
بنابر گزارشات، استقبال از گرفتن مجوزها و استخراج قانونی رمز ارز در اصفهان سرد بوده است؛
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 شماره ۳۰۵۵

8 صفحه
8قیمت: ۱۰۰۰ تومان

نصب سیستم 
اعالم و اطفای 

حریق در 
پارکینگ های 
7پرتردد اصفهان

شهرداری بهارستان 
پيشتاز  در اجرای 
پروژه های عمرانی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

نام روزنامه:   زاینده رود

تاريخ انتشار: 99/06/05

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی م الف:961313

 شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نســبت به برگزاری مناقصه عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 به نشانی www.setadiran.ir اقدام نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 99/6/3 
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 17 روز 

سه شنبه مورخ 99/6/11 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 

 99/6/22
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/6/22 

نشــانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید 
مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی

تلفن: 03152472733 
دورنگار: 031-52472214

کدپستی: 86316-45775
www.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی

مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایط در مناقصه )ریال(

2099001397000006
نگهداری تاسیسات شهر 

جدید مجلسی و ساختمان 
های شرکت عمران مجلسی

15/670/000/000 مدت 
قرارداد: یکسال

785/000/000 بصورت 
ضمانتنامه بانکی

تائید صالحیت از اداره 
کار و امور اجتماعی با 

کد فعالیتی مرتبط

نوبت دومنوبت دوم

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

99-2-79/2
انجام عملیات خدمات 
مشترکین منطقه  لنجان

11.019.987.710420.599.000جاری

99-2-81/2
بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و 
خدمات مشترکین منطقه قهجاورستان

6.594.722.664287.841.000جاری

99-2-99
عملیات نصب و اصالح انشعابات 

فاضالب در منطقه برخوار
3.854.966.225192.748.000جاری

99-2-100
عملیات نصب و اصالح انشعابات آب 

و تعویض کنتور در منطقه نجف آباد
4.036.793.130201.839.000جاری

99-2-101
عمليات اجرایی بهره برداری از کل شبکه  و 

انشعابات فاضالب منطقه خمینی شهر
23.804.580.124804.137.000جاری

99-2-102
عملیات بهره برداری شبکه 
فاضالب در منطقه بهارستان

4.523.117.670225.693.000جاری 

99-2-103
عملیات مدیریت بهره برداری آب و 

خدمات عمومی منطقه بهارستان
12.928.304.261477.849.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : ۱۵:۰۰ روز شنبه
 به تاریخ ۱۳99/۰6/22

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۳99/۰6/2۳
دريافت اسناد : سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  ۳668۰۰۳۰-8- ۰۳۱
)  داخلی ۳8۴  (

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

                   تجدید آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )2752 ، 1399(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان 
اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه : اجرای عملیات کارهای برقی، ابنیه و تاسیسات ساختمان قدیم مرکزی، اصالح 

تابلوهای برق اصلی، تابلوهای برق طبقات و برق رسانی به سرور شرکت گاز استان اصفهان

میزان تضمین: 322/000/000 ریال )سیصد و بیست و دو میلیون ریال(

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: 15467347 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان،  خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 99/06/12 

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز 

اســتان اصفهان به آدرس www.nige-isfahan.ir  ، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 

38132-031 داخلی 2573 تماس حاصل فرمایند.

 هزینه برای هیچ 
 معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به خرید داروهایی که هیچ تاثیری در بهبود  کرونا ندارند، هشدار داد؛
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احتمال لغو سفر »الکاظمی« به امارات 
یک مسئول عراقی از احتمال لغو سفر نخست وزیر این کشور به امارات در پی عادی سازی روابط آن با رژیم 
صهیونیستی خبر داد.»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق که به تازگی از واشنگتن بازگشته است، در 
حالی سفر منطقه ای خود را از اردن آغاز می کند که احتمال لغو سفر او به امارات در پی عادی سازی روابط 
این کشور با رژیم صهیونیستی وجود دارد.وبگاه »العربی الجدید« به نقل از یک مسئول عراقی گزارش 
کرد که احتمال لغو سفر الکاظمی به امارات که قرار بود پس از سفر او به اردن انجام شود، وجود دارد چرا که 
او نمی خواهد با توجه به نارضایتی مردمی و سیاست عراق از اقدام امارات در برقراری روابط دیپلماتیک 
با رژیم صهیونیستی، با سفر به این کشور ایجاد سوء تفاهم کند.یک مسئول عراقی که به نام او اشاره ای 
نشده است، گفت که سه تن از مشاوران الکاظمی به او گفته اند که در شرایط کنونی سفر او به امارات باعث 

برداشت  پیام های منفی در داخل و خارج عراق خواهد شد.

10 هزار تروریست داعش در عراق و سوریه فعال هستند
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور ضد تروریســتی اعالم کرد که بیش از ۱۰ هزار نفر از تروریست های 
داعش در عراق و سوریه فعالیت دارند.»والدیمیر ورونکف«، به شورای امنیت این سازمان اطالع داده که 
اعضای داعش آزادانه در حلقه های کوچک بین دو کشور عراق و سوریه در رفت  و آمد هستند به طوری که 
بیش از ۱۰ هزار نفر از آنها هم اکنون در این دو کشور فعالیت دارند.ورونکف گفته که این گروه تروریستی 
خود را بازسازی و مجددا گروه بندی کرده و فعالیت هایش هم نه تنها در مراکز کشمکش و درگیری در عراق 
و سوریه، بلکه در برخی دیگر از مناطق افزایش یافته  است.معاون دبیرکل سازمان ملل اما تاکید کرده در 
مناطقی که درگیر بحران و نبرد نیستند، فعالیت های تروریستی در کوتاه مدت روندی نزولی پیدا کرده 
است.به گفته وی، اقدامات پیگیری شده در برخی کشورها، برای مقابله با همه گیری کووید-۱۹، از جمله 
محدودیت های رفت  و آمدی، به کاهش حمالت تروریستی در بسیاری از همین کشورها انجامیده است.

تداوم حمله های »ترامپ برزیل« علیه آزادی بیان رسانه ها
رییس جمهوری برزیل در ادامه الگوبرداری های خود از همتای آمریکایی در خشونت علیه اصحاب رسانه، 
خبرنگاران را آدم های ضعیفی خواند که احتمال مرگ آن ها از ویروس کرونا بیش از سایر مردم است. 
ژائیر بولسونارو  گفت: ژورنالیست ها آدم های بزدل و ضعیفی هســتند که احتمال مرگ آن ها از کرونا 
بیش از سایر مردم است؛ آن ها ورزشکار نیستند.  توهین های بولسونارو علیه اصحاب رسانه در برزیل در 
حالی اتفاق تازه ای نیست که اطرافیان و هواداران او نیز در راهپیمایی ها و مراسم های مختلف حق اهانت 
به خبرنگاران را به خود می دهند.بولسونارو یکشنبه این هفته نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره 
موضوع انتقال هزاران دالر به حساب همسر وی توسط مشاور سابقش که هم اکنون متهم به فساد است 

با عصبانیت گفت: می خواهم با مشت به صورتت بکوبم.

اختالفات در یمن شدت گرفت
اختالف بین شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی و فراری یمن افزایش یافت و این شورا با صدور بیانیه 
ای، مقامات دولت مستعفی مورد حمایت عربستان سعودی را به مختل کردن اجرای توافق نامه ریاض 
متهم کرد.پایگاه اطالع رسانی شبکه روسیه الیوم گزارش داد: شورای انتقالی جنوب، دولت مستعفی 
و فراری یمن را به ایجاد تنش و تالش برای برای مختل کردن توافــق نامه ریاض متهم و تاکید کرد که  
دستگیری ها و برگزاری تظاهرات علیه شورای انتقالی در استان حضرموت در شرق یمن در همین راستا 
انجام شده است.شورای یاد شده در بیانیه ای اظهار داشت: اقدامات سرکوب و ترور که توسط ائتالف به 
اصطالح ملی جنوبی یکی از اجزای تشکیل دهنده گروه اخوان در شهر سیئون در جریان تسخیر و اشغال 
شهر برای سرکوب و دســتگیری جوانان معترض و مخالف با نقشه های اشغالگران و همدستان آن ها 

توسط ارتش دولت ] مستعفی [ انجام شده است را با نگرانی بسیار زیادی دنبال می کند. 

اندیشکده کوئینسی بررسی کرد:

چه شد که اروپا این چنین به خاطر ایران، در مقابل آمریکا ایستاد؟
اندیشکده کوئینسی نوشت: فشار ایاالت متحده برای فعال کردن اسنپ 
بک، رسما شکست دیپلماتیک سیاست آمریکا در مقابل ایران را تایید 
کرد. چراکه نه تنها رقیبان اصلی واشــنگتن یعنی روسیه و چین، بلکه 
نزدیک ترین متحدان اروپایی آمریکا یعنی انگلیس، فرانســه و آلمان 
نیز صریحا این ادعــای آمریکا را که همچنان با وجــود خروج از برجام 
از حقوق خود در چهارچوب این توافق بهره مند اســت، رد کردند.هر دو 
نماینده عالی اتحادیه اروپا برای سیاســت خارجی یعنی جوزپ بورل و 
سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان بالفاصله پس از تالش واشنگتن برای 
اجرایی کردن اسنپ بك، بیانیه هایی صادر و به وضوح تصریح كردند كه 
آمریكا دیگر عضو برجام نیست و بنابراین این اقدام هیچ ارزش قانونی 
ندارد.نامه تروئیکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع بیشتر 
شبیه یک درس در حقوق بین الملل بود. در این نامه به تشریح دالیلی 
که ایاالت متحده حقوق قانونی خود را تحت برجام از دست داده است، 
پرداخته شد. این نامه یک نقطه اوج مناسب از مخالفت اتحادیه اروپا و  
تروئیکا با تالش های چهار ساله دونالد ترامپ برای نابودی برجام بود.

اتهامات مایك پومپئو، وزیر امور خارجه آمریــكا مبنی بر اینکه اتحادیه 
اروپا و تروئیکا در کنار »آیت ا... ها« هستند، توخالی و ریاکارانه است. 
آنچه مشاهده می کنیم بیشتر بی کفایتی دیپلماتیک مواضع واشنگتن 
و نه پیمان شکنی کشورهای اروپایی است.مهم اینکه، رهبران اروپایی 
مانند امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانســه و آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان ســعی کردند تا اقدامات دولت ترامپ را در سال 2۰۱8 علیه ایران 
اصالح کنند. آنها پیشنهاد کردند که موضوعات توافق هسته ای گسترش 
داده شود تا جنبه های بیشتری از سیاســت های ایران از جمله برنامه 
موشکی بالستیک و فعالیت های منطقه ای تهران را در بربگیرد. انگلیس 
و فرانسه همچنین در شورای امنیت سازمان ملل متحد طوری در مورد 
تمدید تحریم تسلیحاتی تهران موضع گرفتند که برای ایاالت متحده و 
همچنین روسیه و چین قابل قبول باشد.با این حال، ایاالت متحده به 
طور مداوم نشان داد كه عالقه ای به توافق ندارد و تنها خواستار این است 
که دیگران تسلیم بی قید و شرط درخواست های او شوند. به این ترتیب، 
تهران سزاوار دریافت اعتبار در محیط بین الملل است. مهم اینکه تهران 
به صورت سنجیده و برگشت پذیر، تعهداتش در برجام را کاهش داد.به 
دلیل فقدان فواید اقتصادی برجام برای تهران، شرایط بحث و گفت وگوی 
سیاسی در ایران به طور پیوســته به سمت گزینه های جنجالی تر مانند 
رها کردن برجام به طور کلی و خروج از پیمان منع گسترش سالح های 
هسته ای پیش رفت؛ اما تهران با امتناع از این گزینه ها، فضای بیشتری 
برای دیپلماسی فراهم کرده است.از این فضا باید بدون تاخیر استفاده 

شود. رهبران اروپایی برای اینکه آشکارا با فعالیت های واشنگتن برای 
از بین بردن برجام مخالفت کردند، سزاوار قدردانی هستند. با این حال، 
اقدامات ویژه ای که آنها برای محافظت از برجــام اتخاذ کرده اند مانند 
مقررات به اصطالح مسدودکننده و اینستکس به عنوان یک مکانیسم 
تجاری ویژه با ایران تاکنون نتوانسته اند برای تهران مزایای جدی داشته 
باشــند.ایده ی ماكرون برای ارائه اعتبار ۱5 میلیارد یورویی به ایران در 
نتیجه مخالفت آمریكا پیشرفتنی نداشــت. در حقیقت، شرکت های 
اروپایی صرفا بر اثر تهدیدات کامال غیرقانونی ترامپ از فعالیت در ایران 
منصرف شدند. اگرچه تصمیمات مربوط به این موضوع صرفا به عهده 
شــرکت هاســت؛ اما دولت های اروپایی به یقین نتوانستند شفافیت 
قانونی داشته باشند و حمایت کافی از آنها به عمل آورند تا به کارشان در 
ایران ادامه دهند. اکنون، برای جلوگیری از تبدیل مکانسیم ماشه ادعایی 
ایاالت متحده به یک واقعیت بالقوه، اتحادیــه اروپا و تروئیکا به جای 
صدور بیانیه های ساده باید اقدامات جدی در راستای حفاظت از برجام 
انجام دهند و این واقعیت را مطرح کنند که توسل به ساز و کار اسنپ بک 
توسط واشنگتن به لحاظ حقوقی بی اعتبار و باطل است.پیروزی بایدن 
در انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت متحده در مــاه نوامبر می تواند 
این وظیفه اتحادیه اروپا را تســهیل کند، البته اگر او به وعده های حزب 
دموکرات مبنی بر بازگشت به برجام عمل کند و حداقل تحریم های یک 

جانبه واشنگتن علیه تهران را بردارد. با این حال، برای تاثیرگذاری واقعی 
باید لغو تحریم ها علیه ایران سریع و بدون قید و شرط اتفاق بیفتد. مثال 
بایدن نباید در پی اعمال فشــار بر تهران برای به دست آوردن امتیازات 
بیشتر در مقابل بازگشت واشنگتن به برجام باشد. اروپایی ها می توانند 
این نکته را قویا به کمپین بایدن یادآوری کنند. دیگر زمانی برای از دست 
دادن نداریم که به ارزیابی شــرایط برای دســت یافتن به توافقی بهتر 
بپردازیم. تالش برای انجام این کار به احتمال زیاد منجر به ســخت تر 
شدن موضع ایران می شود. با این حال، اگر به جای بایدن، ترامپ برای 
بار دوم روی کار بیاید، اتحادیــه اروپا و تروئیکا چاره ای ندارند جز اینکه 
بپذیرند که با یک دولت به شدت تهاجمی و یکجانبه گرا روبه رو هستند 
و دوباره باید با آن کار کنند.  اروپا باید تشخیص دهد که حفاظت از منافع 
و ارزش هایش بدون هزینه نخواهد بود. این به معنای اختصاص دادن 
منابع مالی برای حفظ برجام اســت، به طوری که ایران در مقابل انجام 
تمام تعهداتش در توافق هسته ای از مزایای اقتصادی بهره مند شود و 
اگر این اقدام منجر به فاصله بیشتر با واشنگتن شد، باید به یاد داشته 
باشید که طی چهار سال گذشــته اقدام آمریکا مبنی بر توسل به اسنپ 
بک به اوج خودش رسید و آمریکا آشکارا نشان داد که هیچ عالقه ای به 
حفظ منافع متحدان اروپایی اش ندارد و حاال نوبت اروپاست که مسیر 

خود را انتخاب کند.

اســتفاده از پرتابگرهایی با ظاهر غیرنظامی باعث 
می شود تحرکات و جابه جایی های یگان موشکی 
به دور از چشم دشمن و با اطمینان خاطر نسبت به 
عدم لو رفتن محل شلیک و جابه جایی یگان های 
موشکی انجام شــود.در رزمایش پیامبر اعظم ۱۴ 
ســپاه پاســداران، تصاویری از یک پرتابگر جدید 
موشــک های بالســتیک خانواده فاتح به همراه 
موشــک هایی با ابعاد کوچک تر نسبت به موشک 
فاتح منتشر شد.اکنون و با انتشار تصاویر موشک 
فتح می توان گفت که موشــک جدید شلیک شده 
در رزمایش اخیر ســپاه، همان موشک فتح بوده 
که با ابعاد کوچک تر نسبت به فاتح-۱۱۰ به صورت 
دو فروندی  روی خــودروی پرتابگر قــرار گرفته 

است.پرتابگر این موشــک هم که ظاهری مشابه 
با خودروهای تجاری داشت، یک تفاوت عمده با 
نمونه های دیگر پرتابگر موشــک های فاتح داشت 
و آن هم قابلیت حمل و شلیک دو فروند موشک 
به طــور همزمان بود.ایــن موضــوع از این جهت 
حائز اهمیت بود که پیش از ایــن پرتابگرهای دو 
فروندی موشک های خانواده فاتح و یا ذوالفقار،  
روی شاسی هایی که با ظاهر کامال نظامی توسعه 
یافته اند نصب شده است. استفاده از پرتابگرهایی 
با ظاهر غیرنظامی باعث می شود تحرکات و جابه 
جایی های یگان موشــکی به دور از چشم دشمن 
و با اطمینان خاطر نســبت به عدم لو رفتن محل 
شلیک و جابجایی یگان های موشکی انجام شود. 

افزایش قدرت آتــش موشــکی یگان های عمل 
کننده یکی از مسائل مهمی است که در صحنه رزم 
اثرات قابل توجهی دارد؛ موضوعی که با استفاده از 
پرتابگرهای چند فروندی موشک های بالستیک 
و البته استفاده از موشــک هایی با ابعاد کوچکتر 
که تاکتیک پذیری بیشتری دارند )مانند موشک 
فتح( می تواند محقق شــود و قدرت و دقت آتش 

بیشتری را برای این یگان ها به ارمغان بیاورد.

