافرتی و هوایی استان اصفهان گفت: گردشگری 
در رسته کاری اتاق بازرگانی وجود ندارد، اما به واسطه اینکه با رشد گردشگری صنایع دیگر 
نیز رشد خواهند کرد، اتاق بازرگانی 
هم به سمت کمک برای توسعه آن 
ادامه  آمده است.محسن روناسی، 
داد: هیئت مدیره جدید انجمن صنفی 
در تالش است تا با ارگان ها و نهادهای 
مختلف که در حوزه گردشگری فعال 
هستند، تفاهم نامه هایی برقرار کند. 
رییس انجمن صنفی دفاتر گردشگری، 
مسافرتی و هوایی استان افزود:در 
مشارکت  جلب  ما  اولویت های 
مجموعه های خصوصی و نیمه دولتی مختلف از جمله اتاق بازرگانی و شهرداری قرار داشت، این 
ارگان ها در گردشگری حرفی برای گفتن دارند و از منابع سخت افزاری خوبی برخوردارند.وی با 
اشاره به نقش صنوف گردشگری در بحران کرونا، توضیح داد: رویه کار گردشگری نسبت به قبل 
متفاوت شده و تقریبا تمام فروش خدمات آن به صورت آنالین ارائه می شود. اگر پیش تر مسافر 
برای خرید یک بلیت به آژانس می رفت، االن تنها با چند کلیک تمام تور و خدمات خود را رزرو 
می کند. انجمن به دنبال فراهم آوردن امکاناتی برای دفاتر است تا بسترهای فروش آنالین خود 

را توسعه دهند.

بازگشت بسته های پرمخاطب اپراتورهای همراه
از نیمه تیرماه ســال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بســته های اینترنتی در 
اپراتورهای همراه خبر داده و بــه آن اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حســین فالح 
جوشقانی،رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شــد که اعالم کرد باالبردن قیمت 
اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگوالتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.

پس از آن فالح جوشقانی از ابالغ جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد و اعالم کرد جریمه 
نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته اســت و در صورت اســتمرار این مسئله، روال 
دیگری از جمله تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دســت، از مصوبه های قانونی 
اســت که می توان با اســتناد به آن ها تخلفات را پیگیری کرد. محمدجــواد آذری جهرمی ، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز  عنوان کرد: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای برخورد 
با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشت که انجام شد. پس از آن از دولت 
درخواست شد اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدی تر برخورد کند. به 
گفته جهرمی، بر اساس مصوبه ای که از سوی دولت صادر شد، در صورت برنگشتن بسته ها به حالت 
اول، اعمال جریمه روزانه حدود ۱۷  میلیارد تومان برای همراه اول و ۱2 میلیارد تومان برای اپراتور 
 ایرانسل در نظر گرفته شد. در نهایت به نظر می رسد همانطور که جهرمی عنوان کرده بود، اپراتورها با 
جریمه های در نظر گرفته شــده، ملزم به تبعیت از مقررات شــدند. در این راستا فالح جوشقانی 
 در توئیتر نوشــت: »دو اپراتور تلفن همراه بســته های اینترنتی بلندمدت و پرطرفدار حذف شده
   خود را باز می گرداندند. توضیحات بیشــتر را در مصاحبه با رســانه های جمعی به ســمع و نظر

 مردم خواهیم رساند«.
 تا کنون بسته های پرمخاطب ایرانسل به اپلیکیشــن این اپراتور بازگشته است. همچنین با توجه 
به حجم گران فروشی اپراتورها به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان که به گفته وزیر ارتباطات توسط سازمان 
تنظیم مقررات به دست آمده و به سازمان تعزیرات ارسال شده است، باید دید اپراتورهای همراه 

چه برنامه ای برای جبران این خسارات به مردم دارند.

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:اخبار

تونل سوم کوهرنگ تا 2 سال آینده به بهره برداری می رسد
 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به بازنگری در طرح بهشت آباد و اجرای این طرح از سوی یک شــرکت فرااستانی، گفت: در حال حاضر سد 
تونل سوم کوهرنگ ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اکنون آماده بتن ریزی است و تا 2 سال آینده شاهد آبگیری سامانه تونل سوم کوهرنگ هستیم.مسعود 
میرمحمدصادقی در خصوص آخرین وضعیت سامانه دوم آبرسانی اصفهان، توضیح داد: در استان اصفهان آب از سد چم آسمان وارد تصفیه خانه باباشیخعلی 
می شود و از آنجا از طریق تونلی به طول ۱۸ کیلومتر آب به اولین ایستگاه در منطقه اشترجان منتقل می شود که از آن ۱۰.۵ مترمکعب آب برثانیه نیاز آبی اصفهان 
بزرگ تامین می شود.میرمحمدصادقی افزود: بنابر اعالم شرکت آب و فاضالب، مصارف آب اصفهان در فصل گرم به حدود ۱۵ مترمکعب بر ثانیه می رسد که این 
تفاوت باید به نوعی جبران شود. وی با تاکید بر اینکه تونل سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ آماده است، گفت: به دلیل محدودیت منابع مالی قرار شد ادامه 
 اجرای این طرح از منابع داخلی شرکت آب منطقه ای و با کمک شــرکت آب و فاضالب از محل تبصره ۳ انجام شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان،

 پیش بینی کرد، خط اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ با ظرفیت آبدهی ۳.2 مترمکعب بر ثانیه تا تابستان سال آینده وارد مدار  شود و کل این طرح 
در یک برنامه زمان بندی چهارساله به اتمام برسد، چرا که تاکید وزارت نیرو و استانداری اصفهان بر اجرای هر چه سریع تر این طرح است.

بادام تکانی در سامان
بادام از جمله میوه هایی است که مثل 
توت از درخت تکانده می شود. باغداران 
بــرای ایــن  کار از چوب هــای بلندی 
اســتفاده می کنند که در ســامان آن را 
»جیده« می نامند.شهرســتان سامان 
در استان چهارمحال و بختیاری یکی از 
قطب های تولید بادام کشور است که با 
برداشت ۱۸ هزار تن بادام سال هاست 
رتبه نخست تولید بادام کشور را به خود 

تخصیص داده است. 

وز عکس ر

عکس: مهر

نماینده ولی فقیه در استان:

مجلس جلوی واردات 
 اجناسی که مشابه 
داخلی دارد را بگیرد

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان 
اینکه مســئله نظارت در مجلس شــورای 
اسالمی بســیار کمرنگ اســت، گفت: راه 
درآمد برخــی از افراد در واردات اســت که 
مجلس باید با نظارت دقیق جلوی واردات 
اجناس و کاالهایی که در داخل کشور تولید 
می شــود را بگیرد. آیت ا... ســید یوســف 
طباطبایی نژاد در دیدار نمایندگان شهرستان 
اصفهان در مجلس شــورای اسالمی اظهار 
داشــت: رهبر انقالب اســالمی با صراحت 
فرمودند که مجلس شورای اسالمی کنونی 
بهترین مجلــس در طول تاریخ ۴۰ ســاله 
انقالب اسالمی اســت چراکه افرادی در آن 
حضور دارند که دل بسته به انقالب اسالمی 
و والیت فقیه هســتند.وی افــزود: تفاوت 
مسئوالن انقالبی و غیرانقالبی این است که 
حقیقتا تابع والیت و ســخنان مقام معظم 
رهبری و امام راحل باشــند  که نمایندگان 
این دوره از مجلس نه تنهــا در زبان بلکه در 
عمل از سخنان رهبر انقالب پیروی می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان 
اینکه مجلس باید به گونــه ای اقدام کند که 
مشــکالت اقتصادی برطرف شــود، گفت: 
نمایندگان باید به خوبی از همه طرح و لوایح 
آگاه باشــند و آن را مطالعه کنند، سپس در 
کمیســیون های مربوطه طرح ها و لوایح را 
بررســی کنند تا بتوانند تصمیمات درستی 
بگیرنــد، مبادا بــه گونه ای اقدام شــود که 
طرح ها و لوایح جدید مانع از به ثمر نشستن 
طرح ها و لوایح خوب مجلس قبل شــود؛ 
برخی از قوانیــن و طرح ها عــالوه بر اینکه 
راه گشــا نبوده، گره در کار انداخته اســت. 
طباطبایی نژاد عنوان کــرد: در روایتی آمده 
اســت که خداوند همه چیز را به بنده اش 
واگذار کرده به  جز ذلت؛ بنابراین کســی 
حق نــدارد ذلیل باشــد، از ســوی دیگر 
جمهوری اسالمی عزت برای همه ما رقم 

زد و امروز با همه سختی، عزت داریم.
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری خبر داد:

هزار مدرسه  به شبکه ملی اطالعات متصل   می شوند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات گفت: بیش از یکهزار مدرسه 
این استان برای ســال تحصیلی جدید به شبکه ملی اطالعات متصل 
می شوند.مرتضی  باللی اظهار داشــت: با اتصال این تعداد مدرسه به 
شــبکه ملی اطالعات، بخش عمده ای از کمبود زیرســاخت آموزش 

مجازی مدارس استان برطرف خواهد شد.
 وی در خصوص حل مشــکل دسترســی بــه اینترنت در شــهرها و 
روســتاهای این اســتان نیز افزود: پس از شــیوع ویروس کرونا و 
توسعه آموزش های مجازی تاکنون ۳۸ روستا از طریق اپراتور همراه 
اول و ۲۹ روســتا از طریق اپراتور ایرانســل به شــبکه ملی اطالعات 
وصل شده اســت.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و 
بختیاری همچنین، قراردادن  ماهیانــه ۳۰گیگابایت اینترنت رایگان 
با ســرعت ۲ تا ۱۶ مگابایت در اختیار مدارس در ایام شــیوع کرونا را 
 یادآور شــد و تاکید کرد: این روند در ســال تحصیلی آینده نیز ادامه

 خواهد داشت.
باللی، با اشاره به توسعه شــبکه اینترنت تلفن همراه در مناطق کمتر 
برخوردار استان گفت: با اجرای پروژه های مهم زیرساختی در استان، 
وضعیت پوشش ارتباطی به ویژه در مناطق روستایی استان افزایش 

چشمگیری داشته اســت.به گفته وی، با همکاری اپراتورها در استان 
۴۳۰ روســتا تحت پوشــش اینترنت پرســرعت قرار گرفته و امکان 
برقراری رومینگ به صورت رایگان بین اپراتورهای همراه نیز در استان 

فراهم شده است.
وی، با اشاره به اهمیت نفوذ تلفن همراه و تامین پوشش ارتباطی در 
این اســتان با توجه به شرایط کوهســتانی تصریح کرد : ضریب نفوذ 
تلفن همراه در استان  ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت و 
وضعیت پوشش در مناطق روستایی بهبود قابل توجهی داشته است 
که  در این راستا  تعداد ســایت ها نیز از یکهزار و  ۲۷۱ به  یکهزار و ۲۹۹ 
رسیده که این موضوع باعث بهبود ارتباط در جاده های استان و تامین 

پوشش مناطق روستایی شده است. 
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات چهارمحــال و بختیاری 
همچنیــن با اشــاره بــه توســعه شــبکه فیبرنــوری در روســتاها 
تصریح کــرد: با اجــرای طرح های مختلف توســعه ای در اســتان، 
این امر باعث رشــد۶۸ درصدی پوشــش ارتباطی در روســتا شده 
اســت.گفتنی اســت؛ بیــش از ۲۰۷ هــزار دانش آمــوز در مقاطع 
 مختلــف تحصیلــی در اســتان چهارمحــال و بختیاری مشــغول

 به تحصیل هستند.

معاون اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری:

نذورات به صورت خشک بین نیازمندان توزیع شود
معاون اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه های محرم و صفر در چهارمحال 
و بختیاری گفت: برنامه های مذهبی ما تحت دو عنوان »بصیرت عاشورایی« و »شمیم حسینی« 
در بقاع متبرکه استان با هدف تبیین اهداف عاشورایی و تقویت باورهای دینی متناسب با شرایط 
کرونایی استان برگزار می شود.حجت االســالم علی مهرابی ادامه داد: شرایط برگزاری مراسم در 
مناطق سفید، زرد و قرمز کرونایی متفاوت است و طبق نظر ستاد ملی کرونا و ستاد کرونا در استان 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار می شــود.مهرابی توضیح داد: عمده کار ما اجرای صحیح 
نیت های واقفین با موضوع عزاداری محرم و با توجه به نیازهای روز است و هدف ما برگزاری آرمانی 
برنامه هاست.وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های رسانه ای در برنامه های محرم و انعکاس آن ها 
تصریح کرد: از خادمین افتخاری و نیروی انتظامی در برگزاری برنامه ها بهره برده و در فضای مجازی 
با هشتگ #لبیک_یا_حســین و #هر_خانه_یک_حســینه به تولید محتوا و انعکاس برنامه ها 
می پردازیم.معاون اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ما سعی داریم برنامه ها را در 
فضای رو باز برگزار کنیم و فصل الخطاب کارهایمان، صحبت های مقام معظم رهبری است. ایشان 
نیز فرمودند مراسمات تابع ستاد ملی کرونا هستند.مهرابی خاطرنشان کرد: پذیرایی هایی مثل چای 
و شربت اصال وجود ندارند و سعی داریم مواد غذایی را به صورت خشک بین مردم توزیع کنیم یا اگر 

قرار بر پخت مواد غذایی است با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی انجام گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

خانه جوان شهرکرد تا پایان امسال افتتاح می شود
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: در صورت تامین اعتبار، خانه جوان شهرکرد تا 
پایان امسال افتتاح خواهد شد.حمید کریمی با اشاره به اینکه کلنگ احداث خانه جوان شهرکرد در 
سال ۹۷ بر زمین زده شد، افزود: متراژ این پروژه ۱۴۰۰ مترمربع و در ۴ طبقه بوده که با امکانات کامل در 
اختیار جوانان قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه، بیان کرد: تاکنون ۲ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده و  یک میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تکمیل آن مورد 
نیاز است.مدیرکل ورزش و جوانان استان بیان کرد: این ساختمان فرهنگی می تواند پایگاهی برای 
فعالیت جوانان و اعضای سازمان های مردم نهاد باشد، که در صورت تامین اعتبار با توجه به پیشرفت 
فیزیکی باالی آن، تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.کریمی با اشاره به اینکه خانه جوان شهرکرد، اتاق 
فکری برای جوانان و محلی برای نشست جوانان و سازمان های مردم نهاد جوانان است، تصریح کرد: 
برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی، دوره های توانمندسازی جوانان در زمینه های 
اشتغال، کارآفرینی و کاهش آسیب های اجتماعی، حضور مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان در 
خانه جوان، برگزاری برنامه ها و طرح های مختلف حوزه جوانان توسط سازمان های مردم نهاد جوانان 

استان از جمله کارکردهای خانه جوان شهرکرد است.

