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سال تحصیلی جدید در اصفهان همچنان با کمبود16 هزار معلم آغاز می شود؛

تکرار یک قصه تلخ
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 فاز نخست نمایشگاه
 بین المللی اصفهان آبان 
ماه بهره برداری می شود

تاملی در باب انتخاب محرم نوید کیا 
به عنوان سرمربی طالیی پوشان؛

»تکسیرا« بازیگر اصلی 
نیمکت سپاهان

3
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افتتاح 44 طرح 
 عمرانی با اعتبار 

46 میلیارد تومان 
در شهرستان فریدن
7 

 آیین آماده باش عملیاتی طرح ستاد مهر 99 شهر اصفهان
  با حضور مدیران شهری، آموزش و پرورش و پلیس راهور برگزار شد: 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

طرح ملی »سه شنبه های 
 تکریم« نسل جوان 
 را با رشادت های شهدا

 آشنا می کند

 در آستانه اجرایی شدن طرح برق
 امید در اصفهان، حاجی دلیگانی مدعی 

گرانی بی ضابطه برق شده است؛

دو روی سکه قیمت برق

سد » کوهرنگ 3 « سال 
آینده آبگیری می شود



شنبه 15   شهریور  1399 / 16 محرم 1442/ 5 سپتامبر 2020/ شماره 3060

ادامه بازداشت های جدید در عربستان سعودی 
از تازه ترین افراد بازداشت شده در عربستان سعودی به دستور ولی عهد این کشور، اساتید دانشگاه 
و قاریان قرآن هستند.حساب توئیتری »معتقلی الرأی« نوشت، مقامات سعودی اخیرا دست به 
بازداشت های جدیدی زده که شامل قاری مشهور و استاد دانشگاه می شود.بر اساس این گزارش، 
ریاض در آگوست گذشته »عبدا... بصفر« قاری مشهور و استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده را 
دستگیر کرده است.همچنین در ماه مارس »سعود الفنیسان« اســتاد دانشگاه نیز بازداشت شده 
است.از زمانی که »محمد بن سلمان« پس از کودتا علیه پسرعمویس در تابستان ۲۰۱۷ به ولی عهد 
عربستان سعودی رسید، ریاض صدها نفر از اهالی رسانه ، افراد دانشگاهی، مبلغان و فعاالن توئیتری را 
به دستور وی و به خاطر ابراز عقیده بازداشت کرده است.در همین ارتباط، اخیرا حساب توئیتری »العهد 
الجدید« از بازداشت نزدیکان »سعد الجبری« افســر اطالعاتی سابق عربستان سعودی و مخالف 

»محمد بن سلمان« ولی عهد سعودی به دستور وی خبر داد.

واکنش تند فرانسه به تحریم آمریکا علیه دادگاه الهه
دولت فرانسه به تحریم اخیر آمریکا علیه دیوان کیفری بین المللی شدیدا واکنش نشان داد و آن را یک 
»حمله خطرناک« به این مرجع قضایی دانست.لودریان همچنین با اعالم این که حرکت اخیر آمریکا به 
معنی »زیر سوال بردن همه جانبه نگری و استقالل دستگاه قضایی« است، از دولت واشنگتن خواست 
تا از این اقدام صرف نظر کند. وی افزود: »فرانســه بار دیگر بر حمایت بی دریغ خود از دیوان کیفری 
بین المللی و کارکنانش و نیز از اســتقالل نظام قضایی تاکید کرده و همواره تالش می کند تا بر مبنای 
اساسنامه رم، شرایط را برای انجام ماموریت این دیوان در عین استقالل و بی طرفی فراهم سازد.«یک 
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه اعالم کرد که اتحادیه اروپا از دیوان کیفری بین المللی 
حمایت کرده و »با هر اقدامی که به نظام قضایی کیفری بین المللی خدشه وارد کند، شدیدا مخالفت 
خواهد کرد« .دولت ایاالت متحده روز چهارشنبه »فاتو بنسوده«، دادستان دیوان کیفری بین المللی و 

نیز برخی دیگر از مسئوالن این دیوان را به دلیل پیگرد اتباع آمریکایی تحریم کرده بود.