روش جدید سپاه جهت لو نرفتن محل شلیک موشک ها

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درخصوص سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: سفر گروسی ارتباطی به موضوع مکانیزم ماشه و مسائل 
سیاسی ندارد، تعامل ایران و آژانس قرار است در این دیدار بررسی شود.بهروز کمالوندی از درخواست گروسی برای بازدید از دو مکان در ایران خبر داد و بیان کرد: 
به لحاظ حقوقی، درخواست آژانس مبانی محکمی نداشت و این در حالی است که اساسا دسترسی آن ها برای بازدید موضوع مهمی نبوده است و مسئله اصلی 
نبود منطق حقوقی برای بازدید از این دو مکان بود.وی با تاکید بر اینکه باید مبانی حقوقی و منطقی بین ایران و آژانس حاکم باشد، عنوان کرد: ایران انتظار دارد 
تعامل با آژانس بر اساس تعهدات قانونی و حقوقی دو طرف باشــد و ایران وظیفه دارد اگر آژانس سوالی دارد پاسخ دهد و دسترسی ها بر اساس پروتکل های 
سازمانی باشد.کمالوندی اشاره کرد: ایران با آژانس بحث های حقوقی زیادی داشت و این ناشی از مشکالتی بود که در دو گزارش اخیر مدیر کل بروز پیدا کرده بود 
و حتی در پی گزارش دوم، قطعنامه ای علیه ایران نیز صادر شد، اگرچه این قطعنامه با رای باالیی تصویب نشده بود و کشورهای مختلفی با آن مخالفت کردند.وی 
از گفت وگوهای ایران و آژانس از دو ماه پیش برای حل اختالفات خبر داد و اظهار کرد: آنچه برای ایران و آژانس مهم است، تقویت روابط است و اجازه نمی دهیم 
 کشورهایی که قصد سوء استفاده دارند، با فشار به آژانس زمینه را در این باره فراهم کنند. با توجه به این مسئله، سفر مدیر کل آژانس بین المللی اتمی به ایران

 اهمیت دارد.

چهره روزتوضیحات »کمالوندی« درباره سفر »گروسی« به ایران

وزیر دفاع:
صنعت دفاعی ایران بومی و پویا شده است

وزیر دفاع پس از سفر به روسیه در مصاحبه با اسپوتنیک در مورد وضعیت صنعت دفاعی کشورمان 
گفت، صنعت دفاعی ما یک صنعت بومی و پویاســت و در همه حوزه ها روند پیشرفت مناسب و 
مســتمری را دارد؛ اما اولویت هایی که داریم روی میزان پیشرفت در حوزه های مختلف در مقاطع 
زمانی متفاوت است . در برنامه چهار ساله وزارت دفاع که در سال پایانی آن هستیم اولویت بر ارتقای 
قابلیت های دفاع راهبردی قرار داده شده نه به این معنی که حوزه های غیر راهبردی کنار گذاشته 
شوند. وی تاکید کرد: سال گذشته دستاوردهای ارزشمندی در حوزه موشکی داشتیم که چند روز 
پیش رونمایی شدند. هم در موشک های بالستیک سوخت جامد که قدرت تاکتیکی باالیی دارد 
و هم در موشک های کروز دریایی با برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر که به یادبود دو شهید عزیزمان یعنی 
شهید سپهبد ســلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس نام این دو قهرمان ملی ایران و عراق بر آنها 
گذاشته شد. بی شــک این قدرت تاکتیکی در افزایش قابلیت های راهبردی ما موثر خواهد بود. 
حاتمی گفت: در صنعت پدافند هوایی روند توسعه همچنان ادامه دارد و به پیشرفت های خوبی در 
سامانه های پدافندی ضد کروز و ســامانه های چابک پدافند هوایی دست یافته ایم و محصوالت 
جدیدی در زمینه پدافند هوایی شــناورها معرفی خواهیم کرد.در موشــک های ضد زره به تنوع و 
قابلیت های بسیار خوبی دست یافته ایم . هوشمند ســازی مهمات از دیگر رویکردهایی بوده که 
موفقیت های خوبی هم داشته است. انواع خودروها و تجهیزات زرهی در داخل تولید می شود که 

شامل تانک ، نفر بر و خودروهای تخصصی و تاکتیکی خواهد شد.

»قالیباف« از »میرسلیم« شکایت نکرده است
نایب رییس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی شــکایت نماینده جهرم از نماینده تهران در 
این هیئت خبر داد.حسن شجاعی با اشاره به بررسی شــکایت یک نماینده از مصطفی میرسلیم 
نماینده تهران به این هیئت ، گفت: اخیرا آقای میرســلیم ادعا درباره پرداخت رشوه 65 میلیونی به 
یکی از نمایندگان مجلس دهم داشــته که در همین زمینه رضایی کوچی  از وی به هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان شکایتی را داشته  تا در این هیئت این موضوع بررسی شود.وی با بیان اینکه تاکنون 
برای بررسی این شکایت دو جلسه تشکیل شده اســت، ادامه داد: در این جلساتی که برگزار شده 
از مطلعین این پرونده دعوت شده تا با حضور در جلســه اطالعات خود را ارائه کنند.نماینده ابهر در 
مجلس با اعالم اینکه از آقای قالیباف شکایت رسمی به این هیئت درباره این موضوع واصل نشده 
است، افزود: قرار بر این شده تا آقای میرســلیم نیز مدارک و مستندات خود را به هیئت نظارت بر 

رفتار نمایندگان ارائه کند تا آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 قانون گذاران انگلیسی خواستار تمدید تحریم ها
 علیه ایران شدند

گروهی از نماینده های پارلمان انگلیس با ارسال نامه ای به وزیر خارجه این کشور خواستار همکاری با 
آمریکا برای جلوگیری از انقضای تحریم های تسلیحاتی علیه ایران شده اند.قانون گذاران کمیته »دوستان 
محافظه کار اسراییل« با ارسال نامه ای به »دومینیک راب«، وزیر امور خارجه انگلیس از موضع این کشور 
در دادن رای ممتنع به قطعنامه آمریکا در شورای امنیت برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 
اعتراض کرده  و آن را »به شدت قابل تاسف« توصیف کرده اند.کمیته »دوستان محافظه کار اسراییل« 
کمیته ای وابسته به حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس است که به دنبال تقویت روابط این کشور با رژیم 
صهیونیستی است.قانون گذاران انگلیسی در این نامه از دولت این کشور خواسته اند از فرصت نشست 
آتی کمیسیون مشترک برجام برای »پاسخگو کردن ایران« استفاده کند. آنها نوشته اند: »ما باید درباره 
خطراتی که ایران متوجه منطقه می کند هوشیار باشیم و اطمینان حاصل کنیم عدم اجابت درخواست های 

آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط ایران، بدون واکنش باقی نمی ماند.«

کافه سیاست

نماینده دوره دهم مجلس:

 بسته اقتصادی مجلس 
حرف تازه ای ندارد

نماینده پیشین مجلس گفت: بسته اقتصادی 
مجلس حرف تازه ای نــدارد. یا تکرار وعده ای 
است که دولت داده و یا بیشتر مقصود اصالحات 
ساختاری از قبیل اصالح نظام بودجه ریزی و 
اصالح نظام مالیاتی و ... است که بارها توسط 
مقام معظــم رهبری، مجالــس و دولت های 
گذشته و فعلی مطرح شده است.محمد رضا 
تابــش در خصوص طرح هایی کــه طی هفته 
های اخیر ارائه شــده  و اینکه این طرح ها چه 
میزان می تواند گره گشای مشکالت معیشتی 
مردم باشــد،اظهار کرد: در مدت کوتاه از شروع 
به کار مجلس تا اواخر هفته گذشته حدود 5۰ 
طرح اعالم وصول شده که این حجم طرح در 
این مدت کوتاه کمی تعجب برانگیز است.وی 
یادآورشد: برخی از طرح ها واجد مشخصه های 
طرح نیست مثال عنوان شده »طرح ممنوعیت 
تاسیس دانشگاه های غیرانتفاعی« ولی متنی 
در ضرورت تهیه طرح ارائه نــداده اند و فقط به 
ذکر چند دلیل اکتفا کرده اند. امیدوارم در سایه 
پختگی و کســب تجربه این ایــرادات مرتفع 
شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
دهم افزود: در حوزه اقتصاد سه، چهار موضوع 
مطرح شده از قبیل بحث تخصیص یارانه بنزین 
به خانوارها، ســهام عدالت و ... که اینها خیلی 
شفاف و اجرایی نیســت.تابش افزود: بسته 
اقتصادی مجلس حرف تازه ای ندارد. یا تکرار 
وعده ای است که دولت داده و یا بیشتر مقصود 
اصالحات ساختاری از قبیل اصالح نظام بودجه 
ریزی و اصالح نظــام مالیاتی و ... اســت که 
بارها توســط مقام معظم رهبــری، مجالس 
و دولت های گذشــته و فعلی مطــرح گردیده 
است. در هر صورت حرف دندان گیر و جدیدی 

مالحظه نشد.  

بین الملل

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها،  
یک قطعه زمین به شماره 3۴8 واقع در شهرک آزادگان با کاربری مسکونی را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست 

می گردد از تاریخ ۹۹/۰5/28 جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مزایده نوبت سوم

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:954380

5 درصد سپرده  قیمت کارشناسیمساحت )متر مربع(شماره قطعه زمینردیف
آدرسشرکت در مزایده

شهرک آزادگان- خیابان عرفان ۴8/6۰۰/۰۰۰۹ ریال3/6۰۰/۰۰۰ ریال27۰ متر مربع۱3۴8

۱-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.
2- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- پیشنهاد دهندگان می بایســت 5 درصد مبلغ پایه زمین مورد نظر را تحت عنوان 
سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به 
حساب شماره ۱۰6682۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش 

نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

چاپ  دوم



چهارشنبه 5 شهریور  1399 / 6 محرم  1442/ 26 آگوست 2020/ شماره 3055
رییس سازمان صمت استان خبر داد:

شناسایی 130 نشانه معدنی در استان اصفهان
تاکنون ۱۳۰ نشــانه )اندیس( معدنی در اســتان اصفهان شناسایی شده اســت.رییس سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهــان با بیان اینکه این اســتان بــا ۸۶۰ فقــره معدن رتبه 
نخســت کشــور را در حوزه تعداد معــادن به خــود اختصاص داده اســت، گفــت: در مجموع با 
 پروانه های اکتشاف و گواهینامه های کشــفی، تا کنون افزون بر هزار و ۳۰۰ مجوز معدنی در استان 

صادر شده است.
ایرج موفق، اصفهان را جزو اســتان های معدنی بــا ظرفیت باال در ایران به ویژه در بخش ســرب 
و روی دانســت و افزود: میزان تولید اســمی ایــن دو ماده معدنــی در اســتان اصفهان معادل 
۴۸ میلیون تــن و تولید واقعی حــدود ۳۲ میلیــون تن اســت.وی اضافه کرد: میــزان ذخایر 
قطعی ســرب و روی اســتان اصفهان هم حــدود ۲۳۳ هــزار و تن با میــزان تولید ســاالنه ۱۵ 
 هزار تن و اشــتغال ۳۰ نفر است.اســتان اصفهان از نظر حجم موارد اســتخراجی نیز رتبه ســوم 

کشور را دارد.

مدیرکل امور عشایر اصفهان:

14 طرح عشایری در اصفهان به بهره برداری رسید
مدیرکل امور عشــایر اصفهان از آغاز بهره برداری از ۱۴ طرح مرتبط با عشــایر با صرف ۱۸۰ میلیارد 
ریال همزمان با هفته دولت در این خطه خبر داد.مختار اســفندیاری ، بهسازی جاده های ایل رو 
و عشایری، مرمت قنوات، ساخت مجتمع های آبرســانی، آسفالت برخی معابر، حفر چاه و ایجاد 
شهرک های عشایری را از جمله طرح های هفته دولت امسال در این استان برشمرد.وی با اشاره به 
اینکه طرح های عشایری استان در شهرستان های چادگان، فریدون شهر، شهرضا، سمیرم، بوئین 
میاندشت، فریدن و منطقه جرقویه به بهره برداری رسیده است،  ادامه داد: از این پروژه ها ۲ هزار و 
۲۰۸ خانوار بهره مند می شوند و برای ۱۷۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.مدیرکل امور عشایر اصفهان با 
بیان اینکه جاده های عشایری و روستایی هرساله به دلیل سیالب آسیب می بینند و نیازمند مرمت 
هستند، اضافه کرد: عملیات احداث و یا بهســازی جاده های عشایری استان امسال به طول یک 

هزار کیلومتر انجام شد تا وضعیت عبور و مرور آنان بهبود پیدا کند.
اســفندیاری، به تامین آب آشــامیدنی و توقف تدریجی آبرســانی با تانکر اشــاره کــرد و ادامه 
داد: مجتمع هــای آبرســانی احداث شــده در ایــن هفتــه ظرفیت تامیــن آب آشــامیدنی و 
 بهداشــت ۲۹ خانوار را خواهند داشــت و نقــش مهمی در ارتقای ســالمت و رفاه این قشــر ایفا 

خواهد کرد.

اصفهان، قطب تولید پیاز در کشور
مدیر زراعت جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: ســاالنه به طور میانگین ۳۹۰ هزار تن پیازدر 
اســتان اصفهان برداشت می شــود.فیروز نیا، بااشاره به اینکه اســتان اصفهان با داشتن بیش از 
۵۷۰ هزار هکتار اراضی کشــاورزی رتبه اول تولید پیاز در سطح کشور را دارد، گفت: امسال  با جاری 
بودن آب در رودخانه و تغییر الگوی کشت پیش بینی می شــود به طور متوسط از  هر هکتار اراضی 
کشاورزی اســتان بیش از ۷۰ تن پیاز برداشت شــود و روند افزایش در سطح زیر کشت استان را 
شاهدباشــیم.وی افزود: برداشت پیاز از دهه اول خرداد ماه شــروع و تا مهرماه ادامه دارد. سطح 
کل کشت پیاز در پاییز و زمستان حدود ۵ هزار هکتار است و بیشتر در اراضی شهر اصفهان، فریدن 
و فالورجان انجام شده می شود.مدیر زراعت جهاد کشــاورزی استان اصفهان بیان کرد: کشاورزان 
برای کشت سبزی و صیفی جات باید با مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان ها هماهنگ باشند 
 و براســاس برنامه وزارت جهاد کشاورزی کشــت را انجام دهند تا با مشــکل افت قیمت در بازار 

مواجه نشوند.

بنابر گزارشات، استقبال از گرفتن مجوزها و استخراج قانونی رمز ارز در اصفهان سرد بوده است؛

پول های زیر پله ای

از سال گذشته که مسئله استخراج رمز ارزها  مرضیه محب رسول
به دلیل مصرف باالی بــرق و هزینه های 
تحمیل شــده آن به صنعت، ســر و صدای زیادی به پا کرد، درآمدهای 
مخفیانه و بی ســر و صدا از این پدیده نوظهور اقتصادی در ایران پایان 
یافت و صاحبان مزارع ارز دیجیتال ملزم به گرفتن مجوزها و استفاده از 
برق صادراتی شدند تا بخشی از مصرف باال و فشار این صنعت به سیستم 
برق کشــور جبران شــود. با وجود انجام نظارت ها اما به نظر می رسد 
استقبال در اصفهان از گرفتن مجوزها و استخراج قانونی رمز ارز سرد بوده 
است. آنگونه که مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفته است: 
با توجه به تولید نیروگاه های کشور و استان که می تواند پاسخگوی نیاز 
مصرف برق مشترکان باشد، از این به بعد دیگر رصد پیک نداریم و از نیمه 
شــهریور ماه میزان متوســط مصرف به صورت هفتگی انجام خواهد 
شــد.حمیدرضا عالقمندان همچنین در خصوص اجــازه مصرف برق 
دارندگان مجاز دســتگاه های ماینر، گفت: از ابتدای مهر ماه دارندگان 
دستگاه های ماینر دارای مجوز از سازمان صمت، می توانند دستگاه های 
خود را روشن کرده و مصرف برق داشته باشند.به گفته مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان، در حال حاضر به تعداد انگشتان یک دست 
نیز درخواست برداشــت برق برای دســتگاه های ماینر نداشته ایم و 
براساس میزان مجوز از سازمان صمت از شــرکت تحویل برق خواهند 

داشت. این وضعیت در حالی است که هر روز خبرهایی از کشف و ضبط 
دستگاهای ماینر قاچاق از ســوی نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات 
رسانه ای می شود؛ خبرهایی که نشان می دهد استخراج پول دیجیتال 
نه تنها کم نشده بلکه حاال با باال رفتن ارزش جهانی این ارزهای دیجیتال 
تعداد عالقه مندان به استفاده و تولید آن افزایش هم یافته است و ظاهرا 
هنوز خأل های نظارتی و قانونی در حدی هســت که بتوان در سایه آن به 
استخراج رمز ارز بدون مجوزهای الزم پرداخت. تابستان امسال  همراه 
با افزایش مصرف برق وزارت نیرو از مردم خواســت در صورت اطالع از 
وجود ماینرها و مراکز بدون مجوز استخراج پول مجازی از این وزارت خانه 
جایزه دریافتکنند. برنامه ای که برای ناامن کردن فضا برای اســتخراج 
قاچاق رمز ارز تدوین شــد؛ اما ناکافی بود. به نظر می رسد بروکراسی و 
قوانین سخت و دست و پا گیر در بدنه وزارت صمت برای اعطای مجوز به 
اســتخراج کنندگان رمز ارز به حدی است که بســیاری عطای آن را به 
لقایش می بخشند. زمینی با مساحت هزار متر مربع و تجهیزات وارداتی 
به ارزش ۹۹ هزار یورو از جمله این شرایط هستند. همین امر موجب شده 
بسیاری از فعاالن اســتخراج رمزارز به صورت زیرزمینی فعالیت کنند. 
برخی از فعاالن این عرصه می گویند، به طور کلی استخراج رمزارز و بهره 
برداری از تکنولوژی های روز دنیا اقدام خوبی است؛ اما سرمایه گذاری در 
این حوزه  از راه قانونی ودر شرایط کنونی کشور مناسب نیست. نظم حاکم 

بر صنعت، اســتخراج رمزارز را نمی پذیرد و ورود بــه این حوزه به قبول 
مخاطرات آن نمی ارزد به همین دلیل استخراج زیر زمینی آن بسیار پر 
طرفدار تر از راه های قانونی است. همچنین برخی از فعاالن بازار رمزارز 
معتقدند که بسیاری از فعاالن استخراج ارزهای مجازی با پارتی بازی و 
اســتفاده از روابط بدون دارا بودن شــرایط الزم، مجــوز احداث مزرعه 
ماینینگ را دریافت می کنند.کاوه مشتاق، عضو انجمن بالکچین ایران  
در رابطه با این که گفته می شــود شــرایط اخذ مجوز راه اندازی مزرعه 
استخراج رمزارز بسیار سخت اســت، بیان کرد: شرایطی که روی کاغذ 
تعیین شده بسیار دشوار است؛ اما برخی از دوســتان که این شرایط را 
نداشــتند نیز مجوزهای الزم را دریافت کرده اند. بسیاری از افرادی که 
مزرعه اســتخراج رمزارز دارند، عالقه ای به دریافت مجوز ندارند چراکه 
تعرفه برق بسیار گران است و مقرون به صرفه نیست. وی افزود: به جای 
دریافت مجوز راه اندازی مزرعه اســتخراج رمزارز، بــا اداره برق منطقه 
مسئله خود را حل می کنند. این کار هم راحت تر است، هم کم هزینه تر!

