
بر اساس اعالم مدیر کل زندان های اصفهان، هزینه نذورات محرم برخی از خیران 25 زندانی را آزاد کرد؛
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 احیای دفتر اکو در اصفهان  
 در دیدار رییس موسسه فرهنگی اکو با شهردار اصفهان مطرح شد: 
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در دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد برگزار شد؛
برگزاری  سومین مرحله 
 رزمایش کمک مومنانه
 در چهارمحال و بختیاری

وقتی سرمربیان جوان میدان دار 
لیگ بیستم می شوند؛

 »جذابیت« در انتظار 
فصل جدید رقابت های 

لیگ برتر

 فرونشست زمين
  در هيچ نقطه کشور 

به  اندازه اصفهان نيست
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 در آستانه ماه مهر،  بازار فروش موبایل
  به دلیل افزایش آموزش های مجازی

 مورد توجه خواهد بود؛
 بازاری که فعال آرام

 گرفته است

5

۹۰ درصد 
هیئت های مذهبی، 
 دستورالعمل بهداشتی

 را رعایت کردند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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شهادت امام سجاد)ع( را  تسلیت می گوییم
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ظرفیت تولید 
محصوالت 

ویژه در فوالد 
مبارکه دو برابر 

خواهد شد 

مجوز ايجاد و 
توسعه صنايع 

آب بر داده 
3نمی شود

دیدار فرمانده ناجا با خانواده شهید مدافع امنیت »ابراهیمی«

عکس خبر

سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به همراه سردار محمدرضا حیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان 

با حضور در منزل شهید امنیت »ناصر ابراهیمی« در شهرستان خمینی شهر با خانواده این شهید واالمقام دیدار و گفت وگو کردند.

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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 درخواست »میشل عون« برای تغییر در ساختار
 نظام سیاسی لبنان

رییس جمهور لبنان با درخواست برای تغییر ساختار نظام سیاسی این کشور تاکید کرد نظام طایفه گرایی 
و سهمیه بندی مانعی در مقابل هرگونه تحولی است.میشل عون، در سخنانی به مناسبت صدمین سالروز 
اعالم تاسیس کشور لبنان گفت: لبنان امســال با بحران های بی سابقه و فجایعی همراه شدکه مجالی 
برای شادی نگذاشت؛ اما امید به تغییر واقعی داریم. وی گفت: ما در بحران بی سابقه ای به سر می بریم. 
نظام طایفه ای مبتنی بر حقوق طوایف و سهمیه بندی برای زمانی بود که گذشت اما اکنون مانعی در مقابل 
هرگونه تحولی است.عون، خواهان اعالم لبنان به عنوان یک کشور مدنی شد و متعهد شد که به مذاکراتی 
دعوت کند که شامل مقامات معنوی و رهبران سیاســی باشد تا به ساختار مورد قبول همگان برسد و با 

اصالحات مناسب در قانون اساسی انجام شود.

تشکیل کمیته عالی تحقیقات درباره پرونده های فساد در عراق
نخست وزیر عراق اعالم کرد، دولت تصمیم گرفته برای تحقیقات پیرامون پرونده های کالن فساد در 
کشور، کمیته عالی تشکیل دهد.مصطفی الکاظمی، گفت: دولت تصمیم گرفت کمیته عالی تحقیقات 
وابسته به دفتر نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح را به منظور انجام تحقیقات درباره پرونده 
های کالن فساد و جرائم استثنایی تشکیل دهد. این کمیته تمامی اختیارات الزم برای نشان دادن 
اعتبار قانون در جامعه و گرفتن حقوق دولت و شــهروندان از افراد فاسد و متجاوز را در اختیار خواهد 
داشت.وی افزود: ما عزم خود را جزم کرده ایم تا به تعهدات خود عمل کنیم و برای عبور از این مرحله و 
رسیدن به ساحل امن به عهد خود وفا خواهیم کرد. تاکید می کنیم که سالح های خارج از کنترل دولت، 

گروهک های جنایت کار، ترور و آدم ربایی خنجری در دل کشور و هر عراقی است.

 وزیر دفاع ژاپن، محبوب ترین گزینه برای جایگزینی
 »آبه شینزو«

به دنبال استعفای »آبه شینزو«، نتایج نظر سنجی رسانه های ژاپنی نشان می دهد که محبوب ترین 
گزینه برای نخســت وزیری ژاپن، وزیر دفاع اسبق این کشور است.به نوشــته خبر گزاری رویترز، 
شــیگرو ایشــیبا در نظرســنجی خبرگزاری »کیودو«، ۳۴ درصــد از حمایت عمومــی را به خود 
اختصاص داده و این در حالی است که تنها ۱۴ درصد از »یوشی هیده سوگا« دبیر ارشد کابینه ژاپن و 
محتمل ترین گزینه برای نخست وزیری این کشور حمایت کرده اند.شبکه تلویزیونی »تی وی توکیو« 
نیز در نظرسنجی خود نشان داد که ۲۸ درصد از ایشــیبا و تنها یازده درصد دیگر نیز از سوگا حمایت 
کرده  اند.  با توجه به اینکه رسانه های ژاپنی گزارش داده اند که چندین جناح بزرگ در حزب دموکرات 
لیبرال ژاپن از یوشی هیده سوگا حمایت خواهند کرد، بنابراین اگر ایشیبا که از منتقدان آبه نیز هست، 

برای تصدی این شغل دولتی اقدام کند با چالش رو به رو خواهد شد.

انتقاد وزیر امور خارجه فرانسه از روند مذاکرات برگزیت
وزیر امور خارجه فرانسه ضمن انتقاد از روند مذاکرات برگزیت گفته این مذاکرات به دلیل نگرش های 
ناسازگار و غیر واقع بینانه انگلیس پیشــرفتی نمی کند.به گزارش خبر گزاری فرانسه، لودریان در این 
خصوص گفت: »مذاکرات برگزیت به دلیل نگرش های ناسازگار و غیر واقع بینانه انگلیس پیشرفتی 
نمی کند.«لودریان در حالی از روند مذاکرات برگزیت انتقاد کرده که بوریس جانسون، نخست وزیر 
بریتانیا پیش از این گفته بود لندن نباید از موضع خود در خصوص این مذاکرات کوتاه بیاید. اکنون 
روابط انگلیس و اتحادیه اروپا به مدت یک سال حالت گذار را سپری خواهد کرد و دو طرف در این بازه 

زمانی فرصت دارند درخصوص نحوه روابط پسابرگزیت به توافق برسند.

آیا عربستان و آمریکا موفق می شوند عراق را از ایران دور  کنند؟

تالش ضد ایرانی از جبهه عراق

هر چند معلوم نیســت  چــه موقع؛ اما  علیرضا کریمیان
شواهد نشان می دهد ســفر پر حرف و 
حدیث مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق به عربستان به زودی 
انجام خواهد شــد؛ ســفری که گفته می شــود یکی از اصلی ترین 
دستاوردهای آن تالش برای دور کردن عراق از ایران با تامین مسائلی 
مانند انرژی به این کشور خواهد بود. این سفر مکمل دیدار الکاظمی با 
ترامپ و تقویت محورهای ضد ایرانی بــه راه افتاده در منطقه خواهد 
بود. در حالی که رســانه ها مدعی هســتند دولت عــراق تالش های 
گســترده ای برای ترمیم رابطه خود با اعراب منطقه ای  را آغاز کرده 
است؛ اما هنوز راه درازی تا عادی شدن رابطه این کشور با اعراب خلیج 
فارس وجود دارد که شروع آن البته با عدم موضع گیری سفت و سخت 
عراق در برابر عادی ســازی رابطه امارات و اسرائیل آغاز شده و به نظر 
می رســد در روزهای آینده شــتاب تندتری هم به خود بگیرد و بدون 
شک سفر به عربســتان می تواند مکمل اساسی در ترمیم این روابط 

باشد.
الکاظمی اخیرا میزبــان »فیصل بن فرحان« وزیر خارجه ســعودی 

بود. نخست وزیر عراق پس از این دیدار گفت که بغداد در پی برقراری 
روابط با سعودی است و باید مصوبات »کمیســیون هماهنگی« نیز 
بین طرفین اجرایی شــود.بن فرحان هم مدعی شــد که سعودی به 
روابط خود با عراق، اهتمام داد و در تالش است که »همکاری مشترک 
را تقویت و توافقات بین طرفین را اجرایــی کند«. الکاظمی همچنین 
با هیئت ســعودی، همکاری اقتصادی بین دو کشور و راه های ایجاد 
موازنه در تولید نفت را بررسی کرد؛ به نحوی که بار اقتصادی را از دوش 
عراق کم کند، به ویژه اینکه قیمــت های جهانی نفت نیز کاهش یافته 
است. وزارت برنامه ریزی عراق با بیانیه ای اعالم کرد که طرف سعودی 
»تمایل زیادی« برای همکاری بیشــتر با عراق در زمینه های تجاری، 
سرمایه گذاری، صنعتی، کشــاورزی و خدماتی دارد.خالد بتال، وزیر 
برنامه ریزی عراق هم گفت که چند معاهده بین سعودی و عراق امضا 
خواهد شد و طرف عراقی نیز پیشنهادهایی درباره امکان تامین مالی 
پروژه های متوقف شــده ارائه خواهد کرد.االخبــار تاکید کرد، طرف 
سعودی در این باره جدی است تا بتواند شبکه برق عراق را به سیستم 
انرژی وابسته به کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس وصل کند 

و احتماال در تابســتان ۲0۲۱ تحوالتی در این زمینه رخ خواهد داد.به 
گزارش این روزنامه، احتماال تعداد ســاعت تغذیه برق در استان های 
جنوبی افزایش خواهد یافت. با توجه به عجله واشــنگتن برای اتمام 
این پروژه، بســیاری بر این باورند که این اقدام با تالش آمریکا برای 
دور کردن بغداد از تهران و تنگ کردن حلقه محاصره ایران، مرتبط است 
هر چند تالش برای دور کردن عراق از ایران بیش از یک دهه است که 
در منطقه به جریان افتاده اما برخی از تحوالت از جمله حمله داعش 
و توان استراتژیک ایران در دفاع از عراق موجب شده تا این تالش ها 
همواره ناکام بماند این بار اما آمریکا که برای خروج نیروهای خود از 
عراق به شدت تحت فشار سیاسیون و افکار عمومی در عراق قرار دارد 
تالش خواهد کرد تا از راه اصالحات اقتصادی و سیاســی راه را برای 
کنار گذاشتن ایران در معادالت سیاسی و اقتصادی عراق هموار  کند؛ 
اتفاقی که کارشناســان می گویند در صورت موفقیت در اجرای آن می 
تواند شــانس آمریکا یی ها در پیروزی بر ایران در عــراق را افزایش 
دهد. هر چند با توجه به نفوذ گســترده ایران در میان شیعیان و گروه 
های نظامی این کشور، خروج ایران از عراق بدون هزینه نخواهد بود.

از زمان شــکل گیری مجلس یازدهم، زمزمه های 
زیادی در خصوص اســتیضاح برخــی وزیران به 
گوش رســیده اســت که از آن جملــه، می توان به 
اســتیضاح وزیران نفت، امور خارجه، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، ارتباطــات و فناوری اطالعات، امور 
اقتصادی و دارایی و ... اشاره کرد که البته همه آن ها 
بیشتر در حد و اندازه زمزمه و گمانه زنی بوده و هیچ 
یک جنبه عملی به خود نگرفته است.در جدیدترین 
مورد از روند پیگیری استیضاح های وزیران دولت 
تدبیر و امید توسط مجلس یازدهم، نام »عبدالرضا 
رحمانی فضلی« وزیر کشور شنیده شده است. این 
موضوع را معاون پارلمانی وزیر کشــور هم تایید و 
حتی دالیل پیگیری این موضوع را هم حوادث آبان 

ماه ۹۶ و مسئله بنزین ذکر کرده، اما این موضوع را 
خیلی جدی ندانسته اســت.فعال مهم ترین اقدام 
مجلس در ارتباط با وزیران کابینه »حسن روحانی« 
برخورد تندی بود که بــا »محمدجواد ظریف« وزیر 
امور خارجه داشــتند که البته ایــن موضوع با تذکر 
رهبری به نمایندگان مواجه شد و مسئله دیگر هم 
عــدم دادن رای اعتماد به مــدرس خیابانی گزینه 
پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی کرسی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت بوده اســت.محمدجواد 
کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور  درباره به جریان 
افتادن طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: طبق اطالعات ما این موضوع از 
سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. 

این طــرح در حال حاضــر در مرحلــه جمع آوری 
امضاست و به هیئت رییسه ارســال نشده است.

معاون پارلمانی وزیر کشــور تصریح کرد: طرح این 
استیضاح پیرامون حوادث آبان ماه سال گذشته و 
ماجرای بنزین بوده است و بعید به نظر می رسد این 
طرح استیضاح اجرایی شود، چون بنا بر اطالعاتی 
که ما در اختیار داریم، این طرح تنها در حد حرف و 
گمانه زنی است و هیچ گونه گزارشی در این راستا به 

هیئت رییسه ارسال نشده است.

 پیگیری استیضاح »رحمانی فضلی«
 توسط برخی نمایندگان مجلس یازدهم 

نقل قول روز

وز عکس ر

تظاهرات ده ها هزار نفری 
در خیابان های مینسک 

 هم زمان با
 تولد »لوکاشنکو«

هم زمان با ادامه فشار معترضان بر رییس 
جمهوری بــالروس بــرای کناره گیری از 
قدرت، بســیاری از مردم این کشــور در 
نزدیکی محل سکونت رهبر بالروس تجمع 
کرده، پرچم سفید و سرخ اپوزیسیون را 
در دست گرفته و شــعار »تولدت مبارک، 

وطن فروش« سر دادند. 

از سوی رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا انجام شد:

ابالغ سالم رهبری به کارکنان پدافند هوایی
رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، در تماس تلفنی با امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، سالم و 
قدردانی رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهی کل قوا)مدظله العالی( را به فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش و آحاد فرماندهان، کارکنان و خانواده های پدافند هوایی کشور ابالغ کرد.سردار سرتیپ 
بسیجی محمد شــیرازی، رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، طی تماس تلفنی با امیر سرتیپ 

علیرضا صباحی فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت که فرمانده معظم کل قوا فرمودند:
»بسم ا... الرحمن الرحیم

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین علیه السالم
سالم مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برســانید، امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری 
پدافند هوایی اســت. مردم متدیــن ما قدردان تالش های بی وقفه شــما هســتند، این را پاس 
بدارید.«سردار شیرازی در این ارتباط تلفنی خواستار ابالغ سالم محبت آمیز و قدردانی رهبر معظم 

انقالب اسالمی به آحاد کارکنان، فرماندهان و خانواده پدافند هوایی شد.

دعوت ویژه روحانی از پادشاه مالزی برای سفر به ایران
رییس جمهور در پیامی به پادشاه مالزی با تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور به دولت و مردم مالزی 
ابراز امیدواری کرد در پرتو اراده سیاسی موجود، همبســتگی میان دو ملت و روابط فیمابین در کلیه 
زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی، بیش از پیش توسعه یابد. در متن این پیام آمده 
است، در این چارچوب مایلم از آن جناب برای سفر به جمهوری اسالمی ایران به منظور گفت وگو و تبادل 
نظر پیرامون مسائل و مشکالت جهان اسالم و ابتکارات جمهوری  اســالمی ایران در راستای تقویت 
صلح و ثبات و همچنین توسعه هر چه بیشتر روابط دوجانبه با کشور دوست و برادر مالزی دعوت کنم. 

واکنش ایران به حمله پلیس هند به عزاداران حسینی
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حمله پلیس هند به عزاداران حسینی با نگران کننده خواندن 
این اتفاق، تاکید کرد: از دولت هند می خواهیم دستورهای الزم را به پلیس کشمیر صادر کرده و رسیدگی 
به این حادثه و مساعدت نسبت به مجروحان آن را به فوریت در دستور کار قرار دهد.سعید خطیب زاده در 
خصوص برخی اخبار منتشر شده در زمینه برخورد با عزاداران حسینی در کشمیر اظهار داشت: در حالی که 
آقای »نارندرا مودی« نخست وزیر هند توئیت احترام آمیزی نسبت به حضرت اباعبدا...)ع( منتشر کرده 
و مراسم عزاداری حسینی در سراسر هند به آرامی برگزار شــده، اما گزارش های مربوط به زخمی شدن 
عزادران حسینی در کشمیر بسیار نگران کننده است.وی تصریح کرد: از دولت هند می خواهیم دستورات 

الزم  را به پلیس کشمیر صادر کرده و رسیدگی به این حادثه را به فوریت در دستور کار قرار دهد.

دستاوردهای خوب پدافند هوایی در زمینه راداری، موشکی 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران و فرمانده پدافند هوایی کشور، همزمان با دهم شهریور روز 
پدافند هوایی به همراه دیگر فرماندهان و مسئوالن بلند پایه ارتش با حضور در ستاد نیروی پدافند هوایی 
ارتش، با امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی دیدار کرد.در این دیدارامیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موسوی  گفت: پدافند هوایی کشور در طول سال های پس از انقالب و به ویژه پس از تشکیل 
قرارگاه پدافند هوایی در سال ۸۷ به دستاورد های خوبی در زمینه های مختلف دفاع هوایی از جمله راداری، 
موشکی و سامانه های ارتباطی دست پیدا کرده است.وی افزود: در طول حدود یک سالی هم که از تشکیل 
نیروی پدافند هوایی می گذرد، اتفاقات مبارکی در این نیرو رخ داده و به توان رزمی و آمادگی پدافند هوایی 
افزوده شده است.سرلشکر موسوی با بیان اینکه پدافند هوایی ایران، جایگاه رفیعی در منطقه دارد، بر 

لزوم هم افزایی بیش از پیش نیرو های مسلح در دفاع از کیان جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.