خرید گندم در چهارمحال و بختیاری از مرز 28 هزار تن گذشت
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 
۲۸ هزار و ۱۸۱ تن و ۲۶۹ کیلوگرم گندم به قیمت دو هزار و 5۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شده است، 
گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۲ درصد رشد داشته است.کیقباد قنبری با اشاره 
به اینکه سال گذشته در همین بازه زمانی بیش از ۱۲ هزار تن خرید داشتیم، ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ 
مرکز خرید تضمینی در استان داریم که از این تعداد سه مرکز فارسان، نافچ و گهرو تاکنون گندم تحویل 
نگرفته اند.وی با بیان اینکه تاکنون 5۹ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان مدارک پرداخت به بانک ها ارسال شده 
است، اضافه کرد: از این میزان ۳۳ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان به کشاورزان پرداخت شده و ۲5 میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون تومان باقی مانده  که در اولین فرصت پرداخت می شود.

بام ایرانخبر خوان
رنا

 ای
س:

عک

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری مطرح کرد:

کانون های مساجد، بازوی 
قدرتمند فرهنگ ایرانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
در جلســه تقدیر از مديرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
مدير و کارکنان ســتاد فهمای چهارمحــال و بختياری 
بابت کســب رتبه اول شــاخص »قرآن و عترت« که با 
حضور مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور به صورت ویدئو کنفرانس 
در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
برگزار شــد، گفت: عموم مردم، مســئولین، جوانان و 
نوجوانان به نوعی وابســته به مکان معنوی مســجد 
هستند.»ابراهیم شــریفی« ادامه داد: آبادانی مسجد 
هم از نظر عمرانی و هم از نظر فرهنگی نماد آبادانی شهر 
و کشور است که کانون های فرهنگی هنری مساجد این 
مهم را به خوبی انجام داده اند.وی ابراز کرد: مسئولین 
کانون  هــای فرهنگی و هنــری اســتان چهارمحال و 
بختیــاری جوانان را بــرای فعالیت فرهنگــی و دینی 
جذب مساجد می کنند و این نیز مایه مباهات و منشأ 
زیادی در راســتای انجام رســالت فرهنگــی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد.شریفی بابیان اینکه ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد بازوی 
قدرتمند فرهنگ ایرانی اســت گفت: بخش عظیمی از 
فعالیت های فرهنگی، هنــری و مذهبی را کانون های 
فرهنگی هنری متقبل شده اند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری ضمن تقدیر و 
تشکر از فعالیت های شبانه روزی مدیر و کارکنان ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان، 
افزود: حمایت از کانون های فرهنگی هنری برای اجرای 
هرچه بهتر برنامه هــای فرهنگی هنری یکی از وظایف 
مســئولین فرهنگی در سطح اســتان است.شریفی 
ادامه داد: امید اســت اســتان چهارمحال و بختیاری 
و استان های مشــابه که از محدودیت های اقتصادی 
رنج می برند و همچنین اســتعدادها و پتانسیل های 
خوبی برای اجرای برنامه های بزرگ دارند، در پرداخت 

اعتبارات، مورد عنایت ویژه ای قرار بگیرند.

مفاد آراء
5/162 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
شــرق اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین 
آگهی نسبت به ردیف )الف( به مدت دو ماه و نســبت به ردیف )ب( به مدت یک 
ماه اعتــراض خود را به این منطقه تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
و گواهی طرح دعوا را به ایــن منطقه ثبتی ارائه نمایند. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
1- رای شــماره 139960302210000807-1399/04/28 خانم الهه عابدی 
به شــماره شناســنامه 2210 اصفهان و کدملی 1289528747 فرزند منصور در 
شش دانگ قســمتی از یک باب خانه به مساحت 207/23 متر مربع انتقال عادی 
مع الواســطه از طرف اصغر کریمی مفروزی از پالک شماره 1804 اصلی واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان
2- رای شماره 139960302210000806-1399/04/28 خانم جمیله وکیلی 
نهرو فروزانی به شماره شناسنامه 575 و کدملی 1818779315 فرزند عبدالحسین 
در شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 143/70 متر مربع انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف محمد علی زندی پالک شماره 1145 فرعی از 2248 اصلی واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان
3- رای شــماره 139960302210000483-1399/04/21 آقــای وحیــد 
کمالی به شــماره شناســنامه 1801 و کدملی 1287244629 فرزند رمضان سه 
دانگ یک قطعه باغ به مســاحت 1467/45 متر مربع انتقال عادی مع الواســطه 
 از طرف فاطمــه دودی )دوامــی( پالک شــماره فرعــی 165 از 1762 اصلی

 واقع در بخش 6
4- رای شــماره 139960302210000482-1399/04/21 آقای مهران تک 
سوار به شماره شناســنامه 3670 صادره اصفهان و کدملی 1287263313 فرزند 
حسن در سه دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1467/45 متر مربع انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف فاطمه دودی )دوامی( از پالک 165 فرعی از 1762 اصلی واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان
5- رای شــماره 139960302210000805-1399/04/28 علــی مهدی اف 
اردستانی به شماره شناسنامه 439 و کدملی 1284343626 صادره اصفهان فرزند 
حسین در ششــدانگ یک باب باغ  ویال به مســاحت 2210/10 متر مربع انتقال 
عادی مع الواسطه از طرف حسین قنبری حیدر آبادی فرزند عباس پالک 2190 

اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
6- رای شــماره 139960302210000473-1399/04/19 آقــای فرامــرز 
کوهی اصفهان به شماره شناســنامه 1271435969 و کدملی 1271435969 
فرزند محمود در ششــدانگ یک بــاب خانه بــه مســاحت 362/64 متر مربع 
 99 اصلــی واقــع در بخش 6 ثبــت اصفهــان، انتقال عــادی مع الواســطه از 

طرف یوسف خاکی
7- رای 139960302210000474-1399/04/19 خانــم زهرا غالمی اکبری 
به شماره شناسنامه 5 صادره اصفهان کدملی 1291890823 فرزند قاسم علی در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 234/40 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه 
از طرف حسین صیام پور اشکاوندی از پالک شماره 1058 اصلی واقع در بخش 6 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

8- رای شــماره 139960302210000345-1399/04/14 آقــای غالمرضا 
جمالی به شــماره شناســنامه 641 و کدملی 1286515701 فرزند صفر علی در 
ششــدانگ یک باب باغ ویال به مســاحت 1454/33 متر مربع انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف حسین داســتانپور مفروزی از پالک شــماره 98 اصلی واقع در 

بخش 20 ثبت اصفهان
9- رای شــماره 139960302210000333-1399/04/12 آقای علی صفائی 
پور به شماره شناســنامه 54085 صادره اصفهان و کدملی 1281637841 فرزند 
مرتضی در ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1051 متر مربع انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف حسن زمانی چریانی مفروزی از پالک شماره 2171 اصلی واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان
10- رای شماره 139960302210000472-1399/04/19 خانم بدری گی به 
شماره شناســنامه 251 و کدملی 1282750054 فرزند علی در شش دانگ یک 
باغ ویال به مســاحت 1455/03 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از علیرضا کی 

مفروزی از پالک شماره 2177 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
11- رای شماره 139960302210000302-1399/04/26 آقای محمود رضا 
محمد خدایی به شماره شناسنامه 719 و کدملی 1129000753 فرزند میرزا علی 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 262/17 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
فرعی 1098 از 2248 اصلی واقــع در بخش 6 ثبت اصفهــان انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف طاهره طائبی فرزند غالمرضا
12- رای شــماره 139960302210000982-1399/05/07 خانــم مرضیه 
پور هاشــم شــمش کار به شــماره شناســنامه 1832 صادره اصفهان و کدملی 
1285050673 فرزند اصغر در ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی محصور با 
بنای احداثی 15 متر به مســاحت 2128 مفروزی از پالک شماره 1482 فرعی از 

2248 اصلی واقع در بخش 6
13- رای شــماره 139960302210000984-1399/04/07 آقای محســن 
صرامی فروشانی به شماره شناسنامه 539 و کدملی 1141658372 فرزند عبداله 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور با بنای احداثی 40 متر به مساحت 
1115 متر مربع انتقال عادی مع الواســطه از طرف حســین ملکی فرزند محمود 

مفروزی از پالک شماره 610517 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
14- رای شماره 139960302210000983-1399/05/07 خانم پروین باقری 
کوپایی شناســنامه 93 و کدملی 1291070451 فرزند نعمت اله در ششــدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 231/40 متر مربع مفروزی از پالک شماره فرعی 4 از 
2186 اصلی واقع در بخش 6 اصفهان  انتقال عادی مع الواســطه از طرف جعفر 

انصاری کیچی
15- رای شــماره 139960302210000987-1399/05/08 زهرا مکتوبیان 
بهارانچی به شماره شناســنامه 952 صادره اصفهان و کدملی 12893115302 
فرزند قاسمعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 195/32 متر مربع انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف اصغر کریمی پالک 1804 اصلی از بخش 6 
16- رای شماره 139960302210000986-1399/04/08 خانم اکرم السادات 
جاور به شماره شناسنامه 33072 صادره اصفهان  و کدملی 1282258184 فرزند 
سید رحمان در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 1021/38 متر مربع انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف عباس صیام پور پالک 1774 اصلی بخش 6
17- رای اصالحــی شــماره 139960302210000985 -1399/05/07 
آقــای مهــدی کریمی حبیــب آبــادی بــه شــماره شناســنامه 236 صادره 
مســاحت  در  حســین  فرزنــد   1286444691 کدملــی  و  اصفهــان 
6 اصــالح 1524 متــر مربــع در پــالک 2177 اصلــی بخــش  /11 

 می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/28 
م الف: 926700  اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان

ابالغ اجرائيه 
5/163 کالسه 9800419، بدینوسیله به خانم سعیده عبدالوند نام پدر: ابراهیم تاریخ 
تولد: 65/04/22 شــماره ملی: 4172722156 شماره شناســنامه: 3418، مدیون 
پرونده کالسه فوق واحد اجرای اســناد رســمی گلپایگان که برابر گزارش مورخ 
98/11/29  اداره پست شــناخته نگردیده اید ابالغ مي گردد که برابر قرارداد بانکی 
شماره 6501295007004 مورخ 96/09/02 بین شما و بانک ملی ایران شعبه غدیر 
گلپایگان، مبلغ 63259684 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 5615380 ریال بابت سود 
و مبلغ 28214246 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 98/11/15 و از آن تاریخ روزانه 
مبلغ 41603 ریال بابت خسارت روزانه به انضمام پنج درصد حقوق دولتی بدهکار 
مي باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این واحد اجراء مطرح مي باشد لذا 
طبق ماده 19/18 آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاریخ 
انتشار این آگهي که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ و منتشر مي گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشــار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شد. م الف: 941023 محمدسلمانی رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک گلپایگان
فقدان سند مالکيت

5/164 شماره نامه: 139985602210003696 - 1399/05/23 تمامت ششدانگ  
پالک 2248/1889 واقع در بخش 6 ثبــت اصفهان در صفحه 101 دفتر 146 ذیل 
ثبت 39508 به نام آقای علی اکبر خیری فرزند رضا ســابقه ثبت و ســند مالکیت 
دفترچه ای به شماره مسلسل 532802- دارد که مع الواسطه از طرف ایشان طبق 
سند قطعی 125165 مورخ 1385/11/02 دفترخانه 5- اصفهان تمامت شش دانگ 
از طرف ایشــان به آقای احمد توال انتقال گردیده است ســپس مالک قبل از ارائه 
سند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداســتری جدیدش  با ارائه درخواست کتبی به 
انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 19869 و شناسه یکتای 
139902155814000169  و رمز تصدیق 381842 مورخ 1399/04/29 گواهی 
دفترخانه 129 اصفهان رسیده است و مالک مدعی است سند مالکیت آن مفقود شده 
است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 948414 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکيت

5/165  شــماره نامه: 139985602023001870-1399/04/18 ســند مالکیت 
بمقدار ششدانگ پالک ثبتی 3444/15 واقع در بخش دو ثبت اصفهان بنام محمود 
انصاری دهاقانی مورد ثبت در دفتر 5 صفحه 35 به شــماره سند )قید شده( صادر و 
تسلیم گردیده و اکنون طی استشهاد شهود به شــماره 13990215015900096 
مــورخ 1399/03/13 دفترخانه 262 اصفهان با وکالت خانــم فرزانه انصاری طی 
وکالــت نامــه 62255-1399/03/17 دفترخانه 97 اصفهان درخواســت صدور 
ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 949110  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

مرکزي اصفهان
حصر وراثت

5/166  آقای ســید محمدرضا طباطبائی فرزند رحمت باســتناد شــهادت نامه و 
گواهی فوت و رونوشت شناســنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 283/99 
به این شورا چنین اشــعار داشته است که شــادروان خانم طال کشاورز بادی فرزند 
رضا در اقامتــگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفــوت آن مرحوم عبارتند از: 
1- غالمرضا کشــاورزی، ش.ش 155 متولد 1338 فرزند 2- فرح کشاورز بادی، 
ش.ش 129 متولد 1345 فرزند 3- مریم کشاورز بادی، ش.ش 3759 متولد 1349 
فرزند 4- مجید کشــاورز بادی، ش.ش 186 متولد 1355 فرزند و به جز افراد فوق 
الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 950991 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف بخش 