شنیده های  غیر رسمی حاکی از آن است که بسیاری از نهادهای دولت 
وارد عرصه اســتخراج رمزارز شده اند و هرروز شــرایط جدیدتری برای 
امکان ورود دیگر نهــاد ها به این عرصه در نظر گرفته می شــود. به طور 
 نمونه اکنون نیروگاه های برق نیز می توانند در حوزه اســتخراج رمزارز

 وارد شوند.

خبر روز

از ابتدای مهر ماه دارندگان دستگاه های ماینر دارای 
مجوز از سازمان صمت، می توانند دستگاه های خود را 

روشن کرده و مصرف برق داشته باشند

کم آبی یا بی تدبیری؛ 

آبی که بی موقع در زاینده رود رها شد
تداوم جریان آب زاینده رود همواره یکی از دغدغه های مردم استان اصفهان بوده و حتی مطالعات 
علمی در زمینه آثار خشــکی این رودخانه بر روان اصفهانی ها انجام شــده است. در یکی از این 
مطالعات که با عنوان تاثیر خشکســالی زاینده رود در تعامالت اجتماعــی و فضاهای جمعی در 
اصفهان  صورت گرفته، مشخص شد خشــکی آب رودخانه زاینده رود به طرز معنی داری میزان 
تعامالت اجتماعی را در بین شــهروندان مراجعه کننده به این مکان کمتر کرده است.طبق برنامه 
پیش بینی و عملکــرد منابع و مصارف 
حوضه زاینده رود در ســال آبی ۹۸-۹۹ 
پیش بینی می شــد کل آب ورودی به 
سد تا پایان شــهریور ماه یک میلیارد و 
۳۳۳.۵ میلیــون متر مکعب و مجموع 
خروجی یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون متر 
مکعب باشــد و در پایان سال آبی ۴۵۰ 
میلیون متر مکعب آب در ســد ذخیره 
شود؛ اما آب ورودی به ســد بیشتر از 
پیش بینی ها بود و حســن ساســانی، 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، در ۱۵ تیر آب ورودی به سد تا پایان 
شهریور را یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون متر مکعب تخمین زد.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان در گفت وگو با رســانه ها عنوان کرده بود که هم اکنون ذخیره سد زاینده رود 
۳۲۶ میلیون مترمکعب، حجم ورودی به ســد ۱۵ مترمکعب و خروجی آن به ۷۳.۷ متر مکعب 
بر ثانیه کاهش یافته است.یکی از سواالت مردم دلیل رهاســازی حجم زیای از آب در ماه های 

تیر و مرداد بود.
 منیره کرباســچی، فعال محیط زیســت در این زمینه اظهار کرد: قرار بود در کل ســال آبی ۶۴۰ 
میلیون متر مکعب آب برای کشــاورزی اختصاص یابد؛ اما در شــرایطی که همه می دانســتند 
آبی پشــت ســد باقی نمی ماند ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب برای کشــت تابســتانه اختصاص 
یافت، در حالی که در تابســتان صرفا به باغات غرب اصفهان آب داده می شــد.اگر کشــاورزان 
امروز می توانند با صرفه جویی نیاز خودشــان را با دبی خروجی ۷۴ متر مکعــب بر ثانیه تامین 
کنند چرا در بازه ای دبی خروجی ســد به حدود ۹۰ تا ۱۱۰ متر مکعب بر ثانیه رسید؟ چرا مدیریت 
درســتی در این زمینه اجرا نشــد تا نگران تداوم جریان آب زاینده رود نباشــیم؟طبق آیین نامه 
اجرایی قانون احیای تاالب ها مصوب بهمن ۱۳۹۷ ،محیط زیســت پس از شــرب و بهداشــت 
بیشــترین اولویت مصرف را دارد و برای ممانعت از ورود هر متر مکعب آب از زاینده رود به تاالب 
۱۴۰ هزار تومان جریمه تعیین شده است؛ اما جدیتی در حفظ جریان آب زاینده رود شاهد نبوده 
و گویی مدیران تصور می کنند آبی اگر به تاالب برســد هدر رفته اســت.به نظر می رســد خشک 
شــدن زاینده رود بیش از آن که ناشــی از خشکســالی باشــد عمدتا محصول ضعف مدیریتی 
مسئوالن است که توانایی اداره داشته ها و نداشــته ها را ندارند و حتی در مدیریت افکار عمومی 
و آگاه ســازی کشــاورزان از عواقب کشت تابســتانه در شــرایط کمبود آب دچار ضعف هستند.

موضوعی که به نظر می رســد طی ماه های اخیر توســط برخی از نمایندگان مردم در مجلس نیز 
 در جلسات تخصصی موضوع آب و کشاورزی به آن اشاره شــده و نسبت به این سوءمدیریت ها 

تذکر داده شده است.
از سوی دیگر کشــاورزان که هر از چندی تالش می کنند تا با تجمع آب بیشتری مطالبه کنند و با 
ایجاد فشــار ریســک تصمیم گیری را افزایش داده و کیفیت این تصمیمات مدیریتی را کاهش 

 دهند، امروز باید نگران عدم انجام کشت پاییزه باشند.

کافه اقتصاد

گزارش

رضا اردکانیان، وزیر نیرو به مناسبت هفته دولت  حدیث زاهدی
و در چارچــوب هفدهمیــن هفتــه از پویش 

 #هرهفته_الف_ب_ایــران، 
۲ هزار و ۲۳۰ پروژه توزیع برق 
سراســر کشــور را از طریــق 
ویدئوکنفرانس به طور همزمان 
افتتاح کرد.بهره برداری از این 
پروژه ها بــا اعتباری بالغ بر۳ 
هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومان، 
افزایش ۴۵ درصدی شــبکه 
خودنگهــدار فشــار ضعیــف 
هوایــی و رشــد ۱۶ درصدی 
نصب تجهیزات تولید پراکنده 
را به دنبال دارد که در این بین 
کاهش تلفات، افزایش قدرت 
مانور، بهسازی اتصاالت شبکه 
و کاهــش مشــهود در نــرخ 
خاموشــی مشــترکان، دیگر 
مزایــای بهره بــرداری از این 

پروژه ها به شمار می آید.
در ادامه این ویدئو کنفرانس، هشــت  طرح برق رســانی  کــه این طرح ها 
شامل نصب ترانس و تجهیز پست، احداث شــبکه به منظور نیرورسانی به 
مشترکان، بازسازی و تقویت شبکه و فیدرگیری به منظور کاهش خاموشی 
و رفع تحریم، تعداد نقاط اتوماسیون )سکسیونر و ریکلوزروپست(، احداث 
روشــنایی معابر، کنتورهای هوشــمند، نصب لوازم انــدازه گیری عادی و 
دیماندی، توسعه ساختمان های عملیاتی با هدف ارتقای سطح خدمات به 
مشترکان و متقاضیان است در حوزه شهرستان اصفهان با حضور وزیر نیرو 
و اســتاندار اصفهان و شماری از مســئوالن با هزینه ای بالغ بر  ١١٨ میلیارد 

تومان به بهره برداری رسید.
حمیدرضا پیرپیران، مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
این پروژه ها در چند محور به منظور تامین برق، ایجاد قدرت مانور در کاهش 
زمان خاموشــی ها و افزایش رضایتمندی مشــترکین، توســعه فیدرهای 
جدید، ارائه خدمات غیر حضوری، توســعه و بهبود سیستم های روشنایی، 
هوشمندسازی لوازم اندازه گیری اصالح و بهینه سازی شبکه های شهری و 
روستایی و روشنایی کاهش تلفات و مدیریت مصرف به بهره برداری رسید.

پیرپیران در ادامه این مراســم افزود: به دلیل فیلد باالی ۱۵ درصدی شبکه 
توزیع برق شهرســتان اکنون در کمترین زمان ممکن بــا حداکثر امکانات 
موجود در تامین برق متقاضیان در تمامــی بخش ها به ویژه صنعتی انجام 
می شود. وی ادامه داد: به منظور توســعه پایدار در تامین برق متقاضیان و 
باالبردن شاخص های تامین کیفیت در توسعه زیرساخت ها به دنبال توسعه 

صد درصدی دولت الکترونیک در آینده ای نزدیک هستیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان افزود: اکنون باالی ۹۵ 
درصد خدمات به صورت غیر حضوری به مردم ارائه می شــود و در شــرایط 
سخت کرونا شرکت های توزیع برق پیشتاز ارائه خدمات غیرحضوری بودند.

وی یادآور شــد: بامدیریت  و کنترل باالی شبکه های شــرکت توزیع برق 
شهرستان در سال های ۹۸ و ۹۹ بدون هیچ خاموشی از تابستان گذر کردیم.

 وی، رفع ســریع خاموشــی 
های ناشــی از حــوادث را از 
دیگر موفقیت های شــرکت 
توزیــع بــرق عنوان کــرد و 
گفــت: از دیگــر افتخارات و 
پیشــرفت های این شرکت 
نزدیک شــدن به کشورهای 
مدعی توسعه در بخش توزیع 
برق است به طوری که اکنون 
در میزان خاموشی ها به ازای 
هــر مشــترک از ۸۵۰ دقیقه 
در سال ۹۳ به ۱۵۰ دقیقه در 
ســال جاری دســت یافته و 
همچنین برای نخســتین بار 
در ســابقه صنعت برق کشور 
کاهــش تلفات تــک رقمی 
را شــاهد بودیم که مطابق با 
استانداردهای کشورهای توسعه یافته جهان است.عباس رضایی، استاندار 
اصفهان نیز ضمن تبریک هفته دولت در خصوص نقش مهم برق در اقتصاد 
جهانی و اثر گذاری آن در همه امور و قسمت ها و همچنین نقش اثرگذار آن 
بر رفاه توسعه پایدار اظهار داشت: انرژی برق از جمله انرژی های پاکی است 
که در زمینه تولید و توسعه آن باید برنامه های دراز مدتی صورت می گرفت 

که خوشبختانه این مهم در این دوران به خوبی انجام شده است.
رضایی با تاکید بر اینکه برق نقش بســیار مهم و اثر گذاری مســتقیمی در 
افزایش تولید ناخالص داخلی دارد ، گفت :  صنعت برق از مهم ترین صنایع 
زیر ساختی اســت و توسعه یافتگی در قالب مصرف ســرانه برق هر کشور 
تجلی پیدا می کند که در بخــش های مختلف خانگی صنعت کشــاورزی 
تجاری و پزشکی به عنوان سوختی بسیار تمیز و انرژی بی خطر با استاندارد 
باال مطرح است .اســتاندار اصفهان در پایان خاطر نشــان کرد : با توجه به 
حیاتی بودن برق در جامعه امروز دسترســی برق بــرای همگان از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت و افتخار می کنم که در استان اصفهان با توجه به این 
مسئله مهم، کلیه روســتاهای باالی ۱۰ خانوار استان اصفهان به نعمت برق 
دسترسی  دارند.رضا ارکانیان، وزیر نیرو  هم در ضمن تشکر از همراهی های 
اســتاندار اصفهان از صنعت برق تاکید کرد: با توجه به موضوع بســیار مهم 
مدیریت مصرف امیدواریم تمامی اســتان ها همانند استان اصفهان که در 
همه جهات به خصوص در زمینه مصرف صحیح آب و انرژی سرآمد و نمونه 
کشور است، از مدیران و راهکارها و سازکارهای استان اصفهان الگو بگیرند و 
از این راهکارها برای پایداری انرژی برق و آب در سطح کشور استفاده کنند.

وزیر نیرو در پایان از اســتاندار و مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان درخواست کرد به نمایندگی همه استان ها و شهرستان های منطقه 
یک، ۸۱ پروژه مهم بخش توزیع برق با ســرمایه گذاری بیش از  یک هزار و 

۱۰۰ میلیار تومان را افتتاح کنند.

افزایش نجومی قیمت 
اجاره ها با کاهش ارزش 

پول ملی
رییس اتحادیه مشــاوران امــالک اصفهان 
دربــاره صحبت های رییس جمهــور مبنی بر 
افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره بها مســکن 
گفت: وضعیت افزایش قیمت بی رویه است 
و امسال افزایش قیمت به دلیل کاهش ارزش 
پول ملی بی داد کرد و ستاد کرونا با این اقدام 
سعی در بهتر شدن روند دارد.رسول جهانگیری 
درباره اینکه ســرمایه های ســرگردان در بازار 
مسکن علت سربه فلک کشیدن قیمت هاست، 
اظهار داشت: تبدیل ســرمایه های سرگردان 
افراد برای حفظ ارزش به مسکن یکی از دالیل 
افزایش قیمت نجومی و رکود تورمی آن است 
و بهبود وضعیت نیازمند سیاســت های کالن 
ملی است.وی با اشاره به وضعیت بازار مسکن 
افزود: طی ســال جاری قیمت مسکن به طور 
نجومی افزایش داشــته اســت و همچنین 
همانند ســال های گذشــته خرید و فروش 
صورت نمی گیرد و حتی یک پنجم سال های 
گذشــته هم ثبت قرارداد نشده است.رییس 
اتحادیه مشاوران امالک اصفهان درباره دالیل 
افزایش قیمت مســکن، بیان کــرد: یکی از 
علل افزایش قیمت نجومی مسکن، جوهای 
هیجانی و روانی و اینکه افــرادی برای حفظ 
ارزش سرمایه های سرگردان خود آنها را تبدیل 
به کاال کرده و  در بازارهای مختلف مانند خودرو 

و مسکن وارد می کنند.
 وی ادامــه داد: برای نمونه بســیاری از افراد 
که سرمایه های سرگردان دارند وقتی در بازار 
مسکن رکود ایجاد می شود سرمایه های خود 
را در بازارهای سکه، دالر وخودرو وارد می کنند و 
متاسفانه با کاهش ارزش پول ملی دیدگاه ها 
به کاالهای مصرفــی همانند بــازار خودرو به 
کاالی سرمایه ای تبدیل شده است.جهانگیری 
با اشاره به ثبت نام تعداد زیادی از مردم برای 
خرید خودرو، گفت: ایــن چند میلیون نفری 
که برای خودرو ثبت نام کردند همه نیازمند آن 
نبودند، بلکه فهمیدند  که به وســیله آن ارزش 
افزوده پول شان بیشــتر می شود و به همین 

دلیل ثبت نام کردند.

هشت طرح برق رسانی در حوزه شهرستان با اعتبار 118 میلیارد به بهره برداری رسید
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رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

سرمایه گذاری در بیش از هزار واحد تولیدی چهارمحال و 
بختیاری در دست اجراست

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه زیرساخت های صنعتی 
استان گفت: یک هزار و ۴۲۵ واحد صنعتی و تولیدی در استان با سرمایه گذاری بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد 
ریال در دست اجراست.سجاد رســتمی افزود: با تکمیل و بهره برداری از این واحدهای در دست اجرا، 
برای ۲۶ هزار و ۴۹۳ نفر در استان اشتغال زایی می شود.وی با گرامیداشت هفته دولت، به دستاوردهای 
دولت تدبیر و امید در حوزه صمت این استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین این دستاوردها، تکمیل 
طرح های بزرگ صنعتی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بوده است.رستمی با اشاره به وجود ۳۲ 
طرح تولیدی و صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد در استان، تصریح کرد: از این تعداد 
۹ طرح از جمله طرح های بزرگ صنعتی استان به شمار می رود که برای تکمیل آن به ۱۱ هزار و ۱۶۳ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری به مهم ترین طرح های 
صنعتی در حال اجرای این استان اشاره کرد و گفت: پتروشیمی لردگان با پیشرفت ۹۶ درصدی، صنایع 
فوالد چهارمحال با پیشرفت ۸۴ درصدی، خاور سیمان پارسیان با پیشرفت ۸۵ درصدی، صنایع متالوژی 
آسیا با پیشرفت ۷۵ درصدی، واحد تولیدی نساجی نگین بروجن با پیشرفت ۸۶ درصدی از جمله این 
طرح ها به شمار می روند.رستمی ادامه داد: همچنین واحد صنعتی آواگستر بروجن با پیشرفت فیزیکی 
۷۰ درصدی، کوهرنگ غلطک پارس با پیشــرفت باالی ۷۰درصد، صنایع متالوژی آسیا با پیشرفت ۷۵ 
درصدی و شرکت تیوا تجارت ماهان با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی از دیگر طرح های مهم و استراتژیک 
استان است.وی، ایجاد اشتغال را از مهم ترین دستاوردهای تکمیل این طرح های صنعتی دانست و گفت: 
پیش بینی می شود با افتتاح این طرح ها برای چهار تا پنج هزار نفر در استان فرصت شغلی ایجاد شود.

رستمی، احیای واحدهای صنعتی راکد را از دیگر دستاوردهای دولت در بخش صنعت برشمرد و گفت: 
از مجموع واحدهای صنعتی راکد با قابلیت راه اندازی دوباره در استان هشت واحد باقی مانده است که 
این واحدها در سال جاری به چرخه تولید بازمی گردد.وی افزود: ۲۷ واحد صنعتی راکد با سرمایه گذاری 
۶۵۸ میلیارد ریال با قابلیت راه اندازی دوباره در این استان شناسایی شده که از این تعداد ۱۹ واحد طی 
سال های گذشته به چرخه تولید بازگشته است.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری به طرح های هفته دولت امسال این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: افتتاح یک واحد داروسازی، 
تولید ترشیجات، افتتاح کارخانه تولید پودرسوخاری، عطر و ادکلن، ساخت مبلمان، بسته بندی میوه و 
سبزیجات، بطری سازی، انواع کیک و پیراشکی، تولید سنگ های مصنوعی، تولید رشته غذایی و کارگاه 

فرم دهی فلزات از جمله این طرح هاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

تجلیل از  خانواده های شهدا، هدف برگزاری طرح»سه شنبه های تکریم« 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در نهمین هفته 
 از طرح ملی سه شــنبه های تکریم که در منزل خانواده شهید »مهرداد 
یاور نژاد« و با حضور مدیر ستاد کانون های مساجد  و نماینده بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان برگزار شد، گفت: اجرای طرح ملی سه شنبه های 
تکریم توســط کانون های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و 
بختیاری بسیار با اهمیت اســت. ابراهیم شریفی ادامه داد: طرح ملی 
سه شنبه های تکریم باعث شده است تا مسئوالن به ویژه جوانان امروز 
با حضور در منزل خانواده های شهدا با دالوری های فرزندان این عزیزان 
آشنا شــوند. وی یکی از ویژگی های طرح ملی سه شنبه های تکریم را 
ایجاد شادابی و لطافت روحی در بین مســئوالن و جوانان عنوان کرد و 
گفت: اقتدار امروز نظام جمهوری اســالمی ایران نشأت گرفته از تمام 
زحمات، فداکاری هــا و ایثارگری هایی فرزندان خانــواده های معظم 
شهداست. شریفی بابیان اینکه خانواده معظم شهدا جایگاه ویژه ای نزد 
مردم ایران اســالمی دارند، گفت: تکریم خانواده های شهدا، ایثارگران 
و جانبازان مهم ترین هدف برگزاری طرح سه شنبه های تکریم است.  
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امروز 
همه مردم ایران اســالمی از مســئوالن تا جوانان مدیون خون شهدا و 

خانواده های شهدا هستیم.