داعش طی یک ماه 100 حمله در عراق داشته است
ارزیابی اتحادیه پژوهش ها و بررسی تروریسم )TRAC( نشان می دهد که نیروهای باقی مانده  گروه  
تروریستی داعش ۱۰۰ حمله در مناطق مختلف عراق طی فقط ماه اوت داشته اند.این اتحادیه اعالم 
کرد که میزان عملیات داعش به میزان ۲۵ درصد بیشتر از ماه ژوئیه شده است.اتحادیه پژوهش ها و 
بررسی تروریسم تاکید کرد که این حمالت در وهله نخست، در مناطقی انجام شده است که در گذشته، 
آزادشده از حضور گروه های تندرو به حساب می آمدند.عراق در پایان ۲۰۱۷ از پیروزی بر داعش بعد 
از نبردهای خونینی که بیش از سه ســال به طول انجامید، خبر داد. اما نیروهای باقی مانده داعش 

همچنان دست به حمالتی به نیروهای امنیتی در مناطق دوردست در شمال و غرب کشور می زنند.

تالش ترامپ برای قطع بودجه شهرهای تحت کنترل دموکرات ها
رییس جمهور ایاالت متحده از مقامات دولت فدرال خواست تا راه های قطع بودجه برخی از شهرهای 
تحت کنترل شهرداران دموکرات را بررســی کنند.دونالد ترامپ به طور خاص به چهار شهر نیویورک، 
پورتلند، واشنگتن و سیاتل اشاره کرده است.به گفته ترامپ، دولت او اجازه نخواهد داد تا پول مالیات 
دهندگان آمریکایی صرف شهرهایی شود که به مناطق »بی قانون« تبدیل شده اند.ترامپ طی هفته 
های گذشته از افزایش جرم و جنایت در نیویورک و دیگر شهرهای تحت کنترل دموکرات ها به شدت 
انتقاد کرده بود.رییس جمهوری آمریکا که در بحبوحه کارزار انتخاباتی اش برای ادامه زمامداری طی 
چهار سال آینده به ســر می برد از زمان آغاز اعتراض ها علیه نژادپرستی و خشونت پلیس در ایاالت 

متحده بر رعایت »نظم و قانون« تاکید زیادی کرده است.

یک کشور کوچک آفریقایی در میانه نزاع دو دشمن قدیمی گرفتار شده است؛

نیجر؛برسر دوراهی ایران و آمریکا
همزمان با تشدید تنش های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در شورای 
امنیت سازمان ملل، نیجر ناگهان خود را وسط یک نزاع کم سابقه حقوقی-

دیپلماتیک بین المللی یافته است.با فرا رسیدن ماه سپتامبر یکی از 
شدیدترین نزاع های دیپلماتیک جهان طی چند دهه گذشته به اوج خود 
نزدیک می شود. آمریکا در اقدامی که با محکومیت بین المللی مواجه شده، 
به یک سازوکار مناقشه برانگیز در برجام توسل جسته است. امری که نه 
فقط اعضای برجام، بلکه سایر اعضای شورای امنیت که عضو این توافق 
نیستند را هم درگیر کرده است.حدود دو هفته پیش، در ۲۰ آگوست، مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، به مقر سازمان ملل در نیویورک رفت و با هیاهوی 
فراوان شکایتی علیه ایران تحویل داد. این شکایت، که به ادعای مقامات 
آمریکایی یک فرآیند ۳۰ روزه برای بازگرداندن تحریم های بین المللی را 
آغاز کرد، موجی از تنش ها در شورای امنیت ایجاد کرد.پنج عضو برجام 
-سه کشور اروپایی و روسیه و چین - در کنار هشت عضو شورای امنیت، از 
جمله نیجر و اندونزی، همگی اقدام آمریکا را فاقد وجاهت قانونی دانستند. 
این کشور ها با بیان اینکه آمریکا دیگر از برجام خارج شده و حق استفاده از 
مزایای حقوقی مندرج در آن از جمله مکانیسم ماشه، را ندارد، اعالم کردند 
که آن ها »اخطاریه« یا همان شکایت آمریکا را کان لم یکن تلقی خواهند 
کرد. به عبارت دیگر، این کشور ها معتقدند که فرآیند ۳۰ روزه بازگرداندن 
تحریم های بین المللی علیه ایران هنوز آغاز نشده است.از سوی دیگر، اما 
آمریکا اصرار می کند که فرآیند سی روزه آغاز شده و چه اعضای شورای 
قطعنامه ای بدهند یا ندهند، تحریم های سازمان ملل در ۲۰ سپتامبر بار دیگر 
علیه ایران برقرار خواهند شد.در همین رابطه، مایک پمپئو اخیرا در توئیتی 
نوشت: »اگر عضوی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای 
برای تداوم رفع تحریم ها ارائه کند، آمریکا با آن مخالفت خواهد کرد. اگر 
هم هیچ قطعنامه ی ارائه نشود، باز هم تحریم ها علیه ایران در ۲۰ سپتامبر 
بازخواهند گشت. رویه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اینگونه 
است.« طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، اگر عضوی از اعضای برجام اخطاریه ای 
درباره »عدم پایبندی چشمگیر« ایران به برجام به شورای امنیت تحویل 
دهد، شورای امنیت ۳۰ روز وقت دارد به این اخطاریه رسیدگی کند و مشکل 
را حل و فصل کند. در غیر این صورت، تحریم های سازمان ملل ظرف ۳۰روز 
بعد از دریافت اخطاریه به طور خودکار علیه ایران بازخواهند گشت.اعضای 
شورای امنیت باید برای حل این مشکل قطعنامه ای درباره »تداوم رفع 
تحریم ها« ارائه کنند. اما با توجه به اینکه آمریکا گفته این قطعنامه را وتو 
می کند، هیچ کدام از اعضا تمایلی به ارائه این قطعنامه نشان نداده اند، چون 
چنین قطعنامه ای برخالف ظاهرش به فروپاشی کامل برجام منجر خواهد 
شد.حال، طبق قوانین شورای امنیت، اگر ۱۰ روز بعد از دریافت اخطاریه هیچ 
کدام از اعضا چنین قطعنامه ای ارائه ندهد، رییس شورا موظف است که 