امامزاده ) بادرود(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9909976820100052 شــماره پرونــده:  /167
9909986820100060 شماره بایگانی شــعبه: 9900072 خواهان: آقای مجید 
حبیبی فرزند صفرعلی به نشانی اســتان اصفهان شهرستان لنجان شهر فوالدشهر 
محلــه A3 ورودی 219- زاینده رود پــالک 214 طبقه اول، خوانــده: آقای امید 
محمدی فرزند جمشــید به نشــانی مجهول المکان،  خواســته: مطالبه وجه بابت 
... ،گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این 
شورا داشــته که پس از ثبت به کالسه فوق شــورا در وقت مقرر مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مجید حبیبی به طرفیت 
آقای امید محمدی به خواســته مطالبه مبلــغ 138/000/000 ریــال بابت پیش 
پرداخت قرارداد ســاختمان مــورخ 87/6/21 به انضمام مطلق خســارات قانونی 
وارده و هزینه دادرســی و تاخیر تادیه، با این توضیح که خواهان اظهار داشــته که 
اینجانب به عنوان پیمانکار ســاختمانی قراردادی با خوانده در جهت اجرای سفت 
کاری ســاختمان در مورخ 87/5/7 منعقد نموده و پس از انجام قسمتی از عملیات 
اجرای ساختمان طبق قرارداد و ظهر آن مقرر گردید که خوانده در تاریخ 87/6/21 
مبلغ 138/000/000 ریال به صورت پیــش پرداخت به اینجانب پرداخت نماید که 
تاکنون نســبت به تعهد خود عمل ننموده که تقاضای مطالبه آنرا دارم، با توجه به 
محتویات پرونده و نظر به کپــی مصدق قرارداد عادی مــورخ 87/5/7 فی ما بین 
خواهان و خوانده و نیز ظهور قرارداد مذکور که به امضای خوانده نیز رســیده است 
 و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلســه رسیدگی شــورا حاضر نگردیده و 
الیحه ای نیر ارسال ننموده است. بنابراین اشــتغال ذمه وی محرز است لذا دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه 
مورخ 99/4/16 مستندا به 9 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 138/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 99/2/17 لغایت 
اجرای حکم در شعبه اجرای احکام طبق شاخص قیمتهای اعالمی محاسبه و اجرای 
احکام مکلف است نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای 
 مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظــر در دادگاه عمومی باغبادران 
می باشــد. م الف: 942113 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف بخش 

باغبادران



سه شنبه 28 مرداد  1399 / 28 ذی الحجه 1441/ 18 آگوست 2020/ شماره 3048

 ادامه تعطیلی اصناف و مراکز خدمات رسان اصفهان
 تا 29 مرداد

مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط استان اصفهان گفت: در مناطق قرمز استان اصفهان تعطیلی 
برخی اصناف و مراکز خدمت رسان که از ۱۵ مرداد ماه شروع شــده تا چهارشنبه ۲۹ مرداد)فردا( 
ادامه دارد.سید مهدی میرجهانیان با بیان اینکه وضعیت شــیوع کرونا در استان روز به روز در حال 
افزایش است، اظهار کرد: برای مقابله با شیوع کرونا ویروس در مناطق قرمز استان اصفهان تعطیلی 
برخی اصناف و مراکز خدمت رسان که از ۱۵ مرداد ماه شروع شده تا فردا ادامه دارد.وی ادامه داد: 
بعد از این تاریخ در جلسه ای که برگزار می شود، مشخص خواهد شــد که تعطیلی مراکز و اصناف 
اعالم شده، ادامه دارد یا خیر، با افراد خاطی که دستورالعمل های ابالغ شده را رعایت نکنند به شدت 
برخورد خواهد شد و دیه افرادی که در مراکز اعالم شده به کرونا مبتال شوند، بر عهده فرد خاطی است.

مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه زمان تعطیلی و محدودیت 
فعالیت اصناف و اتحادیه ها از طرف ســتاد مقابله با بحران کرونای استان اصفهان ابالغ می شود، 
افزود: در بحران کرونا برخی از اصناف استان تخلفات بسیاری داشته اند که به مراجع قضایی معرفی 
شده اند، بیشترین تخلف در مشاغل عمومی در آموزشــگاه های فنی وحرفه ای، فرهنگی، هنری، 

علمی و زبان سراها بوده است.

بهبودیافتگان کرونا به پویش »شکرانه سالمت« بپیوندند
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: چنانچه بیمار کرونا یک ماه بهبودی کامل را ســپری 
کرده باشد، می تواند به شکرانه بازیابی سالمتی و کمک به نجات جان دیگران به پویش »شکرانه 
سالمت« ملحق شــود.مجید زینلی اظهار داشــت: با توجه به اینکه در فصل گرما و شیوع بیماری 
کرونا با کاهش ذخیره خون در اســتان اصفهان مواجه شــدیم، اما با نزدیکــی دهه محرم پیش 
بینی می شــود با اهدای خون شــهروندان جبران کمبود خون و فرآورده های خونی را در اصفهان 
شاهد باشــیم.مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه هنوز به وضعیت بحرانی ذخیره 
خون در استان اصفهان نرسیده ایم، تصریح کرد: اگرچه به شــرایط بحرانی ذخیره خون در استان 
اصفهان نزدیک شــده ایم؛ اما هنوز وضعیت بحرانی نیســت و اعزام گشــت های ســیار فقط در 
وضعیت بحرانی انجام می شــود.وی افزود: برای اهــدای خون نیاز به انجام آزمایش نیســت و 
 نظر پزشــک کفایت می کند؛ اما برای اهدای پالسما الزم اســت آزمایش هایی از بهبودیافته کرونا

 انجام شود.

 بیماری تب سه روزه در دام های استان اصفهان
 مشاهده نشده است

رییس اداره بهداشــت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان از عدم 
مشاهده بیماری تب سه روزه  گاو و گوساله در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: با اقدامات انجام 
شده در زمینه کنترل بیماری، در استان شاهد چنین بیماری نبودیم.وحید مقدس با اشاره به تب 
سه روزه دام، اظهار داشت: این بیماری یک بیماری ویروسی مختص گوساله و گاو است که توسط 
حشرات به آنها منتقل می شود.وی افزود: فصل شــیوع تب سه روزه با افزایش جمعیت حشرات 
از اواخر بهار آغاز می شود و تا پایان تابســتان ادامه پیدا می کند و دام بیمار با عالئمی چون تب باال، 
لرزش، بی اشتهایی، افزایش ترشــحات بینی، کاهش تولید شــیر، لنگش و زمین گیر شدن دام 
مواجه می شــود.مقدس ادامه داد: شــیوع بیماری در دام های 6 ماهه تا ۲4 ماهه بیشــتر است 
و اداره کل دامپزشــکی در زمان شــیوع بیماری اقدام به اطالع رســانی دامداران برای سم پاشی 
 گاوداری ها، رعایت بهداشت دام، از بین بردن محل تجمع حشرات در اطراف محل نگهداری دام و

 واکسیناسیون می کند.

عزاداری در سایه کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی در اصفهان انجام خواهد گرفت؛

چراغ عزایی که خاموش نمی شود

پس از برهم خوردن بساط عید و مسافرت  پریسا سعادت
و مدرســه و امتحان زیر سایه شوم کرونا 
حاال نوبت به تغییر و تحول در  مراســم هایی با قدمت چندین قرن در 
عزای امام حسین )ع( و یاران مظلومش رسیده تا زیر سایه نحس این 
بیماری این بار به دامن پاک اهل بیت)ع( پناه ببریم و متفاوت ترین 
محرم و صفر عمرمان را تجربه کنیم. با نزدیک شدن به روزهای آغاز ماه 
محرم، نحوه و شکل عزاداری ها روشن تر می شود. هر چند هفته هاست 
بر ســر نوع و چگونگی برپایی آیین های محرم میان مردم مسئوالن و 
واعظین و مداحان کشمکش و حرف و نقل است؛ اما پس از ارائه فصل 
الخطاب توسط مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع تقلید حاال همه 
چشم ها به طرح  راهکارها از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا دوخته شده 
تا شرایط برای برگزاری امن این مراســم با رعایت دستورات بهداشتی 
برقرار شــود. هفته گذشته سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در 
اصفهان با تاکید بر اهمیت عزاداری محرم برای مسلمانان به ویژه مردم 
استان گفت: با توجه به شرایط حاضر و توصیه های وزارت بهداشت می 
توان عزاداری را به شیوه های جدید، به صورت گسترده ولی پراکنده در 
خانه ها برگزار کرد.حجت ا... غالمی با بیــان اینکه هر خانواده می تواند 

نقش یا هیئت عزاداری را در محرم ایفا کند، افزود: در این راســتا قابل 
تاکید اســت که نباید تعداد نفــرات در خانه ها زیاد باشــد زیرا تراکم 

جمعیت در فضای سربسته بسیار خطرناک و ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه امسال ســالمت و حفظ جان عزاداران جزو شکوه 
مراسم عزاداری امسال است ، گفت: از جمله تفاوت ها و اقدامات جدید 
در برگزاری مراسم عزاداری امسال می توان به کاهش ساعت عزاداری، 
تغییر شیوه توزیع نذورات و راهپیمایی نکردن دسته جات عزاداری در 
خیابان ها و معابر اشاره کرد.وی با اشاره به پیشنهاد ستاد استانی مقابله 
با کرونا گفت: ممنوعیت برگزاری مراســم در مکان های روباز، پرهیز از 
تجمع در مکان های سرپوشیده و بسته همانند مساجد، تکایا، حسینیه 
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی به ویژه فاصله گذاری و استفاده از 
ماسک الزامی است.غالمی یادآور شد: تقلیل زمان برگزاری مراسم به 
حداقل ۲ ساعت و ممنوعیت توزیع چای و نذورات در قالب غذای پخته 
شــده در ایســتگاه ها و یاهیئت های عزاداری از تصمیمات ستاد برای 
سالمتی مردم است. پس از صدور این راهکارها از سوی ستاد مبارزه با 
کرونا در استان حاال و در فاصله چند روز مانده تا محرم مسئوالن هیئت 
مذهبی اصفهان یکی یکی پیش قدم می شــوند تا آیین و مراسم دهه 

اول را برای حفظ جان عزاداران حسینی از بستر فضای مجازی به سمع 
و نظر مخاطبان خود برسانند.برخی از مجالس شلوغ اصفهان مثل خانه 
قجری بنکدار که نزدیک دو قرن ســابقه عزاداری سیدالشــهدا را دارد 
امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، مجلس عزاداری برگزار نمی  کنند و 
هزینه آن را در قالب بسته های حمایتی به نیازمندان اهدا خواهند کرد.

هیئت های بزرگ اصفهــان مانند هیئت بنی فاطمه هــم اعالم کردند 
 که امسال میزبان دســته های عزاداری نخواهیم بود. در همین زمینه 
حجت االسالم میثم ریاحی، دبیر جامعه وعاظ شهر اصفهان هم اعالم 
کرده است: هیئت های مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی و اجرای 
روش های نوین عزاداری و حتی ســخنرانان و وعاظ از طریق فضای 
مجازی و ایجاد هیئت های مجازی می توانند عزای حســینی را اقامه 
کنند.مردم اصفهان هم به پویش »هر خانه یک حســینیه« پیوستند 
تا در کنار خانواده خود ســوگوار عزیز زهرا باشــند.در این میان عده ای 
ناآگاه با تحریک احساســات عزاداران، با مصاحبه های جنجالی خود 
در فضای مجازی مردم را دعوت به برگزاری مراسم های شلوغ و بدون 
 رعایت موازین بهداشتی می کنند که البته مردم هوشیار این بیانیه ها را

 رد کرده اند.

مدیرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان با 
اشاره به حادثه های بیروت و پالسکو، از تشکیل تیم 
عملیاتی پایش مخاطرات در این استان خبر داد و 
گفت: همه دســتگاه های اجرایی موظف هستند با 
این گروه همکاری کنند.منصور شیشه فروش افزود: 
اعضای این گروه شــامل ســازمان آتش نشانی، 
شــرکت های آب، بــرق، گاز و ســازمان نظــام 
مهندسی )کارگروه شناسایی سازه های فرسوده و 
آسیب پذیر( است تا سازه ها را شناسایی و ارزیابی 

کنند و نســبت به نقص های آن اخطــار دهند.وی 
تاکید کرد: مالکان و دســتگاه های اجرایی موظف 
هستند تا ظرف مدت تعیین شده نسبت به برطرف 
کردن نقص های اعالمی از ســوی این گروه اقدام 
کننــد و در صورت ســرپیچی، به مراجــع قضایی 
معرفــی خواهند شــد.مدیرکل مدیریــت بحران 
استانداری اصفهان یادآور شد: ۲۰۰ هزار نفر نیروی 
آماده آموزش دیده در حال حاضر در  این اســتان 
وجود دارد که می توانند در حوزه مدیریت بحران به 
شهرستان ها نیز کمک کنند که البته این عده سوای 
نیروهای مسلح مقتدر و همیشه در صحنه، بسیج و 
دستگاه های مختلف هستند.وی اضافه کرد: سال 
گذشته پیش از شیوع ویروس کرونا، ۲ میلیون نفر 

در سطح استان اصفهان آموزش های گوناگون را به 
صورت ویژه از سوی جمعیت هالل احمر، سازمان 
آتش نشانی، شرکت های آب، برق، گاز، فوریت های 
پزشکی و کارگروه های تخصصی فرا گرفتند.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر لزوم 
ارائه آموزش ها به همه نیروها، اظهار داشــت: این 
آموزش ها  باید با برنامه اجرا شــود تا هنگام بروز 
بحران های احتمالی، با آرامش و بدون اســترس 
از آنها بهره گیری شــود.وی همچنین 4۸ ســاعت 
آموزش 6۰۰ نفر از مدیران اســتانی در سال گذشته 
را یادآور شد و گفت: دســتگاه ها موظف شده اند با 
شناسایی مخاطرات، آموزش های الزم را متناسب 

به نیروها و کارکنان ارائه دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تیم عملیاتی پایش مخاطرات در استان اصفهان تشکیل شد

هیئت های مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
اجرای روش های نوین عزاداری و حتی سخنرانان و 
وعاظ از طریق فضای مجازی و ایجاد هیئت های مجازی 

می توانند عزای حسینی را اقامه کنند

آیین نکوداشت 
آزادگان اصفهانی 

برگزار شد
 نشســت ملی »الماس های 
درخشــان« به مناسبت روز 
نکوداشت آزادگان برگزار شد 
که انتقاد آزادگان را برای عدم 
حضور مســئوالن در جلسه به 

دنبال داشت.