»سه شنبه های تکریم« به همدلی اهالی محله 
با محوریت مسجد کمک می کند

مدیر اداره هنری بنیاد شــهید چهارمحال و بختیــاری در نهمین هفته 
از طرح ملی ســه شــنبه های تکریم اظهار کرد: حضور در خانواده های 
شهدا منشأ خیر و برکات برای مردم و مسئوالن است که سه شنبه های 
 تکریم این فرصت را فراهم کرده است.»کوروش صادقی« بابیان اینکه 
خانواده های شــهدا از ســرمایه های اصلی این مملکت محسوب می 
شوند، افزود: ما نمی توانیم درک کنیم که حس این خانواده های معظم 
از تقدیم پاره های تن خود چیست. وی بابیان اینکه مقام و جایگاهی که 
امروز در آن قرار داریم با رشادت ها و جانفشانی های شهدا فراهم شده 
است، ابراز کرد: امروز نیز جوانان و مسئوالن فرهنگی کانون های مساجد 
با راه اندازی طرح ملی سه شنبه های تکریم، راه شهدا را ادامه می دهند.

 صادقی بابیان اینکه طرح ملی ســه شــنبه های تکریم موجب حضور 
پر رنگ نخبگان جوان به مسجد می شود ،گفت: این طرح ملی به همدلی 
اهالی محله با محوریت مسجد نیز کمک بزرگی می کند.مدیر اداره هنری 
اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: فرهنگ تکریم شهدا با راه اندازی طرح ملی سه شنبه های تکریم 
توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد در جامعه نهادینه شده است.

سه شنبه های تکریم موجب ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت بین جوانان شده است

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و 
بختیاری در نهمین هفته از طرح ملی ســه شنبه های تکریم گفت: سه 
شنبه های تکریم موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین جوانان شده 
است. »محمدرضا مظاهری« ادامه داد: امیدوارم خانواده شهدا هیچ گاه 
ما را از دعای خیر خودشان فراموش نکنند و دعای خیر خانواده شهید 
را همواره به همراه داشته باشــیم. وی افزود: طرح ملی سه شنبه های 
تکریم، سه شنبه های هر هفته توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان با حضور در منزل خانواده های شهدا برگزار می شود. بر اساس این 
گزارش در ادامه »بهمن یاور نژاد« که فعال فرهنگی و خبرنگار روزنامه 
کیهان در شهر مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان بوده است ضمن 
تقدیر و تشکر از حضور مسئوالن گفت: شهید »مهرداد یاور نژاد« متولد 
۲۰ اسفند ماه ۱۳۳۸ در مسجدسلیمان بود و در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۵۹ 
در آبادان به فیض شهادت نائل آمد. پدر شهید »مهرداد یاور نژاد« ادامه 
داد: فرزندم با شروع جنگ به میدان نبرد حق علیه باطل شتافت و در 
سن ۲۱ سالگی به شهادت رســید و در گلزار شهدای مسجدسلیمان به 

خاک سپرده شد.

رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 
چهارمحال وبختیاری در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: برنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی 
برای آغاز ترم جدید تحصیلــی، یک برنامه تلفیقی 
اســت که تمامی دروس نظری به صورت مجازی و 
دروس عملی با حداقل ظرفیت به صورت حضوری 
برگزار خواهد شد.فرید براتی افزود: ورودی های سال 
۹۹ کالس هــای خود را از ۱۵ مهرمــاه و ورودی های 
ماقبل آن از ۱۵ شــهریورماه جاری کالس های خود 
را آغاز خواهند کرد.براتی با بیان اینکه در ترم گذشته 
زیرســاخت آموزش مجازی در دانشگاه مهیا نبود، 
ادامه داد: اما این دانشــگاه در بازه زمانی کمتر از سه 
ماه توانست سیستم آموزشی خود را به سطح نرمال 
رسانده و آزمون ها را به صورت متمرکز برگزار کند.وی 
از پذیرش دانشجو در ۷ رشته جدید در مراکز علمی 

کاربردی این استان طی مهرماه خبر داد و گفت: رشته 
عمران)نگهداری و مرمت ســاختمان(، موســیقی 
نواحی ایرانی، تربیت بدنی)مربیگری پایه فوتسال( 
و امور بورس رشــته های جدید در مقطــع کاردانی و 
رشته های گریم)چهره پردازی(، بازیگری و ایمنی- 
سالمت محیط زیســت صنایع رشته های جدید در 
مقطع کارشناســی هســتند.براتی با بیان اینکه در 
راستای کیفی سازی رشته های دانشگاهی، بسیاری 
از کد رشته ها حذف شــد، ادامه داد: مجوز پذیرش 
دانشجوی بین المللی در سال ۹۹ از سوی وزارت علوم 
اخذ شده و مراکز علمی کاربردی می توانند با جذب 
دانشجوی بین المللی به حوزه بازرگانی و تولید کمک 
کنند.رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
یادآور شد: خوشــبختانه برای نخستین بار فرصت 
اعزام دانشجویان کارشناســی دانشگاه های علمی 

کاربردی به کشــور آلمان برای گذرانــدن دوره های 
مهارتی و تخصصی فراهم شده تا دانشجویان از این 
طریق با کسب مهارت بیشتر آماده بازار کار شوند.وی با 
اشاره به راه اندازی کمپ کارآفرینی در دانشگاه علمی 
کاربردی استان در سال گذشته با هدف کیفی سازی 
و کمک به کارآفرینی، گفت: در این رویداد ۷۱ دانشجو 
طرح خود را ارائه داده و ۴۰ ساعت دوره تخصصی را 
گذراندند که نهایتا ۱۵ طرح در مسابقات ملی کسب و 
کار شرکت کرده و ۵ طرح به مرحله نیمه نهایی رسید.
براتی تاکید کرد: طبق رایزنی هــا و مذاکرات متعدد 
صورت گرفته با بنیاد برکت، مقرر شــد این ۷۱ طرح 
دانشــجویی حوزه کسب و کار از ســوی بنیاد برکت 

بررسی و مورد حمایت قرار گیرند.

حمایت بنیاد برکت از طرح های دانشجویی حوزه کسب وکار 
دانشگاه علمی کاربردی

3 پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی در چهارمحال و 
بختیاری به بهره برداری رسید

همزمان با سراسر کشور سه پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری 
رســید.علی ضامن صالحی فرد در آیین افتتاح ۱۶۴ پروژه بهداشــتی و درمانی به نام شهدای مدافع 
سالمت در ارتباط ویدئو کنفرانسی با معاون توســعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، 
با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شــهدای مدافع ســالمت اظهار کرد: همزمان با تعدادی از 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، سه پروژه در اســتان به بهره برداری رسید.معاون توسعه، مدیریت 
منابع و برنامه ریزی دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری افزود: این طرح ها شامل خانه 
بهداشت بادره در شهرستان اردل ) آغاز ۹۵ تا ۹۹(، خانه بهداشت تومانک در شهرستان بن ) ۹۸ تا ۹۹( و 
مرکز جامع سالمت شبانه روزی بازفت در شهرستان کوهرنگ ) ۹۴ تا ۹۹( است.صالحی فرد مساحت 
تخصیص داده شده به این سه پروژه را ۲۰۰۰ متر مربع تخمین زد و اضافه کرد: اعتبار اختصاصی برای 
اجرای این سه  طرح، بالغ بر ۵۰  میلیارد ریال بوده است.معاون توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی 
دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری در پایان یادآور شد: در راستای پویش رهاورد سالمت و 

همزمان با سراسر کشور، از هفته دولت تا ۱۲  فروردین، ۵۰ پروژه در استان افتتاح خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری:
 140 کیلومتر بزرگراه در چهارمحال و بختیاری 

در دست اجراست
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری طول بزرگراه های استان را ۲۷۰ کیلومتر اعالم کرد و 
گفت: ۱۴۰ کیلومتر بزرگراه در حال ساخت در استان تا دو سال آینده به طور کامل به بهره برداری می رسد.

حسینعلی مقصودی با اشاره به حفر ۱۱ کیلومتر تونل در استان، افزود: تونل های کره بس یک و دو، چهارطاق، 
فارسان - دشتک، گورمیزه، چری و زره از جمله این تونل هاست که با توجه به موقعیت کوهستانی استان 
با سختی و تالش دوچندان در حال اجراســت. وی، اجرای طرح راه آهن را یکی از مهم ترین طرح های 
عمرانی استان دانست و گفت: تالش می شود طرح اتصال استان به راه آهن سراسری تا پایان عمر دولت 
دوازدهم به بهره برداری برسد و هم اکنون پیمانکاران در تمامی قطعات این طرح مشغول کار هستند و ۳۰۰ 
دستگاه ماشین آالت راهسازی در این قطعات به کار گرفته شده است.استان چهارمحال و بختیاری ۲۷۰ 
کیلومتر بزرگراه، ۷۵۸ کیلومتر راه اصلی، ۲۹۱ کیلومتر راه فرعی و دو هزار و ۳۷۱ کیلومتر راه روستایی دارد.

 53 باب منزل مسکونی به مددجویان بهزیستی
 استان تحویل داده شد

معاون مشارکت های بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه همزمان با هفته دولت ۵۳ باب 
منزل مسکونی روستایی به مددجویان تحت پوشش بهزیســتی شهرستان لردگان تحویل داده 
می شود، گفت: از این تعداد ۳۳ مورد طبق تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان بهزیستی، بنیادمسکن 
انقالب اسالمی و بنیاد مستضعفان با پرداخت کمک برای هر کدام به مبلغ ۱۸ میلیون تومان و در 
مجموع ۵۹۴ میلیون تومان ساخته شده است.آرش قیاســی، با بیان اینکه همچنین همزمان با 
هفته دولت ۲۰ مسکن روستایی به خانواده های تک معلول سرپرســت خانوار و زنان سرپرست 
خانوار تحویل داده می شود، ادامه داد: برای ســاخت این منازل مسکونی کمک هزینه ای به مبلغ 
۸ میلیون تومان برای هر نفر و در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان پرداخت شده است.وی با بیان اینکه 
امسال به منظور خرید ۵ باب منزل مسکونی شهری در لردگان، ۱۵۰ میلیون تومان کمک هزینه به 
مددجویان تحت پوشش بهزیستی پرداخت شده است، افزود: از ابتدای امسال ۶ خانواده دارای 
دو معلول برای دریافت کمک هزینه ساخت  مسکن به بانک معرفی شده اند که از این تعداد تاکنون 

یک نفر ۱۶ میلیون تومان از بهزیستی دریافت کرده است.

با مسئولان

ملی  طرح  ندازی  ا ه  را با  شهدا  تکریم   فرهنگ 
سه شنبه های تکریم توسط کانون های فرهنگی هنری 

مساجد در جامعه نهادینه شده است

بام ایران

خبر خبر روز

 9 پروژه در خانمیرزا
 آماده بهره برداری شد

فرماندار خانمیرزا از افتتــاح ۹ پروژه همزمان 
با سومین روز از هفته دولت در این شهرستان 
خبر داد.یوسف مرادی ، تعداد پروژه های قابل 
افتتاح در هفته دولت در شهرســتان خانمیرزا 
را ۱۸ پروژه و پروژه هــای کلنگ زنی را ۹ مورد 
عنوان و اظهار کرد: برای این تعداد پروژه قابل 
افتتاح، ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار 
هزینه شده اســت.فرماندار خانمیرزا ۹ پروژه 
شرکت توزیع برق و بهینه سازی برق روستایی، 
پروژه های بنیاد مســکن انقالب اســالمی و  
بهره بــرداری از آســفالت روســتاهای ایــن 
شهرستان را که ۱۰۰ درصد از آن تکمیل شده و به 
عنوان روستای سبز شناخته شده و همچنین 
۴ روستای دیگر در این شهرستان ساماندهی 
آســفالت را آغاز کرده اند را از جمله پروژه های 
شــاخص ایــن شهرســتان در هفتــه دولت 
برشمرد.وی، افتتاح گلخانه حدود ۲ هکتاری 
در شهرستان خانمیرزا با اشتغال زایی حداقل 
۱۶ نفر را نیز از دیگر پروژه های آماده بهره برداری 
این شهرستان دانســت.مرادی در ادامه بیان 
کرد: در شهرستان خانمیرزا  حدود۳۷ هکتار 
پروژه گلخانه ای در دست اقدام است که حدود 
۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طی ۳ 
ماه آینده به بهره برداری می رسد.همچنین در 
هفته دولت ۶ طرح بزرگ بهینه سازی مصرف 
آب و طرح هــای آبیــاری تحت فشــار آماده 

بهره برداری می شود.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: فیلم نامه های »کاله حصیری« نوشته فاطمه مشرف و »دزدان غیردریایی« نوشته 
امیرحسین ریاحی از اعضای کارگاه ایده تا فیلم نامه حوزه هنری چهارمحال و بختیاری آثاری است که به جشنواره فیلم نامه »هشت نوشت« راه پیدا کرده  است.
محسن باقری ادامه داد: کارگاه ایده تا فیلم نامه حوزه هنری تنها کارگاه فیلم نامه مستمر استان است که مدت سه سال است در حوزه هنری برگزار می شود.

باقری توضیح داد: اعضای این کارگاه هشت نفر و ثابت هستند و در طول این سال ها کامال به صورت تخصصی مقوله فیلم نامه نویسی را دنبال کرده اند.وی افزود: 
جشنواره ملی »هشت نوشت« با هدف جمع آوری و ساماندهی فیلم نامه های کوتاه دفاع مقدس و ایجاد انگیزه در بین هنرمندان سراسر کشور برای تحقیق و 
بررسی و معرفی رشادت های شهدا و رزمندگان اسالم در طول سال های حماسه و ایثار و میثاق با شهید و شهادت در بستر ادبیات فارسی برگزار شده  است.باقری 
اظهار داشت: حضور جوانان در جبهه، نقش خانواده ها در پشتیبانی از رزمندگان اسالم، مفهوم انتظار در نگاه خانواده های ایثارگران، اقتصاد مقاومتی، حجاب و 
عفاف و امر به معروف و نهی از منکر در وصایای شهدا و سیره رزمندگان، نگاه طنز به جبهه، دفاع از حرم، بیداری اسالمی، سردار شهید قاسم سلیمانی، شهدای 

هسته ای و ترور و نام گذاری معابر به نام شهدا ازموضوعات این جشنواره ملی فیلم نامه نویسی است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان خبر داد:

راهیابی دو فیلم نامه از چهارمحال و بختیاری به جشنواره  ملی »هشت نوشت«

حصر وراثت
6/27  آقا/خانم اکرم کریمی راد  به شناســنامه شــماره  668  به شــرح دادخواست به 
کالسه  1145/99   از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  علیرضا رحیمی  به شماره شناسنامه   12  در تاریخ   95/5/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- اکرم 
کریمی راد به ش ش 1261745884 همســر متوفی، 2- خدیجــه خانم میر عظیمی 
باریکرســفی به ش ش 8 مادر متوفی، 3- نیلوفر رحیمی بــه ش ش 1250533937 
فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و 
 یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه

 نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهی ظرف یــک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
 گواهــی صادرخواهــد شــد. م الف: 959130 قاضی شــعبه ششــم شــورای

 حل اختالف کاشان 

ابالغ افراز
6/29  شــماره: 3151-99/6/2 نظــر بــه اینکــه آقایــان یوســف آقایــی و رضا 
ســلطانی نماینــدگان ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امــام خمینــی )ره( دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین پــالک 579/400 واقــع در اراضــی مزرعه طمع 
آباد )عباس آبــاد( بخش 9 ثبــت اصفهــان را مالک بوده اســت، به اســتناد قانون 
افــراز و فروش امالک مشــاع مصــوب آذر ماه 1357 درخواســت افراز ســهم خود 
 از پالک مذکــور به طرفیــت آقــای مجتبی امیــری چرمهینــی فرزنــد محمد را 
نموده اند و اعالم داشته که از آدرس آقای مجتبی امیری چرمهینی فرزند محمد اطالعی 
ندارند. لذا با اعزام نماینده و نقشــه بردار ثبتی به محل وقوع ملک، صورت جلسه وارده 
به شــماره 139921702015003151 مورخ 99/04/28 تنظیم گردیده و کارشناسان 
مزبور اعالم نموده اند که مســاحت پالک فوق زیر حد نصاب تفکیک یا افراز می باشد 
فلذا با توجه به ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شــدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات 

مناسب فنی، اقتصادی )مصوب 85/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام( و با استناد 
ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع، تصمیم به رد درخواست افراز صادر 
می نماید و این تصمیم به استناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت 
 10 روز از تاریخ ابالغ یا انتشــار آگهی قابل اعتراض در مرجع صالح قضایی می باشد. 

م الف: 958833 مصطفی شمسی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
حصر وراثت

6/28 آقا/خانم قاسم دشتبان  به شناسنامه شماره  1260395065 به شرح دادخواست 
به کالســه  1234/99 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان  طاهره حاجی پور کاشی  به شــماره شناسنامه  40048  در 
تاریــخ    1398/7/8  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- اکرم دشــتبان فرزند قاســم به ش م 1250007100 ، 
2- قاسم دشتبان فرزند حســین به ش م 1260395065 همسر متوفی والغیر . اینک 

با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت و یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از 
 تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. 