کافه سیاست

نماینده پیشین مجلس:

 ایران مکانیزم های 
 پرقدرتی برای مقابله

 با آمریکا دارد
نایب رییــس کمیســیون امنیــت ملی 
مجلس دهــم گفت: ایــران مکانیزم های 
پرقدرتی بــرای خنثی ســازی توطئه های 
دشمنان در اختیار دارد.محمدجواد جمالی 
نوبندگانی با اشــاره به تالش آمریکا برای 
فعال کردن مکانیزم ماشه علیه ایران اظهار 
داشــت: دکترین سیاســی و حاکمیتی 
آمریکا اینگونه اســت که همــه قوانین و 
مقررات بین المللی تا زمانی که به نفع شان 
باشــد قبول دارنــد و در غیرایــن صورت 
روش های دیگــری را در پیش می گیرند 
و خوی مســتکبرانه خــود را پروتکل های 
بین المللی تحمیل می کنند.وی با اشــاره 
به زیرپا گذاشته شدن تعهدات بین المللی 
ماننــد یونســکو، پیمان پاریــس، برجام 
و تهدید به خــروج از دیوان الهه توســط 
آمریکا تصریــح کــرد: پیش بینی ترامپ 
درباره خــرج از برجام غلط بــود. رییس 
جمهور آمریکا گمان می کــرد با خروج از 
برجام سبب شکست نظام می شود و فکر 
نمی کرد کارش با برجام به اینجا برســد. 
اما ریشــه های نظام جمهوری اســالمی 
ایران قوی تر از آن اســت که بــا این امور 
از پــای دربیاید.نایب رییس کمیســیون 
امنیت ملی مجلس دهم، افزود: حاکمیت 
ایران پس از خروج آمریکا از برجام رفتار 
احساسی نداشت و در زمین آمریکایی ها 
بازی نکرد و این باعث شــد اتحادیه اروپا 
هــم که دســت در دســت آمریــکا دارد، 
نتواند از نظر حقوقی و اقنــاع بین المللی 
علیه نظــام اســالمی رای بدهد.نماینده 
ادوار مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
اینکه ایران مکانیزم هــای پرقدرتی برای 
خنثی سازی توطئه های دشمنان در اختیار 
دارد، خاطرنشــان کــرد: توانمندی های 
ایران در حوزه های هسته ای و تاثیرگذاری 
منطقه ای از دیگر موانع ســر راه اروپا برای 

همراهی با آمریکا بود.

 تالش برای دور کردن عراق از ایران بیش از یک 
دهه است که در منطقه به جریان افتاده اما برخی 
از تحوالت از جمله حمله داعش و توان استراتژیک 
ایران در دفاع از عراق موجب شده تا این تالش ها 

همواره ناکام بماند

بین الملل

 با توجه به ماده ۷۳ قانون آیین دادرســی مدنی به اطالع نامبرده زیر که پرونده ایشــان به علت غیبت در این هیأت تحت رســیدگی
 می باشد، می رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به دفتر این هیأت واقع در اصفهان خیابان هزار جریب- ستاد مرکزی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان، ساختمان شماره ۳، طبقه اول اتاق های ۲0۹ یا ۲۱0 مراجعه و دفاعیه کتبی خود را 

به انضمام مدارک الزم به دفتر این هیأت تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد.
خانم ندا اصفهانیان، فرزند: محمد تقی، شغل: پرستار

آقای مهدی کرمی قربانی، فرزند: غالمعلی، شغل: کارشناس مبارزه با بیماری ها

آگهی ابالغ

م الف:966772

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
 کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،

 درمانی استان اصفهان
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استاندار اصفهان:

 مجوز ايجاد و توسعه صنايع آب بر  
داده نمی شود

استاندار اصفهان گفت: اصفهان همچنان با مشکل خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه است به همین 
دلیل مجوز اجرای طرح های آب بر مورد موافقت مدیریت استان قرار نمی گیرد.عباس رضایی افزود: در 
همین راستا مجوز ایجاد و توسعه صنایع آب بر در استان طی  دو سال گذشته داده نشده است. وی ادامه 
داد: 30 درصد از صرفه جویی در مصرف آب با اجرای طرح های مختلف در بخش صنعت استان انجام 
شده است.استاندار اصفهان با اشــاره به اهمیت رعایت الگوی کشت و کشت های گلخانه ای در بخش 
کشاورزی افزود: توجه به الگوی کشت و کشت های گلخانه ای باید به طور جدی پیگیری شود تا کاهش 

مصرف آب در این بخش رخ دهد.

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

افزایش صادرات ۸ برابری از طریق مرز هوایی اصفهان
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: صادرات محصوالت کشــاورزی و مــواد غذایی از طریق 
مرز هوایی اصفهان طی پنج ماهه امسال بیش از هشــت برابر کل سال گذشته بوده است.رسول 
کوهســتانی با اشــاره به اینکه صادرات محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی از طریق مرز هوایی 
اصفهان در پنج ماهه امســال بیش از هشــت برابر کل ســال گذشته بوده اســت، اظهار داشت: 
طی پنج ماهه ابتدای ســال جاری بالغ بر شــش میلیون و ۵0۵ هزار دالر محصوالت کشــاورزی 
و مواد غذایی از طریق کار گو ترمینال فرودگاه شــهید بهشــتی اصفهان صادرات انجام شــده که 
صادرات محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی در کل ســال ۹۸ حدود ۷۸0 هزار دالر بوده اســت.
کوهستانی پزوه با اشــاره به اجرای پروتکل بهداشــتی در مقابله با ویروس کرونا تصریح کرد: در 
پنج ماه نخست سال جاری به ۶۶ کشــور جهان از طریق گمرکات استان اصفهان صادرات داشتیم 
 و مهم ترین کشــورهای هدف صادراتی گمرکات اســتان اصفهان عراق، افغانســتان، پاکســتان، 

میانمار و ترکیه هستند.

 فرونشست زمين در هيچ نقطه کشور
به  اندازه اصفهان نيست

مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی کشور گفت: میزان فرونشست در دیگر نقاط کشور به هیچ وجه با استان اصفهان 
قابل مقایسه نیست هرچند این چالش در نقاط دیگر کشور هم در سطح بین المللی خیلی شدید 
است.رضا شهبازی افزود: این استان به عنوان نماد فرونشست زمین در کشور شناخته شده است. 
وی ادامه داد: امروز با مخاطرات طبیعی متعددی در کشــور مواجهیم؛ اما مهم ترین و بزرگ ترین 

چالش استان اصفهان، فرونشست زمین است.
وی با بیان اینکه سازمان زمین شناســی متولی برنامه ریزی و پیگیری موضوع فرونشست زمین 
است، این چالش را سخت ترین موضوع مخاطراتی کشــور اعالم کرد و افزود: پس از فرونشست 
زمین، مهم ترین مسئله کشور ما انتشار گرد و غبار است.شهبازی بیان کرد: خطر و آسیب زایی زمین 
لرزه خیلی بیشتر از فرونشست است؛ اما در زمین لرزه یک گسل فعال می شود که آیین نامه ساخت 
و ساز خاص برای مقابله با آن مشخص شده؛ اما در موضوع فرونشست با زیرزمین سروکار داریم 
که دانش ما در باره آن محدود است و بهره برداران میلیونی در کشــور در مورد آن وجود دارند. وی 
خاطرنشان کرد: فرونشست مثل بیمار سرطانی است ؛وقتی  در سطح زمین نمود پیدا می کند، که 
دیگر کاری از دست ما برنمی آید.به گفته شهبازی، نرخ فرونشست اصفهان در سال ۹۵ حدود 1۵ 

سانتی متر در سال ثبت شده است.

در آستانه ماه مهر،  بازار فروش موبایل به دلیل افزایش آموزش های مجازی مورد توجه خواهد بود؛

بازاری که فعال آرام گرفته است

اگر هر ســال بازگشــایی مدارس با رونق  مرضیه محب رسول
برخی از کسب و کارها مانند کفش و کیف 
و لباس همراه بود؛امسال اما مجازی بودن آموزش ها در شهری مانند 
اصفهان، دغدغه تامین لوازم مورد نیازی مانند موبایل و تبلت را افزایش 
داده است.این گزارس به بررسی ابعاد مختلف این بازار در آستانه مهر و 

شروع مدارس می پردازد.
امسال بازار موبایل هم برای خریداران و هم فروشندگان روزهای خوبی 
ســپری نکرد. با تعطیلی مدارس و مجازی شدن آموزش ها موجی از 
تقاضا وارد بازار تلفن همراه شد که به دلیل کمبود جنس موجب افزایش 
تا دو برابر اجناس شــد. همین مســئله خریداران را به سمت و سوی 
خریدهای ارزان تر و تعمیرات و خرید دست دوم ها سوق داد؛ اتفاقی که 
فروشندگان و مغازه داران تلفن همراه را با کمبود خریدار مواجه ساخت 
و بازار در رکود قرار گرفت. در این میان کند بودن واردات و خبرهایی مانند 
ممنوعیت واردات برخی از گوشی های گران قیمت هم با گرانی و تشنج 
در این بازار دامن زد. اگر چه طی هفته های اخیر با کاهش قیمت ارز و 
آرام گرفتن بازار دالر، اندکی قیمت تلفن همراه واقعی و پایدار شده اما 
هنوز هم خریداران نسبت به قیمت ها قدرت خرید بسیار کمی دارند. 
آن گونه که فعاالن بازار گوشی تلفن همراه می گویند، کاهش 1۵ درصدی 

قیمت بیشتر مدل های تلفن همراه و کاهش 30 درصدی برخی مدل ها 
که به دلیل ســفته بازی و کمیابــی افزایش یافته بود، مشــخصه این 
روزهای بازار موبایل است. وضعیتی که البته معلوم نیست با بازگشایی 

مدارس و رشد تقاضا آیا پایدار خواهد ماند یا نه. 
در همیــن زمینه رییس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه های صوتی، 
تصویری و تلفن همراه کشور با بیان اینکه باید بتوانیم نرخ موبایل را به 
قیمت اولیه برگردانیم و ازطرفی قدرت خرید مردم را هم در نظر بگیریم، 
گفت: در ســال تحصیلی جدید آموزش ها به صورت مجازی اســت و 
برخی خانواده ها قدرت خرید تلفن همراه را با قیمت های موجود در بازار 
ندارند.درستی، با بیان اینکه عرضه باید با تقاضا همخوانی داشته باشد، 
افزود: خیلی ها معتقدند که تلفن همراه یک وســیله لوکس است؛ اما 
من معتقدم که تلفن همراه جزو ســبد خانوار بوده و کاالهایی است که 
همه به آن برای مدارس، مشاغل و دانشگاه ها نیازمندند.وی بیان کرد: 
دولت بروکراسی اداری را کم کند تا سهم بازار را شرکت های وارد کننده 
که قانونمند هستند تامین کنند؛ ما در آینده مشکلی در خصوص کمبود 
تلفن همراه نخواهیم داشــت و قیمت ها با همان نســبتی که افزایش 
پیدا کرده بود در حال کاهش است و امیدواریم هر چه جلوتر می رویم 
وضعیت بهتر شــود. همچنین رییس صنف فناوران رایانه کشور عنوان 

کرد: اگر واردات انجام نشود، قیمت ها هر روز باالتر می رود تاجایی که 
دیگر  کاری از دست تعزیزات هم ســاخته نیست و طبق روال همیشه 
می بینیم که اجناس را در انبــار، احتکار می کننــد و می گویند موجود 
نیست.سید مهدی میرمهدی کمجانی خاطرنشان کرد: متاسفانه نظارتی 
در این رابطه وجود ندارد چون در مملکت ما همه چیز در حد حرف است 
و تعزیرات، برخورد قاطعی با گران فروشی و تخلفات ندارد؛ به هر حال 
این مردم هستند که در این میان متضرر می شوند چون صدای شان به 
جایی نمی رسد. حقیقت این اســت که تلفن همراه در کشور ما همواره 
به عنوان یک کاالی مصرفی و لوکس مطرح بوده و به همین دلیل هیچ 
گاه از حمایت ها و برنامه های دولتی در آن خبری نبوده است، حاال اما 
موبایل به عنوان یک ضرورت نه برای خانواده ها که برای دانش آموزان 
مطرح شده که همین مسئله حساســیت ها در مورد واردات، پخش و 
قیمت گذاری و خرید ها در آن را افزایش می دهد. اگر چه قیمت های 
موبایل چند وقتی است که نوسان نداشــته و فضای متشنج حاکم بر 
این بازار آرام شده اما اگر نظارت و برنامه ای برای کنترل آن نباشد بدون 
شــک دوباره موج دالل بازی و گران فروشی در آن به راه خواهد افتاد و 
این بار اولین قربانی آن دانش آموزانی هستند که برای تحصیل چشم 

به راه ارزانی این بازار خواهند بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: استان ما در تولید گوشت، رتبه 
چهارم کشــور را دارد و زیبنده اصفهان نیست که وارد 
کننده گوشت قرمز دام ســبک باشیم. حسین ایران 
دوست  ادامه داد: استان اصفهان در تولید گوشت رتبه 
چهارم کشور را دارد که زیبنده اصفهان نیست که وارد 
کننده گوشت قرمز دام سبک باشیم، البته در گوشت 

قرمز دام سنگین صادر کننده هستیم.
وی با بیان اینکه خشکســالی و کمبود آب در مزارع 

باعث شده اســت که به دامداری و کشــاورزی انبوه 
و فشــرده روی آوریم؛ امــا تالش داریــم که حجم 
محصوالت را حفــظ کنیم، تصریح کرد: شهرســتان 
گلپایگان به دلیل شــرایط اقلیمی که دارد در بخش 
کشاورزی و دامداری رتبه نخست را دارد و می طلبد 
که به سمت ایجاد دامداری بزرگ و مجموعه کشت و 

صنعت قدم برداریم.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان افزود:  یکی از دغدغه های ما کمبود 
گوشت قرمز بود که وزیر جهاد کشاورزی از ستاد تنظیم 
بازار خواست که ورود گوشــت قرمز به کشور ممنوع 
اعالم شود و جهاد کشاورزی متعهد شد که ۴0 هزار تن 
گوشت قرمز تامین کند که از این مقدار 10 درصد آن در 
استان اصفهان تولید خواهد شد.ایران دوست تصریح 

کرد: امروزه تولید کنندگان کشــور بــه ویژه دامداران 
سربازان صف اقتصادی کشور هستند، چون با توجه به 
مشکالتی که در تامین نهاده های دامی دارند، اما هنوز 
سرپا ایستاده اند.وی  با بیان اینکه یکی از مشکالت 
گاوداری ها این است که ظرفیت واقعی تولید دامداری 
بســیار باالتر از ظرفیت پروانه ای است، بیان داشت: 
نگران کمبود دانه ذرت و جو نیستیم و تنها محدودیت 
ما گنجاله و سویاســت.معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: امسال 
بالغ بر ۷00 هزار تن سویا به کارخانجات روغن کشی 
صادر شده اســت و 1۸0 هزار تن دانه سویا در داخل 
کشور برداشت کردیم و شرکت پشتیبانی دام کشور 
یک محموله از کشور هند خریداری کرده که به زودی 

وارد کشور می شود.

تامین نهاده های دامی، مشکل اصلی دامداران اصفهان

خبر روز

 
کاهش ۱۵ درصدی قیمت بیشتر مدل های تلفن همراه و 
کاهش ۳۰ درصدی برخی مدل ها که به دلیل سفته بازی 
و کمیابی افزایش یافته بود، مشخصه این روزهای بازار 

موبایل است

برق مجانی در انتظار چه کسانی است؟
طرح برق امید با هــدف مدیریت مصرف و فرهنگ ســازی از دوماه دیگر رســما وارد مرحله اجرا 
خواهد شــد که با اجرای آن کم مصرف ها دیگر از پرداخت قبض برق معاف می شوند. حتی برای 
پر مصرف ها نیز ایــن امکان وجود دارد 
که با کاهش مصــرف از پرداخت قبض 
رهایی یابند. در حــال حاضر 30 میلیون 
مشــترک خانگی در کشــور وجود دارد 
که در دو دســته »زیرالگــو« و »بیش 
ازالگو« تقسیم بندی شــده اند که برای 
هرکدام تعرفــه خاصی تعریف شــده 
است. در این بین ۸۵ درصد از مشترکان 
زیرالگو برق مصــرف می کنند و تنها 1۵ 
درصد باالتــر از الگوهای تعیین شــده 
 مصرف دارند، در طرح برق امید مشــترکان زیرالگو هم به دو دســته خوش مصرف و کم مصرف

 تقسیم بندی می شوند.
در این راستا محمدحسن متولی زاده ، مدیرعامل توانیر  در تشریح جزئیات طرح برق امید گفت: 
برق در ایران پوشش صد در صدی دارد و همه خانوارهای ایرانی مشــترک برق هستند؛ از این رو 
همه مشترکان خانگی می توانند در این طرح مشارکت و از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند 
شوند.مدیرعامل توانیر اضافه کرد: سال گذشته 1۲0 هزار و امسال ۲۹۴ هزار تفاهم نامه با مشترکان 
صنعتی و کشاورزی به امضا رسید و بر همین اساس سال گذشــته 3۵0 میلیارد تومان پاداش به 
این دو گروه از مشترکان اختصاص یافت که در صورتحساب های برقی آنها لحاظ شد.متولی زاده،  
کسب این موفقیت را نتیجه تعامل و همکاری همه مشترکان دانست و اظهار کرد: نکته مهم دیگر 
آنکه در کنار کاهش رشد پیک به یک درصد، بر اساس آمارها، مصرف برق صنایع در ۵ ماه گذشته 
 11 درصد افزایش داشــته اســت که نشــان دهنده باالرفتن میزان تولید و رونق صنایع و افزایش

 بهره وری است. 
وی، درخصوص نحوه اجرای طرح برق امید نیز گفت: ما ابتدا به مردم اطالع رســانی خواهیم کرد 
که در چه گروهی از مصرف قرار دارند و سپس برای مشــترکانی که در گروه های خوش مصرف و 
پرمصرف قرار دارند، راهکارهای کاهش مصرف برق را آموزش خواهیم داد.مدیرعامل توانیر با بیان 
این که در تابستان وسایل سرمایشی و در سایر فصل های سال سیستم های روشنایی سهم عمده 
مصرف را دارند، افزود: استفاده از المپ های LED و... می تواند باعث کاهش 1۲ درصدی مصرف 
برق شود.متولی زاده همچنین استفاده از وســایل قدیمی و پرمصرف را نیز از دیگر دالیل باال بودن 
مصارف و هزینه برق خانوارها عنوان کرد و با اشاره به این که هم اکنون ارزان ترین برق دنیا را داریم، 
گفت: دولت بابت تولید برق باید یارانه بپردازد و در حالی که قیمت تمام شده برق بدون احتساب 
هزینه سوخت، 1۵0 تومان و با احتساب هزینه سوخت بیش از 3۵0 است، میانگین دریافتی ما از 
مشترکان بابت هرکیلووات ساعت برق  مصرفی تنها حدود ۸0 تومان است.وی گفت: »با مصرف هر 
یک کیلووات ساعت برق یک کیلوگرم CO۲ تولید و در جو منتشر می شود و با توجه به بررسی های 
صورت گرفته با اجرای این طرح، ۹ میلیارد کیلووات ساعت از مصرف برق کاسته و در ادامه از انتشار 
۹ میلیون تن گاز CO۲ به جو جلوگیری خواهد شــد. این میزان همچنین معادل صرفه جویی یک 

میلیون و ۸00 هزار بشکه ای نفت و جلوگیری از قطع 3۲0 میلیون اصله درخت است«.
اما راهکار های عملی و قابل دســترس برای دریافت پاداش چیســت؟ اســتفاده از پنکه یکی از 
راهکار هاست. کولر در منزل جای ثابت نصب شده دارد که با روشن کردن آن کل خانه خنک می شود. 
گاهی اوقات که در گوشه ای از منزل نشسته اید و تلویزیون می بینید یا کتاب می خوانید، پنکه راهکار 
خوبی برای خنک کردن یک بخش ازخانه است. مصرف کمی هم دارد. پنکه ۸0وات، کولر آبی ۶00 

وات و کولر گازی ۲۴00وات برق مصرف می کند.