کاهش 13 درصدی تصادفات در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت:در تیرماه امســال تصادفات در استان اصفهان ۱۳ درصد 
کاهش داشته است.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشــاره به روند کاهشی تصادفات در چهار ماه 
اخیر اظهار داشت: در تیرماه تصادفات، روند کاهشــی طی کرد و با ۱۳ درصد کاهش تصادفات در 
ماه گذشته مواجه بودیم.وی افزود: راکبان موتورسیکلت سوار بیشترین آمار تصادفات را در چهار 
ماه اخیر به خود اختصاص دادند.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 4۲ درصد 
تصادفات توسط راکبان موتورسیکلت سوار گزارش شده است، تصریح کرد: عابران پیاده در جایگاه 
دوم تصادفات قــرار دارند.وی از برخورد جدی با موتورســیکلت های فاقد پــالک و یا پالک های 
مخدوش شده در اصفهان خبر داد و افزود: با خودرو هایی که در بدنه خود تغییر داده باشند و نسبت 
به دوردور کردن اقدام می کنند، برخورد جدی خواهد شد.سرهنگ محمدی اشاره ای هم به مصوبات 
ستاد استانی کرونا داشت و گفت: با روند افزایشی ابتال به کرونا در استان اصفهان احتمال برگشت 
محدودیت های توقف و تردد در حاشیه رودخانه زاینده رود، تفرجگاه هایی نظیر ناژوان و کوه صفه 

در دستور کار قرار گرفته است.

عزم دادگستری در برخورد با متعرضین به شریان های 
حیاتی انرژی 

معاون دادســتان اصفهان در دیدار مسئولین شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه بر عزم 
دادگستری استان در برخورد با متعرضین به شریان های حیاتی انرژی کشور تاکید کرد.سیاوش 
اورنگی گفت: آســیب به خطوط لوله مواد نفتی عالوه بر وقفه در عملیات سوخت رسانی و تامین 
خوراک پاالیشگاه ها، هزینه و تبعات زیادی اعم از زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و جانی را به 
دنبال خواهد داشت.اورنگی بیان داشت: به دلیل عدم بازدارندگی احکام صادره مرتبط با سارقان و 
متعرضان، شاهد افزایش تعرض به خطوط لوله هستیم که تخریب زیرساخت ها را در پی دارد و در 
این رابطه الزم است احکام و قوانین اصالح شود.محمد محسنی اژیه، معاون دادستان اصفهان نیز 
با تاکید بر لزوم گسترش تعامل بین شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان و دادگستری 
گفت: از این پس در ابتدای تشکیل پرونده های مرتبط سرقت از خطوط لوله مواد نفتی اطالع رسانی 
صورت پذیرد، در خصوص بازدارندگی احکام صادره نیز این مسئله به صورت امنیتی دیده خواهد 
شد و تالش می کنیم در این رابطه بدون هیچ گونه مماشاتی سخت گیری های بیشتری اعمال شود.

وی اضافه کرد: پیشنهادات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان در جلسه مشترک 
با دادستان ها و مسئوالن دادگستری های استان که به میزبانی منطقه اصفهان برگزار خواهد شد، 

مطرح و مصوب می شود.

دستگيری مزاحم اينترنتی در  کاشان 
فرمانده انتظامی شهرستان كاشان از دستگیری زنی که در فضای مجازی برای یکی از شهروندان 
مزاحمت ایجاد کرده بود، خبر داد. سرهنگ حسین بســاطی اظهار داشت : درپی شكایت یکی از 
شهروندان مبنی براینكه فرد یا افراد ناشناسی اقدام به ایجاد مزاحمت برای او در یكی از شبكه های 
اجتماعی کرده اند، موضوع در دستور كار پلیس فتای شهرستان كاشان قرارگرفت.وی افزود: پس 
از انجام یکسری کارهای تخصصی یک زن ۲۸ ســاله در ارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر 
شد.این مقام انتظامی بیان داشت: متهمه هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد به بزه انتسابی 
اعتراف و انگیزه خود را انتقام جویی عنوان کرد.فرمانده انتظامی شهرستان كاشان با اشاره به تحویل 
متهمه به مراجع قضایی از شهروندان خواست، به نرم افزار های شبکه های اجتماعی به عنوان راهی 
ساده برای تبادل اطالعات شــخصی و محرمانه اعتماد نکرده و اقدام به ارسال فایل ها و اطالعات 

شخصی خود  روی این نرم افزار ها نکنند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 معاون اجتماعی اداره کل
 بهزیستی   استان:

درخواست طالق توافقی 
 نسبت به عادی، حدود

 ۶0 درصد افزایش یافت
با افزایش تاب آوری، صبر، تحمل و بردباری 
و نیز بــا کمک گرفتــن از روان شناســان و 
متخصصــان می تــوان از طــالق زوجیــن 
پیشــگیری کرد.طــالق پیامد هــا و تبعات 
اجتماعی، روانی، مالی و عاطفی بســیاری 
بر اعضای یــک خانــواده دارد کــه ممکن 
اســت اثرات آن ، گاهی ســال ها ادامه یابد. 
معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان با بیــان این که درخواســت طالق 
توافقی نســبت به عــادی در این اســتان 
حــدود 6۰ درصــد افزایش یافــت، گفت: 
آســیب های اجتماعــی در کمیــن ایــن 
افراد و فرزندان شــان اســت که باید برای 
 ایــن معضل روز افــزون تصمیم مناســبی

 گرفته شــود. مجتبــی ناجی بابیــان اینکه 
تهدید آسیب های اجتماعی موجب می شود 
کــه زوج، زوجه و فرزنــدان آن هــا نتوانند 
بــه بازیابی و ترمیــم هویت خــود بپردازند 
و به زندگــی عــادی ادامه بدهنــد ،افزود: 
بسیاری از این افراد به دلیل ضربه روحی و 
بیماری های مرتبط با آن همچون افسردگی 
در دام معضالت اجتماعــی از جمله اعتیاد 
گرفتار می شوند که بر مشکالت شان افزوده 

می شود.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان 
گفت: مهم ترین علت طالق ها در این مدت 
بی تفاوتی و بی توجهی به یکدیگر و در نهایت 
بی احترامی و بی مسئولیتی همسران نسبت 
به هم بــوده اســت.وی با اشــاره به نقش 
بهزیستی در کاهش آمار طالق و بازگرداندن 
دو طــرف بــه ســمت زندگی مشــترک به 
خانواده هایی که دچار اختالفات و تهدیدات 
جدی زندگی مشترک شده اند، توصیه کرد که 
از مشاوره های مراکز خدمات روان شناختی 
بهزیستی و همچنین کارگاه آموزشی در این 

رابطه استفاده و شرکت کنند.

دبیر ستاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: دریافت وجه در مدارس دولتی تحت هر عنوان در زمان ثبت نام ممنوع است و با جدیت با 
متخلفان برخورد می کنیم.علیرضا محمودی  ادامه داد: از ابتدای سال ۹۹ و با شــروع ثبت نام مدارس دولتی ۳ بخشنامه مبنی بر این مهم که دریافت وجه در 
مدارس دولتی تحت هر عنوان در زمان ثبت نام ممنوع است به مدارس ارسال شد، برای سال تحصیلی آینده نیز این شرایط همچنان به قوت خود باقی است و چه 
بسا با توجه به شرایطی که در آن قرار گرفته ایم با جدیت بیشتر در این زمینه قدم برداریم. وی ادامه داد: از والدین تقاضا می کنیم تخلف مدارس در زمینه دریافت 
کمک اجباری را به آموزش و پرورش اطالع دهند؛ در همین زمینه در تمام مدارس استان اصفهان شماره تماس ستاد ثبت نام منطقه، ناحیه و استان نصب شده 
است که از این طریق خانواده ها می توانند شکایت خود را پیگیری کنند. دبیر ستاد ثبت نام و رییس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
عنوان کرد: نظارت مستقیم بر عملکرد ۷ هزار مدرسه در استان اصفهان ناممکن است و والدین باید درنظر داشته باشند که ناظران آموزش و پرورش نمی توانند 
به تک تک این مدارس سر بزنند به همین دلیل، ناظر اصلی ما، اولیا هستند، والدینی که از دریافت وجه در مدارس گله مند هستند می توانند شکایت خود را به 

آموزش و پرورش اعالم کنند تا بالفاصله موضوع را بررسی و در صورت تخلف با متخلف برخورد قانونی کنیم.

شهریه مدارس دولتی، دغدغه تکراری والدین اصفهانی



مســئول انجمن پارادوومیدانی در خصوص برگزاری اردوهای تیم ملی پارادوومیدانی، اظهار داشت: از خرداد ماه به ملی پوشان مجوز دادند تا به صورت متمرکز در 
شهرهای خودشان تمرین کنند. اردوی متمرکز در این شرایط ایده بسیار جالبی نیست چون 15 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 11 استان نیز در وضعیت هشدار. 
در همه گیری کرونا در کشورمان که وضعیت بسیار بحرانی وجود دارد، به عنوان مسئول انجمن نمی توانم از آنها بخواهم تمرین داشته باشند. البته ملی پوشان مان به 
صورت انفرادی و منظم کار خودشان را انجام می دهند و آمادگی خود را حفظ می کنند.بهمن رضایی درباره اینکه ورزشکاران تا آغاز پارالمپیک توکیو آماده مسابقات 
خواهند شد، عنوان کرد: ملی پوشان تا حدودی آمادگی خوبی دارند. یک سال تا آغاز بازی ها باقی مانده و اگر وضعیت روز به روز بهتر شود، بچه های تیم ملی با آغاز 
تمرینات می توانند به فرم ایده آل و مناسب برسند. اگر مجوز آغاز اردوهای متمرکز صادر شود، نفرات تیم ملی این عقب ماندگی را جبران می کنند.رضایی با اشاره به 
اینکه اگر برنامه ریزی خوبی برای تیم های ملی رقم بخورد نتیجه بهتر خواهیم گرفت، خاطر نشان کرد: اکنون 12 سهمیه به همراه نابینایان کسب کردیم و مطمئنا با 

شرکت در تورنمنت بعدی، هشت سهمیه دیگر هم به دست خواهیم آورد.

8سهمیهدیگرپارالمپیکتوکیوراکسبمیکنیم
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پردهبردارییارنزدیکبرانکوازپیشنهادرشوه250میلیونی
رضا چلنگر در دوران حضور بالژویچ و برانکو در تیم ملی به عنوان مترجم کار می کرد. در آن روزها 
هم مثل امروز تیم ملی پر از ســتاره بود و ناخوادآگاه اتفاقات حاشــیه ای زیادی رقم می خورد. 
رضا چلنگر در تازه ترین گفت و گوی خــود با آخرین خبر، فاش کــرده در آن زمان یک فرد به او 
پیشــنهاد 250 میلیون تومانی داده بود تا نام یک بازیکن را در لیســت برانکو بگذارد. چلنگر در 
این باره می گوید: »برایم چک  250 میلیون تومانی آورد و گفت بــه ازای این فالن بازیکن که در 
خارج بازی می کند را در لیست بگذار. من اما این کار را نکردم. آن موقع 250 میلیون تومان برای 

خودش پولی بود.«

تمایل»شجاعی«برایماندندرتراکتور
طی هفته هــای اخیر خبرهایی دربــاره احتمال جدایی ســه کاپیتان ملی پــوش تراکتور مطرح 
شــده اســت و آنها برای ماندن یا جدایی از جمع سرخ پوشــان شــرایط مبهمی دارند.احسان 
حاج صفی که با پیشــنهاد یــک تیم یونانی و همچنین دو باشــگاه اســتقالل و ســپاهان روبه 
رو شــده، در صدد جدایی اســت و به احتمال فراوان تراکتــور را ترک می کند. در مورد اشــکان 
دژاگه هم گفته می شــود که ایــن بازیکن قصد بازگشــت بــه آلمــان را دارد و می خواهد لیگ 
برتر ایــران را ترک کنــد، ولی مســعود شــجاعی دیگر کاپیتــان تراکتــور تمایــل دارد در این 
تیم بماند.یکــی از دالیل مهم شــجاعی برای مانــدن در جمــع تراکتوری ها مبلغی اســت که 
برای قــرارداد فصل آینــده این بازیکــن 36 ســاله در نظر گرفته شــده که ظاهــرا رقمی قابل 
 توجه اســت. همین موضوع باعث شــده اســت تــا شــجاعی تمایل بــه مانــدن در تراکتور

 داشته باشد.

سرمربی تیم شهرخودرو:

به»رحمتی«دیگراحتیاجیندارم
سهراب بختیاری زاده، سرمربی تیم شهرخودرو در گفت وگویی با ورزش سه اعالم کرد به مهدی 
رحمتی، دروازه بان باتجربه تیمش احتیاجی ندارد.این تصمیــم پس از آن رخ داده که در پایان 
بازی سپاهان و در شرایطی که تیم از نظر عصبی وضعیت نامناسبی داشته، رحمتی از سرمربی تیم 
می خواهد که برای گفت وگو به بیرون اتوبوس بروند و در این گفت وگوی دو نفره با صدای بلند و 
لحنی که بختیاری زاده آن را بی ادبانه می خواند، درباره داوود سیدعباسی دیگر مربی تیم صحبت 
هایی را به زبان می آورد. حرف هایی که با واکنش شــدید بختیاری زاده و درگیری لفظی وی با 
رحمتی توام شده است.مربی جوان شهرخودرو که روزهای دشــواری را در این باشگاه مشهدی 
پشت سر گذاشــته، در این باره می گوید: من از ابتدای حضورم در شهرخودرو تالش کردم که به 
بزرگ ترهای تیم احترام بگذارم و تا جایی که می شود از تجربه آن ها برای بهبود تیم استفاده کنم 
و آقای رحمتی هم از این قاعده مستثنی نبودند، چون ایشــان یک بازیکن باسابقه ملی و یکی 
از خریدهای این فصل شهرخودرو هســتند بنابراین من نهایت همکاری را با او داشته ام و حتی 
اگر مواردی پیش می آید که کمی دور از اصول مربیگری ام بود، چون او مهدی رحمتی است و در 
فوتبال برای خودش کسی است، از آن ها می گذشتم اما با گذشت روزها اوضاع بدتر و بدتر شده 
و از نظر من دیگر صالح نیســت که ایشــان به عنوان بازیکن ما را همراهی کنند. چرا که در درجه 
اول باید اصول یک تیم فوتبال را حفظ کرد، حتی اگر ما یک بازی به آخر لیگ داشــته باشــیم و 
 فصل در همین پنجشنبه به پایان برسد.وی افزود: من از همین جا اعالم می کنم مهدی رحمتی 
 با همه احترامی که برایش قائل هســتم، جایــی در تیم من ندارد. چون اعتقــاد دارم حفظ نظم
  تیمی از هرچیزی مهم تر اســت و حتــی بزرگ تر از آقــای رحمتی هم بایــد در چهارچوب تیم

 حرکت کند.