م الف: 959124 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/30 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم به وحید شمســایی دادخواستی به خواسته 
مطالبه به طرفیت شــما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 99 / 105 ش 8 ح ثبت 
و وقت رســیدگی به تاریخ 9 / 7 / 99 ســاعت  5عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و دوم به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت می شود ، قبل از وقت رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد . 

م الف: 961907 مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر  
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نیکوکاران، پیگیرِ کارِ کودکاِن کار
به همت نیکوکاران استان اصفهان، ۱۱۰ کودک و نوجوان کار، خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و آموزشی دریافت می کنند.معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان گفت: ۲۰۷ کودک و نوجوان 
نیازمند در مراکز شــبانه بهزیستی نگهداری و ۱۱۰ کودک و نوجوان هم ســال گذشته در تنها مرکز 
روزانه مورد تایید این سازمان پذیرش شدند.مجتبی ناجی با بیان اینکه مراکز مردم نهاد دیگری 
نیز در اســتان برای کمک به کودکان کار و خیابان فعالیت دارند، گفت: موسسه نیکوکاری سرمد 
تنها مرکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی است.مدیر عامل موسسه نیکوکاری سرمد هم با بیان 
اینکه این موسسه کار خود را از سال ۹۶ آغار کرده اســت، گفت: ۲۰۰ نیکوکار و ۵۰ مربی، مشاور و 
پزشک به طور رایگان به این کودکان خدمات می دهند.ســعید پور نیک، هزینه ماهانه هر کودک 
را بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان برشــمرد و گفت: به طور موردی، گاهی بــرای درمان تا ۳۵ میلیون 

تومان هم هزینه شده است.

تدریس مجازی معلمان، از خانه یا مدرسه؟
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تصمیم گیری نهایی درباره اینکه 
تدریس مجازی معلمان در مدرسه یا خانه انجام گیرد، بر عهده شورای مدرسه است.محمدرضا ناظم زاده 
ادامه داد: اگر شرایط زیرساختی مدرسه ای به گونه ای باشد که معلم با حضور در مدرسه بتواند تدریس 
فضای مجازی انجام دهد، معلم باید در مدرسه حضور داشته باشد و در غیر این صورت از منزل آموزش 
مجازی را پیگیری می کند، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده شورای مدرسه است.وی اظهار داشت: در جلسه 
ویدئو کنفرانس که با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونین وزارتخانه و مدیران کل استان ها تشکیل شد، 
مطالب امیدوار کننده ای مطرح و در خصوص موارد مختلف بحث و تبادل نظر انجام گرفت که از جمله آن ها 
می توان به رونمایی از امکانات جدید شبکه شاد در آینده ای نزدیک اشاره کرد. وزیر آموزش و پرورش 
تصمیم گیری در خصوص حضور یا عدم حضور همکاران در وضعیت قرمز در مدارس را به عهده شورا های 
 مدارس قرار داده اســت و در خصوص این موضوع با توجه به زیرســاخت های مدارس تصمیم گیری

 خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

90 درصد اهداکنندگان پالسما واجد شرایط الزم هستند
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به طور معمول ۹۰ درصد اهداکنندگان پالسما واجد شرایط الزم 
هستند؛ اما در این شرایط خاص با کمبود اهداکننده در کشور و استان مواجه هستیم.مجید زینلی با اشاره 
به اینکه دستگاه پالسمافرز در بیمارستان الزهرا جنبه درمانی دارد و با دستگاه دریافت پالسما در مرکز 
انتقال خون پل خواجو متفاوت است، اظهار داشــت: اهدای پالسما توسط بهبودیافتگان کرونا حتی به 
تایید FDA هم رسیده است و  این نشان می دهد نظام سالمت ایران در درمان بیماران کووید ۱۹ با روش 

پالسمادرمانی پیشتاز بوده است.
وی افزود: اگرچه روزانه در اصفهان ۱۰ واحد پالســما از بهبودیافتگان کرونا کــه ۲۸ روز از زمان ترخیص 
آنها در بیمارستان ها گذشته است، دریافت می شود؛ اما نیاز مراکز درمانی به پالسما بیش از اهداست.

زینلی بیان داشــت: اگر در ایام محرم و صفر هر شــفایافته از ویروس منحوس، نذر ســالمت خود را 
با اهدای پالســما ادا  کند، قطعا می تــوان به نجات افراد بســیاری امیدوار شــد.مدیرکل انتقال خون 
اســتان  به وضعیت ذخیره خون اســتان اصفهان هــم گریــزی زد و گفت: اگرچــه وضعیت خون و 
 فرآورده های خونی اســتان بحرانی نیست؛ اما در شــرایط خوبی هم به ســر نمی بریم و شیوع کرونا

 وضعیت  را بدتر کــرده اســت.  وی تصریح کرد: بــه منظور رفاه حــال اهداکنندگان خــون و رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی نوبت دهی اینترنتی اهدای خون در وب سایت 
انتقال خون به آدرس www.ebto.ir انجام می شود و اهداکنندگان می توانند مرکز، روز و ساعت اهدای 

خون را رزرو کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نسبت به خرید داروهایی که هیچ تاثیری در بهبود  کرونا ندارند، هشدار داد؛

هزینه برای هیچ

کووید ۱۹ حاال آنقــدر قربانــی گرفته که  پریسا سعادت
بسیاری برای نجات جان بیماران شان از 
چنگال مرگ حاضرند هر دارویی را بخرند و هزینه های میلیونی آن را 
پرداخت کنند، همین مسئله بازار داغ کالهبرداری در قالب پیش فروش 
و ارائه داروها و واکسن کرونا را داغ کرده است؛ داروهایی که در برخی از 
موارد تا ۹۰ میلیون هم خریداری شــده اما پزشکان می گویند یا تقلبی 
است و یا تاثیر چندانی ندارد. هر چند خیلی دیر اما در روزهای اخیر هم 
معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و هم برخی از 
مسئوالن بهداشتی در استان اصفهان نسبت به خرید این مدل از داروها 
و میزان کارایی کم آنها به مردم هشدار داده اند. آنگونه که ایرج حریرچی، 
معاون وزارت بهداشت گفته است حداکثر تاثیر داروهای گران قیمتی 
که مطرح شــده و برخی برای بیماران کرونایی در شــرایط نامناسب 
استفاده می کنند، کمتر از ۲۰ درصد است و حتی بسیاری از این داروها 
موثر نبوده و اثر منفی داشته اند.وی افزود: مهم ترین اقدام برای بیماران 
بستر کرونایی، تامین اکسیژن است. مراقبت هایی که کادر بهداشتی و 
درمانی از لحاظ تمیز کردن مجاری تنفسی انجام می دهند با داروهای 

معمولی انجام می شود و موثرترین اقدام موثر اســتفاده از داروهای 
کورتون معمولی اســت. در همین زمینه معاون غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشــان هم هشــدار داده که مردم فریب پیش فروش 
واکسن کووید ۱۹ را نخورند.وی گفت: هنوز هیچ واکسن یا دارویی برای 
درمان کرونا ویروس ســاخته نشــده اســت و مردم فریب تبلیغات 
پیش فروش واکسن کووید ۱۹ را نخورند.محسن تقی زاده، اظهار کرد: 
پیش فروش واکســن کووید ۱۹، فقط در فضای مجازی مطرح شده و 
افرادی که این اخبار را منتشر می کنند، تنها قصد فریب مردم را دارند. 
هنوز هیچ واکســن یا دارویی برای درمان کرونا ویروس ساخته نشده 
است و مردم فریب تبلیغات پیش فروش واکسن کووید ۱۹ را نخورند.

وی افزود: تاثیر داروی »رمدسیور« برای درمان کرونا ویروس از جمله 
مواردی است که امید می رود در بهبود بیماران مبتال به بیماری کووید ۱۹ 
اثر بخش باشد. هرچند ممکن است این دارو عوارضی داشته باشد.تقی 
زاده تاکید کرد: رمدسیور توســط متخصصان برای بیماران بستری بر 
اســاس پروتکل درمانی تامین می شــود و تجویز خارج از بیمارستان 
ممنوع است. مصرف این داروها به دلیل کاربرد خاص می تواند عوارض 

شدیدتری را برای بیماران ایجاد کند.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: واکســن کرونای ایرانی در فاز حیوانی در دست 
بررسی است و ماده اولیه این واکسن در چند شرکت داخلی تولید شده 
و به گفته وزیر بهداشت، فاز حیوانی را با موفقیت سپری کرده است.وی 
افزود: اولویت هر کشــور در صورت تولید واکســن، مردم همان کشور 
است. ما نیز در تالش هستیم تا با استفاده از تکنولوژی و دانش داخلی، 
این واکسن را تولید کنیم، اما در صورت تولید و فروش این واکسن در 
دیگر کشــورها و نبود امکان تولید آن در داخل کشــور، از واکسن های 

وارداتی استفاده خواهد شد.
 به نظر می رسد در سایه شیوع مرگبار کرونا تجارت داروهای مرتبط با 
این بیماری چه اثر گذار و چه کم اثر، بسیار داغ شده است. این مسئله 
البته تنها مختص به ایران نیست و تقریبا در همه جای دنیا رواج یافته؛ 
اما در ایران به نظر می رسد در سایه ضعف خبر رسانی و  ناآگاهی  رسانه 
ها و مردم این سودجویی در حال پیشرفت است و در مقابل آن برخی از 
خانواده ها دارو ندارشان را برای تهیه آمپول های میلیونی می فروشند 

و هزینه ای برای هیچ می پردازند.

معاون پژوهــش، برنامه ریزی و نیروی انســانی 
آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش 
استان برای ورود به سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: با 
توجه به شرایط ویژه کنونی و وجود آمار قریب به چهار 
هزار نفری بازنشستگان در آموزش و پرورش استان 
اصفهان پیش بینی می شــود برای سال تحصیلی 
جدید نیمی از ایــن تعداد بازنشســته که حدود دو 

هزار نفر هستند برای ســال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ 
به کار گرفته شوند.غالمحسن سخایی  با بیان اینکه 
رتبه بندی معلمان انجام می شود، افزود: در واقع این 
اقدام انگیزه ای برای بازنشستگان است که در سال 
جاری نیز به خدمت ادامه دهند و پیش بینی می شود 
که بیش از ۵۰ درصد از بازنشستگان امسال نیز به کار 
تدریس ادامه دهند.معاون پژوهش، برنامه ریزی و 
نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اصفهان، در 
خصوص ورود نیروی جدید بــه آموزش و پرورش، 
گفت: حدود ۴۳۰ نفر از این ورودی ها از دانشــگاه 
فرهنگیان هستند و بیش از ۵۰۰ نفر بر اساس ماده 
۲۸ دانشگاه فرهنگیان به سیستم آموزش و پرورش 

راه می یابند که این تعداد آمــاری قریب به هزار نفر 
می شود.ســخایی ادامه داد: عالوه بر این نیروهای 
بازنشسته هم از سیستم آموزش خارج نمی شوند 
و همچنان شــرایط سال گذشــته را حفظ می کنیم 
و در ســال تحصیلی جدید با توجه بــه ورودی هزار 
نفری نیروها برای تدریس و وجود حدود چهار هزار 
نفر بازنشســته، در صورت باقی ماندن دو سوم این 
نیروها می توانیم در شرایط سال گذشته بمانیم.وی 
در خصوص شرایط ســال گذشته، گفت: حدود پنج 
هزار نفر از شاغالن بازنشسته حق التدریس و حدود 
سه هزار نفر خرید خدمات سال گذشته، امسال هم 

به کارشان ادامه می دهند.

معاون آموزش و پرورش استان اصفهان:

نیمی از معلمان بازنشسته به کار گرفته می شوند

پیش فروش واکسن کووید ۱۹، فقط در فضای مجازی 
مطرح شده و افرادی که این اخبار را منتشر می کنند، تنها 
قصد فریب مردم را دارند. هنوز هیچ واکسن یا دارویی برای 
درمان کرونا ویروس ساخته نشده است و مردم فریب 

تبلیغات پیش فروش واکسن کووید ۱۹ را نخورند

تصویری که به 
فرهنگ عاشورا 

اضافه شد
امسال محرم ، در اولین سال 
شهادت حاج قاسم سلیمانی 
تصویر این شهید مقاومت در 
حسینه ها و مســاجد در کنار 
تمثال های عاشــورایی دیده 

می شود.

پلمب یک طالفروشی با 800 گرم طال و 20 پالک بدلی
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری یک طالفروش که اقدام به فروش ۴۰۰ 
گرم طالی تقلبی به فردی کرده بود، خبر داد.محمدرضا هاشــمی فر اظهار داشت: در پی شکایت 
فردی مبنی بر اینکه از یک طالفــروش ۴۰۰ گرم طال خریده و هنگامی کــه قصد فروش آن ها را 
داشته متوجه شد طالها تقلبی هستند، ماموران پلیس امنیت عمومی وارد عمل شدند. جانشین 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان افزود: پس از هماهنگی های الزم یــک گروه از ماموران به 
طالفروشی مذکور مراجعه و در بازرســی از آنجا ۸۰۰ گرم طال و ۲۰ پالک جعلی که در گاوصندوق 
مغازه بود، کشف شــد.وی اظهار داشت: همچنین تاکنون ۲۰ شــهروند از این طالفروش به علت 
فروش طالی تقلبی شکایت کرده اند که پرونده در دست بررسی است.هاشمی فر با اشاره به پلمب 
طالفروشی این فرد کالهبردار بیان داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم برای اقدامات 
قانونی تحویل مراجع قضایی شد.جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
کالهبرداران و افرادی که با فریب مردم و ارائه اجناس تقلبــی از آنان در فضای واقعی و مجازی 
کالهبرداری می کنند، بدانند نیروی انتظامــی برخوردی قاطع و قانونی با این گونه افراد می کند و 

هرگز اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

فرمانده انتظامی چادگان:

سارقان به عنف در چادگان به دام افتادند
فرمانده انتظامی شهرستان چادگان گفت: سارقانی که در استان خوزستان و اصفهان سرقت به عنف 
داشتند، در چادگان به دام افتادند.ســرهنگ ولی اروجی اظهار کرد: با استخراج اطالعات پلیسی، 
این سارقان در شوشتر سرقت به عنف کرده و از آنجا به سمت اســتان اصفهان حرکت و با سرقت 
مجدد متواری و در کوه های شهرســتان فریدن )دامنه( پناه می گیرند.وی افزود: این سارقان در 
ادامه مسیر در کوه های روســتای انالوجه شهرســتان چادگان با حضور نیروهای پلیس و تالش 
نیروهای بسیج و مردمی روستاهای قرقر، معروف آباد و انالوجه محصور می شوند و با درخواست 
بالگرد از اســتان، مکان آنها شناسایی و ۳ سارق دســتگیر شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
چادگان با تشکر از نیروهای پلیس سه شهرســتان غرب استان، خاطرنشــان کرد: کارآگاهان با 
تالش های شــبانه روزی و به  کارگیری اقدامات پلیســی، هویت و مخفیگاه متهمان را شناسایی 
 کردند و بــا هماهنگی مقام قضایی در یک اقــدام غافلگیرانه آنان را دســتگیر و به مراجع قضایی

 تحویل دادند.

 دستگیری سارق حرفه ای منزل
 و کشف یک میلیارد و نیم اموال مسروقه

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اظهار داشت: ماموران انتظامی کالنتری ۱۹ شهر اصفهان مطلع 
شدند سارقانی که از یکی از استان های کشور وارد شهر اصفهان شده اند، قصد سرقت از منزلی دارند 
که وارد عمل شدند.سرهنگ محمدرضا خدادوســت افزود: یک گروه از ماموران موفق شدند یکی 
از سارقان را حین سرقت طال های یک منزل دستگیر و ۳ سارق دیگر که خارج از منزل و در خودرو 
بودند، متواری شدند.سرهنگ خدادوست اظهار داشت: متهم دســتگیر شده به ۴ فقره سرقت از 
۴ منزل در شهر اصفهان طی یک شب با همدستی ۳ سارق دیگر اعتراف کرد و در بازرسی از منزل 
استیجاری او ۴ سرویس طال، ۷ سکه بهار آزادی و ۴ نیم سکه که توسط کارشناسان یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال ارزش گذاری شده اند، کشف شــد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح 
کرد: در بررسی های اولیه پلیس مشخص شده این سارقان به شهر های مختلف کشور سفر کرده و 
پس از اجاره کردن منزلی به صورت یک هفته ای در روز های پایانی هفته اقدام به شناسایی منازل 

خالی از سکنه می کردند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایرنا

خبر روزناجا

نماینده ولی فقیه در استان:

روند ایجاد اشتغال برای 
زندانیان تقویت شود

نماینده ولــی فقیه در اســتان اصفهان با 
اشــاره به اقدامات خوب زنــدان اصفهان 
برای بهبود شــرایط این زندان گفت: روند 
خــوب ایجاد اشــتغال بــرای زندانیان و 
حمایت از خانواده آنان توســط خیریه ها 
باید تقویت شــود چراکه ایــن حمایت ها 
جلوی بروز آسیب های جدید را می گیرد.

آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد در 
دیدار مدیرکل زندان های اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: مردم اصفهــان در کارهای 
خیر همواره پیش قدم هستند و حتی اگر 
برای خودشان هزینه ای نکنند، آن را برای 
کار خیر مصرف می کنند؛ آزادی ۲۵ نفر از 
زندانیان در سال  جاری با هزینه ۵ میلیارد 
تومان با کمــک خیران گواهــی بر همین 
موضوع است.امام جمعه اصفهان افزود: 
با کمک خیران و با استفاده از بودجه های 
مصوب وضعیت زندان اصفهان بهبود یافته 
و امیدوار هســتیم با اســتفاده از ظرفیت 
خیریه هــای اصفهان روند خــوب ایجاد 
اشتغال برای زندانیان و حمایت از خانواده 
آنان توســط خیریه ها تقویت شود چراکه 
این حمایت هــا جلوی بروز آســیب های 
جدیــد را می گیرد.نماینده ولــی فقیه در 
اســتان اصفهان بیان کــرد: همان گونه که 
امام راحل فرمودند زندان باید دانشگاهی 
برای ساخته شــدن باشــد، بنابراین باید 
خانواده هــای زندانیان محترم شــمرده 
شــوند، از آنان حمایت شــود و از هرگونه 
فعالیتی که برای اصالح و رشــد زندانیان 
می توان انجام دارد، دریغ نشود.وی گفت: 
احــداث ســالن آمفی تئاتر، ســخنرانی، 
برگزاری جلســات آموزش قرآن، آموزش 
مشــاغل و رشــته های فنی و حرفه ای و 
بهره گیــری از ظرفیت خیــران برای بهبود 
شــرایط زندان اصفهان از جمله اقدامات 
خوبی است که انجام شده و  الزم است این 
 اقدامات برای الگوگیری ســایر استان ها، 

معرفی شوند.