کافه اقتصاد

گزارش

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از 1۷ فقره رفع تصرف اراضی ملی این استان به مساحت ۲۷ هکتار طی حدود  10 روز گذشته خبر داد.علیرضا قاری قرآن 
اعالم کرد: 1۷ فقره رفع تصرف اراضی در استان اصفهان جمعا به مساحت ۲۷ هکتار و به ارزش بیش از 31۹ میلیارد ریال در استان اصفهان اجرایی شد. وی افزود: 
11 فقره از اراضی رفع تصرف شده به مساحت تقریبی ۲۸ هزار مترمربع و به ارزش بیش از 1۲۷ میلیارد ریال مربوط به شهرستان کاشان اراضی واقع در شهرهای 
»قمصر، کاشان، برزک و نیاسر« است که  با حضور عوامل یگان حفاظت اراضی استان از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد و تمامی بناهای ایجاد شده  
روی این اراضی تخریب شد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به فعالیت انجام گرفته این یگان طی 10 روز گذشته اظهار داشت: با دقت، هوشیاری 
و تالش کارکنان یگان حفاظت اراضی این اداره کل بیش از ۵۶ هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در مهاباد به ارزش تقریبی 1۷0 میلیارد ریال، ۴هزار و ۵00مترمربع 
از اراضی ملی شهرضا به ارزش بیش از سه میلیارد ریال، ۲هزار و 300متر مربع از اراضی خوانسار به ارزش ۶۹0 میلیون ریال و 1۸0هزار مترمربع از اراضی ملی دهق 
به ارزش 1۸ میلیارد ریال رفع تصرف فوری شده است. وی تاکید کرد: عزم و اراده مجموعه یگان حفاظت اراضی راه و شهرسازی استان اصفهان و دستگاه قضایی 

مقابله با پدیده زمین خواری و برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از عرصه های ملی است.

17 فقره تصرف اراضی ملی رفع شد

نمایشگاه اصفهان 
یک قدم تا افتتاح 
ســاخت و تکمیــل محــل 
دائمــی برپایــی نمایشــگاه 
هــای بیــن المللی اســتان 
اصفهان کــه مراحــل پایانی 
خود را می گذرانــد ، اکنون به 
۹۷ درصد پیشــرفت فیزیکی 
 رسیده و در ماه های آینده به 

بهره برداری می رسد.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

دستورالعمل ارزی بانک 
مرکزی، صادرات فرش را 

کاهش داد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهــان، در نشســت رییس فراکســیون 
اقتصاد دانش بنیان مجلــس با صنعتگران 
اصفهانی در خانه صنعــت، معدن و تجارت 
استان اصفهان، با اشــاره به اینکه از مجلس 
انتظار داریم زیربنای اقتصادی کشور و رویه 
های غلط را اصالح کند، اظهار کرد: مشکالت 
اقتصادی کشــور به چهار عامــل چند نرخی 
بودن ارز که موجب فســاد می شــود، یارانه 
های کور و غیرهدفمند که موجب به هدررفتن 
منابع کشور می شود، نرخ باالی بهره بانکی 
که موجب سختی کار فعالیت های اقتصادی 
می شود و در نهایت به وابستگی به نفت، باز 

می گردد.
حســن قاضی عســگر، از مجلس خواست 
تا مسائل اساسی را در دســتور کار خود قرار 
دهد و تاکید کرد: هرچه برای رفع این مسائل 
دیرتر اقدام شود، سخت تر مشکالت مرتفع 
می شود و سبب سلسله مسائل جدیدی در 

کشور خواهد شد.
وی افزود: متاســفانه به دنبال مزیت های 
 اقتصــادی در کشــور نرفته و بــه پژوهش 
و فناوری توجه نکرده ایم.معاون هماهنگی 
 امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان با
  انتقــاد بر اینکــه بــه دلیل دســتورالعمل

  ارزی بانک مرکزی، صــادرات فرش ایران 
 بــه  10 درصــد ســال ۹۷ کاهــش یافتــه
 است، گفت: البته شــیوع کرونا و نبود طرح 
های به روز بــازار موجب کاهــش صادرات 
فرش شده است.قاضی عسگر با بیان اینکه 
در سال ۹۷ میزان صادرات فرش از کشور ۶۷ 
میلیون دالر بود که در ســال ۹۸ به ۶ میلیون 
دالر کاهــش یافت، اظهار کرد: در ســال ۹۷ 
میــزان صادرات فــرش اســتان اصفهان ۲ 
میلیون و 3۲۷ هزار دالر بود که طی سه ماهه 
نخســت امســال به ۴۶۵ هزار دالر کاهش 

یافته است.
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در دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد برگزار شد؛

برگزاری  سومین مرحله رزمایش کمک مومنانه در چهارمحال و بختیاری

 همزمان با ایام سوگواری محرم، سومین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه 
با جمع آوری ۳۰۰ بسته معیشــتی برای نیازمندان آسیب دیده از کرونا 
در دانشگاه آزاد اســامی واحد شهرکرد برگزار شــد.فرمانده سپاه قمر 
بنی هاشــم علیه الســام در رزمایش کمک مومنانه که به همت قرارگاه 
دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری، معاونت فرهنگی دانشجویی 
دانشگاه آزاد اسامی شــهرکرد و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه آزاد اســامی اســتان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اظهار 
کرد: خدمت رسانی به نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس 
منحوس کرونا حرکتی ماندگار است که در تبعیت از مقام معظم رهبری و 

لبیک به فرمان معظم له برگزار می شود.
علی محمد اکبری با گرامیداشــت یاد و خاطره ســردار دل ها شــهید 
حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: خون این شهید گرانقدر گام دوم انقاب 
اســامی را برای ۴۰ ســال آینده بیمه کرد و درس های آموزنده ای برای 
تک تک ما دارد.وی ادامه داد: بنابر فرماش رهبــر معظم انقاب باید از 
مکتب حاج قاسم سلیمانی درس ها یاد گرفت که برگرفته از مکتب اسام 
و مکتب امام راحل است.فرمانده سپاه قمر بنی هاشم علیه السام افزود: 
الگوی ما حاج قاسم سلیمانی اســت، حاج قاسم مربوط به همه اقشار 
است. او فقط یک پاسدار نبود، هرچند لباس سبز سپاه را بر تن داشت؛ 
ولی الگویی برای همه اقشار است و درس های بســیار زیادی برای ما 

دارد.اکبری با یادآوری برگزاری مراحل قبلــی رزمایش کمک مومنانه 
در دانشگاه شــهرکرد و این مرحله در دانشــگاه آزاد اسامی، خطاب به 
جهادگران بسیج دانشجویی و دست اندرکاران برگزاری رزمایش کمک مو 
منانه در قرارگاه بسیج دانشجویی عنوان کرد: کار شما در بسیج دانشجویی، 
استادان دانشگاه، دانشجویان و رؤسای دانشگاه ها در زمینه جمع آوری 
کمک و تقدیم به خانواده های نیازمند آسیب دیده از کرونا بسیار ارزشمند 
است.وی با اشاره به موعظه بزرگان دین، اقدام در امور خیر و حمایت از 
نیازمندان را موجب ماندگاری اعمال صالــح و خالصانه در پرونده افراد 
دانســت که ثواب دنیوی و اخروی برای آنان دارد و این اقدامات را جزو 
اعمال صالح و خالص برشمرد.فرمانده سپاه قمر بنی هاشم علیه السام 
یادآور شــد: در مرحله نخســت رزمایش که از میاد امام زمان )عج( تا 
پایان ماه مبارک رمضان برگزار شد، تقریبا ۴۰ میلیارد ریال کمک مردمی 
جمع آوری شد و به دست نیازمندان رســید و در مرحله دوم قرار شد از 
عید غدیر تا دهه آخر صفر این رزمایش ادامه یابد.اکبری به تعبیری از 
نخستین شهید جامعه پزشکی مدافع حرم کشور »شهید محمدحسن 
قاسمی« اشاره و اضافه کرد: این شهید فرموده بود که من دوست دارم 
شهید شوم؛ اما نه با تیر و ترکش گروه های تکفیری و ترسی ندارم؛ بلکه 
دوست دارم زنده بمانم و آنقدر در راه اسام کار کنم تا بمیرم. در نتیجه باید 

گفت این شهید عزیز خدمت در راه اسام را باالتر از شهادت می دانست.

توزیع 300 بسته معیشتی و بهداشتی  بین نیازمندان و اقشار آسیب پذیر
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرکرد هم در 
حاشیه این مراســم گفت: رزمایش مومنانه از عید سعید غدیر به مدت 
ســه هفته در این دانشگاه با مشــارکت سازمان بســیج دانشجویی و 
گروه های جهادی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.محمد قاسمی 
خاطرنشان کرد: در آغاز  این رزمایش با حضور پرشور و معنوی فرمانده 
سپاه پاسداران انقاب اسامی استان و رؤسا و مسئوالن دانشگاه های 
استان چهارمحال و بختیاری قبور شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسامی 
شهرکرد عطرافشانی شد.این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این رزمایش 
۳۰۰ بسته معیشتی و بهداشــتی ۲ میلیون ریالی به ارزش ۶۰۰ میلیون 
ریال بین نیازمندان و اقشار آسیب پذیر توزیع شد.در پایان این رزمایش 
ســردار علی محمد اکبری فرمانده سپاه قمر بنی هاشــم علیه السام 
در نشســتی صمیمی با چند نفر از مســئوالن گروه های جهادی بسیج 
دانشجویی دیدار و گفت وگو کرد.همزمان با دهه محرم، رزمایش کمک 
مومنانه با جمع آوری ۳۰۰ بسته معیشــتی برای نیازمندان آسیب دیده 
از کرونا با حضور فرمانده ســپاه قمر بنی هاشــم )ع(، رییس دانشگاه 
آزاد اســامی اســتان، مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های آزاد اسامی استان و دیگر مسئوالن استانی و دانشگاهی 

در مسجدالنبی)ص( واحد شهرکرد برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری:

 کارگاه نمایشنامه نویسی از ایده تا متن در شهرکرد
 برگزار می شود

  مدکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری کارگاه نمایشنامه نویسی از ایده تا 
متن با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی کشور و انجمن نمایش چهارمحال بختیاری در شهرکرد 
خبر داد.ابراهیم شریفی ضمن اعام این خبر افزود: کارگاه نمایشنامه نویسی از ایده تا متن با هدف 
بهبود فضای هنرهای نمایشی و با توجه به جایگاه و اهمیت ادبیات نمایشی و نمایشنامه نویسی 
در استان برگزار خواهد شد.ابراهیم شریفی افزود:  این دوره شامل آشنایی با مقدمات نمایشنامه 
نویسی، شخصیت شناسی و شخصیت پردازی در نمایشنامه، شناخت و خلق موقعیت دراماتیک، 
بنیان ها و اصول نظری و تکنیکی نمایشنامه نویسی، نمایش فیلم تئاتر و تحلیل نمایش، خوانش 
و تحلیل نمایشــنامه و ... خواهد بود.به گفته وی، هدف این است که این کارگاه منجر به تولید آثار 
نمایشی شود و متن های نگارش شده در جلسات مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرند تا در پایان دوره 
هنرجویان اقدام به ارائه آثار خود کرده و آثار جهت اجرا در اختیار کارگردان های توانمند استان قرار 
بگیرند.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این دوره نمایشنامه 
نویسی  با حضور »حبیب ا...دانش« از مدرسین ادبیات نمایشی دانشــگاه تهران، دانشگاه هنر، 
دانشگاه سوره تهران و اصفهان برگزار خواهد شد.شریفی ادامه داد: عاقه مندان برای شرکت در این 
دوره می توانند  تا  تاریخ  15 شهریورماه جهت ثبت نام به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
مراجعه و یا اطاعات خود شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و خاصه رزومه کاری 
خود را از طریق واتس اپ به شماره ۰919۲۴۳۴81۲ ارسال کنند.گفتنی است با توجه به شرایط فعلی 
و شیوع ویروس کرونا تصمیم گیری در خصوص برگزاری کارگاه به شکل حضوری یا مجازی پس 

از تکمیل ثبت نام مشخص خواهد شد.

 اعالم آمادگی بخش خصوصی برای ساخت
 3 هتل در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم تقویت 
زیرساخت های گردشگری در اســتان گفت: بخش خصوصی برای ساخت سه هتل در این استان 
اعام آمادگی کرده است.مهرداد جوادی افزود: با سرمایه گذاری 15۳ میلیارد و 9۲5 میلیون ریالی 
بخش خصوصی یک هتل دو ستاره در اردل، یک هتل یک ستاره در چم زین سامان و یک هتل یک 
ستاره در سامان احداث خواهد شد.جوادی اضافه کرد: با احداث و راه اندازی این هتل ها ۳۶ اتاق با 
۶۰ تخت و سه رستوران به مجموع ظرفیت های اقامتی و پذیرایی گردشگری چهارمحال و بختیاری 
افزوده می شود.وی ادامه داد: پس از تکمیل و بهره برداری از این سه هتل در چهارمحال و بختیاری 
تا سه سال دیگر زمینه اشتغال مستقیم ۲۷ نفر فراهم خواهد شد.جوادی گفت: هتل دو ستاره اردل 
با ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری در زمینی به وســعت سه هزار و ۷۰۰ مترمربع و با 
زیربنای یک هزار و ۶۳۶ مترمربع در مدت ۳۶ ماه ساخته و زمینه اشتغال مستقیم 1۰ نفر می شود.

وی افزود: از این مبلغ 5۰ درصــد از محل آورده متقاضی و بقیه از محل تســهیات بانکی تامین و 
هزینه خواهد شد.جوادی اضافه کرد: هتل یک ستاره روستای چم زین سامان با ۶9 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در زمینی به وسعت یک هزار و ۲85 متر مربع و با زیربنای یک هزار و 9۶ مترمربع در 
مدت ۳۶ ماه ساخته و زمینه اشتغال مستقیم 1۰ نفر می شود.وی ادامه داد: از این مبلغ ۷۰ درصد از 
محل آورده متقاضی و ۳۰ درصد از محل تسهیات بانکی تامین و هزینه خواهد شد.جوادی گفت: 
هتل یک ستاره سامان با ۳۷ میلیارد و 5۲5 میلیون ریال سرمایه گذاری در زمینی به وسعت ۶۶5 
مترمربع و با زیربنای یک هزار و ۶۳۶ متر مربع در مدت ۲۴ ماه ســاخته و زمینه اشتغال مستقیم 
هفت نفر می شود.از این مبلغ ۷۰ درصد از محل آورده متقاضی و ۳۰ درصد از محل تسهیات بانکی 

تامین و هزینه خواهد شد.

با مسئولان

در مرحله نخست رزمایش که از میالد امام زمان )عج( 
تا پایان ماه مبارک رمضان برگزار شد، تقریبا ۴۰ میلیارد 
ریال کمک مردمی جمع آوری شد و به دست نیازمندان 
رسید و در مرحله دوم قرار شد از عید غدیر تا دهه آخر 

صفر این رزمایش ادامه یابد

بام ایران

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیــاری از انهدام یک باند توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: دو خودرو حامل مــواد مخدر در محورهای مواصاتی لردگان به 
بروجن شناسایی و 1۲۰کیلوگرم تریاک کشف شد.

 فرمانده انتظامــی چهارمحال و بختیاری در ســتاد فرماندهی انتظامــی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران گفت: در راســتای مبارزه با ســوداگران 
 مرگ و کنترل محورهــای مواصاتی، مامــوران مبارزه با مواد مخدر اســتان و شهرســتان های لردگان و بروجــن موفق به شناســایی دو خودروی حامل 
مواد مخدر شدند.غامعباس غامزاده ادامه داد: طی یک عملیات، خودروهای حامل مواد مخدر متوقف و از آن ها بازرسی صورت گرفت.وی اظهار داشت: در 
بازرسی از خودروها، میزان 1۲۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف و سه نفر قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.غامزاده خاطرنشان کرد: 
از ابتدای سال جاری با تاش ماموران انتظامی استان تعداد  1۴ باند تهیه و توزیع مواد مخدر متاشی و میزان یک تن و ۶9۰کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف 

شده است.وی اضافه کرد: میزان کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است.

مدیر مرکز معاینه فنی شهرداری شهرکرد با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروها نسبت به سال گذشته، گفت: نسبت به سال گذشته 
هیچ گونه افزایش قیمتی در هزینه اخذ گواهی معاینه فنی اعمال نشده است.رضا جهانبخش با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 1۰ مرکز معاینه فنی در چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد و از این تعداد ۲ مرکز در منطقه شهرکرد مشغول به فعالیت است، اظهار کرد: تست مخزن CNG با مجهزترین دستگاه در کمتر از ۳۰ دقیقه 
در مراکز معاینه فنی شهرداری شهرکرد انجام می شود.مدیر مرکز معاینه فنی شهرداری شــهرکرد در ادامه بیان کرد: ضدعفونی این مراکز معاینه فنی به صورت 
روزانه با همکاری شهرداری شهرکرد و ماشین آبپاش و توسط پرسنل مرکز معاینه فنی نسبت به خودروهای مراجعه کننده انجام می شود.وی با اشاره به اینکه 
خدمات تنها به افرادی که از ماسک استفاده می کنند، ارائه می شــود، افزود: تمامی پروتکل های بهداشتی در مرکز معاینه فنی شهرداری شهرکرد رعایت شده و 
تمامی خودروهای مراجعه کننده نیز قبل از ورود به مرکز معاینه فنی ضدعفونی می شــوند.جهانبخش یادآور شد: در حال حاضر هزینه معاینه فنی خودروهای 

بنزینی همانند سال قبل ۳۷ هزار تومان است و هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است.