فصل جدید رقابت های لیگ برتر بسکتبال و مشکالت پیش رو؛

روی پر رنگ بالتکلیفی

در شرایطی از سوی مسئوالن فدراسیون  سمیهمصور
بســکتبال، زمــان آغــاز فصــل جدید 
رقابت های لیگ برتر  مهرماه اعالم شده که هنوز تعداد تیم های شرکت 
کننده در این رقابت ها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و مشخص 
نیست چه باشگاه هایی در این دوره از مسابقات تیمداری می کنند. 

پرونده فصل قبل لیگ با  شیوع کرونا نیمه تمام بسته شد تا فدراسیون 
مقدمات برگزاری فصل جدیــد را فراهم کند. اوایــل تیرماه بود که با 
ارسال نامه ای به باشــگاه ها از آن ها خواسته شد آمادگی شان برای 
حضور در فصل جدید رقابت هــای لیگ برتر را اعــالم کنند. به دنبال 
این درخواســت 17 تیم از لیگ برتر و دســته اول به صورت قطعی و 
شفاهی حضورشان را قطعی کردند؛ اما نام تیم های بزرگی هم چون 
پتروشیمی بندر امام )ره( و شــهرداری گرگان دیده نمی شد.موضع 
گرگانی ها که پیش از این به خاطر اختالف شــان تا حدودی مشخص 
بود ولی جنوبی ها نه حرفــی زدند و نه نامه ای بــرای انصراف دادند. 
فقط دهــان به دهــان چرخید که طبــق ابالغیــه وزارت نفت بودجه 
این تیم کم شــده و نمی تواننــد در ورزش حرفه ای تیمــداری کنند. 
در صورتی که این تیــم نه تنها دولتــی نبوده و تحــت قوانین وزارت 
نفت نیســت؛ بلکه پتروشــیمی بندرامام )ره( خصوصی و به صورت 

هلدینگ اداره می شــود. ظاهرا نامه ای از فدراســیون به پتروشیمی 
فرســتاده نشــده و کاهش 50 درصدی بودجه تنها مربوط به باشگاه 
دولتی نفت آبادان اســت. البتــه امین معاوی، مدیرعامل باشــگاه 
پتروشیمی پاســخگوی تلفن ها نبود.شنیده می شــود هیئت مدیره 
باشــگاه برای تیمداری و ورزش قهرمانی مشــکل دارد و نمی خواهد 
ســرمایه گذاری کند. از سوی دیگر اکتفای فدراســیون تنها به ارسال 
نامه برای مشــخص شــدن تیم های حاضر در فصــل جدید رقابت 
های لیگ برتر باعث شــده تا ســایر تیم ها نیز که اعالم آمادگی شان 
 را بــرای شــرکت در این مســابقات اعالم کــرده اند، تکلیف شــان 

را ندانند.
اگر فدراســیون مصمم به برگــزاری لیگ آینده اســت باید با جدیت 
بیشتری کارها را دنبال کند؛ اما در حال حاضر این طور نیست. کمتر از 
دو ماه دیگر تا زمانی که فدراسیون برای آغاز لیگ در نظر گرفته است 
باقی مانده؛ اما باشگاه ها تکلیف خود را نمی دانند و خبری از تصویب 

پروتکل های بهداشتی هم نیست.
فدراسیون برای برگزاری بازی ها  باید مجوزی از ستاد کرونا و وزارت 
ورزش داشــته باشــد که آن طور که شنیده می شــود مسئوالن این 
فدراســیون تاکنون جلســاتی بدین منظور با حضور تمام باشــگاه ها 

نداشــته اند تا نقطه نظرات مربیان و مدیران آنها شــنیده و تصمیمی 
بهتر و دقیق تر گرفته شود.

فدراسیون بسکتبال فعال تنها به ارسال آیین نامه به باشگاه ها ارسال 
کرده تا نظرات آنها را مطلع شــود، اما مگر می شود با نامه نگاری برای 
لیگ تصمیم گرفت؟ باید جلســات مختلفی با باشگاه ها که سهامدار 
اصلی لیگ هستند، برگزار شود تا مشخص شود که کدام تیم ها توانایی 

میزبانی مسابقات را در شرایط کرونایی و با رعایت پروتکل ها دارند.
بحث مهــم دیگری که ایــن روزها مطرح می شــود نحــوه برگزاری 
مسابقات لیگ است. هر ســاله این رقابت ها به صورت دومرحله ای 
)دور گروهی و پلی آف( برگزار می شد که اکنون به خاطر شرایط کشور، 
برخی از باشگاه ها معتقدند بهتر است این مسابقات به صورت متمرکز 
برگزار شود و برخی باشــگاه ها نیز معتقدند باید طبق روال سال های 
گذشته مســابقات به صورت رفت و برگشــتی در هر استان پیگیری 

شود.
اینها نکاتی اســت که پیش روی برگــزاری لیگ وجــود دارد و باید 
دید آیا فدراســیون می تواند لیگــی بدون مشــکل را در زمان تعیین 
 شــده برگزار کند یــا همه چیــز همچنان در هالــه ای از ابهــام قرار 

خواهد داشت.

مربی تیــم ملی کشــتی آزاد در خصــوص پیگیری 
تمرینات تیم ملی کشتی آزاد به صورت آنالین اظهار 
داشــت: بچه هایی که می توانند وصل بشــوند را زیر 
نظر داریــم و تمرینات شــان را پیگیــری می کنیم. 
کشــتی گیران را در سه گروه دســته بندی کرده ایم و 
مربیان، این ســه گروه را زیر نظر دارند. سرمربی تیم 
ملی و مدیر فنــی هم بر تمرینات نظــارت می کنند. 
تمرینات به صورت آنالین برگزار می شــود و نواقص 
تمرینی را می توانیم به کشــتی گیران گوشــزد کنیم. 
این اتفــاق خیلی خوب بــود که توانســتیم نزدیک 
کشتی گیران شــویم و اشــتیاق را به اردوها بیاوریم. 
عباس حاج کنــاری افزود: وقت زیــادی تا المپیک 
نداریم. با همین اردوهای مجازی، شــرایط را فراهم 
می کنیم تا وقتــی اردوها به صــورت فیزیکی فعال 
شد، مشــکالت کمتری داشته باشــیم. نمی گویم 
برگزاری اردوها خطری ندارد و در خصوص آن چیزی 

نمی دانم ولی اگر همه چیز به صــورت علمی رعایت 
شود، مشــکلی پیش نمی آید. تمام ورزشکاران قبل 
از کرونا هم موارد بهداشــتی را رعایــت می کردند و 
ایمنی بدن شان در حدی است که با خیلی از بیماری ها 
مقابله کنند. حاج کنــاری، در خصوص برگزاری لیگ 
برتر کشتی عنوان کرد: من در خصوص برگزاری لیگ 
اطالعاتی ندارم. در اردو تمام حرکات کشــتی گیران 
تحت کنترل است و در حالت قرنطینه هستند ولی در 
لیگ چون مسابقات در چند روز و در شهرهای مختلف 
برگزار می شود، شرایط سخت تر است. مربیان تیم ملی 
اجازه حضور در لیگ را ندارند و من هم به همین خاطر 
نمی توانم بگویم برگزار بشود یا نشود ولی شرایط مالی 
کشتی گیران به این مسابقات بستگی دارد. مربی تیم 
ملی در رابطه با حضور نداشتن کشتی گیران المپیکی 
در لیگ گفت: چرا؟ از کجا معلوم است نفر المپیکی 
حتما به المپیک می رود؟ اگر بخواهند نفرات شاخص 

را حذف کنند، این رقابت ها بی معنا می شود. مثال در 
وزن 57 دو سه نفر را کنار بگذاریم، اصال چه جذابیتی 
دارد که لیگ را برگزار کنیم؟وی ادامه داد: اگر قرار است 
آسیبی به کسی وارد شــود، لیگ برگزار نشود، خیلی 
بهتر است. بزرگان باید بنشینند و ببینند برگزار بشود 
بهتر اســت یا خیر. باید ببینیم المپیک مهم تر است 
یا لیگ؟ لیگ فقط مالی نیست و باید یک خروجی 
داشته باشد. وقتی هیچ کســی در رقابت ها حضور 
نداشته باشد، چه جذابیتی می تواند برای اسپانسرها 

و تماشاگران وجود داشته باشد.

چرانبایدالمپیکیهادرلیگکشتیبگیرند؟

خبر روز

»اوبامیانگ«درآستانهتمدیدقراردادباآرسنال
گزارش ها حاکی اســت که پیر امریک اوبامیانگ طی روزهای آتی قرارداد خود را با آرسنال تمدید 
می کند.البته برخی منابع خبری در انگلستان اشاره دارند که دیگر مهاجم آرسنال یعنی الکساندر 
الکازت در این تیم ماندنی نیست و به  احتمال  زیاد به زودی از جمع توپچی ها جدا می شود. در این 
میان نام یوونتوس به عنوان یکی از مشتریان این بازیکن شنیده می شود.پیش بینی ها در رابطه با 
احتمال تمدید قرارداد اوبامیانگ طی فصل جاری بسیار زیاد بود و عده زیادی اعتقاد داشتند که این 
بازیکن پس از اتمام قراردادش از این تیم جدا می شود، اما به هر ترتیب با آمدن آرتتا، این بازیکن 
به ماندن در این تیم متقاعد شده است.اوبامیانگ طی فصل اخیر 22 گل برای آرسنال به ثمر رساند 
و یکی از برترین گلزنان لیگ برتر جزیره در فصل اخیر نام گرفت. اگرچه این بازیکن 31 سال دارد، 
اما احتمال درخشش او تا حداقل سه سال آینده، مسئله ای است که باعث شده تا آرسنال تمدید 

قرارداد این بازیکن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.

سویاازرئالمادریدپیشیگرفت
سویا یکشنبه شب با پیروزی 2 بر یک مقابل منچستریونایتد به فینال لیگ اروپا صعود کرد و جمعه 
در دیدار نهایی برابر برنده بازی اینتر و شاختار قرار خواهد گرفت تا تیمی لقب بگیرد که در قرن بیست 
و یک بیشترین فینال اروپایی را تجربه می کند. ســویا، پنج فینالی که از سال های 2006 تا 2016 را 
تجربه کرد با قهرمانی به پایان رساند. این اتفاق موجب شد در سوپرجام های اروپا هم حضور داشته 
باشد که تنها در نخستین ســوپرجام عنوان قهرمانی را باالی سر برد و در چهار بازی بعدی شکست 
خورد. تا شانزدهم آگوست، سویا مانند مادرید )قهرمان لیگ قهرمانان در سال های 2002، 201۴، 
2016، 2017 و 201۸ و فتح چهار سوپرجام به جز آخرین دوره ای که در آن حضور داشت( 10 فینال را 
تجربه کرده بود. لیورپول، سومین تیمی است که از فصل 2001-2000 بیشترین فینال اروپایی را تجربه 
کرد و ۹ بار در این دیدارها حضور داشت. فینال لیگ قهرمانان 2005، 2007، 201۸ و 201۹، لیگ اروپا 
2001 و 2016 و سوپرجام 2001، 2005 و 201۹ را بازی کرد. دیگر تیم های اسپانیایی مانند بارسلونا و 

اتلتیکو با هشت فینال در رتبه های بعدی قرار دارند.

نقشهجدیدبارسابرایجذب»نیمار«
نشریه »اسپورت« کاتالونیا خبر داد باشگاه بارسلونا بعد از شکســت سنگین مقابل بایرن مونیخ 
و حذف از لیگ قهرمانان اروپا دوباره به فکر جذب نیمار، ســتاره پاری ســن ژرمن افتاده اســت. 
پیش از این نیمار چندین بار به عنوان گزینه بازگشت به بارســلونا مطرح شد ولی در نهایت انتقال 
صورت نگرفت. بعد از شکســت تلخ بارسلونا مشخص شــد آبی اناری ها نیاز به پوست اندازی در 
زمینه بازیکنان دارند.به همین خاطر ســران باشگاه بارســلونا می خواهند پیشنهادی 60 میلیون 
یورویی به عالوه آنتوان گریژمان در ازای جذب نیمار به پاری ســن ژرمن ارائه کنند. سران باشگاه 
 بارسلونا جلسه ای دارند که بعد از آن به صورت رسمی حکم اخراج ستین علنی می شود. همچنین

 آبی اناری ها در این جلسه به بررسی گزینه های مربیگری در بارسلونا می پردازند.

»هاورتز«بایدطعمایننوشیدنیرابچشد
وکاس پودولسکی که سابقه  بازی در لیگ برتر را با آرسنال دارد در مورد کای هاورتز، ستاره  جوان بایر 
لورکوزن صحبت کرد . او زمانی که درباره  هاورتز از او سوال شد به شوخی گفت:» چرا از من درباره بازیکن 
لورکوزن سوال می کنی؟ من یک کلنی هستم و آن ها به همراه گالدباخ و دوسلدورف رقبای ما هستند.« 
پودولسکی در ادامه گفت:»او یک استعداد عالی است. روی توپ بسیار خالق است ، اما هنوز جوان 
است باید ببینیم که آیا او می تواند در لیگ برتر جا بیفتد، اما او باید طعم این نوشیدنی را بچشد و ببیند 

که آن را دوست دارد یا نه. من این کار را انجام دادم ، اما می دانستم که آن را دوست دارم«.