تا پایان سال ۹۹ انجام می شود؛

برگزاری 10 رویداد شتاب در دانشگاه های علمی کاربردی استان اصفهان
معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان از برگزاری ۱۰ رویداد شتاب در دانشگاه های علمی کاربردی استان اصفهان تا پایان سال ۹۹ خبر داد.احسان 
مشکالنی توضیح داد: حوزه های دهگانه عبارتند از صنایع تبدیلی، پسماند، خدمات گردشگری، صنایع دستی ترکیبی، دامپروری دانش بنیان، اقتصاد، کشاورزی، 
کشت گلخانه ای و گیاهان دارویی، هنر کاربردی چاپ و بسته بندی و بازاریابی و فروش، که رشته ها بر مبنای این اصول تعریف شده اند.معاون علمی دانشگاه 
علمی کاربردی استان اصفهان با اعالم آمادگی برای تاسیس مراکز علمی کاربردی از تولیدکنندگان عمده در این حوزه ها خواست وارد حوزه دانشگاهی شوند و 
درخواست تاسیس مرکز دهند.مشکالنی افزود: اگر مرکزی شرایط الزم را داشته باشــد، امکان تاسیس دانشگاه وجود دارد و ما استقبال می کنیم.وی با بیان 
اینکه یکی از رسالت های دانشگاه مهارت محور علمی کاربردی، برگزاری رویدادهای شــتاب به منظور شناسایی پتانسیل های علمی و افزایش اشتغال است، 
اظهار کرد: تا پایان سال تعداد ۱۰ رویدادشتاب در مراکز مختلف دانشگاه های علمی کاربردی استان اصفهان برگزار می شود.معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی 
استان اصفهان تصریح کرد: رویداد شتاب، رویدادی است یک روزه که با هدف تجمیع دانش ضمنی موجود در یک حوزه تخصصی و ارائه راهکاری نوین جهت 

تولید محصوالت و خدمات جدید مطابق با خواست بازار برگزار می شود.
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بزرگ ترین نقطه ضعف پرسپولیس؛ حیف نبود؟
بســیاری انتظار داشــتند یحیی گل محمدی از فرصت قهرمانی زودهنگام پرســپولیس نهایت 
استفاده را ببرد و بازیکنان جوان تیمش را برای آینده محک بزند، اما در کمال شگفتی مطلقا این 
اتفاق رخ نداد. پرسپولیس چهار بازی تشریفاتی پیش رو داشت و این یک فرصت بسیار کمیاب 
برای بازی دادن به جوانان بود. به خاطر شــرایط جدول، هر چهار رقیب سرخ پوشــان با انگیزه و 
تالش فراوان در زمین حاضر شــدند و این وضعیت ابدا در مســابقات تدارکاتی و دوستانه قابل 
بازیابی نیست. هیچ شــرایطی بهتر از این برای ارزیابی عیار واقعی بازیکنان جوان نمی توانست 
وجود داشته باشد. با این حال، یحیی گل محمدی فقط به ســعید حسین پور روی خوش نشان 
داد که بخشی از آن هم مربوط به محرومیت های کمال کامیابی نیا بود. دست بر قضا حسین پور 
بد هم بازی نکرد، اما پرسش اینجاست که چرا امثال آریا برزگر، احسان حسینی، امیر روستایی، 
محمد حسینی و سینا مهدوی هیچ موقعیتی برای عرض اندام پیدا نکردند؟ در شرایط فعلی دو 
پاسخ احتمالی به این سوال می تواند وجود داشته باشد؛ یکی اینکه یحیی بیش از حد به قواعد 
بازی جوانمردانه و ایجاد شرایط مساوی در تقابل با گزینه های سقوط پایبند بوده و دیگری اینکه 
از جمع جوانان فعلی، هیچ کدام را برای ســرمایه گذاری در آینده مناسب نمی دیده است. در هر 
صورت یحیی یک فرصت بزرگ را سوزاند و مفت و مجانی از دست داد. پرسپولیس از چهار بازی 
تشریفاتی آخرش فقط یکی را برد و به نظر می رســد اگر جوانان این تیم به میدان می رفتند هم 

نتیجه ای بدتر از این به دست نمی آمد.

فصل جدید هم بدون تماشاگر استارت می خورد!
نظر فیفا بر این است تا زمان کشف قطعی واکســن کرونا و تاثیرات مثبت آن  روی انسان ها بهتر 
است بازی ها بدون حضور تماشاگر برگزار شــود. البته تصمیم گیری در این زمینه به فدراسیون ها 
ابالغ شده و تاکید شده با مشــورت با وزارت بهداشــت خود در این باره تصمیم گیری کنند. فصل 
جدید بازی های لیگ برتر اواخر مهر و اوایل آبان آغاز می شــود؛ تیم های لیگ برتری در 10 هفته 
پایانی بازی های فصل گذشته بدون حضور تماشاگر به میدان رفتند و گویی به بازی در این شرایط 
عادت کرده اند. نظر ستاد مبارزه با کرونا در ورزش در تصمیم گیری در این باره دخیل است. تاکنون 
تصمیمی مبنی بر حضور تماشاگر در استادیوم گرفته نشده و بازی های نیمه نهایی جام حذفی هم 
همانند بازی های لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. بعد از کش و قوس های اولیه در 
ماه های ابتدایی شیوع ویروس کرونا اکنون همه فدراسیون های ملی در حال برنامه ریزی برای 
برگزاری بازی های لیگ بدون حضور تماشاگر هستند و در فصل جدید هیچ لیگی به بهانه ویروس 

کرونا متوقف نخواهد شد.

اتهام تبانی »پورموسوی« به 4 تیم لیگ برتری!
سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی مدعی شــد برخی از بازیکنان این تیم با رقبای انتهای جدولی 
قول و قرار گذاشته اند تا پارس در بازی هفته آخر به نفت ببازد.سیروس پورموسوی اظهار داشت: 
اطالعاتی به من داده اند و متاســفانه مربیان و تیم هایی که ادعای فوتبال پاک می کردند و برای 
هفته آخر لیگ از ورود حراست فدراســیون می گفتند، با بازیکنان ما صحبت کرده بودند و روی 
مخ آن ها رفته و باعث شدند بازیکنان ما با انگیزه بازی نکنند. وی  ادامه داد: این تیم ها در انتهای 
جدول با ما رقابت داشــتند. طبق اطالعاتی که به من دادند،مدیران برنامــه  ۲، ۳ بازیکن تیم ما 
با آن باشــگاه ها و مربیان شــان ارتباط برقرار کرده بودند. ۴، ۵ تیم هســتند و منظورم تیم های 
دهم جدول به پایین اســت. لحظه بــه لحظه چک می کنیــم و هر بازیکنــی از پارس جنوبی با 
این تیم ها قرارداد امضا کند، شــکایت می کنم. چطور ممکن اســت بازیکنی که سطحش مقابل 
 فوالد 1۸ بوده، مقابل نفت با ســطح ۵ بازی کند؟ مگر می شــود که بازیکن لیگ برتری شــرح 

وظایفش را نداند؟

سپاهان، گام اول بازار نقل و انتقاالت را محکم بر داشت؛

اسماعیلی فر، طالیی پوش شد

شاه ماهی بازار نقل و انتقاالت بیستمین   سمیه مصور
دوره رقابت های لیگ برتر در تور سپاهان 
افتاد و طالیی پوشــان نصف جهان گام اول شان در این بازار را محکم 
برداشتند. دانیال اسماعیلی فر که در روزهای اخیر گفته می شد مورد 
توجه تیم های استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی قرار گرفته است 
صبح دیروز به عضویت تیم سپاهان در آمد تا فصل آینده برای این تیم 

توپ بزند.
قرارداد دانیال اسماعیلی فر با باشگاه ذوب آهن تنها یک نیم فصل دیگر 
اعتبار داشــت این در حالی  بود که او طبق قانون از حاال می توانســت 
با تیم مدنظر و آینده خود مذاکره کرده و در نیم فصل لیگ بیســتم با 
جدایی از ذوب آهن به آن تیم ملحق شــود ولی گفته می شــد ستاره 
ذوب آهن بیشتر تمایل به جدایی از تیمش در همین تابستان را دارد از 
این رو در روزهای گذشته شایعات زیادی درباره توافق او با پرسپولیس 
مطرح بود و حتی گفته می شد که کار او با ســرخ پوشان پایتخت به 
پایان رسیده اما دیروز خبر رسید که او پس از توافق با منوچهر نیکفر ، 
سرپرست باشگاه سپاهان با امضای قراردادی دو ساله به جمع طالیی 

پوشان اضافه شده است.
سپاهان که قبل تر با بازیکنانی کلیدی همچون امید نورافکن و جورجی 
گولسیانی قرارداد امضا کرده بود،  دیروز هم با انتشار تصویر اسماعیلی 
فر در کنار منوچهر نیکفر نشان داد که فصل نقل و انتقاالت را جدی تر 

دنبال خواهد کرد.
پروژه تغییر و دوباره ســازی ســپاهان بعد از ناکامی در این فصل در 
شرایطی دنبال می شــود که برخی از هواداران این تیم با فشار شدید 
روی مدیریت مستقر اهداف دیگری را تعقیب می کردند؛ اما با وجود 
همه دلخوری ها، مدیریت فعلی ســپاهان کارش را خوب پیش برده 
است.در عین حال، انتشار خبر انتقال اسماعیلی فر در شرایطی است 
که هنوز از دو باشگاه استقالل و پرسپولیس خبری در خصوص توافق  
یا عقد قرارداد با ســتاره های مدنظر مربیان در فصل آینده خبری به 
گوش نمی رسد.  استقالل که هنوز تکلیف نیمکتش مشخص نیست 
و همه چیز به دربی بستگی دارد و در پرسپولیس هم با وجود شایعات 
جســته و گریخته درباره فعالیت تیم یحیی در بــازار نقل و انتقاالت 
به گوش می رســد؛ اما حتی بحث هایی دربــاره ناراحتی این مربی از 

وضع مدیریت و برخی شــایعات وجود دارد. حاال شــاید بعد از دربی 
پرسپولیس هم شروع به رونمایی از خریدهای خود بکند، اسم هایی 
که شاید مخفی نگه داشته شده تا روی عملکرد بازیکنان روی دربی 

تاثیر نگذارد.
فعال ســپاهان شــروع کننده و برنده مهم بازار نقل و انتقاالت است 
و در ایــن گام جالب توجــه، موفق به اســتخدام بازیکنی شــده که 
پرسپولیســی ها و بعــد از اســتقاللی ها و حتــی تراکتوری ها جامه 
وینگر راســت خود در فصل آینده را برای او دوخته بودند. سخنگوی 
باشــگاه ســپاهان هم چنین دیروز از جذب دومین بمب بازار نقل و 
انتقاالت خبر داد. ســپاهانی هــا در فصل گذشــته رقابت های لیگ 
برتر نیز در بازار نقــل و انتقاالتی موفق عمل کردند و توانســتند برخی 
از ســتاره های لیگ برتر هم چون محمد محبی و محمدرضا حسینی 
را به اســتخدام خود در آورند هرچنــد  آنها نتوانســتند از این ترکیب 
پرمهره و ســتاره ها به خوبی بهــره بگیرند و نوزدهمیــن دوره رقابت 
 های لیــگ برتر را با قــرار گیری در رتبــه پنجم جــدول رده بندی به

 پایان رساندند.

قهرمان کاراته جهان در خصــوص برگزاری  دوره های 
وبینــار کومیته توســط قهرمانان کاراته ایــران اظهار 
داشت: با همکاری فدراســیون کاراته قرار است این 
دوره  ها برگزار شــود و این فرصت خوبی برای عالقه 
مندان به کاراته خواهد بود تا با یک هزینه ناچیز در این 
دوره ها شرکت کنند. ملی پوشان نیز قرار است در این 
دوره ها به آموزش تمرینات جسمانی و فنی بپردازند 
و پاســخگوی ســواالت عالقه مندان باشند.سجاد 
گنج زاده در خصوص حکم فیفا در پرونده ویلموتس 
و محکومیت 170 میلیارد تومانی فدراســیون فوتبال 
عنوان کرد: حیف و میل چنیــن پول هایی در ورزش 
ایران دلیلی جز   سوء مدیریت نمی تواند داشته باشد. 
سوء مدیریتی که به کل ورزش ایران لطمه وارد کرده 
است. سال هاست که در وزارت ورزش ضعف مدیریتی 
داریم. از زمان حضور سلطانی فر هیچ توجه خاصی به 

ورزش کشور نشده و اتفاق خاصی برای هیچ رشته ای 
نیفتاده است.دارنده مدال طالی بازی های آسیایی 
با انتقاد از وزیر ورزش و جوانان گفت: تنها خاطره ام از 
سلطانی فر در این سال ها زدن سر و ته پاداش هایمان 
اســت. بهانه این اتفاق نیز فشــار اقتصادی مردم و 
بی پولی دولت بوده است. در حالی که پاداش مدال 
طالی بازی های آسیایی 160 سکه بود، به جای سکه 
که آن زمان چهار میلیون و هشــتصد تا پنج میلیون 
تومان بود، سه میلیون پرداخت شد.گنج زاده افزود: 
ما برای حضور در بازی های آسیایی چند سال با امید 
و آرزو تمرین کردیم و عرق ریختیم تا با کسب مدال 
طال، ضمن خوشــحالی مردم به زندگی مان نیز سر و 
سامان بدهیم، اما به بهانه  بی پولی سر و ته پاداش ما 
را زدند. بی پولی فقط برای ماســت؛ اما همیشه برای 
فوتبال پول هســت. نه ویلموتس را می شناسم و نه 

فوتبال را دنبال می کنم، اما با او قرارداد بستیم و باید 
به قراردادمان پایبند باشیم.گرندوینر )برترین فرد( 
کاراته ایران در ســال ۲019 گفــت: نباید با ویلموتس 
اینگونه قرارداد غیرحرفه ای می بستیم که امروز مجبور 
باشــیم 170 میلیارد تومان به عنوان غرامت پرداخت 
کنیم. پولی که اگر در رشته های دیگر هزینه می شد، 
ورزش ایران متحول می شد. بودجه فدراسیون کاراته 
قبل از مسابقات کسب ســهمیه المپیک، حدود یک 
میلیارد و خرده ای بود و این پــول بودجه بیش از 100 

سال فدراسیون کاراته است.

قهرمان کاراته جهان:

غرامت ویلموتس بودجه 100 سال کاراته است!
خبر روز

زوج نیمار- سوارز؛ رویای جدید پاریسی ها
روزنامه کاتاالن اســپورت می گوید بعد از آنکه مشخص شــد رونالد کومان، سرمربی جدید بارسا 
تمایلی به ادامه کار با لوئیس ســوارز ندارد، جدایی او از بارســا از هر زمان دیگری محتمل تر شده 
است. در این میان باشگاه فرانســوی PSG فرصت را غنیمت دانسته و از همین حاال تالش برای 
به خدمت گرفتن سوارز و تشــکیل زوج نیمار- سوارز را در دســتور کار قرار داده است.پاریسی ها 
می دانند که اگر بارسا اجازه خروج ســوارز را صادر کند می توانند بدون کوچک ترین هزینه ای یک 
شماره 9 اســتثنایی را به خدمت بگیرند. به همین خاطر است که PSG این روزها همه توجه خود 
را به ماجرای سوارز و بارسا معطوف کرده است.اسپورت اما می گوید PSG دو سال پیش هم برای 
خرید سوارز تالش کرده بود که ناموفق ماند. علت این بود که نیمار از باشگاه فرانسوی خواسته بود 
سوارز را جذب کند چرا که نیمار معتقد بوده و هست که این ستاره اروگوئه ای بهترین بازیکن شماره 
9 دنیاســت. بعد از آنکه PSG در فینال چمپیونزلیگ مقابل بایــرن دریافت که در خط حمله فاقد 
قدرت آتش کافی است حاال جای خالی یک شماره 9 کالسیک مثل سوارز در این تیم بیشتر از هر 
زمان دیگری احساس می شود.پاریسی ها البته مدتی پیش مائورو ایکاردی را به عنوان شماره 9 
اصلی خود به خدمت گرفتند ولی او در فینال لیگ قهرمانان کل بازی را روی نیمکت بود و اسپورت 
 می گوید نیمار معتقد است سوارز می تواند در این پست عملکرد به مراتب بهتری نسبت به ایکاردی 

داشته باشد.

خداحافظی مدافع اسپانیایی بایرن مونیخ
مدافع بایــرن مونیخ بعد از قهرمانــی با این تیم در لیــگ قهرمانان اروپا از ایــن تیم خداحافظی 
کرد.آلوارو اودریوزوال در تابســتان ســال قبل بود که به صــورت قرضی از رئال مادریــد به بایرن 
مونیخ پیوســت.این مدافع اســپانیایی تنها در چند دیدار بــرای بایرن به میــدان رفت تا جایی 
که یا مصدوم بود و یــا کادر فنی به او فرصت حضــور در میدان را نمی داد.این بازیکن ۲۳ ســاله 
با منتشــر کردن پســتی از پایان دوران حضورش در بایرن مونیخ ســخن به میان آورد.او در این 
پست نوشــت: »بهترین راه برای خداحافظی دستیابی به ارزشــمندترین جام است. اکنون می 
دانم که چرا بایرن مونیخ یک تیم اســطوره ای است. از اعماق قلبم از شــما تشکر می کنم«.بعید 
 اســت که رئال مادرید هم به این بازیکن نیازی داشته باشــد و باید منتظر پیوستن او به یک تیم

 جدید بود.