چنین قطعنامه ای ارائه کند. اما با توجه به اصرار آمریکا به وتوی این قطعنامه، 
اندونزی از ارائه آن خودداری کرد و گفت با توجه به اینکه در شورا اجماعی 
وجود ندارد، رییس شورا در موقعیتی نیست که بتواند در این خصوص 
اقدامی انجام دهد. به عبارت دیگر، اندونزی تصمیم گرفت هیچ کاری انجام 
ندهد.در چنین شرایطی مدت زمان ریاست اندونزی بر شورای امنیت تمام 
شد و نوبت ریاست یک ماهه نیجر فرا رسید. نیجر در همان روز اول ریاست 
خود بر شورای امنیت موضع خود را در خصوص مکانیسم ماشه روشن کرد. 
البته نیجر جزو ۱۳ عضو شورای امنیت بود که در نامه ای به رییس وقت شورا 
مخالفتش با اقدام آمریکا را اعالم کرد؛ اما بعد از تصدی ریاست شورا نیز الزم 
بود که نیجر بار دیگر موضع خود را روشن کند.در اولین واکنش به مکانیسم 
ماشه بعد از به عهده گرفتن ریاست شورای امنیت، نیجر اعالم کرد که موضع 
اندونزی در خصوص اقدام آمریکا را ادامه خواهد داد.عبدو اباری، نماینده 
نیجر در سازمان ملل و رییس دوره ای شورای امنیت در سپتامبر، اعالم کرد: 
»ما این تصمیم... را ادامه می دهیم که در ماه گذشته توسط رییس شورای 
امنیت ]اندونزی[اعالم شد.« اباری افزود: »هر کدام از کشور های شورای 
امنیت می توانند این کار را انجام دهند. خود آمریکا می تواند این کار را انجام 
دهد.« منظور نماینده نیجر، ارائه قطعنامه تداوم لغو تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران است که اگر از سوی هر کدام از کشور ها ارائه شود، آمریکا 
آن را وتو خواهد کرد. اما با موضع اخیر اباری، عمال یکی از گزینه های آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم ها کم شد.آمریکا امیدوار بود که نیجر با ارائه قطعنامه 
ای، موجبات بازگشت تحریم ها علیه ایران را فراهم آورد. ۱۰ روز قبل از اینکه 