فوتبال جهان

آخرینوضعیتتیم
فوتسالگیتیپسند

اززبان»وحیدشمسایی«
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در 
مورد آخرین وضعیت تیم فوتسال گیتی پسند 
اصفهان اظهار داشت: گیتی پسند یک باشگاه 
حرفه     ای  است و تا به امروز افتخارات زیادی در 
ایران و آسیا کسب کرده و خدا را شاکرم بعد از 
چند سال دوری از لیگ مجددا با این باشگاه 
شروع کردم. فعال همه چیز خوب است و منتظر 
هستیم که ســازمان لیگ تاریخ دقیق شروع 
لیگ را اعــالم کند.وحید شمســایی در مورد 
وضعیت بازیکنان و جذب نفرات جدید گفت: 
تا به امروز توانستیم یکســری از بازیکنان مد 
نظرمان را جذب کنیم. طبق اعالم سازمان لیگ 
سقف بازیکنان هر تیم تا 1۴ نفر است و با توجه 
به اینکه باشگاه گیتی پسند در رده    های پایه هم 
فعالیت می  کند قرار است  از چند بازیکنان امید 
هم در جمع بزرگساالن استفاده کنیم.سرمربی 
گیتی پسند افزود:تا امروز توانستیم 3 بازیکن 
سهمیه خود را جذب کنیم البته هنوز یک نفر 
جای خالی داریم که تا آخر هفته مشــخص 
می     شود، چند بازیکن خوب هم مدنظر داریم که 
باشگاه در حال مذاکره با آنهاست.وی در رابطه 
با بودجه باشگاه تصریح کرد: خدا را شکر بودجه 
ما در حد معقول و خوب اســت و تا حد امکان 
توانستیم با این بودجه بازیکنان مدنظرمان را 
جذب کنیم. متاسفانه قبل از اینکه من بخواهم 
وارد این باشگاه شوم حمید احمدی که یکی از 
بازیکنان خوب ایران و آسیاست توانست با یک 
قرارداد خوبی به باشگاه مس سونگون برود. 
من به شخصه خیلی دوست داشتم با وی کار 
کنم و برایش آرزوی موفقیت دارم.شمسایی 
همچنین در مورد جــذب مهدی جاوید گفت: 
مهدی جاوید یکی از برترین های فوتسال آسیا 
و حتی جهان است و این بازیکن توانسته ۴ بار 
پیاپی آقای گل لیگ برتر شود که این کار سختی 
برای هر بازیکنی است. بعد از اینکه وی رسما از 
باشگاه مس جدا شد چند جلسه با او مذاکره 
کردیم؛ اما متاسفانه رقم پیشنهادی اش در حد 
توان پرداخت باشگاه نیست و همین موضوع 

کار ما را برای جذب جاوید مشکل کرده است.

فدراسیون برای برگزاری بازی ها  باید مجوزی از ستاد 
کرونا و وزارت ورزش داشته باشد که آن طور که شنیده 
کنون جلساتی  می شود مسئوالن این فدراسیون تا

بدین منظور با حضور تمام باشگاه ها نداشته اند

مستطیل سبز

وز عکس ر

فرهادمجیدیو
پسرفوتبالیستاش

فرهاد مجیدی عالقه زیــادی دارد 
پسرش »بردیا« فوتبالیست شود. 
خود بردیا هم البته به فوتبال عالقه 
زیادی دارد. بــه همین خاطر فرهاد 
او را به باشــگاه الوصل امــارات برد 
و مدتی هــم در تیم هــای پایه این 
باشگاه بازی کرد. این هم تصویری 
از اولین روزهای حضور پسر مجیدی 

در تمرینات الوصل است.
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نصب دو المان جدید در منطقه 9 اصفهان
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهــان با بیان اینکــه ۱۷۰ هکتار بافــت فرســوده در منطقه ۹ وجود 
دارد، اظهار کرد: احیای بافت فرســوده و رسیدگی به فضای ســبز این منطقه در اولویت برنامه ها 

قرار دارد.علیرضــا رفیعی ادامه داد: این 
منطقه به عنوان محور ورودی غرب شهر 
پتانسیل های زیادی برای شکوفا شدن 
دارد و ســرمایه گذاران می تواننــد برای 
اجرای پروژه هایی همچون هتل و مراکز 
خرید بزرگ ســرمایه گذاری کنند.مدیر 
منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با تاکید بر 
لزوم تقویت زیرساخت های شهری در 
منطقه ۹ برای افزایــش کیفیت زندگی 
شهروندان، گفت: بعضی از محالت این 

منطقه باید به صورت پایلوت به عنوان محالت خالق شهر مطرح شوند.وی با بیان اینکه گره های کور 
ترافیکی منطقه ۹ از جمله خیابان کوهانستان و فاز دوم و سوم خیابان بهشت باز شده است، گفت: 
طی روزهای اخیر المان پرواز در خیابان میرزا طاهر و المان مادر و کودک در خیابان آتشگاه نصب 
شده اســت.وی با تاکید بر اینکه خطوط حمل نقل عمومی و BRT باید در خیابان های آتشگاه و 
شهید اشرفی اصفهانی )کهندژ( تقویت و راه اندازی شود، ادامه داد: در منطقه ۹ عملیات عمرانی و 
پروژه های مشارکتی همچون پروژه گردشگری، فرهنگی و تفریحی منارجنبان در حال انجام است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان در خصوص اولویت های شهری این منطقه، گفت: ارتقای عوامل 
بصری و ادراکی فضاهای شهری زمانی می تواند تحقق یابد که اولویت سنجی مسائل شهری موجود، 
مبتنی بر نظریات شهروندان و استفاده کنندگان از فضاها باشد.وی افزود: از آنجا که نظرات و آرای 
مختلفی پیرامون مسائل شهری و اولویت های آن وجود دارد و گرفتن تصمیمات نیز باید همگرا و در 
راستای پوشش همه جانبه اولویت ها باشد یکی از مهم ترین اولویت ها، ارتقای حمل و نقل عمومی 
است که باید با توسعه ناوگان به سرانجام برسد.رفیعی تاکید کرد: موضوع دیگر پسماند و معماری 

شهری در منطقه است که باید با فرهنگ سازی تولید پسماند را کاهش داد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

طبقات زیرین سی و سه پل، تردد ممنوع شد
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به ایجاد محدودیت تردد شهروندان و گردشگران در 
طبقات زیرین سی و سه پل، گفت: پل تاریخی سی و سه  پل که طوالنی ترین پل تاریخی زاینده رود با بیش 
از 3۰۰ متر طول است، امروزه به عنوان یکی از پر رفت و آمدترین معابر شهری به شمار می رود به نحوی 
که این پل، یکی از اصلی ترین محورهای ارتباطی جنوب به مرکز شهر اصفهان است.حسین امیری در 
خصوص آسیب های وارده به برخی شهروندان و گردشگران در طول هفته های گذشته افزود: با توجه به 
انتشار گزارشی مبنی بر برق گرفتگی یک شهروند نوجوان که اقدام به ورود به رودخانه در بخش طبقات 
زیرین این پل تاریخی کرده بود، کارشناسان سیســتم های روشنایی، این پل عظیم را در بخش زیرین 
پل بررسی و به نتیجه خاصی مبنی بر وجود ایراد در سیستم برق رسانی این پل تاریخی در این بخش 
نرسیدند.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه خوشبختانه زاینده رود در تابستان امسال پرآب بوده و بخشی از 
سیستم برق رسانی طبقه زیرین پل از درون رودخانه عبور می کند، امکان بررسی تمامی بخش های برق 
رسانی در طبقات زیرین این پل عظیم وجود ندارد، بنابراین در یک اقدام احتیاطی در راستای حفظ سالمت 
شهروندان از یک سو و همچنین برای حفظ سالمت شهروندان برای جلوگیری از ورود آنها به بستر رودخانه 
و امکان غرق شدن، تا اطالع ثانوی ورودی های طبقه زیرین سی و سه پل به سمت رودخانه زاینده رود 

مسدود شد، تا کارشناسان بررسی های بیشتری را در خصوص احتمال خطر برق گرفتگی انجام دهند.

شهردار اصفهان  در مراسم افتتاح زمین های چند منظوره مجموعه ورزشی باغ غدیر  خبر داد:

امسال 5 طرح بزرگ عمرانی در شهر افتتاح می شود 

شهردار اصفهان گفت: در این ایام نه تنها هر یکشنبه، یک افتتاح داشتیم 
که طرح های عمرانی و خدماتی زیادی هم در شــهر کلنگ زنی و آغاز 
شد و در این مدت آغاز عملیات پروژه های جدید هم در دستور کار بوده 
است.قدرت ا... نوروزی در یازدهمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« 
که به افتتاح زمین های ورزشی مجموعه باغ غدیر شامل زمین والیبال، 
بسکتبال و تنیس از سوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری اصفهان اختصاص داشــت، از بهره برداری 
پنج طرح بزرگ عمرانی شهر اصفهان در ســال جاری خبر داد و گفت: 
بهره برداری از سالن اجالس سران که ساخت آن در سال ۹۰ آغاز شد، 
امسال کلید خواهد خورد.شهردار اصفهان افزود: نمی توان به سادگی و با 
غفلت از کنار مسئله کرونا گذشت؛ اگر شرایط عادی بود در خدمت جمع 
بزرگی از شهروندان بودیم اما به خاطر اینکه سالمت شهروندان اهمیت 

دارد این مراسم به این صورت محدود برگزار می شود.
وی ادامه داد: آرزوی ما و امید همه ما این اســت که فشار سنگینی که 
به خاطر کرونا بر همه بخش های جامعه آمده، تغییر کند از همین رو 
از همه شهروندان عاجزانه استدعا می کنم تا در این روزها حتما رعایت 

پروتکل های بهداشتی را به صورت جدی انجام دهند.
 نوروزی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی دوازدهمین ایستگاه مترو در 

خط دوم از شانزده ایستگاه شروع شد، اظهار کرد: شاید برخی برنمی 
تابند که در این شهر هر روز و هر هفته شاهد تحول و گام بزرگ رو به جلو 

باشیم و می خواهند این همه خدمت را تیره و تار کنند.  
وی ادامه داد: مردم شاهد هستند که طی سه سال گذشته فقط در یک 
پروژه بزرگ )خط دوم مترو( بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه شده 
است.شهردار اصفهان تصریح کرد: با اینکه بیش از دو سال است کار خط 
دوم مترو آغاز شده ؛ اما ساخت دوازدهمین ایستگاه مترو شروع شده 
اســت. مردم حافظه قوی دارند و به یاد می آورند که خط دیگری با 2۱ 
ایستگاه ساخته شد و ۱8 سال طول کشید و دو ایستگاه آن هم در این 
سه سال تکمیل شد.  وی اظهار کرد: کسانی که سابقه اقدامات عمرانی 
دارند در بازدید از طرح های اصفهان اذعان دارند که انقالب عمرانی در 
این شهر به دست فرزندان اصفهان، در حال رقم خوردن است. نوروزی 
افزود: ای کاش فرصتی بود تا مردم می توانستند سفری به زیرزمین 
از دارک تا سایر ایستگاه های خط دوم مترو داشته باشند و می دیدند 
هزار نفر از جوانان این شهر از صبح تا شب و از شب تا صبح کار می کنند.      

افتتاح پروژه های بر زمین مانده دوره های قبلی   
وی با اعالم این خبر که امسال 5 پروژه بزرگ را در شهر اصفهان افتتاح 

می کنیم، تصریح کرد: در همین یکشنبه ها سالن اجالس که سابقه آن 
برای همه روشن است، بهره برداری می شود. این طرح سال ۹۰ آغاز شد 
و قرار بود سال بعد افتتاح شود.شــهردار اصفهان افزود: قرار بود دولت 
برای ساخت این ســالن، صد میلیارد تومان کمک کند؛ اما شهرداری 
اصفهان فقط در ســال گذشــته 4۰۰ میلیارد تومان در این طرح هزینه 
کرد و امســال هم باید برای تکمیل 3۰۰ میلیارد تومان هزینه کند و در 
مجموع، هزینه های انجام شده برای طرح ۷5۰ میلیارد تومان است. 
وی با اشاره به اینکه امسال سالن اجالس سران، نمایشگاه بین المللی، 
جاده فرزانگان و ... بهره برداری می شود، گفت: البته جاده فرزانگان در 
اختیار مردم قرار گرفته و در فرصتی افتتاح رسمی خواهد شد.نوروزی 
بیان کرد: سالن گلستان شهدا که آرزوی چهل ساله مردم بوده در همین 
سال افتتاح می شــود و این ها افتتاح پروژه های بر زمین مانده دوره 

های قبلی است.

تعطیلی مراسم افتتاحیه های شهرداری به حرمت ماه محرم
وی اظهار کرد: اگر می بینید شهرداری اصفهان، در جذب بودجه وضعیت 
بسیار مناسبی داشته نتیجه تالش فرزندان شما بوده است که امیدوارم 
تا پایان ســال هر یکشنبه شــاهد افتتاح باشــیم چراکه افتتاح یعنی 
عرضه یک خدمت جدید به مردم تا زمینه مناســب شور و نشاط مردم 
و کاهش آسیب های اجتماعی فراهم شــود. شهردار اصفهان تصریح 
کرد: افتتاح ها، نتیجه اشتغال ایجاد شده و دستاورد کسانی است که 
سال ها و ماه ها تالش کرده اند. وی تصریح کرد: به حرمت ماه محرم 
در این ماه افتتاحیه ها تعطیل می شود؛ اما این افتتاح ها در ماه های 
دیگر عملیاتی خواهد شد. نوروزی افزود: طی دو ماه گذشته این دومین 
برنامه افتتاحیه سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
است و این مجموعه، استخر و سالن های مختلف هم تعمیر و تجهیز 
شده که امیدواریم مورد استفاده همه ورزشکارن قرار گیرد و همه مردم 

هم از امکانات این باغ یگانه شهر بهره مند شوند.

افتتاح ١٩ میلیارد ریال پروژه ورزشی در مجموعه باغ غدیر
گفتنی است؛ مجموعه ورزشــی باغ غدیر دارای پارکینگ اختصاصی 
 اســت و در مجاورت رینگ ســوم قرار دارد. اجرای این طرح در مدت
  شــش مــاه و بــا هزینــه ۱۹ میلیــارد ریــال انجام شــده اســت.
 زیرســازی، حصارکشــی، روکش زمین های بازی، تجهیز و ساخت 
 جایگاه ورزشــکاران و تماشــاچیان نیــز  از اقدامات صــورت گرفته

 در این پروژه است.