نقشه رئال مادرید برای »امباپه«
امباپه به هدف اصلی رئال مادرید برای سال ۲0۲1 تبدیل شده است و باشگاه با دقت شرایط وی را 
پس از ناکامی در قهرمانی اروپا دنبال می کند. در حقیقت مدیران رئال مادرید حس می کنند که 
اگر »پی اس جی« می توانست در لیسبون قهرمان اروپا شود، راه را برای فروش امباپه هموارتر 
می کرد؛ اما حاال شرایط کمی سخت تر شده اســت.پی اس جی پس از شکست در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا مقابل بایرن مونیخ همچنان به تالش برای قهرمانــی اروپا ادامه خواهد داد و به 
همین خاطر اجازه جدایی ستارگانش نظیر امباپه و نیمار را صادر نخواهد کرد.امباپه تا سال ۲0۲۲ 
با پی اس جی قرارداد دارد و همچنان به پیشــنهادهای تمدید قرارداد با تیم پاریسی بی توجهی 
می کند. رئال مادرید مطمئن است که  همه چیز خوب پیش خواهد رفت و می تواند امباپه را در 

سال ۲0۲1 یعنی یک سال مانده به پایان قراردادش به خدمت بگیرد.
رئال مادرید می خواهد همان استراتژی را داشته باشد که در مورد هازارد و چلسی داشته است؛ 
اما تفاوت اینجاســت که مالکان قطری »پی اس جی« به شدت ســختگیر هستند و تالش می 
کنند تا امباپه را تا زمان جام جهانی ۲0۲۲ که در کشورشان برگزار می شود، حفظ کنند. به هر صورت 
رئال مادرید از تالش برای جذب امباپه دســت نمی کشد و امیدوار است که ابرستاره فرانسوی را 

در تابستان ۲0۲1 به خدمت بگیرد.

فوتبال جهان

باشگاه استقالل خوزستان 
در انتظار پاسخ »کمالوند«

استقالل خوزستان در لیگ دسته یک کشور با 
فراز و نشیب بسیار کار کرد و پس از عدم نتیجه 
گیری با مجید باقری نیا و ســهراب بختیاری 
زاده، هدایت تیم برای جدایــی از قعر جدول 
رده بندی به امیر خلیفه اصل، دســتیار این دو 
مربی سپرده شــد.خلیفه اصل نیز با تغییر در 
شــرایط روحی و فنی تیم، توانست استقالل 
خوزستان که در آستانه سقوط به لیگ دو قرار 
داشت را نجات دهد و این تیم آن چنان متحول 
شد که با کســب چندین برد متوالی مجددا بر 
سر زبان ها افتاد و در نهایت نیز استقاللی ها با 
جدایی از قعر جدول و قرار گرفتن در رده نهم، 
به کار خود در لیگ یک پایان دادند.در حالی که 
پس از موفقیت اســتقالل خوزستان با خلیفه 
اصل، هواداران این تیم منتظر ادامه همکاری با 
این مربی برای فصل آینده در لیگ یک بودند، 
باشگاه با فراز کمالوند وارد مذاکره شد و گفته 
می شود که تقریبا توافقات اولیه نیز انجام شده 
و حاال این باشگاه منتظر پاسخ نهایی کمالوند 
است. کمالوند ســابقه کار در تیم صنعت نفت 
آبادان را نیز در کارنامه دارد. او در لیگ نوزدهم در 
مقطعی هدایت پارس جنوبی را برعهده داشت 
که به دلیل مشــکالت مالی این تیم، از جمع 
جمی ها جدا شد. کمالوند همچنین در مقطعی 
هدایت تیم دسته یکی اکسین البرز را برعهده 
داشت و در حالی که همگان منتظر صعود این 
تیم کهکشــانی به لیگ برتر بودند، این اتفاق 
نیفتاد. باشگاه اســتقالل خوزستان در فصل 
گذشته لیگ یک موفق شد با بازگشت مجدد 
فاضل بختیاری در رأس باشــگاه، ۲0 میلیارد 
تومان از بدهی های انباشت شده خود را طی 
ســال های حضور در لیگ برتر پرداخت کند و 
خلیفه اصل و شاگردانش نیز در چنین شرایطی 
دست به انجام کاری بزرگ و حفظ تیم در لیگ 
یک زدند. پیشکسوتان فوتبال خوزستان از این 
رویکرد که از مربیان بومی در شــرایط سخت 
مالی یک باشگاه استفاده می شود و با بهبود 
این وضعیت، مربیان اســتان جای خود را به 
مربیان غیربومی می دهند، بســیار گله مند 

هستند.

انتشار خبر انتقال اسماعیلی فر در شرایطی است که 
هنوز از دو باشگاه استقالل و پرسپولیس خبری در 
خصوص توافق  یا عقد قرارداد با ستاره های مدنظر 

مربیان در فصل آینده خبری به گوش نمی رسد

در حاشیه

وز عکس ر

ظاهر جدید 
»جهانبخش« در 
تمرینات برایتون

برایتون برای فصل جدید لیگ برتر 
انگلیس آماده می شــود. در همین 
راســتا تمرینات این تیم آغاز شده 
اســت. درحالی که آینــده علیرضا 
جهانبخش پس از سپری کردن دو 
فصل ناموفق در برایتــون همچنان 
مبهم اســت، این بازیکــن با ظاهر 

جدید خود در تمرینات حاضر شد.

بدینوسیله شهرداری دستگرد در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از ساختمان شهرداری دستگرد را به 

صورت اجاره اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری 

دستگرد تا آخر وقت اداری مورخ 1۳99/06/۲0 مراجعه و تا پایان تاریخ 1۳99/06/۲۲ نسبت به تحویل اسناد 

مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

آگهی مزایده

سید محسن تجویدی- شهردار دستگردم الف:962318

نوبت اول
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مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 35 درصدی پروژه میدان تا میدان
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از پیشــرفت ۳۵ درصدی پروژه میدان تا 
میدان به طول تقریبی ٩٣١ متر خبر داد.محمد فیض اظهار کرد: در پروژه ساماندهی میدان تا میدان 

سه هزار و ٩١٣ مترمربع سنگ فرش اجرا 
می شــود.وی افزود: در این پروژه کف، 
ســقف و جداره بازار به صورت همزمان 
نوسازی می شــود و کف ســازی بازار با 
استفاده از سنگ هتن آباد با ضخامت ۱۰ 
ســانتی متر صورت می گیرد.مدیرعامل 
سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه بــا توجه به حضور 
مداوم مــردم و جریان داشــتن دائمی 
کسب و کار در بازار و اینکه امکان تعطیلی 

آن وجود ندارد، در هشت قسمت تقسیم بندی شده که اقدامات دو قسمت آن در حال اجراست، ادامه 
داد: دو عنصر اصلی و شاخص اصفهان یعنی میدان امام )ره( و میدان امام علی )ع( از طریق بازار بزرگ 
به یکدیگر متصل می شود و این موضوع اهمیت بازار بزرگ اصفهان را به عنوان محور تجاری گردشگری 
بیشتر می کند.وی تصریح کرد: کف سازی گذر میرعماد از دیگر پروژه های در حال اجرا بوده که بالغ بر 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.فیض با بیان اینکه پروژه کف سازی گذر میرعماد در سه فاز و 
با طول ۳۸۰ متر و وسعت چهار هزار مترمربع در دست اقدام است، گفت: فاز اول پروژه کف سازی گذر 
میرعماد با مساحت یک هزار و ۳۶۴ مترمربع و طول ۱۲۴ متر است، فاز دوم پروژه ۱۲۸ متر طول با 
مساحت یک هزار و ۴۱۰ مترمربع و فاز سوم آن ۱۲۸ متر طول با وسعت یک هزار و ۲۱۶ مترمربع اجرا 
می شود.وی تصریح کرد: جنس متریال برای کف سازی مسیر، بلوک فرش ۲۰ در۲۰ سانتی متر برای 
فاز اول و دوم و سنگ هتن آباد ۲۰ در ۲۰ سانتی متر برای فاز سوم است.مدیرعامل سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری اصفهان از پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه کف ســازی محور بید آباد حدفاصل بازار 
علی قلی آقا تا مسجد سید خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با سطح دو هزار مترمربع در حال اجراست.

وی ادامه داد: پیاده رو سازی خیابان شهید مطهری حد فاصل پل آذر تا پل فلزی حدود دو هزار و ۵۰۰ 
مترمربع است که تقریبا حدود ۷۰ درصد کار شده و به زودی تکمیل خواهد شد.

 تعطیلی فعالیت ایستگاه های بازیافت اصفهان 
در تاسوعا و عاشورای حسینی

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام 
عزاداری شهادت سرور و ســاالر شهیدان، حضرت امام حســین )ع( و طبق آیین سنوات گذشته 
فعالیت ایســتگاه های بازیافت شــهر اصفهان در تاریخ هشتم و نهم شــهریورماه تعطیل است و 
شهروندان اصفهانی پســماندهای خشــک خود را در روزهای دیگر، قبل و بعد از این تاریخ ها به 
ایستگاه بازیافت تحویل دهند.محمد بدیعی، این اقدام را گامی جهت حفظ حرمت مراسم عزاداری 
در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و همچنین ایجاد فرصت مناســب عزاداری برای عوامل جمع 
آوری پسماند خشک دانســت و تاکید کرد: در این دو روز فعالیت ایســتگاه های بازیافت تعطیل 
شده و پس از آن فعالیت ها مطابق روال قبل از سر گرفته می شود.معاون اجرایی سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان ضمن دعوت از شهروندان به مشارکت در مدیریت بهینه پسماند گفت: از 
شهروندان درخواست می شود تا مطابق روال قبل و با دقت و انگیزه مضاعف پسماندهای خشک و 
تر را از هم جدا کرده و پسماندهای خشک را تحویل ایستگاه های بازیافت یا خودروهای مخصوص 

جمع آوری دهند.

در راستای افزایش ایمنی شهروندان صورت می گیرد؛

نصب سیستم اعالم و اطفای حریق در پارکینگ های پرتردد اصفهان

امــروزه حفظ امنیــت و کاهش خطرات        نرگس طلوعی
جبران ناپذیر  در ســاختمان هــا یکی از 
موضوعات مورد توجه در شهرسازی است که طی دهه های اخیر اهمیت 
زیادی یافته است. حریق یکی از خطرات جبران ناپذیری است که هر 
لحظه جان و دارایی شــهروندان را تهدید می کند. این حادثه ناگوار به 
سرعت سبب ایجاد خسارت می شود، در صورتی که می توان با تدبیر و 
بهره منــدی از تکنولوژی هــای به روز ایــن حادثه را کنتــرل و حتی 
پیشگیری کرد. نصب سیستم های اعالم حریق در ساختمان ها سبب 
پیشگیری و جلوگیری از آســیب های جبران ناپذیر آتش سوزی می 
شــود. مهم ترین نکته در حریق و آتش سوزی مســئله زمان است؛ با 
هشدار و با خبر شدن از حریق احتمالی در ساختمان می توان اقدامات 
الزم برای کنترل و خاموش کردن آتش را سریع تر انجام داد و سرعت 
این روند با نصب سیســتم های اعالم حریق به صورت چشــمگیری 
افزایش می یابد و  قبل از وقوع حوادث تلخ و ناگوار سبب حفظ جان و 
دارایی شهروندان می شود از این رو مدیریت شهری اصفهان اقدام به 
فعال سازی سیســتم اعالم و اطفای حریق پارکینگ ها و استاندارد 
سازی آسانسورهای شهر در راســتای افزایش ایمنی شهروندان کرده 
است.مدیر کل امور اجرایی ترافیک شهرداری اصفهان در این باره می 

گوید: با توجه به لزوم اولویت بندی و مدیریت منابع مالی، سعی شده 
پارکینگ های مرکز شهر و پرتردد به سیستم اعالم و اطفای حریق مجهز 
شوند .مسعود بنده خدا می افزاید: سیستم های به روز اعالم و اطفای 
حریق در پارکینــگ طبقاتی طالقانی، جلفا، شــیخ بهایی و چمران راه 
اندازی شده و در آینده ای نزدیک پارکینگ های فرشادی و توحید نیز 

به این سیستم ها مجهز خواهند شد.
سامانه اعالم حريق، سيستمى استاندارد است كه با همكارى چندين 
دســتگاه و سيســتم خود، در صورت وجــود احتمالى آتــش، دود، 
مونوكسيد كربن و ســاير عالمت هاى حريق به سرعت تشخيص مى 
دهد و بالفاصله با تجهيزات صوتى و بصرى خود هشــدار مى دهد و از 
وقوع خسارت جبران ناپذير جلوگيرى مى كند. هشدار صورت گرفته مى 
تواند به صورت اتوماتيك با دتكتور هاى دودى و حرارتى و يا به صورت 

دستى با فعال سازى نقاط مخصوصى در ساختمان باشد. 

تجهیز پارکینگ های مناطق سه و پنج شهرداری 
به سیستم مدیریت تردد هوشمند

اهمیت هوشمند سازی شهرها موجب شده تا پارکینگ های اصفهان 
به سیســتم های مدیریــت تردد هوشــمند تجهیز شــوند. مدیر کل 

امور اجرایی ترافیک شــهرداری اصفهان با اشــاره به این موضوع  می 
گوید:تعدادی از پارکینگ های مناطق سه و پنج شهرداری به سیستم 

مدیریت تردد هوشمند مجهز شده اند.
وی با بیان اینکه ۴۸ پارکینگ در اختیار مدیریت شهری و ۷۰ پارکینگ 
نیز در اختیار بخــش خصوصی قرار دارد، گفت: بــه لحاظ ظرفیت ۷۰ 
درصد پارکینگ های عمومی توسط مدیریت شهری احداث شده است.

بنده خدا گفــت: یکی از روش های مدیریت ترافیــک، مدیریت پارک 
حاشیه ای در خیابان های شهر است چراکه علی رغم وجود پارکینگ در 
سطح شهر، حاشیه خیابان های پرترافیک در بیشتر اوقات با پارک های 

طوالنی مدت خودروها، اشغال شده است.
وی ادامه داد: برای دسترســی بــه کاربری های خدماتــی و تجاری 
حاشیه خیابان ها، شــهروندان کمتر تمایل به پارک خودروهای خود 
در پارکینگ های طبقاتی دارند و بیشتر مایل به پارک آن ها در حاشیه 
خیابان ها هســتند؛ از این رو در صدد برآمدیم تا با اجرای طرح پارک 
هوشمند و استفاده از شبکه پارک حاشیه خیابان، این دسترسی را برای 
شــهروندان فراهم کنیم که بتوانند به راحتی توقف کنند البته در طرح 
مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای نیم ســاعت نخست پارک خودرو 

طبق قانون رایگان است.

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
برای اجــرای برنامه های پیشــگیری و همچنین 
آمادگی برای کنترل حوادث و سوانح احتمالی در ایام 
محرم، آموزش های مقدماتــی ایمنی به متصدیان 
مربوطه در مساجد و تکایا ارائه شــده است و البته 
بازدید، بررسی و نظارت بر ســطح ایمنی مساجد و 
تکایا نیز انجام می شود.حسین امیری در خصوص 
فضاسازی با موضوع محرم در شــهر گفت: اجرای 
طرح های فرهنگی و تبلیغات محیطی، سیاهپوشی 
سطح شــهر، نصب المان های شمع و اشک، نصب 

بیش از ۲۵۰۰ پرچم مشــکی بخشــی از اقدامات 
شهرداری اصفهان در پاسداشت و بزرگداشت شهادت 
سرور شهیدان حضرت امام حســین )ع( است که 
با همکاری مناطق پانزده گانه و ســازمان زیباسازی 
اجرایی شده است.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان با بیان اینکه تمامی ایســتگاه های سازمان 
آتش نشــانی در این ایــام و در روزهای تاســوعا و 
عاشورای حسینی در آماده باش کامل هستند، اظهار 
کرد: اکیپ های عملیاتی این سازمان در این ایام به 
ویژه روزهای عاشورا و تاسوعا در نقاط حادثه خیز و 
کانون تجمع عزاداران حســینی مستقر و در صورت 
نیاز به خدمات رسانی خواهند پرداخت.وی با بیان 
اینکه ســازمان آتش نشــانی آمادگی کامل جهت 
بررسی ایمنی محل و اعالم موارد ناایمن به متولیان 

امر را دارد، ادامه داد: پیرو هماهنگی های انجام شده  
و دستورالعمل ارائه شده به ســازمان آتش نشانی 
هیئت هایی که نیاز به کپســول آتش نشــانی دارند 
می توانند با مراجعه با سازمان آتش نشانی کپسول 
را به صورت امانی دریافت کنند.امیری تاکید کرد: از 
سازمان تبلیغات اسالمی درخواست شده در مواردی 
که نیاز به استقرار خودروی اطفای حریق وجود دارد 
برای هماهنگــی الزم به معاونت خدمات شــهری 
اعالم نیاز کنند.وی اظهار کرد: هیئت هایی که اقدام 
به برپایی سازه موقت )داربســت( می کنند باید از 
جنس کف، سقف و دیواره مناسب با حداقل قابلیت 
اشتعال زایی اســتفاده کرده و تمهیدات الزم جهت 
استقرار اصولی و با مقاومت کافی سازه های موقت 

به کار برده شود.

 صدور مجوز بیش از یکصد ایستگاه نما و نوا 
در  شهر اصفهان

سیستم های به روز اعالم و اطفای حریق در پارکینگ 
طبقاتی طالقانی، جلفا، شیخ بهایی و چمران راه اندازی 
شده و در آینده ای نزدیک پارکینگ های فرشادی و 

توحید نیز به این سیستم ها مجهز خواهند شد

مطبوعات اصفهان در راه میدان الله؛

حاشیه های یک جابه جایی
یک پارکینگ مرطوب و قدیمی واقع در خیابان آمادگاه روبه روی هتل عباســی سال هاســت که 
هم آفت جان و هم عامل بقای مطبوعات و نشــریات اســت. پارکینگی که از آن به عنوان سالن 
توزیع نشریات و مطبوعات یاد می شود و راهروی تنگ و باریک و مرطوب آن مانند آفتی بر جان 
روزنامه هاست، اما موقعیت مکانی آن در مرکز شهر عامل تسهیل توزیع مطبوعات چاپی و بقای 
آن ها  طی سال های اخیر بوده است.سالن توزیع در واقع مکانی است که افرادی در آنجا روزنامه 
و مجالت را در تعداد باال تحویل گرفته و بار خودروها و موتورســیکلت ها کرده و به دکه ها و مراکز 
فروش آن ها می رسانند. از اول شهریورماه امسال ســالن توزیع مطبوعات اصفهان یعنی همان 
پارکینگ خیابان آمادگاه توسط شهرداری بسته شد. شــهرداری به عنوان مالک این مجموعه از 
مطبوعات خواسته که محل توزیع نشریات خود را به دیگر ســاختمان شهرداری واقع در منطقه 
شمال شرقی شــهر یعنی »مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان« انتقال دهند.صاحبان امتیاز و 
مسئوالن مطبوعات و نشریات اما در برابر این خواسته شــهرداری مقاومت کردند. این در حالی 
است که در دهه گذشته بارها به وضعیت پارکینگ آمادگاه اعتراض شده و از شهرداری درخواست 
رسیدگی شــده بود. اکنون که شهرداری به دلیل مســائل ایمنی و با درخواست آتش نشانی این 
پارکینگ را بسته و نشریات را به سمت ساختمان میدان الله راهنمایی می کند، حرف آن ها چیز 
دیگری است.اهالی مطبوعات معتقدند که دوری مســیر میدان الله همان نیمه جانی که پس از 
شــیوع ویروس کرونا برایشــان مانده را خواهد گرفت. هزینه باالی حمل و نقل از میدان الله و 
خطرآفرین بودن مسیر اتوبان مهم ترین دالیلی است که باعث مقاومت مطبوعات و نشریات در 
برابر این جابه جایی شده ؛ اما رعایت مســائل ایمنی و حفظ جان افراد همواره مهم ترین مسئله 

است که با ادامه کار در پارکینگ آمادگاه در خطر است.