کاهش 40 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی شهرکردانهدام باند سوداگران مرگ و کشف 120 کیلوگرم تریاک در چهارمحال 

حصر وراثت
6/35 آقا/خانم حسین دلخواه فر به شناسنامه شماره  1262647479  به شرح دادخواست 
به کالسه 9901271 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  مهری محبوبی به شــماره شناسنامه  15  در تاریخ   84/8/25  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جابر 
 دلخواه فر به ش م 1262043042 ، 2- حســن دلخواه فر بــه ش م 1260774023  ،
  3- اکــرم دلخــواه فــر بــه ش م 1262347106 ، 4- حســین دلخــواه فــر بــه 
ش م 1262647479 ، 5- اعظم دل خاک بــه ش م 1260442160 ، 6- زهرا دل خاک 
به ش م 1261750306، 7- جواد دل خواه فر بــه ش م 1261984218 ، 8- هادی دل 
 خواه فر بــه ش م 1250134919 همگی فرزنــدان متوفی ، 9- ابراهیــم دلخواه فر به 
ش م 1262547024 فرزند علی همســر متوفــی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. م الف: 963740 قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان 
ابالغ رای

6/36  شماره دادنامه: 293 شماره پرونده: 106/99 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرســتان گلپایگان، خواهان: مهدی شفاعت به نشانی : گلپایگان 
خ امام حســن مجتبی )ع( ک 10 فرعــی 1 ، خواندگان: 1-امیر ابراهیمی به نشــانی خ 
مطهری بنگاه ایرانیان، 2-اعظم الوندی به نشانی پاکدشــت بلوار قمی م قدس جهاد6 
پ 9 واحد 7 ، خواســته : تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی 
یک دســتگاه  خودرو پراید مدل 81 مقوم به 140000000ریال به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست خواهان 
آقای مهدی شــفاعت فرزند ناصرعلی به طرفیت خواندگان آقــای امیر ابراهیمی فرزند 
مجتبی و خانم اعظم الوندی فرزند نبی به خواســته تقاضای صــدور حکم مبنی بر الزام 
خوانده به انتقال سند رسمی یک دســتگاه خودرو پراید مدل 81 مقوم به 140000000 
ریال به انضمام کلیه خســارات دادرســی. با این توضیح که خواهان پــس از خریداری 
دستگاه پراید و پرداخت ثمن آن متوجه شده است که ســند دستگاه به نام اعظم الوندی 
بوده است که حاضر به انتقال آن نمی باشد لذا شــورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی و رونوشت مبایعه نامه می باشد و خواندگان علی رغم ابالغ در جلسه 
رسیدگی حاضر نشدند و باتوجه به پاسخ اســتعالم پلیس راهنمایی و رانندگی که مالک 
رسمی خودرو را خوانده ردیف دوم معرفی کرده دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد 
مواد 9 و 27 قانون شــورای حل اختالف و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرســی 
مدنی خوانده ردیف دوم را به حضور در دفاتر اســناد رسمی و انتقال سند خودرو به شماره 

78-552ل73 و خوانده ردیف اول را به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1875000ریال 
صادر و اعالم می نماید. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در این شــعبه و پس از مدت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشــد. 
م الف: 963334 قاسم شریفیان قاضی شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف حوزه 

قضاییه شهرستان گلپایگان
ابالغ اجرائیه

6/37 شــماره پرونده: 139804002129000573/1 شماره بایگانی پرونده: 9800791 
شماره ابالغیه: 139905102129000539 بدین وسیله به بابک صادقی، نام پدر: رضا، 
تاریخ تولد: 1352/01/10 ، شماره ملی 1170570690، شماره شناسنامه: 68 به نشانی: 
فوالدشهر- خ مدرس- ســاختمان قیصری- طبقه 4- واحد 11 ابالغ می شود که بانک 
ملی شعبه بازار زرین شــهر به استناد قرارداد بانکی شــماره 6603132581008  مورخ 
1359/04/01 جهت وصول مبلغ 58/566/163 ریال )پنجاه و هشــت میلیون و پانصد 
و شصت و شش هزار و صد و شصت و ســه ریال( بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 1398/08/04  و از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 39/297 ریال )ســی و نه هزار و 
دویست و نود و هفت ریال( بابت خسارت تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800791 در واحد اجرای اسناد رسمی لنجان تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 98/11/21  مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند )آدرس 
فوق( شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رســمی الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  

م الف: 963341 محمدرضا ابراهیمی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان
عدم افراز

6/38 شماره صادره: 02/610904/ 1399 - 1399/6/3 خواهان: آقای حسین علی نقیان 
نائینی فرزند فتح اله، خوانده: آقای حاجی میرزا محمدرضا فقیه نائینی فرزند عبدالوهاب، 
خواسته افراز: افراز قدرالســهم خواهان از پالک ثبتی 629  اصلی واقع در بخش 1 نایین، 
گردش کار: خواهان طی درخواســت مورخ 99/4/1 تقاضای افراز سهم مشاعی خود از 
پالک ثبتی مذکور را نموده اند و پس از تعیین وقت و انتشــار آگهی دعوت افراز شــماره 
صادره 1399/2/607708 - 99/4/10 در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان، نماینده 
و نقشه بردار در معیت خواهان به محل مورد تقاضا عزیمت و پس از بازدید از محل و ارائه 
گزارش و استعالم بعمل آمده از شــهرداری نایین و پاسخ استعالم آن شهرداری مبنی بر 
عدم موافقت با افراز و تفکیک خانه پالک مذکور به علــت ضوابط و مقررات طرح جامع 
 مصوب و اینکه پالک مورد درخواســت افراز کمتر از حد نصاب جهــت تفکیک و افراز 
می باشد لذا قرار بر رد درخواست افراز خواهان صادر می گردد این رای با اختیار حاصله از 
ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع و ماده 5 آیین نامه مار الذکر صادر گردیده است و 
بر طبق ماده 6 آیین نامه مذکور در یک نوبت به خوانده آقای حاجی میرزا محمدرضا فقیه 

نائینی فرزند عبدالوهاب که بنابر اعالم خواهان مجهول المکان می باشد ابالغ تا چنانچه 
اعتراضی دارند ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار آگهی اعتراض خود را به دادگســتری 
شهرستان نایین تسلیم نمایند. م الف: 963561 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نایین
حصر وراثت

6/39  آقای محمد بنده علی به شناسنامه شماره 71  به شرح دادخواست به کالسه  323/99 
ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن بنده علی به شناسنامه شــماره 17 در تاریخ 1399/05/03 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی: محمد بنده 
علی نایینی )پســر( 2- رباب بنده علی نایینی )دختر( 3- فاطمه بنده علی نایینی )دختر( 
4- صغری بنده علی نایینی )دختر( 5- سکینه بنده علی نایینی )دختر( 6- بتول بنده علی 
نایینی )دختر( 7- همدم بنده علی نایینی )دختر( 8-  ایران بنده علی نایینی )دختر( 9- رقیه 
سلیمانی )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 963566  

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین
فقدان سند مالکیت

6/40 شــماره: 13992170202200130- 99/6/5  نظر به اینکه ســند مالکیت شش 
دانگ یکباب خانه به شــماره پالک ثبتی 3759 فرعی از 159 اصلی به مساحت 252/5 
متر مربع واقع در بخش نه حوزه ثبتی بادرود بنام علیرضا شریفی مقدم بادی فرزند حسین 
به شماره چاپی 0303939 سری الف 87 ذیل ثبت 3117 صفحه 205 دفتر 17- امالک 
بادرود ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده با  ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139921702022001305 مورخ 1399/06/03 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 45777 مورخ 1399/06/03 به گواهی دفترخانه 23 بادرود 
رسیده مدعی است که سند مالکیت آن بعلت اسباب کشی مفقود گردیده، چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 

ذیل ماده 120- آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. در راســتای استاندارد سازی پالک 3759 فرعی از 159 
 اصلی به پال ک10953 فرعی از 159 اصلی تبدیل گردیده اســت. م الف: 964939 

سید مجتبی موسی کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ره پویان تجارت بهراد 
درتاریخ 1399/05/23 به شماره ثبت 65323 

به شناسه ملی 14009360412 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تاســیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان 
خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی یا دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات 
)ict( روستایی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و 
میمه، بخش مرکزی ، شهر شاهین شهر، محله شهیدبهشتی ، بلوار دانشگاه ، کوچه شش، 
پالک 73 ، مجتمع مسکونی شــهید مطهری ، طبقه همکف کدپستی 8315733814 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم نرگس سادات موسوی به شــماره ملی 0937868851 
دارنده 7000000 ریال ســهم الشرکه آقای حســین عرب یار محمدی به شماره ملی 
1272186891 دارنده 3000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم نرگس 
سادات موسوی به شماره ملی 0937868851 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای حسین عرب یار محمدی به شماره ملی 1272186891 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )958096(

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز خــودروی برلیانــس مــدل 2014 بــه 
رنگ ســفید به شــماره پالک ایــران 67-835 ج 28 و 
شــماره موتــور 4A92AJH7692 و شــماره شاســی 
LSYYDBDB5EC022709 بــه نام آقای رســول نجفی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 کاهش شیب تند بستری مبتالیان به کرونا 
در مراکز درمانی

هفته های گذشــته با پویش همگانی و اســتفاده جمعیت بیشتری از ماسک، شــیب بسیار تند 
افزایش موارد بســتری در مراکز درمانی اســتان اصفهان تا حدودی تعدیل شده است.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: این کاهش نشــان می دهد در صورتی که افزایش استفاده 
از ماســک به عنوان موثرترین ســپر دفاعی در مقابل کوید ۱۹ ارتقا یابد، شــاید بتــوان به کاهش 
و حتی کنتــرل این بیماری نیز فکــر کرد.آرش نجیمی تاکید کرد، شــهروندان بــه این نکته مهم 
توجه کنند که حتــی اگر موارد ابتال به کرونــا ویروس کاهش یابد یعنی مانند آنچه دراردیبهشــت 
ماه شــاهد آن بودیم، بالفاصله با دوری از رفتار های پیشــگیری کننده مجدد به شــرایطی بسیار 
ســخت تر باز خواهیم گشــت.وی، با هشــدار اینکه فروکش کردن آمار مبتالیان بــه منزله پایان 
کرونا و رعایت نکردن بهداشــت نیســت، افزود: تداوم رفتار های بهداشــتی بســیار الزم است و 
 باید ازتجربه اردیبهشــت ، درس بگیریم به صورتی که بتوانیم این رفتار ها را به شــیوه زندگی خود

 تبدیل کنیم.

 90 درصد هیئت های مذهبی، دستورالعمل بهداشتی
 را رعایت کردند

مســئول هیئت های مذهبی و تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: بالغ بر 
۹۰ درصد هیئت های مذهبی اســتان در دهه محرم دســتورالعمل های بهداشــتی و ابالغی ستاد 
مقابله با کرونا را رعایت کردند.حسن بابایی افزود: تنها حدود ۱۳ هیئت در استان اصفهان که بیشتر 
آنها مجوز فعالیت از تبلیغات اسالمی را نداشــتند و تعهدنامه مربوط به ستاد محرم را امضا نکرده 
بودند، تخلفات جزئی داشــتند.وی ادامه داد: این تخلفات به طور عمده شــامل توزیع و پذیرایی 
چای و غذای نذری در ظروف بســته بندی نشــده، نخــل گردانی، نزدن ماســک و رعایت نکردن 
فاصله اجتماعی بود.مســئول هیئت های مذهبی و تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی 
اصفهان افزود: تعــداد معدودی از هیئت ها نیز به انجام عزاداری خارج از عرف همانند ســال های 
قبل با شیوه قمه زنی و یا ســینه زنی بدون لباس پرداختند.وی یادآور شــد: این تخلفات از سوی 
تیم نظارتی ستاد محرم استان شامل نیروی انتظامی، مرکز بهداشــت، تبلیغات اسالمی و سایر 
دستگاه ها شناسایی و به هیئت هایی که برای بارنخســت و تنها یکبار تخلف کردند تذکر داده شد 
 و  دیگر متخلفان به ســتاد معرفی شــدند تا درباره آنها برای لغو مجوز و یا شیوه های دیگر برخورد

 تصمیم گیری شود.

مدیرکل انتقال خون استان:

 اصفهانی ها در تاسوعا و عاشورای امسال
 بیش از هزار  واحد خون اهدا کردند

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان از اهدای یــک هزار و ۴۲۰ واحد خون در روزهای تاســوعا و 
عاشورای امسال در استان اصفهان خبر داد.مجید زینلی اظهار کرد: مردم اصفهان در روزهای تاسوعا 
و عاشورای حسینی یک هزار و ۴۲۰ واحد خون اهدا کردند.وی با بیان اینکه میزان اهدای خون در 
روزهای تاسوعا و عاشورای امسال مشابه سال گذشته است و تفاوت محسوسی ندارد، گفت: در روز 
تاسوعا ۷۵۰ واحد خون و در روز عاشورا ۶۷۰ واحد خون توسط مردم استان اصفهان اهدا شد.مدیرکل 
انتقال خون استان اصفهان با اشاره به مراکزی که در روزهای تاسوعا و عاشورا مبادرت به اجرای طرح 
نذر خون کردند، افزود: مرکز جامع اهداکنندگان خون میدان خواجو، مرکز انتقال خون کاشان، مرکز 
انتقال خون نجف آباد، مرکز انتقال خون خوانسار، مرکز انتقال خون گلپایگان و مرکز انتقال خون 

شهرضا در روزهای تاسوعا و عاشورای امسال فعال بودند.

بر اساس اعالم مدیر کل زندان های اصفهان، هزینه نذورات محرم برخی از خیران 25 زندانی را آزاد کرد؛

نذر مهربانی

امســال قرار بود ســال متفاوتی باشد؛  پریسا سعادت
عزاداری ها، نــذورات، ادای دین ها و ... 
همه تحت تاثیر همه گیری کرونا تفاوت داشت و این تفاوت البته در 
برخی از مواقع سبب خیر شد. نذرهای محرمی همواره بهانه ای برای 
عرض ارادت به ساحت سیدالشهدا)ع( و شهدای کربالست امسال اما 
برخی از همین نذورات، دل های خانواده های چشم انتظاری را شاد 
کرد که راهی به جز پناه آوردن به دامن حسین)ع( نداشتند و آقا چه 

سخاوتمندانه دست آنها را گرفت. 
ممنوعیت پخت نذری، هزینه بســیاری از نــذورات را در قالب های 
مختلف راهی خانه هــای نیازمندان کرد. برخی مــواد غذایی و اقالم 
بهداشتی را پنهانی به دست نیازمندان رســاندند و برخی دیگر هم در 
قالب کمک های مالی. در این میان افرادی بودند که نذر خود را صرف 
زندانیان کردند. تعدادی از این افراد  نذر خود را بابت آزادی یک زندانی 
ادا کردند و  گروهی دیگر هم از بدهی خود گذشتند و باعث آزادی یک 

یا چند نفر از بند شدند.
اسدا... گرجی زاده با اشــاره به شــرایط فعلی کرونا در جامعه اظهار 

داشت: در راســتای محدودیت پخش نذورات مردم در ماه محرم به 
منظور پیشگیری از انتشــار ویروس و حفظ سالمت جامعه، تعدادی 
از خیران استان اصفهان هزینه های نذورات خود را برای آزادی جرائم 
غیر عمد به ستاد دیه استان اهدا کردند.وی افزود: ۲۵ زندانی جرائم 
غیرعمد در دهــه اول محرم با کمک نذورات مردمی، کســب رضایت 
شکات و کمک ستاد دیه اســتان از زندان ها آزاد و به آغوش خانواده 
بازگشــتند.مدیرکل زندان های اســتان اصفهان با بیان اینکه بدهی 
این ۲۵ زندانــی مبلغ ۴ میلیــارد و 8۲۴ میلیون تومــان بود،  گفت: 
۶۴۱ میلیون تومان نذورات مردمی، 8۷۳ میلیون ســتاد دیه استان 
و ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان گذشت شــاکی آزادی این زندانیان 

را رقم زد.
وی افزود: در حال حاضر ۹۲۶ زندانی جرائــم غیرعمد در زندان های 
استان زندانی هستند که مجموع مبلغ بدهی آنان ۳۵۰ میلیارد تومان 
است.گرجی زاده تصریح کرد: از خیران و مردم درخواست می شود با 
کمک های خود زمینه آزادی زندانیان مالی را فراهم کنند. بر اســاس 
اعالم ستاد دیه استان اصفهان، یک هزار و ۱۰۰ مددجو به دلیل جرائم 

غیرعمد مالی در این استان زندانی هستند که برای آزادی آنها سه هزار 
و 8۰۰ میلیارد ریال کمک های مردمی نیاز است. 

بر اســاس اعالم این ســتاد، به طور متوســط برای آزادی هر زندانی 
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال نیاز اســت؛ اما برخی از ایــن زندانیان بدهی 
کمتر از ۱۰۰ میلیــون ریالی و تعدادی از آنها هم بیــش از یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریــال بدهی دارند. با وجود باال بــودن این مقدار از دیه 
اما اصفهان رتبه بســیار درخشــانی در آزادی این زندانیان دارد. سال 
گذشــته مدیرعامل ســتاد دیه کشــور اعالم کرد، اصفهــان رتبه برتر 
آزادی زندانیان در بین استان های کشــور را داراست.وی اظهار کرد: 
اســتان های اصفهان بــا آزادی ۵۳۰ مددجو، تهران بــا رهایی ۴۹۰ 
زندانی، گیالن با اســتخالص ۳۴۵ بدهــکار و آذربایجان شــرقی با 
فراهم کردن زمینــه آزادی ۳۳۰ محبوس در صدر فهرســت آزادی ها 
قرار دارند.وی ادامه داد: بیشــترین طیف زندانیان را بدهکاران مالی 
ناشــی از صدور چک یا ضمانت به واســطه این اوراق تجاری شامل 
 می شــدند. افرادی که طبق آمار ۶۰ درصد جمعیت کل، اختصاص به

 همین افراد داشت.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
اشاره به ســابقه آلودگی هوا در سال های گذشته 
و شرایط ویژه در سال ۹8، موضوع آلودگی هوا در 
اصفهان را با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما، 
حائز اهمیت دانســت و گفت: با توجه به شــیوع 
کرونا، به احتمال زیاد امســال، ســال خوبی را از 
نظر آلودگی هوا پیش رو  نخواهیم داشــت.ایرج 
حشمتی، در باب آلودگی همیشگی هوای اصفهان، 
اظهار کرد: تا مسئولیت اجتماعی تحقق پیدا نکند، 
اصفهان به ســمت تحقق هوای پاک نخواهد رفت 

و به تبع آن تا صاحبان کارخانه ها، برای جلوگیری 
از آلودگی هوا از فیلترهای مناسب استفاده نکنند 
و وظایف قانون هوای پاک، توســط دستگاه های 
مختلف هم رعایت نشود، جلوی آلودگی هوا گرفته 
نمی شود.حشــمتی افزود: منابــع آالینده هوای 
اصفهان، همچون گذشــته فعال هستند و مادامی 
که هیچ تغییری در مدیریت این منابع پیش نیاید، 
نمی توان انتظاری مبنــی بر کاهش آلودگی هوای 
اصفهان داشت.وی در ادامه به شماری از این منابع 
آالینده اشاره و تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ هزار موتور 
ســیکلت کاربراتوری در اصفهان وجــود دارد ولی 
حتی یک مرکز معاینه فنی موتورســیکلت وجود 
ندارد.حشــمتی اضافه کرد: در حال حاضر، بنزین 
یورو ۵ در کشــور موجود اســت، ولی خودروهای 

موجود، هیچ کدام یورو ۵ نیستند، ناوگان حمل و 
نقل نیز به نوسازی و رسیدگی احتیاج دارد و رینگ 
زوج و فــرد باید به محدوده های بیشــتر افزایش 
پیدا کند و اقداماتی نظیر آنچه گفته شــد ضروری 
اســت.مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان با 
بیان اینکه با توجه به نقشــه توپوگرافی، کالن شهر 
اصفهان در نقطه ای قرار دارد که شرایط سکون هوا 
در آن مهیاست، افزود: از طرف دیگر، تغییر اقلیم 
و افزایش ساالنه میانگین دما، باعث خشکسالی 
اصفهان و در نتیجه دو چندان شدن اثر آلودگی هوا 
در سال های اخیر شده اســت. ۹۰۰ هزار هکتار از 
اراضی استان، مستعد گرد و غبار هستند، همچنین 
۱۰ هزار صنعت در اســتان وجــود دارد که به میزان 

متفاوت آالینده هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

 با وجود ویروس کرونا، تبعات آلودگی هوا بیشتر خواهد بود

بر اساس اعالم ستاد دیه استان اصفهان، یک هزار و 
۱۰۰ مددجو به دلیل جرائم غیرعمد مالی در این استان 
زندانی هستند که برای آزادی آنها سه هزار و ۸۰۰ میلیارد 

ریال کمک های مردمی نیاز است

دستگیری سارقان محتویات و قطعات خودرو در  کاشان 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دســتگیری دو سارق سابقه دار محتویات و قطعات 
خودرو در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان کاشان و اعتراف آن ها به ۱۷ فقره سرقت خبرداد.