فهرست برنامه های صداوسیمای مرکز اصفهان در ایام 
محرم اعالم شد.به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، 
سیمای مرکز اصفهان  در این ایام عالوه بر اختصاص 
برنامه های معمول خود به موضوع قیام خونین امام 
حســین )ع( و عزاداری ماه محرم، ویژه برنامه  هایی 
را تدارک دیده اســت. از جمله این برنامه ها می توان 
به برنامه »آیین عشق بازی« اشــاره کرد که به صورت 
زنده به مدت 5۰۰ دقیقه پخش خواهد شــد.، برنامه 
»والفجر« نیز به صورت زنده به مــدت 84۰ دقیقه و 
برنامه»توسل خانگی«به مدت ۱4۰ دقیقه از سیمای 
مرکز اصفهــان روانه آنتن می شــود.همچنین پخش 
عزاداری ظهر تاســوعا و عاشــورا و نماز ظهر عاشورا به 

صورت زنده به مدت 2۱۰ دقیقــه، »روایت هیئت« به 
مدت ۱۰۰ دقیقه، برنامه »اصفهان امروز« به مدت کل 
5۰ دقیقه و سخنرانی های مذهبی به مدت  6۰۰ دقیقه 
از دیگر برنامه های این رسانه استانی برای ماه محرم به 
شمار می آیند.تهیه و پخش برنامه های تامینی، ساخت 
کلیپ ویژه محرم، ســاخت انواع کالکت نوحه خوانی، 
وله های گرافیکی ویژه محرم از دیگر اقدامات شــبکه 
تلویزیونی اصفهان است.معاونت صدای مرکز اصفهان 
نیز عالوه بــر پخش برنامه های همیشــگی و تامینی 
با موضوع محرم، ویژه برنامه  هــای »خیمه« را در ۱3 
قسمت ۷5 دقیقه ای، »نمایش ویژه« را در  ۱۰ برنامه 
3۰ دقیقه ای ، »آوای محرم« را در ۱۰ برنامه 3۰ دقیقه 
ای و »ســخنرانی« را در ۱۰ برنامه ۱5 دقیقه ای  برای 
شنوندگان اصفهانی در نظر گرفته است.رادیو اصفهان 
برنامه های »سالم اصفهان«، »قرار بندگی«، »بشارت« 
و »آینه« را نیز ویژه ایام محرم تولید کرده است تا در این 

برنامه ها از فلسفه قیام عاشورا و نهضت حسینی بگوید.
همچنین معاونت خبر مرکز اصفهان همگام با ســایر 
واحدهای مرکز، با تولید و پخــش ۷۰ گزارش خبری 
ویژه محرم در تلویزیون و رادیو، 8۰ خبر مکتوب و ۱2۰ 
عنوان محتوای متناسب این ایام  و همچنین  ارسال و 
پخش گزارش های ویژه از شبکه های سراسری، فضای 
مجازی و سایت خبرگزاری به موضوع محرم می  پردازد.

برگزاری پویش »#هر_خانه_یک_حسینیه«، ساخت 
کلیپ رعایت اصول بهداشتی در مراسم عزاداری محرم، 
تولید و انتشار کلیپ های مختلف با موضوع محرم و 
عزاداری امام حسین علیه السالم، تولید و پخش روزانه 
۷ دقیقه برنامه از شبکه سیمای اصفهان، تولید محتوا 
در صفحه ســایت مرکز ویژه ماه محرم، تامین، انتشار 
محتوای مناســب ویژه محــرم،و...از جمله اقدامات 
معاونت فضای مجازی مرکز اصفهان ویژه ایام محرم 

امسال است.

تدارک صداوسیمای استان اصفهان برای ایام عزاداری 
ساالر شهیدان

 برگزیدگان»جشنواره منظومه ستارگان درخشان«
 معرفی شدند

دی ماه سال گذشته بود که از نوجوانان ۱2 تا ۱8 ســال عالقه مند در ۱3 رشته کسب و کار، ابداع و 
اختراع، هنرهای نمایشی، ادبیات فارسی، هنرهای تجسمی و شــهری، آیینی و مذهبی، رسانه، 
ورزش و تربیت بدنی، مدیریت، موســیقی بومی و ملی، اجتماعی و مدنی و صنایع دستی دعوت 
شد تا در چند سطر درباره خود و اهدافی که در آینده دارند بنویسند و ایده ای برای خوشحال کردن 
مردم ارائه دهند. این جشنواره در اختتامیه ای مجازی برگزیدگان خود را شناخت.محمد احمدی 
فیض آبادی، در ابتدا گزارشی از جشنواره ارائه داد و گفت: این جشنواره در سال ۹8 با اداره فرهنگی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان کلید خورد.دبیر اجرایی جشنواره منظومه 
ستارگان با اشاره به ثبت نام در بازه سنی ۱2 تا ۱8 سال شــرکت کنندگان این جشنواره ادامه داد: 
۷۰۰ نفر از شــرکت کنندگان با ارائه ایده در مدارس و گذرگاه هــای فرهنگی به صورت حضوری در 
جشنواره منظومه ستارگان شرکت کردند و 8۰۰ نفر هم به صورت مجازی از این جشنواره استقبال 
کردند.وی با اشاره به اینکه باالترین میزان استقبال به نوجوانان پایه دهم برمی گردد، تصریح کرد: 
بیشترین میزان شرکت کنندگان به رشته هنرهای نمایشی و سینما و تلویزیون اختصاص داشت.

وی اشاره ای هم به رشــته تحصیلی تجربی به عنوان رشــته تحصیلی بیشترین شرکت کنندگان 
در جشنواره منظومه ستارگان داشت و گفت: کمترین شــرکت کنندگان دانش آموزان هنرستانی 
بودند که همین موضوع هم جای تامل دارد.دبیر اجرایی جشنواره منظومه ستارگان با اشاره به سه 
مرحله ای بودن ثبت نام شرکت کنندگان در جشنواره منظومه ستارگان گفت: همانطور که اعالم شد 
مجموع شرکت کنندگان هزار و پانصد نفر است که 45۰ نفر به رقابت دور دوم رسیدند و از میان آنها 

۱3 نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
رییس اداره فرهنگی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از دیگر سخنرانان 
مراسم اختتامیه جشــنواره منظومه ستارگان بود. وی ضمن ابراز خشــنودی از گذراندن مسیری 
هشت ماهه در کنار نوجوانان، اظهار داشت: حس مســئولیت پذیری، کار تیمی، مشارکت جویی، 
احترام به سالیق، تحمل آرا، رواداری و کار اجرایی را در این مسیر تمرین کردیم که دستاورد مهمی 
است.سید صالح خشوعی با بیان اینکه در این جشنواره با گذراندن مراحل و کارگاه های مختلف، 
مفهوم ستاره شدن را آموختیم، افزود: اگر هدف مان اعتالی شــهر و کشور و همچنین خوشحال 
کردن مردم شهر باشد، آن وقت است که می توانیم بگوییم ستاره شده ایم.وی با اشاره به بیت »تو 
مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید/تو یکی نه ای هــزاری تو چراغ خود برافروز« از مولوی به 
مخاطبین جشنواره گفت: این مسیر را با هدف دنبال کنید و راه تان را ادامه دهید چرا که تمام این 
اتفاقات مقدمه ای برای رسیدن به این مفهوم بزرگ بوده اســت.معاون فرهنگی هنری سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در اختتامیه جشنواره »منظومه ستارگان« تصریح 
کرد: همواره بر این باور بودم که عمل باید جایگزین حرف باشد؛ کار را شما انجام دادید، تیم اجرایی 
منظومه ستارگان درخشید و با ایثار و از خودگذشتگی و در کنار هم بودن منظومه را تشکیل دادید.

علیرضا روحانی افزود: جشــنواره منظومه ســتارگان ثابت کرد که می توان با تنوع و تعدد در نگاه، 
پوشش، آرا، دیدگاه وفرهنگ،  نظم زیبایی را پدید آورد.

گفتنی اســت؛ »کیهان ســلیمانی« کنشــگر کســب و کار، »علی مصدق« هنرآفرین موسیقی 
های بومی و ملــی، »شــمیم ابراهیمیــان« هنرآفرین هنرهای نمایشــی و تلویزیــون، »زهرا 
طباطبایی« کنشــگر رســانه، »دالرام قلع ریــز« هنرآفرین صنایع دســتی، »فاطمه ســادات 
مارانــی« کنشــگر و هنرآفریــن دارای معلولیــت، »مریم دهقانی« کنشــگر مذهبــی، »مبینا 
چگونیان« هنرآفرین هنرهای تجسمی و شــهری، »مریم مومنی« کنشــگر در زمینه اجتماعی 
و مدنی، »سارا شــفیعی« هنرآفرین ادبیات فارسی، »فاطمه ترکان« کنشــگر مدیریت، »سید 
امین دانش« کنشــگر ابداع و اختــراع و »نیلوفر عنایتی« کنشــگر ورزش و تربیــت بدنی، ۱3 
 برگزیده در ۱3 بخش جشــنواره»منظومه ســتارگان درخشــان« بودند که در اختتامیه جشنواره 

از آنها تقدیر  به عمل آمد.

اخبار

خبر ویژهگزارش

منطقه 10 ، برند سرمایه گذاری 
شهر اصفهان می شود

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهــان اظهار 
کرد: بــا توجه به وجــود ظرفیت های بالقوه 
برای سرمایه گذاری در این منطقه، حضور و 
مشارکت سرمایه گذاران رشد و توسعه را به 
همراه خواهد داشت.حمید شهبازی  افزود: 
منطقه ۱۰ یکی از مناطق مهم و شاخص شهر 
اصفهان به شــمار می رود کــه رویکرد توجه 
به پروژه های بخش خصوصی و مشــارکتی 
را دنبــال می کند.وی تصریح کــرد: با توجه 
به اینکه جذب مشــارکت بخش خصوصی 
و ســرمایه گذاری آنها در حــوزه اقتصادی 
شــهر مورد تاکید مدیران شهری بوده است، 
در صدد برآمدیــم تا از ایــن ظرفیت نهایت 
استفاده را برای توسعه پایدار و ایجاد ثروت 

در منطقه ۱۰ داشته باشیم.
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان  با اشاره 
به پروژه های مشــارکتی فعــال در منطقه 
۱۰، گفت: این منطقه بــا وجود ظرفیت های 
مناسب و مطلوب خود به عنوان برند سرمایه 
گذاری شــهر اصفهان شــناخته شده است 
به طوری که سال گذشــته حدود 4۰۰ درصد 
رشد سرمایه گذاری و مشــارکت در اجرای 
پروژه های مختلف را در این منطقه شــاهد 
بودیم.شــهبازی با بیان اینکــه منطقه ۱۰ به 
عنوان یک منطقه امن برای ســرمایه گذاری 
همراهی و تعامل خوبی با ســرمایه گذاران 
به ویژه در زمینه اقتصاد شــهری دارد، ادامه 
داد: در حال حاضر ۱۰ پروژه مشارکتی در این 
منطقه در حال اجراست که پس از بهره برداری 
نقش مهم و اثرگــذاری در ارتقــای زندگی 

شهروندان خواهد داشت.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از شهرک 
ســالمت به عنوان یکــی از پروژه های مهم 
مشــارکتی این منطقه یاد کــرد و گفت: این 
پروژه می تواند نقش مهمی در توسعه سالمت 
پایدار شهر و استان اصفهان همچنین جذب 
 توریســت ســالمت به ویژه از کشــورهای 
 حاشــیه خلیــج فــارس و آســیای میانه 

داشته باشد.

به منظور مهارت آموزی کارکنان وظیفه لشکر۱4 امام حسین)علیه السالم(دوره پرورش وکشت زعفران در ستاد این لشکر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی  
لشکر ۱4 امام حسین)علیه السالم(، سرهنگ پاسدار حسامی در افتتاحیه این کالس ها ضمن خیرمقدم به کلیه شرکت کنندگان به خصوص نیروهای وظیفه 
هدف از برگزاری این کالس ها را باال بردن تخصص نیروهای وظیفه واستفاده بهینه از اوقات فراغت آنها در طول خدمت وبه کارگیری آن پس از خدمت است.

جانشین لشکر ۱4 امام حسین)علیه السالم( یادآور شد تاکنون چندمرحله دوره مهارت آموزی در لشکر از قبیل پرورش قارچ وکشت درخت زیتون و...جهت 
کارکنان وظیفه برگزار شده و مدارک معتبر نیز از طرف فنی وحرفه ای برای این عزیزان صادر شده است.وی درپایان تصریح کرد: با توجه به دغدغه مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی(در خصوص مهارت آموزی نیروهای وظیفه برای اســتفاده از آن بعد از خدمت این کالس ها با دقت وجدیت تمام برگزار می شود و 

مالک ما باال بردن تخصص وتجربه است نه صرف گرفتن مدرک.

برگزاری کارگاه مهارت آموزی پرورش کشت زعفران در لشکر مقدس 14 امام حسین)ع(

قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج(

حضــور میدانــی مســئول قــرارگاه 
پیشــرفت و آبادانــی ســپاه حضرت 
صاحب الزمــان )عــج( در اردوهای 
جهادی جهت بازدید از اقدامات صورت 
گرفته رده های مختلف سپاه در عرصه 
محرومیت زدایی و خدمت رســانی به 

مردم در روستاهای دور افتاده.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری بسیج
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کمبود اعتماد به نفس یکی از آن چیزهایی اســت که هیچ 
کس نباید دچارش شود. این مسئله نه تنها باعث می شود 
هیچ لذتی از زندگی و زیبایی هایــش نبرید، بلکه می تواند 
ســامت روانی شــما را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به بروز 
مشکاتی مثل افسردگی و اضطراب شود.حقیقت آن است 
که بسیاری از افراد از این مشــکل رنج می برند. در ادامه به 
رفتارهایی خواهیم پرداخت که از پایین بودن اعتماد به نفس 

شما حکایت دارند.
 تعریف و تمجید دیگران را قبول نمی کنید: در اینکه فروتنی 
خصوصیت خوبی محسوب می شود شــکی نیست، اما به 
شــرطی که حدش را نگه دارید. فروتنی بیش از حد ممکن 
است به این معنی باشد که شما به اندازه کافی خودتان را باور 
ندارید. سعی کنید متوجه شوید که یک وقت هایی فروتنی 
رفتار درست تری محسوب می شــود و یک وقت هایی هم 
باید خوب بودن تان در چیزی را بپذیرید.به عاوه، تحقیقات 
نشان می دهد غرور برای انسان ها نقشــی تکاملی دارد و 
اجداد ما به هم گروهی هایشــان نیاز داشتند تا در روزهای 
سخت به آن ها به قدر کافی بها دهند تا بتوانند سختی ها را 

پشت سر بگذارند.
 خودتــان را یک آدم معمولــی می دانید: کســانی که قدر 

خودشان را به اندازه کافی نمی دانند معموال باور نمی کنند که 
محاسن زیادی دارند. این دست آدم ها فکر می کنند توانایی 
زیادی ندارند و تصور می کنند اگر کاری را خیلی خوب انجام 
دادند به خاطر ساده بودنش بوده، حتی اگر واقعا به خوبی از 

پس آن کار برآمده باشند.