حفظ جان افراد از هر چیزی مهم تر است
اصغر مختاری، معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 
این رابطه گفت: حدود یک سال پیش آتش نشانی نامه ای مبنی بر معرفی مکان های وابسته به 
دستگاه های دولتی و نیمه دولتی جهت ارزیابی ایمنی به کل دستگاه ها فرستاد. از سوی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان مکان های مختلف از جمله برخی سینماها، سالن های 
کنسرت، مرکز توزیع نشریات و مطبوعات معرفی شد.وی ادامه داد: آتش نشانی پس از بررسی 
وضع مرکز توزیع مطبوعات در مجتمع عباسی واقع در خیابان آمادگاه به دلیل وجود چند مشکل 
از جمله وجود نداشتن راه خروجی اضطراری و سیستم اطفای حریق آن را»نامناسب و ناایمن« 
گزارش کرد. در این گزارش به حادثه آتش سوزی چندسال گذشــته این مرکز نیز اشاره شده و با 
توجه به اینکه در آن مکان اقالم قابل اشتعال مانند کاغذ وجود دارد، شرایط بسیار حساس است.

مختاری با اشاره به بسته شدن این محل توسط شــهرداری منطقه سه اصفهان توضیح داد: این 
مکان متعلق به شهرداری است و پس از گزارش آتش نشانی،  طی نامه ای از شهرداری خواسته 
شد تا این محل تعیین تکلیف شود. به تازگی شــهرداری با اطالع قبلی این محل را بسته است. 
گویا مسیر به شکلی بســته شــده که خودرو نمی تواند پایین برود، با وجود این نشریات باز هم 
در همان محل توزیع شده اســت.وی با بیان اینکه»هدف تمام این اقدامات حفظ جان افرادی 
اســت که در آن محل کار می کنند« تاکید کرد: شــهرداری هم به عنوان متولی ســاختمان قطعا 
مسئولیتی در قبال تامین ایمنی آن دارد، به همین جهت محدودیت هایی ایجاد شده و امیدواریم 
با وجود مجتمع مطبوعاتی مناسب و نوســاز اصفهان که در میدان الله واقع شده این جابه جایی 
صورت گیرد. در این ســاختمان تمام امکانات توزیع وجود دارد و کامیــون می تواند به راحتی تا 
محل آن تردد کند ضمن اینکه تمام تدابیر امنیتی و ایمنی بررســی شــده و مورد نظر قرار گرفته، 
 امیدواریم اهالی مطبوعات در این محل مستقر شوند، زیرا حفظ جان افراد از هر چیزی برای ما 

مهم تر است.

اخبار

خبر ویژهگزارش

بیمارستان های اصفهان 
 مهمان نذر حسینی 

هیئت بنی فاطمه )س(
مســئول اجرایی هیئت بنــی فاطمه )س( 
اصفهان در خصوص فعالیت های هیئت بنی 
فاطمه اصفهان اظهار کــرد: هیئت بنی فاطمه 
)س( جهت تحقق به فرمایشات رهبر انقالب 
پیرامون کمک مومنانه تاکنون چندین مرحله 
کمک مومنانه انجام داده است.جواد ابوطالبی 
گفــت: هفت مرحلــه کمک مومنانه توســط 
هیئت بنی فاطمه )س( از شــروع ســال 99 
تاکنون در بین خانواده های نیازمند اهدا شده 
اســت.وی افزود: با توجه به وضعیت بیماری 
کرونا و فرمایشات رهبر انقالب مبنی بر لزوم 
رعایت پروتکل های اعالمی از وزارت بهداشت، 
محدودیت هایی ایجاد شد و هیئت بنی فاطمه 
)س( در اولین اقدام محل فعالیت هیئت از 
حسینیه بنی فاطمه )س( که مکانی مسقف 
بود را به مکانی ســرباز منتقل کرد.ابوطالبی با 
اشاره به کمک های مومنانه در ماه محرم، بیان 
کرد: به دلیل رعایت فاصله اجتماعی میزبان 
بیشتر یک هزار نفر نمی توانیم باشیم و با توجه 
به تاکید رهبر انقالب بــرای انجام کمک های 
مومنانه، هزینه های اطعام عمومی امســال 
برای نذر حسینی اختصاص پیدا کرد.وی اضافه 
کرد: برنامه ریزی کردیم که در دهه اول محرم 
امسال هر شب میزبان یکی از بیمارستان های 
دولتی اصفهان در بحث نذر حسینی و توزیع غذا 
در بین بیماران، کارکنان و کادر درمانی باشیم.

مســئول اجرایی هیئت بنــی فاطمه )س( 
اصفهان با بیان اینکه نذر حسینی از شب اول 
دهه محرم و با پذیرایــی از ۵۰۰ نفر از  بیماران، 
کارکنان و کادر درمانی بیمارســتان امین آغاز 
شده است، تصریح کرد: شب های دوم و سوم 
محرم از بیمارســتان الزهرا )س( با یک هزار 
و ۴۰۰ پرس و شــب چهارم و پنجــم محرم از 
بیمارستان های خورشید و فیض با ۸۵۰ پرس 
غذا میزبانی می کنیم .وی در پایان گفت: برنامه 
ریزی کردیم که میزبان بیمارستان های فارابی، 
سوانح ســوختگی و دیگر بیمارســتان های 

دولتی اصفهان در شب های محرم باشیم.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه فرهنگسرای حصه آماده بهره برداری است، گفت: با احداث مجموعه های فرهنگی در صدد ارتقای سرانه فرهنگی در این 
منطقه هستیم.حمید شهبازی اظهار کرد: برای احداث فرهنگسرای حصه که ابتدای بزرگراه شهید اردستانی واقع شده مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها، امسال اجرای پروژه های عمرانی، ترافیکی، فرهنگی و خدماتی متعددی برای منطقه ۱۰ در دستور کار قرار گرفته که برای 
اجرای آن ها بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده توسط شهرداری این منطقه در 
راستای محرومیت زدایی، افزود: پیرو رویکرد مدیریت شهری و شورای پنجم شهر مبنی بر برقراری عدالت فضایی در نقاط مختلف شهر، نگاه ویژه ای برای توسعه 
محالت کمتر برخوردار منطقه ۱۰ داشته ایم و تالش کرده ایم ضمن برقراری تعامل با شهروندان، اعتماد آنها را جلب کنیم.وی تاکید کرد: استفاده از سرمایه های اجتماعی 
همواره مورد توجه شهرداری بوده و معتقدیم تمام شهروندان باید از ظرفیت ها و امکانات بهره مند شوند.شهبازی با بیان اینکه افزایش سرانه اجتماعی و جلب مشارکت 
شهروندان بزرگ ترین سرمایه منطقه محسوب می شود، گفت: با توجه به نبود آثار شاخص فرهنگی و میراثی می توان از مزیت موقعیت مناسب این منطقه به لحاظ 

قرارگیری در مجاورت بزرگراه و محل احداث نمایشگاه بزرگ اصفهان برای جذب سرمایه گذاران جهت احداث هتل استفاده کنیم.

فرهنگسرای حصه، آماده بهره برداری است

 اصفهان به رنگ محرم 
 بــا فرارســیدن دهــه اول محــرم 
و روزهای عزاداری ســاالر و ســرور 
شــهیدان امام حســین )ع(، شهر 
اصفهان همزمان با ســایر شهر های 
کشــور رنگ و بوی دیگری به خود 
می گیرد. با وجــود محدودیت های 
کرونایی، عاشــقان امام حســین 
)ع( بــا رعایت پروتکل هــای ابالغ 
شده توسط ستاد کرونای کشور، در 
عزاداری ها شرکت کرده و به عزاداری 

می پردازند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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همزمان با شهادت  حديث زاهدی
و  رجایی  شهیدان 
باهنر، هفته ای به نام  دولت نام گذاری شده كه 
همواره بهانه خوبی برای ارائه دستاوردها و عملكرد 
مجموعه دولت به مردم بوده است. این هفته 
له  زمان مناسبی برای معرفی عملكرد یك سا
دستگاه های دولتی و مقایسه آن با عملكرد 
سال های گذشته به منظور ارتقای سطح كیفی و 

كمی اینگونه فعالیت هاست.
طی این هفته مجموعه دولت با نگاهی اجمالی 
به ساز و كارهای خود به شناسایی راه های بهینه 
سازی رفتار سازمانی خود می پردازد و با تعیین 
مدیران و كاركنان نمونه و تقویت انگیزه ها برای كار 
بهتر بر اساس وجدان كاری، بدنه عملكردی خود 

را تقویت می كنند .
١٣ پروژه عظیم شهر جدید بهارستان نمونه بارزی 
از این  خدمات ارزنده و بزرگی است كه طی 
این هفته به همت و تالش صادقانه شهرداری 
و شورای اسالمی شهر بهارستان افتتاح و کلنگ 

زنی شد.
در  این راستا، داوود بحیرایی شهردار بهارستان در 
آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی این 
شهر با بیان اینكه بهره برداری و کلنگ زنی چند 
پروژه عمرانی در بهارستان با اعتبار 145 میلیارد 
تومان انجام می شود، اظهار داشت:  سال گذشته 
بودجه شهرداری بهارستان 64 میلیارد تومان بود 
و امسال با افزایش 50 درصدی به ۹4 میلیارد و 
800 میلیون تومان افزایش یافته که 145 میلیارد 
تومان اعتبار برای افتتاح پروژه ها، معادل دو سال 

بودجه شهرداری است.
شهردار بهارستان ضمن اشاره به پروژه هایی كه 
افتتاح و کلنگ زنی شده اند،  گفت : کلنگ زنی 
بازار فدک به مساحت 2480 متر مربع )اشتغال 
زایی برای 70 نفر( با اعتبار 350 میلیارد ریال، 
افتتاح رستوران ماه نقره ای در مساحت 1500 
متر مربع )اشتغال زایی 40 نفر( با اعتبار 6۹ 
میلیارد ریال، افتتاح پارک کوهستان و توسعه 10 

هکتاری فضای سبز با سرمایه گذاری 20 میلیارد 
ریال، افتتاح مجموعه آفرودلند به مساحت 10 
هزار متر مربع )اشتغال زایی برای 40 نفر( با 
سرمایه گذاری 60 میلیارد ریال و افتتاح خانه گل 
کوهستان به مساحت 1800 متر مربع )اشتغال 
زایی برای 15 نفر( با اعتبار 53 میلیارد ریال از 
جمله پروژه هایی هستند که به بهره برداری رسید.

خاطرنشان  خود  سخنان  پایان  در  بحیرایی 
کرد: کلنگ زنی پروژه فیبرنوری به طول 130 
650 میلیارد  کیلومتر و حجم سرمایه گذاری 
تومان، افتتاح پارکینگ ولی عصر به مساحت 
۹00 متر مربع با اعتبار یک میلیارد ریال، کلنگ 
زنی پروژه زمین چمن طبیعی به مساحت 7 هزار 
متر مربع )اشتغال زایی برای 15 نفر( با اعتبار 
50 میلیارد ریال و افتتاح پارکینگ پیاده روی 
لفت با طول 1500 متر با اعتبار  حاشیه خیابان ا
 15 میلیارد ریال از دیگر پروژه های افتتاحی 

بهارستان هستند.
همچنین مهدی اسدیان، رییس شورای اسالمی 
به  دولت  هفته  تبریك  بهارستان ضمن  شهر 
دولتمردان این مرز و بوم، خواستار توجه هر 
چه بیشتر مسئوالن استان به این شهر شد و 
اظهار داشت : 30 سال است بهارستان دچار کم 
مهری است که جا دارد مسئوالن استانی برای 
مردم فهیم این شهر که با وجود تمام کمبودها 
قلب شان برای بهارستان می تپد، وقت بیشتری 
اختصاص دهند تا مشکالت این شهر هرچه زودتر 
مرتفع شود.اسدیان با بیان اینكه بهارستان با 
داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب،  پتانسیل 
آن را دارد كه به جایگاه خوبی برسد، خاطر نشان 
كرد:همراهی شهروندان می تواند در پیشرفت 
شهر موثر باشد بنابراین همه باید در پیشرفت شهر 
پرظرفیت بهارستان کمک کنیم.در ادامه معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان  ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و با 
هنر و تبریک هفته دولت اظهار داشت: اولویت 
اجرای طرح های عمرانی در این استان هیچ 

زمانی به فراموشی سپرده نشده و اینگونه طرح ها 
همواره در طول سال مورد افتتاح و بهره برداری 

قرار می گیرد.  
حجت  ا... غالمی با بیان اینکه بخش عمده ای 
از طرح های عمرانی همانند سال های گذشته 
هم زمان با هفته دولت مورد بهره برداری قرار 
می گیرد، افزود: مجموع اعتبارات عمرانی ملی 
و استانی اصفهان یک هزار و 780 میلیارد تومان 

است که با پیگیری انجام شده و ارائه لیست طرح 
های نیمه تمام به سه هزار و 280 میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح های عمرانی در 
استان تنها به اعتبارات ملی و استانی اکتفا نشده 
و 65 درصد بودجه  هشت هزار میلیارد تومانی 
108 شهرداری استان، صرف پروژه های عمرانی 
می شود.غالمی بیان کرد: بخش عمده ای از 

پروژه های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی، 
تعاونی ها و صنایع استان انجام می شود و چند 
طرح مشارکتی در شهر بهارستان با مشارکت 

بخش خصوصی  افتتاح و بهره برداری شد.
وی اضافه کرد: دولت با همکاری و مشارکت 
بخش خصوصی می تواند خدمات بهتر و قابل 
مالحظه ای به شهروندان ارائه دهد که  چهار طرح 
کالن و اساسی استان در بخش آب است.وی با 
بیان اینکه آب به عنوان یکی از مهم ترین معضالت 
استان اصفهان محسوب می شود، افزود: با 
اجماع همه مسئوالن دستگاه های استان و 
نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی پیگیر اجرا 
و عملیاتی کردن چهار طرح عمرانی برای انتقال 
آب به فالت مرکزی هستیم.غالمی گفت: دو مورد 
از این طرح ها شروع شده و سومین طرح هم 
در آینده ای نزدیک شروع خواهد شد.وی بیان 
کرد: همزمان با هفته دولت یکهزار و 884 طرح 
با اعتباری حدود سه هزار و 430 میلیارد تومان 
در استان اصفهان افتتاح خواهد شد که شامل 
طرح کریدور شمال به جنوب، توسعه ذوب آهن 
اصفهان، طرح های بخش کشاورزی و توسعه 

گلخانه ای می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
با بیان اینکه شهرداری ها به عنوان پیشران توسعه 
در استان اصفهان به شمار می روند، اظهار داشت: 
اصفهان با 173 طرح با اعتبار یکهزار و 180 میلیارد 
تومان در بین شهرستان ها پس از کاشان  دارای 
بیشترین طرح است.وی اضافه کرد: به طور 
قطع بهره برداری از این طرح ها به ویژه فیبر 
نوری بهارستان، منشأ خدمات بیشتری برای 

شهروندان خواهد بود.
غالمی، در تبیین سفر اخیر رییس سازمان برنامه 
و بودجه به استان اصفهان و اختصاص200 میلیارد 
تومان به ادامه خط یک مترو  ابراز امیدواری 
کرد که با این کمک ها و افتتاح طرح ها در 
کل استان بتوانیم انتظارات مردم و شهرداری 
ها و اعضای شورای شهرها را برآورده کنیم.

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
این  آمد در  اینكه كسب در  بیان  با  اصفهان 
شرایط اقتصادی بسیار سخت است و باید به 
شهرداری بهارستان و کادر آن خسته نباشید 
 گفت و برای آنها آرزوی موفقیت كرد، به سخنان

 خود پایان داد.
همچنین حسین سیستانی، فرماندار اصفهان در 
مراسم گشایش و کلنگ زنی پروژه های شهرداری 
بهارستان با بیان اینكه مدیران باید شهادت و 
لشهدا)ع( را سرلوحه زندگی   کاری سیدا فدا
كید كرد: هرکسی در هر لباسی  قرار دهند، تا
می تواند ایثارگر باشد و به مردم خدمت کند؛ زیرا 
هر کاری می تواند همکاری و همدلی را به همراه 
داشته باشد.فرماندار استان اصفهان اظهارداشت 
:شورای شهر بهارستان می تواند با تصمیم درست 
و به موقع در راستای پیشرفت این شهر کمک 
کند همچنین شهردار باید کار خود را در راستای 
چهارچوب ها پیش ببرد تا پیشرفت شهر را به 
همراه داشته باشد. این کارها واژه ایثار را نشان 
 می دهد كه این موارد به خوبی در بهارستان قابل

 لمس است.
سیستانی در ادامه افزود: امیدوارم  ایثار در میان 
همه مردم شکوفا شود و هرکدام به یاری یکدیگر 
بشتابند و خدمت ماندگاری را در این جامعه 
انجام دهند. فداکاری تنها مخصوص شهدا نبوده 
و هرکس برای پیشرفت جامعه تالش کند، پای 
در این راه گذاشته است.فرماندار اصفهان در پایان 
سخنان خود از معاونت ها و شهردار بهارستان 
تشکر ویژه ای كرد زیرا آنها صادقانه در صحنه 
عمل حضور پیدا کردند و برای پیشرفت این شهر و 

جامعه تالش می کنند.
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
این  آمد در  اینكه كسب در  بیان  با  اصفهان 
شرایط اقتصادی بسیار سخت است و باید به 
شهرداری بهارستان و کادر آن خسته نباشید، 
 گفت و برای آنها آرزوی موفقیت كرد، به سخنان 

خود پایان داد.

در آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهر  بهارستان مطرح شد؛

شهرداری بهارستان؛ پيشتاز  در اجرای پروژه های عمرانی
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