سرهنگ حسین ترکیان  گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو و در شهرستان 
کاشان و شکایت مال باختگان به پلیس، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان 
قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس از انجام کارهای علمی و پلیســی و انجام تحقیقات گســترده و 
هوشمندانه، هویت یکی از سارقانی که در این سرقت ها دست داشت را به دست آورده و موضوع دستگیری 
وی را در دستور کار قرار دادند.این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم دارای سوابق کیفری متعدد در زمینه 
سرقت محتویات و قطعات خودرو بوده، اظهار داشت: ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی 
با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.سرهنگ ترکیان با بیان اینکه 
همدست این سارق نیز طی عملیاتی دیگر توسط ماموران دستگیر شد ،گفت: متهمان در تحقیقات صورت 

گرفته به ۱۷ فقره سرقت محتویات و قطعات خودروهای شهروندان در شهرستان کاشان اعتراف کردند.

کشف حشيش در بيسکويت ساقه طاليی
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف نزدیک به یک کیلو حشیش که در بیسکویت های ساقه 
طالیی جاساز شده بود، خبرداد. سرگرد هادی کیان مهر  بیان داشت: ماموران انتظامی شهرستان 
نایین حین اجرای طرح کنترل محورهای مواصالتی اصلی وفرعی به یک اتوبوس مشکوک و آن را 
متوقف کردند.وی افزود: دربازرسی از این خودرو، مقدار ۹۹۰ گرم حشیش که توسط مسافری در 
داخل بیسکویت ساقه طالیی پلمب شده جاساز شده بود، کشف شد.کیان مهر اضافه کرد: در این 
رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده 
شــد.فرمانده انتظامی شهرستان در پایان بیان داشــت: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر همواره با 
جدیت از سوی پلیس دنبال می شود. وی به شهروندان توصیه كرد، اخبار و اطالعات خود پیرامون 

این موضوعات را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

 برداشت از حساب با شگرد نرم افزار جعلی نذری ياب 
در ايام محرم 

رییس پلیس فتای اســتان گفت: یکــی از ابزارهایی که راه خــود را به برخی گوشــی ها باز کرده، 
نرم افزارهای نذری یاب است که این روزها و در ایام ماه محرم می تواند سوژه هدف کالهبرداران باشد. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی  گفت: امروزه در شــبکه های اجتماعی شاهد روش های جدیدی 
از کالهبرداری با عنوان دانلود نرم افزار نذری یاب هســتیم که در این شــگرد مجرمانه، این افراد با 
ساخت بدافزارهای مخرب و جاسوسی به دنبال سرقت اطالعات کاربران هستند یا این که با ارسال 
نرم افزارهای جعلی و تقلبی برای کاربران، از آن ها کالهبــرداری مالی کرده و یا آن ها را به درگاه های 
جعلی بانکی هدایت می کنند.این مقام انتظامی عنوان داشــت: اگرچه شاید این ایده  در نوع خود 
جالب باشد که با دانلود کردن یک اپلیکیشن، افراد بتوانند بر اســاس روزها و مناسبت هایی مانند 
تاسوعا، عاشورا، اربعین و ... محل های مختلفی که اقدام به پخش غذای نذری می کنند را مشاهده 
کنند؛ اما همین موضوع به شگردی برای برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان مبدل شده است.

رییس پلیس فتای اصفهان خاطر نشان كرد: کالهبرداران سایبری با تبلیغ فروش نرم افزارهای جعلی 
در شبکه های اجتماعی افراد را ترغیب به دانلود و خرید می کنند و به منظور دانلود نرم افزارهای فوق، 
 مبالغی را مطالبه یا این که آن ها را به صفحه های درگاه های بانکی جعلی )فیشینگ( هدایت می کنند 
که این موضوع موجب کالهبرداری و برداشــت های غیرمجاز از حساب کاربران می شود، همچنین 
سازنده اینگونه نرم افزارها به تمامی اطالعات وارد شده توســط کاربر )نام و نام خانوادگی، کد ملی، 
آدرس و شماره تماس( دسترسی دارند، بنابراین کاربران فضای مجازی هرگز نباید فریب این گونه 

تبلیغات را خورده و هنگام دانلود این برنامه ها احتیاط های الزم را انجام دهند.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

 مدارس، پایگاه های امداد 
و نجات می شوند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: در مدیریت بحران برنامه ریزی شد که 
هر مدرســه یک پایگاه امداد و نجات باشد.

منصور شیشه فروش با بیان این که یک بالگرد 
امدادی در اســتان اصفهان مســتقر است و 
فوریت های پزشکی مسئولیت آن را بر عهده 
دارد، اظهار داشــت: از اول ســال تاکنون این 
بالگرد امــدادی ۲۰ ماموریــت را انجام داده 
و بیش از ۲۷ نفــر بیمار را به مراکــز درمانی 
انتقال داده اســت.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشاره به انتقال ۲ مادر 
باردار و ۱۰ مورد مصدوم حوادث ترافیکی افزود: 
فلسفه انجام عملیات امداد هوایی این است 
که بیمارانی که فوریت دارند را سریعا به مراکز 
درمانی انتقال دهند.وی با اشاره به این که ۴۰ 
پد بالگرد در سطح اســتان اصفهان جانمایی 
شــده که تاکنون ۱۳  پد به بهره برداری رسیده 
و مابقی با همکاری شــهرداری و فوریت های 
پزشــکی آماده می شــود، گفت: تلفن های 
امدادی ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۱۲ است و اگر افراد در 
جاده ها دچار حادثه شدند باید با این تلفن ها 
تماس بگیرند. شیشــه فروش با اشــاره به 
این که با اســتان های هم مرز در زمان وقوع 
حادثه هماهنگی کرده ایم، بیان کرد: در حوزه 
یزد برای خور و بیابانک و در حوزه کاشــان با 
قم هماهنگی شده تا در موقع بروز حادثه در 
مناطق هم مرز دستگاه های امدادی بتوانند 
سریع خدمات رسانی کنند.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به این که 
اســتان اصفهان با 8 اســتان همجوار معین 
است و آن ها هم برای استان اصفهان معین 
هســتند، عنوان کرد: اصفهان جانشین تهران 
در حوادث ملی اســت و همچنیــن اصفهان 
برای منطقه ۲ شهر تهران معین است و منطقه 
۲ نیز در حوادث برای اصفهان معین اســت، 
بنابراین پروتکل هایی تنظیم شده تا در زمان 
 حوادث از ظرفیت های امــدادی همدیگر

 استفاده کنیم.

احترامًا این شهرداری در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره ۹۹/۱۰۰/۶۳۳ شــورای اسالمی شهر تیران نسبت به فروش یک 

قطعه زمین ۹۰۰ متری و ۵ قطعــه زمین ۵۰ متری به صورت یکجا با کاربری تعمیرگاهی واقع در منطقه تعمیرگاهی شــهید چمران از 

طریق برگزاری مزایده عمومی و به قیمت کارشناسی روز اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل 

فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی به شهرداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه 

شهرداری تیران پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ می باشد.

آگهی مزایده نوبت دوم

حسن شفیعی – شهردار تیران م الف:959195

نوبت دوم

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: شــمار شــرکت های دانش بنیان و فناور شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان از ابتــدای دولت یازدهم 
تاکنون بــا 8۲ درصد افزایش به ۵۴۱ واحد رســیده اســت.جعفر قیصــری افزود: تعداد شــرکت ها و موسســه های فناور در شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان در پایان ســال ۹۱ معادل ۲۹۷ واحد بود که با رشــد 8۲ درصدی به ۵۴۱ واحد در ســال جاری رســیده اســت.وی با تاکید بر اینکه طی هفت ســال 
گذشــته برنامه ها و اقدام های بســیاری در دولت یازدهم و دوازدهم برای حمایت و توســعه شــرکت های دانش بنیان و واحد های فناور انجام شــد، اظهار 
داشــت: از بین واحد های فناور مســتقر در این شــهرک تا کنون ۴۶8 شــرکت دارای مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند 
که اصفهــان در این زمینــه، رتبه دوم کشــوری را پس از تهــران دارد.قیصری، بــه افزایش ۵۰ درصدی فناوران شــاغل در شــرکت ها و موسســه های فناور 
مســتقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشــاره و خاطرنشــان کرد: تعداد فناوران شــاغل از چهار هزار و ۹۰۴ نفر در ابتدای ســال ۹۲ بــه هفت هزار و 
۳۶۱ نفر در مرداد امســال افزایش یافته اســت.رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به افزایــش ۱۳ برابری فروش محصوالت و خدمات شــرکت ها 
و موسســه های فناور مســتقر در این شــهرک در هفت ســال گذشــته اشــاره کرد و گفت: میزان فروش محصوالت و خدمات این واحد ها در سال جاری به 
یکهزار و ۳۶ میلیارد تومان رســید.قیصری با اشــاره به افزایش ۱۲ برابری گردش مالی شــرکت ها و موسسه های فناور مستقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی 
 اصفهان در دولت یازدهم و دوازدهم اشــاره و اضافه کــرد: گردش مالی این واحد ها طی  هفت ســال گذشــته از ۱۷۵ به ۲ هزار و ۵۳ میلیارد تومان در ســال 

جاری افزایش یافت.

شمار شرکت های دانش بنیان و فناور اصفهان ۸2 درصد افزایش یافت



سرمربی تیم هندبال سپاهان:

امیدواریم مسابقات طبق تاریخ اعالم شده برگزار شود
سرمربی تیم هندبال آقایان سپاهان در رابطه با روند قرعه کشــی لیگ برتر هندبال آقایان، اظهار کرد: تنها قرعه کشی لیگ بانوان انجام شده و قرار است چهارشنبه _۱۲ 
شهریور ماه)فردا( مراسم قرعه کشی لیگ برتر هندبال آقایان به صورت حضوری برگزار شود.محسن طاهری با بیان اینکه تیم را تشکیل دادیم و یک ماه است که تمرین 
می کنیم، خاطر نشان کرد: بعد از گرفتن تست کرونا از بازیکنان و انجام تمامی پروتکل های بهداشتی تمرین را شروع کردیم. در حال حاضر به ۷۰ درصد آمادگی رسیده ایم 
و امیدواریم مسابقات در تاریخی که فدراسیون اعالم کرده برگزار شود.سرمربی تیم هندبال آقایان سپاهان ادامه داد: با جذب بازیکن مشکالت تیم را تا حدودی برطرف 
کردیم. هر تیمی برای قهرمانی و سکو تالش می کند، ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و برای دستیابی به سکو و قهرمانی برنامه ریزی کرده ایم.طاهری در خصوص 
بازیکنی که به کرونا مبتال می شود، تصریح کرد: تعداد بازیکن محدودی می توانیم در اختیار بگیریم، اما با بازیکنان شرط گذاشتیم که تمام پروتکل های بهداشتی را انجام 

دهند تا به کرونا مبتال نشوند ولی اگر هم کسی مبتال شود یک نفر جایگزین آن فرد می شود تا بازگردد.
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مظاهری: 

سوءاستفاده نکنید؛ سیاسی نیستم!
رشــید مظاهری که این روزها درگیر مســئله اختالف نظر خود با باشگاه تراکتور اســت، با انتشار یک 
استوری دیگر خبرساز شد.مظاهری که پیش از این با انتشار یک استوری نسبت به موضع اجتماعی آن 
مقطع واکنش نشان داده بود، اکنون درباره آن توضیح داد و خود را فارغ از مسائل سیاسی دانست. گلر 
ملی پوش تراکتور در این پست با اشاره به حرکتی که قبال صورت داده بود اینطور توضیح داد: مدتی قبل 
یک استوری در پیج اینجانب منتشر شد که متاسفانه با موج سواری رسانه های خارجی و سوءاستفاده 
از آن باعث تکدر خاطر و ناراحتی برخی از هموطنان گرامی شده است. من رشید مظاهری به هیچ وجه 
عضو و هوادار هیچ گروه، حزب یا جریان سیاسی نیستم و هیچ عالقه ای به فعالیت سیاسی ندارم. من 

یک ورزشکار هستم و صرفا فعالیت ورزشی دارم. لطفا مرا وارد بازی های سیاسی نکنید.

فرار بزرگ پرسپولیس از محرومیت
باشگاه پرسپولیس با محکومیت یک میلیون و پنجاه هزار یورویی به عالوه پنج درصد از سود این پول 
در پرونده شکایت برانکو ایوانکوویچ روبه رو شد تا مجبور به پرداخت تمام و کمال این مبلغ به سرمربی 
پیشین خود شود.مهدی رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس تالش فراوانی بابت گرفتن تخفیف از 
این مربی کرد؛ اما در نهایت با مخالفت وی روبه رو شد تا سرخ پوشان را موظف به پرداخت تمام این مبلغ 
تا ۱۵ شهریور کند.نامه فیفا در پانزدهم مردادماه مبنی بر مهلت یک ماهه این باشگاه برای تسویه بدهی 
برانکو ایوانکوویچ باعث شد تا رسول پناه از تمام توان خود برای پرداختی به این مربی استفاده کند.باشگاه 
پرسپولیس که بیش از نصف پول را طی دو هفته گذشته به حساب معرفی شده از سوی برانکو واریز کرده 
بود توانست باقی مانده این پول را که حدود ۳۵۰ هزار یورو است، فراهم کند.باشگاه پرسپولیس تصمیم 
دارد این پول را تا پنجشنبه هفته جاری به حساب برانکو واریز کرده تا ضمن تسویه با وی مانع از محرومیت 

سرخ پوشان از حضور در نقل و انتقاالت تابستانی شود.

یعنی فینالیست شدن این قدر ذوق دارد؟
 تراکتور با پیروزی بر نفت مسجدســلیمان به فینال جام حذفی راه پیدا کرد و ســهمیه حضور در لیگ 
قهرمانان را به دست آورد. تنها اتفاقی که می توانست تراکتور را از کسب سهمیه محروم کند، قهرمانی نفت 
مسجدسلیمان بود. طبیعی است که مجموعه تراکتور از این پیروزی خوشحال باشد، اما لحن ساکت 
الهامی، سرمربی این تیم طوری است که انگار تیمش با هشت بازیکن قهرمان جام جهانی شده: »خیلی 
تنها بودیم، اما بازیکنان ما شرافت را معنا کردند و با دست خالی به موفقیت رسیدند.« دست خالی؟ 
تراکتور؟ خب البته قرمزها در یک ربع پایانی ده نفره شدند، اما زدن این حرف ها بعد از پیروزی برابر نفت 
مسجدسلیمان بی پول و بی مهره خیلی بامزه است. شایان ذکر است تراکتور در مراحل قبلی موفق به 

شکست پاس همدان، نود ارومیه و مس کرمان شده و از این مسیر به فینال رسیده است!

وزیر موافق بازگشت »استرا« است
ماجرای بازگشت آندره آ اســتراماچونی به نیمکت استقالل این روز ها جدی شــده و خبر های زیادی 
درباره این موضوع به گوش می رسد. پس از اخبار جانلوکا دی مارتزیو و سایت گاتزتا، حاال نیکوال اسکیرا، 
خبرنگار مشهور ایتالیایی هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و از موافقت وزیر ورزش ایران خبر 
داد!اسکیرا در صفحه توئیتر خود نوشت: احمد ســعادتمند، مدیرعامل استقالل طی روز های گذشته با 
آندره آ استراماچونی، سرمربی ایتالیایی سابق اســتقالل دیدار داشته است. سعادتمند در تالش است 
استراماچونی را برای بازگشت به استقالل متقاعد کند و مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش ایران نیز حمایت 
خود برای انجام این انتقال را نشان داده است. مذاکرات استقالل و فدریکو پاستورلو، مدیربرنامه های 

استراماچونی از طریق یک واسطه به نام داریو کانووی برای همکاری مجدد ادامه دارد.