 فکر می کنیــد دیگران فقط عیــب هایتان را مــی بینند و 
قضاوت تان می کنند: کسانی که کمبود اعتماد به نفس دارند 
رفتار بسیار منتقدانه ای با خود دارند و اغلب تصور می کنند 
این انتقادات درونی، واقعی و از سوی دیگران هستند. آن ها 
معموال فکر می کنند دیگران فقط عیب های آن ها را می بینند 
و به آن ها می خندند، گرچه ممکن است اصا اینگونه نباشد.

 همیشه به نظرات دیگران رجوع می کنید:کسانی که خودشان 
را باور ندارند از ابراز عقیده خود می ترسند. آن ها ترجیح می 
دهند به نظرات دیگران یعنی کســانی که به نظر آن ها افراد 
معتبرتری هستند رجوع کنند، چون فکر می کنند ارزش این 

افراد از آن ها بیشتر است.
 هیچ وقت خودتان را »لوس« نمی کنید: کسانی که به اندازه 
کافی قدر خودشان را نمی دانند، به ندرت کاری را صرفا برای 
خوشایند خودشان انجام می دهند. آن ها ترجیح می دهند 
یک میلیون دلیل بیاورند تا کاری که واقعا دوســت دارند را 
انجام ندهند، حتی اگر آن کار آن ها را اندکی خوشــحال تر 
می کند. با این حال، یک راه بسیار خوب برای مبارزه با کمبود 
اعتماد به نفس این است که کارهایی را انجام دهید که واقعا 

از آن ها لذت می برید.
 خودتان را با دیگران مقایسه می کنید و فکر می کنید آن ها 
بهترند: اگر نمی توانید لحظه ای از این فکر که کسی کاری را 
بهتر از شــما انجام می دهد، بیرون بیایید، شکی نیست که 
باید روی اعتماد به نفس تان کار کنید. روان شناسان توصیه 
می کنند دست از مقایسه کردن خودتان با دیگران بردارید. 
این مقایسه ها نه تنها مخرب هستند، بلکه با تصور اشتباهی 

انجام می شوند.

آشپزی

قابلی پلو
»قابلی« یا »دمی قابلی« یک غذای افغانستانی و یکی از پلوهای 
مخلوط و مغذی است که هم با گوشت سرو می شود و هم بدون آن.    

مواد الزم: برنج دو پیمانه، بلغور گندم یک و نیم پیمانه، رشته پلویی یک 
پیمانه،عدس یک پیمانه،پیاز  3 عدد متوسط،نمک، روغن، زردچوبه به میزان 

الزم،ماهیچه گوسفندی به میزان دلخواه،برگه زردآلو به میزان دلخواه،آلو بخارا  7-6 
عدد ،پیاز داغ طایی  نصف پیمانه،کره به میزان دلخواه،زعفران دم کرده نصف استکان

طرز تهیه:  ماهیچه را با پیاز و زردچوبه بپزید و پس از کامل شدن پخت، نمک و فلفل به آن اضافه 
کنید. رشته ها را خرد کرده و با آب سرد بشویید و کنار بگذارید. عدس را هم آب پز و آبکش کنید .   
پیازها را درشت خرد کرده و در روغن تفت دهید تا نرم شوند. سپس زردچوبه را به آن اضافه کنید. 
برنج و بلغور را پاک کرده و بشویید و همراه با آب به پیاز بیفزایید. بعد از آن که برنج کمی جوش 
آمد، عدس را اضافه کرده و مخلوط را روی شعله متوسط حرارت دهید. وقتی برنج کمی نرم 

شد رشته ها را اضافه کرده و اجازه دهید آب پلو کشیده شود. سپس آن را با مقداری 
کره دم کنید.   در یک تابه، برگه زردآلو و آلو بخارای شسته شده را با کره تفت دهید 

تا نرم و براق شوند. سپس زعفران را به آن اضافه کرده و با پیازداغ طایی 
ترکیب کنید و کنار بگذارید تا هنگام سرو روی برنج بریزید. 

 بعضی ها این غذا را با خرما صرف می کنند. 

این نشانه ها می گویند اعتماد به نفس پایینی دارید

 مذاکره برای حضور بازیگر ترکیه ای
 در فیلم »هولیا«

 تصویربرداری سریال »نجال« 
به کجا رسید؟

با پایان فیلمبرداری بخش های ایران در لوکیشن های تهران، 
سازندگان فیلم سینمایی کمدی فانتزی »هولیا« به کارگردانی 
مرتضی آتش زمزم به ترکیه می روند تا در شهرهای استانبول و 
آنتالیا به ادامه کار بپردازند.مذاکرات نهایی برای حضور یک بازیگر زن 
معروف ترکیه ای در حال انجام است تا در لوکیشن های این کشور و چند 
سکانس باقی مانده جلوی دوربین برود. 

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »نجا« به کارگردانی خیرا...تقیانی 
پور و تهیه کنندگی سعید سعدی این روزها در بوستان والیت ادامه دارد.

حسام منظور در این سریال یکی از نقش های اصلی به نام »عبد« را 
به عهده دارد. عبد، عاشق دختری به نام نجا می شود که شرط او برای 
ازدواج با عبد بردن او به کربا در اربعین است. اغلب کاراکترهای »نجا« 
به خاطر حضور در آبادان با لهجه جنوبی صحبت می کنند.

مانور آموزشــی- توجیهی اســتفاده از شــیرهای هیدرانت ویــژه کارکنان 
واحد حراســت، با حضور کارشناسان مدیریت بحران شــرکت گاز، سازمان 
 آتــش نشــانی و خدمات ایمنــی شــهر اصفهــان در محــل اداره مرکزی

 برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان، این مانور آموزشی- 
توجیهی، مطابق با برنامه ریزی انجام شــده  و باهــدف افزایش تاب آوری 
ســاختمان اداره مرکزی در مقابل حریق و حوادث احتمالی، ارتقای سطح 

دانش و مهارت پرســنل واحد حراست و تســت هیدرانت های موجود در 
شرکت برگزار شد.

الزم به ذکر است، آموزش عملی کار با هیدرانت و شیلنگ های آتش نشانی، 
نحوه باز و جمع کردن شــیلنگ ها و تســت میزان پرتاب آب هیدرانت ها و 
کارایی سیســتم اطفای حریق از موارد مهمی بود که در این مانور آموزشــی 

توسط کارشناس سازمان آتش نشانی ارائه شد.

معاون فــروش و بازاریابی شــرکت فــوالد مبارکه اصفهــان گفت: عرضه 
محصوالت در فوالد مبارکه به صورت 100 درصد در بورس است و در محصوالت 
گرم 40 درصد را در تاالر اصلی و 60 درصد را بر اساس دستورالعمل های ستاد 
تنظیم بازار به صورت اختصاصی و مچینــگ عرضه می کنیم و در بورس کاال 
هم ثبت می شــود بنابراین صد درصد محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال 

ثبت و عرضه می شود. 
»طهمورث جوانبخت«افزود: در محصوالت ســرد هم این گونه اســت و بر 
اساس دســتورالعمل های ســتاد تنظیم بازار، 20 درصد در تاالر اصلی و 80 
درصد به صورت اختصاصی برای صنایع راهبردی مانند خودروسازها، لوازم 
خانگی و قطعه سازان است.وی ادامه داد: از سال 1385 که محصوالت فوالد 
مبارکه در بورس کاال عرضه شد این کار در حال انجام است.جوانبخت افزود: 
عرضه ما دقیقا بر اســاس برنامه ریزی بورس کاال انجام می شود و طی دو 
هفته یک بار محصوالت گرم خود را و 20 درصد ورق سرد را عرضه اختصاصی 

و 80 درصد آن را به صنایع راهبردی، مچینگ می کنیم.وی افزود: مچینگ 
همان عرضه اختصاصی است و قیمت بر اســاس عرضه عمومی و در تاالر 

است و با همین قیمت به تولید کننده واقعی عرضه می شود.

کنون بیش از 22 کیلومتر از شبکه  مدیرآبفای فاورجان اعام کرد: هم ا
فاضاب 5 روستای فاورجان اجرا شده است و انتظار می رود طی یک ماه 
آینده، شبکه فاضاب روستاهای اردال، کاویان، مهرنجان، چم رود و فیلرگان 
نیز به بهره برداری برسد.محمد مهدی پراندوخ عنوان کرد: در دی ماه سال 
گذشته، طرح اجرای شبکه فاضاب 11 روستای فاورجان در دستور کار قرار 
گرفت و با اتمام اجرای شبکه فاضاب این 5 روستا، در آینده ای نزدیک 
عملیات اجرای شبکه فاضاب روستاهای بجگرد، محمدیه، زفره، نارگان 
و بوستان  آغاز می شود.وی با بیان اینکه پروژه اجرای شبکه فاضاب 11 
روستای فاورجان با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان عملیاتی 
شد، تصریح کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان با هدف تخصیص پساب 
این روستاها برای رفع بخشی از نیاز آبی در واحدهای تولیدی  با سرمایه 
گذاری به روش بیع متقابل در این پروژه مشارکت کرده است. مدیرآبفای 
فاورجان با اشاره به تولید پساب فاضاب در این مناطق خاطرنشان ساخت: 
در افق طرح که سال 1430 است، پیش بینی می شود حدود 20 هزار نفر 
تحت پوشش شبکه فاضاب در این 11 روستا قرار بگیرند و براین اساس، 
پساب تولیدی در این روستاها حدود 2 هزار متر مکعب در روز خواهد بود.

پراندوخ، حجم عملیاتی این پروژه را 93 کیلومتر اعام کرد و اظهار داشت: 
اجرای شبکه فاضاب در 11 روستای شهرستان فاورجان شامل 79 کیلومتر 
شبکه داخلی و 14 کیلومتر خط انتقال است و اعتبار این طرح بالغ بر 910 
میلیارد ریال است که از محل سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان 
تامین می شود.مدیر آبفای فاورجان با بیان اینکه اغلب این روستاها در 
حاشیه رودخانه زاینده رود قرار دارند، تصریح کرد: رودخانه زاینده رود ازمیان 

شهرفاورجان عبور می کند و برخی ازاین روستاها  در مجاورت این رودخانه 
قرار دارند، بنابراین به منظور کاهش آالینده های زیست محیطی و جلوگیری 
از آلودگی  منابع آب های زیرزمینی، اجرای شبکه فاضاب در این روستاها 
ضروری به نظر می رسد.پراندوخ بیان داشت: بررسی ها حاکی از آن است 
که هرمترمکعب فاضاب  در حدود 15 مترمکعب آب های زیرزمینی را آلوده 
می کند، پس برای ارتقای بهداشت محیط و سامت مردم، جمع آوری، 
انتقال و تصفیه فاضاب الزم است. وی عنوان کرد: فاضاب این روستاها 
پس از  انتقال به تصفیه خانه فاضاب فوالدشهر به منظورمصارف صنعتی به 

شرکت ذوب آهن انتقال می یابد.  

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان اعام کرد: در هفته دولت، 14 پروژه در 
بخش آب و دو پروژه در بخش فاضاب در شهرهای اصفهان، نایین، چادگان، 
نطنز،کوهپایه، دامنه، نجف آباد و فریدونشهر با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 50 
میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.هاشم امینی به برخی از پروژه هایی که 
در بخش آب در هفته دولت به بهره برداری می رسد، اشاره کرد و خاطرنشان 
ساخت:  بهره برداری از 191 کیلومتر خطوط آبرسانی و شبکه توزیع 110 روستا در 
استان اصفهان، حفر و تجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب نطنز، راه اندازی 6.5 
کیلومتر خط اضطراری آبرسانی شیرخانه نجف آباد به زازران، نصب 16هزار فقره 
انشعاب آب در اصفهان، راه اندازی سیستم تله متری مخزن ذخیره آب شهر 
گلدشت، بهره برداری از 118 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهری 

اصفهان، در دستور کار قرار می گیرد.

وی ضمن اشاره به احداث مخزن 400 مترمکعبی و اجرای لوله گذاری خط 
انتقال آب  در شهرستان چادگان  بیان داشت: احداث مخزن هزار مترمکعبی آب 
در فریدن، احداث ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفیت غرب استان، راه اندازی 
برق اضطراری ایستگاه های پمپاژ چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره دو 
فریدونشهر، خرید و نصب مخازن پیش ساخته 50 و100 مترمکعبی شهر کوهپایه 
و دیوار کشی مخازن نایین از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در بخش آب 
در هفته دولت است.  مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به پروژه 
هایی که در بخش فاضاب در هفته دولت به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: 
در هفته دولت 105 کیلومتر از خطوط انتقال و جمع آوری شبکه فاضاب در استان 
اصفهان مورد بهره برداری قرار می گیرد و به دنبال اجرای این پروژه 19 هزارو 800 

فقره انشعاب فاضاب به مشترکین در استان اصفهان واگذار می شود. 

 برگزاری مانور آموزشی توجیهی کار با تجهیزات آتش نشانی 
در شرکت گاز استان اصفهان

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

عرضه محصوالت در فوالد مبارکه به صورت ۱۰۰ درصد در بورس است

مدیر آبفای فالورجان خبر داد:

پیشرفت فیزیکی 98 درصد شبکه فاضالب 5 روستای فالورجان

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از  ۱6 پروژه آبفای استان  با اعتباری بالغ بر 3 هزار
 و 5۰ میلیارد ریال درهفته دولت

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