وقتی سرمربیان جوان میدان دار  لیگ بیستم می شوند؛

»جذابیت« در انتظار فصل جدید رقابت های لیگ برتر

لیگ نوزدهم با تمام حواشی اش به پایان   سمیه مصور
رسید و تیم ها آماده شــروع فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر می شوند؛ رقابت هایی که به دلیل کمبود وقت و  به 
هم خوردن تقویم فوتبالی زودتر از همیشه آغاز می شود و باشگاه های 
حاضر در بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر زمان چندانی برای آماده 
شدن نداشته و باید زودتر خود را مهیای حضور در این رقابت ها کنند. در 
این برهه زمانی خبرهای بــازار نقل و انتقــاالت، از داغ ترین خبرهای 
موجود رسانه های ورزشی است. خبرهای رســیده از تغییرات صورت 
گرفته روی نیمکت ســایر تیم های لیگ برتری حاکی از بروز اتفاقات 
جدید در فصل جدید رقابت های لیگ برتر است. بنابر شنیده ها به نظر 
می رسد که چهره ســرمربیان تیم ها در حال عوض شدن است و کم کم 
وارد دورانی می شــویم که نســل مربیان در حال تغییر است و هر سال 
مربیان جوان و با انگیزه ای به فوتبال ایران تزریق می شوند. مربیانی که 
برخی از آنان مانند یحیی گل محمدی  و جواد نکونام در فصل های اخیر 
توانســته اند با تیم های خود به نتایج درخشانی دســت یابند وهمین 
مسئله موجب شــده تا مسئوالن باشــگاه های لیگ برتری به دنبال به 
کارگیری سرمربیان جوان باشــند. از اصفهان خبر می رسد که مسئوالن 
باشگاه سپاهان اخیرا مذاکراتی با الکســاندر نوری، سرمربی ایرانی- 

آلمانی سابق تیم های وردبرمن و هرتابرلین برای گرفتن سکان هدایت 
این تیم انجام داده اند، خبری که هنوز درستی آن تایید نشده ولی حاکی 
از عزم مدیران طالیی پوشان برای به کارگیری یک سرمربی جوان هست 
چرا که در روزهای گذشــته نیز از محرم نوید کیا و یحیی گل محمدی به 
عنوان گزینه های احتمالی برای حضور روی نیمکت این تیم ســخن به 
میان آمد. محرم که چهره ای محبوب بین سپاهانی هاست بدش نمی آید 
شانس خود را برای حضور روی نیمکت تیم مورد عالقه اش امتحان کند 
و احتمال سرمربیگری او در سپاهان وجود دارد، گل محمدی نیز به نظر 
می رسد با مدیران سرخ پوشان پایتخت به اختالف خورده به خصوص 
اینکه سرمربی پرسپولیســی ها اقدام به حذف تمام پست های خود از 
صفحه اینستاگرامش کرده و همین موضوع ســبب شده تا صحبت از 

حضور او در سپاهان به گوش برسد.
باشگاه شهرخودروی مشهد پس از قطع همکاری با سهراب بختیاری زاده 
که نتوانست نتایج خوبی در هفته های پایانی لیگ برتر کسب کند، سکان 
هدایت تیم خود را به ســیدمهدی رحمتی، دروازه بان این تیم ســپرد و 
دروازه بان سابق استقالل فصل آینده باید همزمان هم از دروازه تیمش 
محاظفت کند و هم سرمربی این تیم باشــد.جواد نکونام، یکی دیگر از 
مربیانی است که خیلی وقت نیست در لیگ برتر مربیگری می کند و در 

این مدت موفق هم بوده اســت. نکونام که  دو فصل پیش نساجی را به 
لیگ برتر آورد، فصل گذشته در فوالد عملکرد درخشانی داشت و توانست 
تیمش را ســوم جدول کرده و ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا کسب کند. 
همین عملکرد  نوید یک آینده درخشــان را برای کاپیتان ســال های نه 
چندان دور تیم ملی می دهد.ابراهیم صادقی هم جزو آن دسته از مربیان 
جوانی است که تازه ســال اول حضورش در لیگ برتر به عنوان مربی را 
سپری کرده است. صادقی اگرچه نتوانســت با تیم جوان سایپا نتایج 
خوبی کســب کند، اما انگیزه های باالیی برای ادامه حضور در مسابقات 
دارد و ممکن است بااستفاده از همین جوان ها که حاال باتجربه شده اند، 

فصل آینده حریف سرسختی برای همه تیم های لیگ برتری باشد.
حضور این مربیــان جوان کنار افــرادی، چون فرهــاد مجیدی، یحیی 
گل محمدی، مهدی تارتار، ساکت الهامی، بهنام سراج، محمود فکری، 
عبدا...ویســی و ... بدون شــک لیگ برتر فصل آینده را بیش از پیش 
جذاب خواهد کــرد و حتی اگر زمینه ای برای حضــور علی کریمی، علی 
دایی و علیرضــا منصوریان هم بــرای حضور در تیم هــای لیگ برتری 
فراهم شــود می توان هر تیمی را مدعی قهرمانی فصل بعد دانســت و 
 قطعا شاهد بازی های جذابی از سوی همه تیم ها و مربیان باانگیزه شان 

خواهیم بود.

مربی تیم ملی تپانچه ایران درباره وضعیت و تمرینات 
ملی پوشــان تپانچه، اظهار داشــت: بچه ها وضعیت 
خوبی دارند اما ما نیاز داریم که آنها در رقابت باشــند. 
حتی اگر تمرینات با کیفیت باالیی برگزار می شــود 
اما الزم است که ورزشــکاران در رقابت محک جدی 
بخورند. یک مرحله رقابت برابر با ۳ ماه تمرین است. 
محســن نصراصفهانی درباره فشــنگ هایی که در 
آلمان مانده و هنوز وارد ایران نشده، خاطرنشان کرد: 
قبل از کرونا در ســفری که به آلمان داشتیم مقداری 
فشنگ خریداری شــد؛ اما بخشــی از آن به خاطر 
محدودیت هایی که بود در آلمان مانده اســت. اگر به 
تورنمنت اروپــا برویم می توانیم این فشــنگ را وارد 
کنیم.نصراصفهانی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر 
اینکه با این بحران کرونا و محدودیت های سفر چگونه 
فشنگ تهیه می کنید، تصریح کرد: ۲-۳ ماه فعالیت ها 

به صورت مجازی و بدن ســازی بود. ما هم از طریق 
فضای مجازی بچه ها را رصد می کردیم.کار نکردن با 
فشنگ قطعا ضربه می زند.وی، درباره اینکه تمرینات 
مســافت ۲۵ متر به دلیل کمبود فشــنگ به خوبی 
برگزار نمی شــود، گفت: ما مقداری فشنگ داشتیم 
که مجبوریم به صــورت قطره چکان از آن اســتفاده 
کنیم. هانیه رســتمیان هفته ای یک جلسه در آزادی 
تمرینات فشــنگ را دارد. ما جزو نخستین رشته ها 
بودیم که تمرینات را شــروع کردیم. ۳-4 ماه است 
که هفته ای ۳ جلسه در آزادی تمرین داریم. فشنگ 
ما فشنگ تمرین است نه مسابقه. برای رکوردگیری 
به فشــنگ هایی نیاز داریم که در آلمان مانده است.

مربی تپانچه در بخشی دیگر از صحبت های خود در 
پاسخ به این سوال که گلنوش سبقت الهی در اصفهان 
تمرین می کند؛ امــا این موضوع را مطــرح کرده که 

شــرایط تمرین ۲۵ متر را ندارد و از طرفی درخواست 
ساچمه داشته، خاطرنشــان کرد: متاسفانه شرایط 
مناسبی در اختیار او نیست چرا که در اصفهان فضای 
۲۵ متر نداریم. از فدراسیون مقداری ساچمه گرفتم 
و به او رساندم.وی افزود: سبقت اللهی این موقعیت 
را دارد که ا ز طریق رنکینگ بتواند در مسافت ۲۵ متر 
سهمیه بگیرد و تالشش هم این است که این اتفاق رخ 
دهد. مسابقات جهانی که رنک دارد احتماال اسفند یا 
فروردین برگزار خواهد شد. قبل از اعزام به مسابقات، 
می توانیم با دو ماه تمرین با فشنگ سبقت اللهی را به 

سطح ایده آل برسانیم.

مربی تیم ملی تپانچه ایران:

 »سبقت اللهی« این موقعیت را دارد که سهمیه کسب کند

خبر روز

پیام رییس جمهور به مسی: 

به وطنت برگرد!
رییس جمهور آرژانتین در پیامی برای لیونل مسی از او خواست به کشورش بازگشته و فوتبالش را در تیم 
سابق خود نیوولز اولد بویز به پایان برساند.آلبرتو فرناندز، با ارسال پیامی برای لیونل مسی از او خواست 
به وطنش برگشته و دوران فوتبال خود را 
در تیم ســابقش نیوولز اولد بویز به پایان 
برساند. آینده مسی در هفته ای که گذشت 
متعاقب اعالم او به باشگاه بارسلونا مبنی بر 
قصدش برای جدایی از بلوگرانا در معرض 
توجه دنیا قرار گرفت.درخواســت رییس 
جمهور آرژانتین از لئو مسی در حالی مطرح 
می شود که در روزهای اخیر هواداران تیم 
آرژانتینی نیوولز اولد بویز، تیم دوران کودکی 
و نوجوانی مســی، به خیابان های شــهر 
روزاریو آمده و از او خواسته بودند به این تیم برگردد. حاال رییس جمهور آرژانتین هم به جمع آنها پیوسته 
و از تمایل خود برای دیدن مسی با پیراهن این تیم خبر داده است.فرناندز در پیام خود خطاب به مسی 
گفت: » تو در قلب ما جا داری و ما هرگز ندیده ایم که در کشورمان بازی کنی. به باشگاه خودت نیوولز اولد 
بویز برگرد و کاری کن از پایان فوتبالت در این تیم لذت ببریم«.رییس جمهور آرژانتین که شخصا هوادار 
تیم آرجنتینوس جونیورز است، در ادامه گفت، با اینکه شیفته مسی است ولی همچنان مارادونا را بیشتر 
از هر کس دیگری دوســت دارد. او  بیان کرد:»مزیت بزرگ مارادونا این است که به تنهایی مقابل یک 
دنیا ایستاد و بازی کرد. من هرگز بازیکنی مثل مارادونا ندیده ام. مارادونا را عمیقا تحسین می کنم حتی 
بیشتر از مسی. راستش را بخواهید علتش این است که دیگو پرورش یافته جوانان آرجنتینوس است. 

او یک جور گالدیاتور بود، با قدرتی باورنکردنی«.

ماموریت »زالتان« در میالن ناتمام می ماند؟
مهاجم ســوئدی تیم فوتبال میالن ماموریتی در این تیم دارد که هنوز آن را به پایان نرسانده است. 
زالتان ابراهیموویچ، مهاجم ســوئدی تیم فوتبال میالن قبل از اینکه دوباره بــه این تیم بپیوندد در 
مصاحبه ای رسما اعالم کرد که قصد دارد تالش خود را برای بازگشت میالن به روز های خوب انجام 
دهد.این مهاجم ۳۸ ســاله پس از امضای قراردادی شــش ماهه در نهایت موفق شد در ۱۸ بازی 
برای میالن ۱۰ گل به ثمر برساند و کمک زیادی به تیمش برای کسب حداکثر امتیازات در مسابقات 
کرد.با این حال، او هنوز تصمیم قطعی خود را برای تمدید قرارداد نگرفته است. زالتان شروطی دارد 
که مدیران میالن هنوز به صورت رسمی آنها را قبول نکرده اند و از همین رو همچنان مذاکرات میان 
طرفین ادامه دارد. با این شرایط، باید منتظر ماند و دید آیا زالتان یک فصل دیگر در میالن می ماند 

تا به این تیم برای بازگشت به روز های اوج کمک کند و ماموریت خود را به پایان برساند یا خیر.

آغاز مذاکرات یوونتوس با بارسلونا
قرارداد لوییس سوارز با بارسلونا تا تابستان ۲۰۲۱ اعتبار دارد؛ اما سرمربی بارسا اعتقادی به او ندارد و وقت 
رفتن برای مهاجم اروگوئه ای فرا رسیده است. سوارز در ســال ۲۰۱4 با مبلغ حدودا ۸۲ میلیون یورو از 
لیورپول راهی بارسلونا شد و در 6 سال حضورش در جمع آبی و اناری ها عملکرد خوبی داشت و در فصل 
۲۰۱۵هم توانست فاتح کفش طالی اروپا شود. او سومین گلزن برتر تاریخ باشگاه بارسلوناست؛ اما اکنون 
باید باشگاه را ترک کند.به گفته  موندو دپورتیوو، سران باشگاه یوونتوس مستقیما با رامون پالنس، یکی از 
مدیران ارشد بارسلونا، در ارتباط بوده اند و با او در مورد لوئیس سوارز صحبت کرده اند. ژکو و سوارز دو گزینه   

بیانکونری ها در این تابستان هستند و باید دید که باالخره کدام یک را جذب خواهند کرد. 

فوتبال جهان

 پرسپولیس، اسدی را هم
 به سپاهان باخت!

یحیی گل محمدی به تازگی لیستی به مهدی 
رسول پناه و مدیران باشــگاه پرسپولیس ارائه 
داده بود  که در صدر آن دانیال اسماعیلی فر دیده 
می شد. نفر دوم این لیست رضا اسدی، هافبک 
بلندقامت و مســتعد تراکتور اســت که ظاهرا 
قراردادش با این تیم به پایان رسیده و پس از 
فینال جام حذفی قادر است از تیم تبریزی جدا 
شود. رضا اسدی که با پیشنهاد تمدید تراکتور 
و همچنین استقاللی ها مواجه شد مذاکراتی 
جدی با سپاهانی ها داشته و حتی گفته می شود 
به توافق نیز رسیده اســت. این بازیکن کارساز 
البته هیچ قراردادی با سپاهان امضا نکرده چرا 
که نمی خواهد قبل از فینال جام حذفی کشور 
برای خودش حاشــیه درســت کند ولی گفته 
می شود این توافق جدی است و او فصل آینده 
را در جمع زردپوشــان اصفهانی سپری خواهد 
کرد!هر چند ایــن بازیکن به دلیــل اخراج در 
دیدار نیمه نهایی، جام حذفی برابر نفت مسجد 
سلیمان و بازی فینال را از دست داد. جالب آنکه 
اســدی در واکنش به برخی شایعات مبنی بر 
اینکه به دلیل رفتن به یک تیم خارجی، عمدی 
اخراج شده اســت، تصریح کرد: »من درباره 
مسائلی که برخی عنوان می کنند و تعدادشان 
هم خیلی کم است، صحبتی ندارم و از هواداران 
واقعی تراکتــور و مردم خــوب آذربایجان هم 
تشکر می کنم که همیشه حامی من بودند. در 
ایران هســتم و همچنان در تمرینات تراکتور 
شرکت می کنم، چون اعتقادم این است داور 
اشــتباه کرد و امیدوارم کارت زرد دوم مرا پاک 
کنند تا بازی فینال را از دســت ندهم! دوست 
دارم با تراکتور یک جام باالی سر ببرم!« در این 
میان شاید شاکی ترین فرد یحیی گل محمدی 
باشد. سرمربی پرسپولیس حاال تنها امیدش 
مدیــر برنامه های رضا اســدی اســت چرا که 
مدیران تیمش نمی توانند پول نقد درخواستی 
این بازیکن را مثل سپاهانی ها تامین کنند! رضا 
اسدی بازیکنی دوپســته است که می تواند در 
دفاع میانی و هافبک دفاعی بازی کند. یحیی 
گل محمدی نیز بر اساس همین توانایی قصد 

دارد این بازیکن را بخرد.

در حاشیه

وز عکس ر

خداحافظی احساسی 
ایران پوریان با هواداران

محمد ایران پوریان با انتشــار پســتی 
احساســی پس از دو ســال حضور در 
سپاهان از این تیم جدا شد.این بازیکن 
در بخشی از  پســت خداحافظی خود 
نوشــته اســت:» دقیق که می شــوم، 
می بینم جز خاطرات خوب و بی نظیر از 
دوسال زندگی در اصفهان هیچ چیز در 
ذهنم باقی نمانده و همین برای خوب 

شدن حالم کافی است. یا حق.«  
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

 افزایش ۸.5 درصدی ظرفیت سرویس های بهداشتی
 شهر اصفهان

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: شهر اصفهان با حدود دو میلیون نفر جمعیت و 
حدود ۵۵ هزار هکتار وسعت، نیاز به توجه، خدمت رسانی بهینه و یاری رسانی به مردم در حوزه های 
مختلف دارد.حسین امیری با بیان اینکه امکانات اصفهان به عنوان یک کالن شهر در سطح جهان 
باید زیبنده پذیرش گردشگران، مسافران و دوستداران این شهر باشد، تاکید کرد: نمی توان ادعای 
گردشگر پذیر بودن داشــت، اما بســترهای الزم آن را فراهم نکرد؛ باید تمام متولیان امر دست به 
دســت هم داده تا بتوانند چهره این شهر را به عنوان یک جهان شــهر معرفی کنند.معاون خدمات 
شهری شهردار اصفهان ادامه داد: یکی از مشــکالتی که در پذیرش گردشگران در شهر وجود دارد، 
تامین خدمات مورد نیاز آنها به ویژه کمبود ســرویس های بهداشــتی در سطح شهر است.امیری 
تاکید کرد: با توجه به انتخاب شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار ســالمند، باید شرایطی را برای 
تامین رفاه حال بیشــتر ســالمندان فراهم کرد که یکــی از نیازهای آنها خدمات ســرویس های 
بهداشتی است، بنابراین با توجه به کمبود تعداد این امکان در شهر باید نسبت به افزایش ظرفیت 
خدمات دهی در این زمینه اقدام کرد.وی با بیان اینکه در شــهر اصفهان مناطق ســه، پنج و شش 
از نظر تعداد ســرویس های موجود، باالترین تعداد را بــه خود اختصاص داده اســت، گفت: در 
مناطق دو، ۱۱و ۱۵ کمترین تعداد سرویس های بهداشــتی وجود دارد که با برنامه ریزی های شده 
این کمبودها برطرف خواهد شــد.معاون خدمات شــهری شهردار اصفهان با اشــاره به استاندارد 
تعداد چشمه های بهداشــتی نســبت به جمعیت، تصریح کرد: بر اساس شــاخصه های تعیین 
شده، استاندارد تعداد این چشمه ها نســبت به جمعیت موجود در شــهر اصفهان ۳۶۰ عدد بوده 
و این در حالی اســت که در حال حاضر با کمبود ۱۱۹ نقطه ســرویس بهداشتی مواجه هستیم؛ در 
همین راستا با توجه به ضرورت وجود سرویس بهداشــتی عمومی در مسیرهای پر تردد شهر، در 
تالش برای افزایش تعداد آن ها هســتیم.امیری افزود: تا پایان ســال جاری تعداد ۲۰ سرویس 
 به مجموع ســرویس های بهداشتی ســطح شــهر افزوده خواهد شود که شــامل ۸.۵ درصد از 

مجموع آن است.
 

 سازمان عمران شهرداری اصفهان در تولیدات امسال
 رکورد زد

 مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان گفت: رکورد میزان تولیدات مصالح، آسفالت، بتن 
و قطعات بتنی این سازمان در ســال جاری شکسته شده اســت.مجید طرفه تابان اظهار کرد: در 
زمینه تولید مصالح در پنج ماه نخســت سال گذشته در بخش اســتخراج سنگ الشه ۲۷۱ هزار و 
۳۶۴ تن تولید شــده که در پنج ماهه نخست ســال جاری این رقم به ۵۱۲ هزار و ۸۹ تن رسیده و 
رشد ۸۹ درصدی داشته است.مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان ادامه داد: در بخش 
مصالح، تولید پنج ماهه ابتدای سال گذشــته ۳۴۴ هزار و ۹۱۳ تن بود که در مدت مشابه امسال 
به ۵۸۷ هزار و ۴۹۷ تن افزایش یافته و ۷۰ درصد رشد داشته است.وی اظهار کرد: میزان آسفالت 
تولید شده در ســازمان عمران شهرداری طی پنج ماهه نخست ســال ۹۸، ۶۲ هزار و ۶۸۰ تن بوده 
که در پنج ماهه نخســت امســال به عدد ۶۶ هزار و ۳۵۳ تن رسیده و رشد شــش درصدی را در 
این بخش داشــته ایم.طرفه تابان گفت: میزان بتن تولید شــده در ســازمان عمران شهرداری در 
پنج ماهه نخست ســال گذشــته ۷۹ هزار و ۶۱۱ تن بوده است و در مدت مشــابه امسال ۹۵ هزار 
و ۷۲۳ تن بوده که ۲۰ درصد رشــد را نشــان می دهد.وی خاطرنشــان کرد: قطعــات بتنی تولید 
شده ســازمان عمران در پنج ماهه نخســت ســال گذشــته ۵۵ هزار و ۱۳۴ قطعه بود که در پنج 
 ماهه نخســت امســال این میزان به ۸۸ هزار و ۵۵۹ قطعه افزایش یافته و رشــد ۶۱ درصدی را 

نشان می دهد.

در دیدار رییس موسسه فرهنگی اکو با شهردار اصفهان مطرح شد:

احیای دفتر اکو در اصفهان  

شهردار اصفهان در دیدار با رییس موسسه فرهنگی اکو) نهاد فرهنگی 
سازمان همکاری های اقتصادی اکو( با اشاره به سابقه تاریخی شهر 
اصفهان گفت: عالوه بر این سبقه پررنگ، در طول سال های گذشته نیز 
رشد این شــهر در همه زمینه ها از جمله توسعه معابر عمومی، توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و حمل ونقل عمومی 

بسیار پرشتاب بوده است.
 به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان،قدرت ا... 
نوروزی بــا بیان اینکــه نگاه ما نگاهــی فرهنگی اســت و معتقدیم 
فرهنــگ می تواند راه گشــای بســیاری از امــور باشــد، تاکید کرد: 
در گذشــته برای همــکاری با اکو اعــالم آمادگی کرده ایــم و باز هم 
اعالم آمادگــی می کنیم؛ اما ایــن موضوع پیگیــری و تالش جدی 
اکو را نیــز می طلبد. به گفتــه وی، از دو ماه پیش تاکنــون، به ابتکار 
شــهرداری اصفهان و بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه موضوع 
برگزاری نشســت ویدئویی شــهرداران شــهرهای کشــورهای عضو 
 ســازمان اکو جهت تبادل تجربیــات مقابله با بحــران کرونا در حال 

پیگیری و اقدام است. 

پیشنهاد برگزاری هفته های فرهنگی شهرهای کشورهای عضو اکو
شــهردار اصفهان همچنین پیشــنهاد برگزاری هفته هــای فرهنگی 
شهرهای کشورهای عضو اکو در مقر این موسســه در ایران را مطرح 
کرد و گفــت: این ابتکار می توانــد با حضور شــهرداری اصفهان و اکو 
اجرا شود و ســایر شــهرها نیز برای این موضوع اقدام کنند. نوروزی، 
ســالن همایش های بین المللی اصفهان را ظرفیــت بی بدیلی برای 
نشســت های گوناگون سران و وزرای کشــورهای عضو اکو دانست و 
گفت: اکو می تواند برنامه هایی را برای اســتفاده از ظرفیت این مرکز 
تدارک ببیند.رییس موسسه فرهنگی اکو که چندماهی است ریاست 
موسسه فرهنگی اکو را برعهده گرفته است نیز در این جلسه از تمایل 
جدی خود برای احیای دفتر اکو در اصفهان خبر داد.»ســرور بختی« 
افزود: برداشتن گام های عملی به جای تعریف کردن پروژه های بزرگ، 
راهکار اصلی هر تعاملی است و در این زمینه با شهردار اصفهان موافق 
هســتم.بختی، تصریح کرد: برای مثال، نشســت ویدئویی مشترک 
شهرداران شهرهای عضو اکو به ابتکار شهرداری اصفهان، همکاری در 
زمینه گردشگری فرهنگی و ســالمت و برگزاری رویداد »نوروز بدون 

مرز« به میزبانی اصفهان با حضور سفرای کشورهای عضو اکو  در ایران 
می تواند از جمله این گام های عملیاتی باشد.

اصفهان؛ پایتخت صنایع دستی اکو
رییس موسســه فرهنگی اکو با اشــاره به اینکه این موسسه ایده ای 
را با عنوان »اکوآرت« در دســتور کار قرار داده است تا شهری با عنوان 
پایتخت صنایع دســتی منطقه اکو نام گذاری شــود و فعالیت های 
مربوط به این حــوزه را به پیش ببرد، افزود: ابتــدا تصمیم بر این بود 
که تهران به عنوان مقر موسسه اکو این عنوان را کسب کند، اما اکنون 
که به اصفهان سفر کردم، باتوجه به تعداد هنرمندان صنایع دستی در 
این شهر و دو برند جهانی اصفهان در حوزه صنایع دستی از جمله شهر 
خالق، الزم است این تصمیم تغییر کند و اصفهان به عنوان »پایتخت 
صنایع دستی اکو« انتخاب شــود. بنابراین ما بررسی این تغییر را در 

دستور کار قرار خواهیم داد.   

 تاریخچه شکل گیری موسسه فرهنگی اکو
موسسه فرهنگی اکو نهاد فرهنگی ســازمان همکاری های اقتصادی 
)اکو( است که در سال ۱۳۷۴ تاسیس شده  و مرکز آن در  تهران قرار 
گرفته است. سازمان همکاری های اقتصادی )ECO( ، یک سازمان 
منطقه ای است که در سال ۱۹۸۵ توسط دولت های ایران ، پاکستان و 
ترکیه به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان 
کشورهای عضو تاســیس شد.در سال ۱۹۹۲ ســازمان اکو گسترش 
یافت و هفت عضــو جدید از جمله جمهوری اســالمی افغانســتان، 
جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقســتان، جمهوری قرقیزســتان، 
جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان به آن اضافه 
شدند.پس از تبدیل شدن سازمان RCD به سازمانECO و افزایش 
تعداد کشورهای عضو به ده کشور، این سازمان به عنوان یک سازمان 
منطقه ای نقش ویژه ای پیدا کرد.کشورهایی که دارای فرهنگ و تاریخ 
مشترک هســتند و در یکی از اســتراتژیک ترین مناطق جهان واقع 
شــده اند.با این پیش زمینه ، نیاز به احیای بخش فرهنگی احساس 
شد.موافقت رسمی با تاسیس موسســه فرهنگی تحت عنوان فعلی 
خود سرانجام با امضای اساسنامه آن در سومین اجالس ساالنه اکو 
 که در ۱۵-۱۴ مارچ ۱۹۹۵ در اسالم آباد پاکستان برگزار شد با رویکرد 
» تحکیم قرابت های فرهنگی، پیوندهای معنوی و روابط دوســتانه 
میان ملت های کشــورهای عضــو از طریق روش هــای اجتماعی و 

فرهنگی به صورت تئوری و عملی« محقق شد.

گالری شــماره ســه موزه هنرهای معاصر اصفهان 
وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان از سی ام مردادماه امسال میزبان 
نمایشــگاهی متفــاوت از هنر نور با عنــوان »خط 
روشن« است.به گفته دســت اندرکاران این موزه، 
نمایشگاه گروهی »خط روشــن« در تالش است 
بــا بهره گیری از علــوم و فنون در هنــر و همچنین 
دســتاوردهای تکنولوژیک جدید، مطالعه را برای 
رســیدن به بعضی از شــکل ها و قالب های جدید 
اجرایی در هنر هموار سازد. در این میان نور به عنوان 
عنصری مستقل و قابل کنترل در خدمت هنرمند و 
تفکر او قرار می گیرد و با تغییر رنگ و تعیین میزان 
شدت نور، هنرمند می تواند نوعی جدید از کاربرد نور 

و ارائه مفاهیم را در آثارش وارد کند.
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهــان درباره برپایی 
این نمایشــگاه اظهار داشــت: »خط روشــن« با 
همکاری گالری طراحی هنر که از گالری های معتبر 
تهران است، برپا شده و ۳۳ اثر از هنرمندان شاخص 
کشــور به ویژه در حــوزه طراحــی در آن به نمایش 

گذاشته شده است.
مهدی تمیزی، خط روشن را نمایشگاهی متفاوت 

در حوزه هنرهای تجســمی دانســت و افزود: این 
آثار تلفیقی از هنر و تکنولوژی نور اســت و زمانی که 
مخاطب وارد نمایشگاه می شــود تعدادی طراحی 
می بیند، اما به جــای اینکه خطــوط طراحی رنگ 
داشته باشند و روی صفحه سفید دیده شوند، بر اثر 
اصابت نور نورانی هستند و خطوط روشن است و با 
دیدن نور اســت که طراحی هر اثر درک می شود، نه 
اینکه نور به اثر تابانده شده باشد؛ در واقع مخاطب 
باید آثار را از نزدیک ببیند تــا متوجه تکنیک به کار 

رفته در آنها شود.
وی، درباره شــیوه متفاوت برپایی این نمایشگاه 
نسبت به نمایشگاه های معمول هنرهای تجسمی 
ادامه داد: گالری موزه هنرهای معاصر که این آثار در 
آن به نمایش گذاشته شده کامال تاریک شده و خود 
آثار نور را می تابانند و نیازی بــه نورپردازی ندارند. 
تابلوها از مکانیزمی از نور بهره برده اند که نســبت به 

دیگر نمایشگاه ها ویژه است.
وی، درباره سابقه هنر نور)الیت آرت( گفت: از ابتدای 
قرن بیســتم و با پرداختن به هنر معاصر و مدرنیزه 
شــدن هنر بســیاری از هنرمندان جهان به هنر نور 
پرداختند که البته ســابقه آن در دنیا بیشتر از ایران 
است. هنور نور نیز مانند هنر صوت یکی از بخش های 
هنر اســت، اما در ایران در مقایسه با هنر کالسیک 

کمتر به این دو گونه هنر پرداخته شده است.
تمیزی، نمایشگاه خط روشن را نخستین نمایشگاه 
موزه هنرهای معاصر اصفهان طی سه سال گذشته 

دانســت که تنها به هنر نور اختصــاص یافته و ابراز 
امیدواری کرد این نمایشــگاه مــورد توجه جامعه 

هنری قرار گیرد.
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با تاکید بر اینکه 
به دلیل شــیوع ویــروس کرونا نمایشــگاه »خط 
روشن« نخستین نمایشگاه موزه هنرهای معاصر 
اصفهان بوده که در ربع قرن گذشــته بدون مراسم 
افتتاحیه برپا شده، بیان کرد: سالمت جامعه برای 
ما مهم بود و از بازدیدکنندگان نیز درخواست می کنم 
حتما پروتکل های بهداشتی به ویژه زدن ماسک را 

رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه »خط روشن« تا ۲۸ 
شهریورماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان میزبان 
آثاری از فرهاد ابراهیمی، میترا ارباب ســلجوقی، 
علیرضا آدمبکان، افشــین باقری، سهیل حسینی، 
کامبیز درمبخش، پری زنگنه، صحــرا طباطبایی، 
قدرت اله عاقلــی، مجید عباســی فراهانی، هادی 
عرب نرمی، محســن غالمی، ســروناز فارســیان، 
الناز فرح اللهی، شکوفه فالح، امیر کبیرنژاد، مهسا 
کریمی زاده، پریدخت مشــک زاد، الهــه مقدمی، 
زینب موحد، نزار موســوی نیا، علی ندایی و شادی 

نویانی است.
گفتنی است؛ عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه 
می تواننــد هــر روز از ســاعت ۹ تــا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ 
)جمعه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰( به موزه هنرهای معاصر 

اصفهان واقع در خیابان استانداری مراجعه کنند.

 آثار »خط روشن« روی دیوارهای موزه هنرهای 
معاصر اصفهان

تنظیم 243سند اجاره موقوفات در شهرستان اصفهان ناحیه دو 
رییس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو اظهار داشت: یکی از وظایف ذاتی و اصلی 
سازمان اوقاف و امور خیریه، حفظ، حراست و صیانت از موقوفات است و در راستای تحقق این رسالت 
بزرگ همواره پیگیری های جدی از سوی کارشناســان اوقاف برای استیفای حقوق موقوفات صورت 
می پذیرد. حجت االسالم روح ا... بیدرام   افزود: به همین منظور و از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد 
۲۴۳سند اجاره موقوفات در شهرستان اصفهان ناحیه دو  تنظیم یا تجدید شده است.رییس اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو گفت:  اســناد اجاره تنظیمی مربوط به موقوفات متصرفی و 
اشتراک التولیه است. بیدرام،  پرداخت حقوق موقوفات را در اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش 
موثر دانست و تاکید کرد: بسیاری از موقوفات در کشور با نیات عام و امور عام المنفعه به ثبت رسیده 
اســت که همواره برکات فراونی برای مردم به ویژه افــراد نیازمند دارد؛ از این رو هــر چه متصرفان و 
مستاجران نسبت به پرداخت حقوق موقوفات اقدام کنند به افراد نیازمند بیشتری می توان کمک کرد.

صدور دو سند ملکی به نام امامزاده علی ابن محمد باقر )ع( کاشان 
رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت برای موقوفات و اراضی 
و مستقالت موقوات شهرستان کاشان در دستور کار است، اظهار کرد: در یکی از مهم ترین موارد دو 
جلو سند مالکیت به نام امامزاده علی ابن محمد باقر )ع( صادر شده است. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه کاشان، مسلم محمودزاده افزود:ارزش این اسناد دو میلیارد تومان بوده 
است، این امالک شخصی بوده و برای توسعه آستان امامزاده علی ابن محمد باقر )ع( خریداری 
شده است.رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان ادامه داد: در سال جاری وقف جدید داشتیم که 

البته هنوز این امالک ثبت رسمی نشده و تنها در حد تنظیم وقف نامه بوده است.

مدرسه مجازی حسینی در اصفهان راه اندازی شد
رییس اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان از راه اندازی مدرســه 
مجازی حسینی، ویژه خانواده طالب و مبلغان خبر داد.مجید شجاعی با بیان این که مدرسه مجازی 
حســینی در قالب پنج درس برگزار می شود، اظهار داشــت: معماری عزاداری، خانواده حسینی، 
احکام عزاداری، زمینه های اجتماعی عاشورا و دستاوردهای اجتماعی عاشورا، عناوین این مدرسه 
مجازی را تشکیل می دهند.رییس اداره آموزش های کاربردی مبلغان از برگزاری مدرسه مجازی 
در ۵۱ جلسه آموزشی خبر داد و تصریح کرد:  جلســه آموزشی به صورت فایل صوتی در اپلیکیشن 
روزبرگ قرار گرفته است و عالقه مندان می توانند با نصب این نرم افزار از نشانی dte.bz/rooz به 

فایل های صوتی دسترسی پیدا کنند.

افزایش سرانه ورزشی منطقه 14 با افتتاح سه ورزشگاه
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: در آینده نزدیک سه ورزشگاه در این منطقه بهره برداری و در 
اختیار شهروندان قرار می گیرد.علی شمسی اظهار کرد: دو ورزشگاه »رستم« واقع در محله ارزنان 
و »ســهراب« واقع در محله عمان سامانی مطابق با اســتانداردهای روز دنیا در حال احداث است.

وی افزود: ورزشگاه سهراب به مساحت یک هزار و ۴۰۰ مترمربع است که ۹۵۰ متر مربع آن شامل 
ساختمان اداری و سالن ورزشی و رزمی است و به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.مدیر منطقه 
۱۴ شهرداری اصفهان ادامه داد: ورزشگاه رستم در محله ارزنان به وسعت یک هزار و ۸۰۰ متر است 
که یک هزار و ۳۰۰ متر مربع آن سالن توپ و تور و ۵۰۰ مترمربع آن ساختمان اداری در دو طبقه است 
که به زودی افتتاح می شود.وی با بیان اینکه در منطقه ۱۴ شهرداری یک ورزشگاه مشارکتی نیز در 
شهرک امام حسین )ع( در حال احداث است، تصریح کرد: این ورزشگاه دو هزار مترمربع وسعت 

دارد و در سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

تسهیل نظارت بر عملکرد 
نیروهای رفع تخلفات 

شهری اصفهان
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان گفت: نظارت بر عملکرد و 
رفتار نیروهای ایــن اداره کل با کددار کردن آنها 
تسهیل می شود.حسن محمدحسینی اظهار 
کرد: در حــال حاضر نیروهای رفــع تخلفات 
شــهری اصفهان دارای کد شناسایی شده اند 
تا شــهروندان در صورت رضایت یــا نارضایتی 
از نحوه عملکرد آنها بتوانند مــوارد را به مراجع 
نظارتی اعــالم کنند.وی افزود: بــرای کارکنان 
این اداره پرونده شخصی تشــکیل شده تا بر 
اســاس ۲۱ شــاخص در بخش های مختلف 
از جمله نــوع برخورد بــا شــهروندان، میزان 
ماموریت و عملکرد به صــورت روزانه و ماهانه 
مورد ارزیابی قرار گیرند.مدیر کل پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه شهروندان با اعالم کدهای نیروهای رفع 
تخلفات شــهری می توانند نظر خود نسبت به 
عملکرد آنها را به سامانه ۱۳۷ اعالم کنند، تصریح 
کرد: نتیجه گزارش ناظران و تماس شهروندان 
با ســامانه ۱۳۷ یکی از مالک های مهم برای 
ارزیابی کارمندان است.محمدحســینی ادامه 
داد: به ماموران خاطی پس از حضور ناظران در 
محل ماموریت و تحقیــق در مورد نوع عملکرد 
آنان تذکر داده خواهد شد.وی تاکید کرد: رفتار 
کارکنان رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
باید در برخورد با خاطیان بیانگر فرهنگ عمیق 
مردم اصفهان باشد، زیرا نگاه های زیادی رفتار 
آنان را بررسی می کند. محمد حسینی با بیان 
اینکه در بخش سالمت روانی نیز برای ماموران 
پرونده سالمت تشکیل شده تا در صورت نیاز 
جلسات مشــاوره برای تصحیح نحوه برخورد 
این افراد برگزار شــود، افزود: این کارکنان در 
خط مقدم و رکن مهم اداره کل پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری هستند؛ از این رو سعی شده 
با برگزاری کالس های آموزشــی و گفت وگو با 
برخی کارمنــدان، تغییرات رفتــاری را برای 
هرچه بهتر کردن عملکــرد آنان در خصوص 

رفع تخلفات شهری اعمال کنیم.

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم، دویست و نود و چهارمین جلسه 
رسمی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ شــورای اسالمی شــهر انجام خدمات امور فنی ادوات 
موتوری سبک و ســنگین شــهرداری اعم از مکانیکی، تعمیرگاه، سرویس کاری 
)تعویض روغن- گریسکاری- برق خودرو(، را از طریق مناقصه عمومی به افراد فنی 

و ماهر و واجد شرایط و برای مدت یکسال واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد 
مناقصه به شــهرداری مراجعه و یا بــا تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مســئول امور 

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
  آخریــن مهلــت دریافــت و تحویل اســناد و محــل آن: ســاعت ۱۳/۳۰ روز 
 پنج شــنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۰، دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع در واحد حراست 

شهرداری مرکزی
  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۲ در محل شهرداری 

شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(
 به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  پیشنهاد دهندگان باید حداقل ۵ درصد مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکی 
و یا وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر 

شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به 

ترتیب نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

آگهی مناقصه )مرحله دوم- نوبت دوم( 
 واگذاری انجام خدمات امور فنی ادوات موتوری سبک و سنگین شهرداری اعم از مکانیکی، تعمیرگاه، سرویس کاری

 )تعویض روغن- گریسکاری- برق خودرو(

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:964123
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کرونا دنیا را تغییر داده است و همه جهانیان مجبور به زندگی 
در قرنطینه اجباری شــده اند، اما آیا این دنیای ناشناخته 
برای همه اینگونه اســت؟ خب پاســخ منفی است، شاید 
بشود گفت که این دنیا شبیه به دنیای درون گرایان است و 
استفاده از تجربه آن ها برای گذراندن بهتر قرنطینه و استفاده 
بهینــه از زمان های خود بهترین گزینــه ممکن خواهد بود. 
افراد درون گرا لزوما افرادی ساکت نیستند و اینطور نیست 
که از رفتن به یک رویداد یا مهمانی خجالت بکشــند، آن ها 
خیلی راحت دوست پیدا می کنند و ممکن است به سفری 
چند روزه بروند و در یــک برنامه تور نیز شــرکت کنند؛ اما 
خب شاید نیاز باشــد چند روز در هفته، مدتی از روز را برای 
خودشان خلوت کنند و برنامه آرامی به صورت شخصی برای 
خود تنظیم کنند. پس از این برنامه آرام بخش آن ها بار دیگر 
به معاشرت با دوستان می پردازند، یا ممکن است پس از 
سفری چند روزه مدتی را تنها در آپارتمان شان بمانند و پس 
از مدتی به محل کار خود باز گردند.خب پس به نظر می رسد 
یادگیری مهارت های آن ها بتواند تا حــدود زیادی به همه 
افراد جهان کمک کند، چرا که در حال حاضر همگی شرایطی 
شبیه به هم داریم و در خانه قرنطینه شده ایم. پس چطور 

شبیه درون گراها باشیم. 
حتما با یادگیری این مهارت ها هیجان زده می شــوید و از 

زمانی که برای انجام پروژه های عقب افتــاده و یا مطالعه 
فهرســت کتاب های مورد عالقه به دســت آورده اید، راضی 
خواهید بود.شاید هم شــما عالقه دارید پخت نان را تجربه 
کنید یا فهرستی از فیلم های مورد عالقه را برای خود در نظر 
گرفته اید. بله اگر فعالیت های درون خانــه را متنوع کنید، 

خسته نمی شوید، مشهور است که فقط افراد خسته کننده 
و یکنواخت خسته می شوند، پس سعی کنید فعال باشید. 
با این وجود آیا باز هم یک هفته کرونایی به اندازه یک عمر 

می گذرد؟!
راز درون گرایی؛ می توانید در جمعیت تنها باشید!

سعی کنید با نرم افزارهایی همزمان در گروه های دوستان 
حضور داشته باشــید و حتی به صورت دسته جمعی بازی 

کنید یا فیلم ببینید! حتی افراد درون گرا نیز ممکن اســت 
درمواجهه با دوستان شــان احساس ســردرگمی کمتری 

داشته باشند.
بیشتر بنویسید یا بپزید!

برای زمانی که با دوســتان تان در ارتباط نیســتید، پخت و 
پز شــاید یکی از آرام ترین راه ها برای گذراندن وقت باشد. 
از پخت نان تا استفاده از دســتورالعمل های هیجان انگیز 
غذایی سراســر جهان هرکدام می توانند سرگرمی مفیدی 
باشد. نوشتن نیز یکی دیگر از راه هاست، االن بهترین فرصت 
است که اگر چیزی در ذهن دارید شــروع به نوشتن کنید. 
مثال خاطرات شما شاید بهترین موضوع برای شروع باشد، 
حتی خاطرات سفرهای گذشته نیز می تواند موضوع جذابی 

باشد، اینطور نیست؟
از فکر های جدید خودتان نترسید!

آیا تا به حال با گربه هایتــان صحبت کرده اید؟! وقتی بیدار 
می شوید و آن ها را می بینید که به شما زل زده اند! می توانید 
با آن ها صحبــت کنید.  مهم تر از همه، مهم اســت که به یاد 
داشته باشید که تنهایی در مورد تنها بودن فیزیکی نیست، 
بلکه بیشتر در مورد احساس تنهایی است. بنابراین فراموش 

نکنید که برون گرایی و درون گرایی را بررسی کنید.

آشپزی

کوفته سیخی هندی
 مواد الزم: پیاز کوچک یک عدد، گوشت بره چرخ کرده  450 

گرم،خمیر کاری  دو  قاشق غذاخوری، ماست طبیعی دو قاشق غذاخوری، 
روغن برای چرب کردن  به میزان الزم، جوانه گشنیز تازه  برای تزیین  به میزان الزم

مواد الزم جهت تهیه سس چیلی گوجه فرنگی:گوجه فرنگی  دانه 
گرفته و خرد شده 3 عدد،پودر تخم گشنیز مقدار کمی،پودر زیره  

مقدار کمی،گشنیز تازه خرد شده دو قاشق چای خوری
طرز تهیه: پیاز را داخل یک غذاساز   ریز خرد کنید  و گوشت را به آن اضافه  کنید  تا له شود . این 

روش به گوشت کمک می کند  که در طول پخت چسبندگی خوبی داشته باشد و وا نرود . در صورت 
در دسترس نبودن غذا ساز ، پیاز را قبل از مخلوط کردن به گوشت با رنده ریز ، رنده کنید . خمیر کاری 

و ماست را اضافه و کامال مخلوط کنید . مخلوط به دست آمده را به 8 قسمت تقسیم کرده و هر 
قسمت را به صورت یک سوسیس کوچک در آورده و هرکدام را به یک سیخ بکشید . آنها را به 
مدت 30 دقیقه داخل یخچال قرار دهید تا خنک شوند. برای تهیه سس چیلی گوجه فرنگی؛ 

گوجه فرنگی، ادویه، گشنیز ، نمک و فلفل را داخل یک کاسه مخلوط کنید و 30 دقیقه 
کنار بگذارید تا طعم مواد با هم ترکیب شود. کوفته سیخی هندی را  روی توری 

مخصوص گریل چرب شده به مدت 10 تا 15 دقیقه با زغال داغ کباب کرده 
و مرتب پشت و رو کنید. کباب ها را داخل بشقاب مخصوص 

پذیرایی قرار داده و با گشنیز تزیین کنید .

در این دوران کرونایی چگونه شبیه یک فرد درون گرا  باشیم!

دو جایزه بین المللی برای مستند ایرانی سوئیس وارد رقابت اسکار شد
مستند کوتاه »آشو« به کارگردانی جعفر نجفی موفق به کسب جایزه از دو 
جشنواره  در کشورهای ایتالیا و مکزیک شد. این مستند درهشتمین 
دوره جشنواره بین المللی مستند »داکومنتا« که در کشور مکزیک 
برگزار شد در نهایت توانست جایزه هیئت داوران برای بهترین فیلم 
کوتاه را از آن خود کند.  این مستند روایتگر زندگی چوپانی کودک به نام 
آشو است که در عین حال که سرگرم مراقب از گله است سودای بازیگری 
و فیلم های هالیوودی را در سر دارد.

فیلم ســینمایی »خواهر کوچک من« به کارگردانی مشترک استفانی 
شــوت و ورونیک ریموند به نمایندگی از سوئیس به بخش بهترین 
فیلم بین المللی نود و سومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار معرفی 
شد.»خواهر کوچک من« دومین تجربه کارگردانی فیلم بلند شوت و 
ریموند است که یک دهه پیش هم با »اتاق خواب کوچک من« نماینده 
سینمای سوئیس در اسکار بودند و البته نتوانستند به فهرست نامزدهای 
نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در آن زمان راه یابند.

مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در جمع مدیران، کارکنان و پیمانکاران ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم از روند اجرای پروژه جایگزینی تکنولوژی 
و تجهیزات کارگاه گاززدایی )VOD( به جای سیستم )DH( و محل اجرای 
کید بر  لن فوالدسازی بازدید کرد. مهندس عظیمیان ضمن تا توسعه سا
اهمیت تسریع اجرای این پروژه گفت: در حال حاضر فوالدهای خاص و 
پرکاربرد موردنیاز در تولید لوله های مورداستفاده در انتقال نفت و گازترش و 
برخی گریدهای خاص دیگر  با به کارگیری یک ایستگاه RH-TOP در حال 
تولید است. در گذشته فرآیند گاززدایی از طریق ایستگاه DH انجام می شد، 
ولی از نظر کمیت و کیفیت جوابگوی نیاز امروز نبود و مدتی است که از مدار 
تولید خارج شده است. اکنون بناست تا با استفاده از برخی زیرساخت های 
موجود در مکان این ایستگاه، یک واحد گاززدایی دوقلو VOD، مجهز به پمپ 
ایجاد خأل مکانیکی نصب  شود. با به روزرسانی این تکنولوژی و استفاده از 
سیستم جدید، عالوه بر افزایش ظرفیت این قبیل محصوالت، به لحاظ کیفی 
هم به رشد فزاینده ای دست خواهیم یافت؛ ضمن اینکه ظرفیت فعلی تولید 
ذوب های کیفی گاززدایی شده یک میلیون تن است که با نصب ایستگاه جدید 
به بیش از  2 میلیون تن خواهد رسید.وی، رعایت دستورالعمل های ایمنی و 
انسجام در کار تیمی را در روند اجرای این پروژه بسیار حائز اهمیت دانست و با 
تاکید بر اینکه با اجرای این پروژه از واردات بخش دیگری از محصوالت خاص 
بی نیاز خواهیم شد، گفت: کاهش گازهای محلول در فوالدهای تولیدی ارزش 

افزوده اقتصادی و سودآوری بیشتر برای سهام داران شرکت در پی دارد.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری شرکت فوالد مبارکه نیز  در تشریح 
چگونگی اجرای این پروژه گفت: با تاکید مدیریت ارشد شرکت، افزایش 
کمی و کیفی تولید فوالد مقاوم به گازترش در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
 VOD مداوم به عنوان یک محصول ویژه و جدید و به کارگیری تکنولوژی
به عنوان یکی از سیستم های گاززدایی به روز در فرآیند تولید فوالد در دستور 
کار این ناحیه قرار گرفت.غالمرضا سلیمی،  کاربرد این سیستم را برای خارج 
کردن گازهای محلول در مذاب از طریق ایجاد خأل و افزایش خواص مکانیکی 
و مقاومت به خوردگی فوالد تولیدی اعالم و اضافه کرد: بر اساس تصمیمات 
گرفته شده قرار است سیستم twin VOD  به جای سیستم گاززدایی قدیمی 
)DH( این ناحیه مستقر شود.وی، از اجرای مراحل پایانی دمونتاژ سامانه 

قدیم خبر داد و گفت: این پروژه به زودی وارد فاز دوم خواهد شد که شامل 
اجرای فونداسیون و سیویل کارگاه جدید است.سلیمی با اشاره به اینکه در 
فصل گرم سال برای همکاری با برق منطقه ای هنگام پیک مصرف برق، 
اختصاص برق به واحد فوالدسازی کاهش می یابد، گفت: به همین منظور 
به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که با همکاری سایر واحدهای شرکت، 
لیت های توسعه ای، تعمیراتی و بهینه سازی از جمله تغییر سیستم  فعا
گاززدایی و پیش نیازهای نصب جرثقیل 320 تن سالن فوالدسازی را در 
این فصل که به ناچار با کمترین ظرفیت تولید کار می کنیم، انجام دهیم.به 
گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه، برای 
انجام این پروژه مقدمات زیرساختی مهمی باید صورت می گرفت که از جمله 
کت های کوره های پاتیلی، تعویض  آن ها می توان به جابه جایی مسیر دا
پایپینگ ها در عمق 12 متری زمین، نصب فونداسیون مجدد، نصب اسکلت 
فلزی و نصب لوله هایی با قطر 2 متر در ارتفاع 40 متری اشاره کرد.وی با بیان 
اینکه انجام این حجم از اقدامات و بهینه سازی ها در طول چند ماه گذشته، 
در کمترین زمان ممکن در نوع خود بسیار مهم و کم نظیر بوده است، گفت: در 
فرصت اجرای این پروژه همچنین عملیات نصب دیوارهای جداکننده مسیر 
مکش غبارهای کوره های پاتیلی با هدف بهبود هرچه بیشتر فرآیندهای 
زیست محیطی و بهتر شدن فرآیند تولید انجام شد.سلیمی در ادامه از 
پیش بینی چند مسیر جدید برای تسهیل روند بازدید میهمانان با همکاری 
واحد مهندسی صنایع، مهندسی کارخانه و  روابط عمومی شرکت در خالل 
اجرای پروژه اصلی خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، میهمانان با ایمنی و 
کیفیت بهتری قادر خواهند بود از تجهیزات ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت بازدید کنند و بهره الزم را ببرند.مدیر ناحیه فوالدسازی فوالد 
مبارکه، زمان آغاز اجرای پروژه جایگزینی و به روزرسانی سیستم گاززدایی 
را ابتدای مردادماه و اتمام آن را پایان سال جاری اعالم کرد.وی در بخش 
پایانی سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر نیز با استفاده از سیستم های 
گاززدایی در واحد RH، فوالدهای مخصوص محیط نفت و گازترش و 
فوالدهای ویژه صنایع خودروسازی در حال تولید است، اما با بهره برداری از 
سیستم جدید، تولید کمی و کیفی بسیاری از انواع فوالدهای خاص پرکاربرد 

در صنایع یادشده به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

  گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل راه آهن و پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد این محصول، طی آیین ویژه ای چهارشنبه 5 شهریور ماه از سوی 
نیره پیروز بخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
به منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اعطا شد .این آیین با 
حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران ، مهدی صادقی نیارکی معاون امور 
صنایع وزارت صمت ، مرتضی جعفری معاون  بازرگانی و بهره برداری راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران ، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، مهدی نصر معاون 
برنامه ریزی و توسعه ، حسین دیباجی مدیر کیفیت ، مرتضی شیرین پرور 
مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان و محمود فرمانی مدیر کل استاندارد 
استان اصفهان ،  در سالن اجتماعات سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این آیین گفت: ذوب آهن اصفهان 
به عنوان یک تولید کننده مهم فوالدی کشور از توانایی باالیی برخوردار 
است و تولیدات این شرکت در سطح خاورمیانه و جهان مطرح است.

وی افزود : ریل تولید شده در ذوب آهن اصفهان در مدت کمی توانست 
 استاندارد ریل ملی را پاس کند و این امر نشان دهنده کیفیت باالی این 

محصول است.
پیروزبخت اظهار داشت: نگرش نسبت به استاندارد باید تغییر کند و هرگز 
نباید نگاه اجباری به این مقوله داشته باشیم. همچنان که استاندارد ملی 
برای ریل نیز به صورت اجباری نبود بلکه این امر به صورت اختیاری و تشویقی 
صورت گرفت. رییس سازمان ملی استاندارد ایران ، تولید ریل را یک افتخار 
برای کشور دانست و گفت: با توجه به سابقه ای که در همکاری برای تدوین 
استانداردهای محصوالت فوالدی دارم ، از نقش پیشکسوتان در این امر آگاه 
هستم و از پیشکسوتان این عرصه دعوت کردم که در این مراسم حضور داشته 
باشند و خوشبختانه دو پیشکسوت ذوب آهنی ، مهندس منوچهر توفیقی 
و مهندس یلتقیان در اینجا حضور دارند.مهدی صادقی نیارکی، معاون امور 
صنایع وزارت صمت نیز در این مراسم ، استاندارد را زمینه ساز توسعه صادرات 
توصیف کرد و گفت : باید از مسئولین و تالشگران ذوب آهن اصفهان تقدیر 
ویژه به عمل آورد  که در شرایط سخت کنونی و با وجود مشکالت مختلف، 
محصول مهمی همچون ریل را تولید کردند .وی ، حرکت ذوب آهن اصفهان 

به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر را حاصل خبرگی در مدیریت 
این شرکت دانست و گفت : تولید ریل افزایش حس خوداتکایی در کشور 
را به همراه داشت و مانع خروج ارز از کشور  شد .معاون وزیر صمت با اشاره 
به سه بازدید خود از ذوب آهن اصفهان گفت : این شرکت تجهیزات بسیار 
پیشرفته ای برای تولید و تست ریل نصب کرده و این امر تضمین کننده امنیت 
برای حمل و نقل ریلی است .منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در این آیین گفت : اندیشه تولید ریل از سال 72 در ذوب آهن اصفهان وجود 
داشت و مرحوم دادمان نیز پیگیر تولید این محصول بود .وی افزود: ترکیبی 
از تجربه و تعهد موجب شد تا این شرکت بتواند، ریل استاندارد را تولید کند 
و هم اکنون این محصول در سبد محصوالت ذوب آهن موجود است و در 
محورهای مختلف خط آهن کشور استفاده می شود .مدیرعامل ذوب آهن، 
فرآیند تولید ریل را در سه بخش، تولید شمش، نورد محصول و تست ریل 
تشریح کرد و افزود : این شرکت برای تولید انواع ریل ، راه بسیار دشواری 
را طی نکرد و امروز بر اساس استاندارد ، تلرانس این محصول میکرونی 
است .یزدی زاده، از مسئولین سازمان ملی استاندارد به جهت سرعت و 
کیفیت تدوین این استاندارد قدردانی کرد وابراز امیدواری کرد که ذوب 
آهن اصفهان بتواند دیگر محصوالت فوالدی مورد نیاز کشور را نیز تولید کند.

مرتضی جعفری، معاون  بازرگانی و بهره برداری راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران نیز طی سخنانی تولید ریل در کشور را یک اقدام مهم در جهت توسعه 
 حمل و نقل ریلی توصیف کرد و گفت : امیدوارم به زودی شاهد صادرات این 

محصول باشیم .
محمود فرمانی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان نیز در ابتدای این آیین، 
گزارش روند اعطای پروانه کاربرد عالمت استاندارد ریل راه آهن به ذوب آهن 
اصفهان را تشریح کرد و اظهار داشت : این شرکت تنها تولید کننده ریل در 
غرب آسیاست و امروز استانداردی را کسب می کند که به نظارت تمام دستگاه 
های متخصص مربوط به خود تدوین شده است.وی با اشاره به پیگیری های 
لی که به عنوان جهش تولید  سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: در سا
 نام گذاری شده است ، استاندارد سازی تولیدات ملی ، افتخاری برای کشور 

محسوب می شود .

در بازدید از ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم: 

ظرفیتتولیدمحصوالتویژهدرفوالدمبارکهدوبرابرخواهدشد
 ذوبآهناصفهانگواهینامهاستانداردملیایرانبرایتولیدریل

رادریافتکرد

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