ریاست نیجر بر شورای امنیت شروع شود، مایک پمپئو با اباری دیدار و 
ضمن تبریک به نیجر به خاطر ریاستش بر شورای امنیت، ابراز امیدواری 
کرد که نیجر با آمریکا در خصوص ایران همکاری کند.از سوی دیگر، ایران 
نیز برای جلب حمایت نیجر تحرکاتی انجام داد. در همان روز اول ریاست 
نیجر بر شورای امنیت، رییس جمهور حسن روحانی با همتای نیجری خود، 
محمدو ایسوفو، تلفنی گفت وگو کرد. روحانی به ایسوفو گفت: »اطمینان 
دارم جمهوری نیجر به عنوان یکی از اعضای جنبش عدم تعهد، همانگونه 
که در برابر قطعنامه غیرقانونی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران موضع بسیار 
سازنده ای داشت، در دوران ریاست خود بر شورای امنیت سازمان ملل 
متحد نیز، به شکل کامال مستقل و حرفه ای عمل کرده و از سوءاستفاده از 
جایگاه سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای زیاده خواهی و یکجانبه 
گرایی آمریکا جلوگیری خواهد کرد.« تاکنون نیجر سعی کرده که همراه 
با اجماع بین المللی حرکت کند و در عین حال از تشدید تنش با آمریکا 
پرهیز کند. اما در سه هفته آینده همزمان با اوج گیری تنش ها میان ایران 
و آمریکا در شورای امنیت، نیجر ممکن است از سوی آمریکا تحت فشار 
قرار گیرد؛ خصوصا که این کشور از جهت اینکه دریافت کننده کمک های 
آمریکایی بوده، ممکن است در برابر فشار های آمریکا آسیب پذیر باشد.به 
هر حال، شاید جمهوری دومینیکن با ارائه یک قطعنامه، از حجم فشار های 
احتمالی بر نیجر بکاهد. از میان ۱۵ عضو دائم و موقت شورای امنیت، فقط 
جمهوری دومینیکن تاکنون هیچ موضعی در خصوص اخطاریه ادعایی 

آمریکا نگرفته است.

تاکنون، ترکیه از حمایت یک حزب سیاسی واحد مانند 
نسخه لبنانی اخوان المسلمین یعنی جامع االسالمی، 
خودداری کرده است. این رویکرد آنکارا ممکن است 
با هدف باقی ماندن باالتر از سیاســت حزبی و حفظ 
حمایت مردمی در میان مقطع گســترده جامعه اهل 
سنت باشد. با این حال، ترک ها طی سالیان اخیر به 
آرامی، اما به طور مداوم در حال ایجاد شــبکه نفوذ و 
برقراری ارتباط با جوامع اهل ســنت در سراسر لبنان 
بودند. از زمان سفر رییس جمهور، رجب طیب اردوغان 
در نوامبر ۲۰۱۰ به بیروت، ترکیه سرمایه گذاری زیادی 
برای احیای نماد های دوره عثمانی از جمله ایستگاه 
قطار تاریخی طرابلس به حجاز کرده اســت. از زمانی 
که ترکیه بیش از یک دهه قبل به جامعه ترکمن عالقه 
نشــان داد، این اقلیت چند هزار نفری، بین شمال و 

شرق لبنان پراکنده شــده و بسیاری از ارتباطات خود 
با ترکیه را از دســت داده بودند. در حال حاضر هزاران 
نفر از ترکمن های سوریه نیز در لبنان ساکن هستند.

عالوه بر اجرای پروژه های عمرانی، اعطای تابعیت به 
یک تالش مهم ترکیه تبدیل شده است. هزاران لبنانی 
که بسیاری از آن ها ترکمن هستند یا ادعای ترک تبار 
بودن دارند، توانسته اند تابعیت ترکیه را دریافت کنند.

برخی سیاســتمداران لبنانی نیز با ترکیه رابطه برقرار 
کرده اند، از جمله این اشخاص سعد حریری، نخست 
وزیر سابق بود که حتی به مراسم ازدواج دختر اردوغان 
هم دعوت شد. اگرچه ترکیه مســتقیما در سیاست 
لبنان دخالت نکرده، اما این شرایط ممکن است پس 
از انفجار بنــدر بیروت تغییر کند. ســفر اخیر امانوئل 
مکرون، رییس جمهور فرانسه به لبنان و ابتکار عمل 

وی برای پایان دادن به بن بست سیاسی در این کشور، 
تا حدودی به عنوان تالشــی بــرای جلوگیری از نفوذ 
ترکیه تلقی شد. مکرون در یک توئیت در مورد تماس 
تلفنی با دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا اشــاره 
مستقیمی به اقدامات ترکیه در هر دو کشور، لبنان و 
لیبی داشت. امارات متحده عربی و مصر، هر دو رقیب 
ترکیه هستند و در پیشبرد ابتکار مکرون در لبنان نقش 
داشتند. در سوی مقابل، اما اردوغان فرانسه را متهم به 

احیای استعمار در لبنان کرد. 

اندیشکده کارنگی:

نقش اردوغان در رویدادهای اخیر لبنان چیست؟ 

مهره تعامل بی سابقه این روزهای شورای نگهبان با مجلس کیست؟
یک نماینده مجلس گفت: دهقان که تجربه حضور در چندین دوره مجلس شورای اســالمی دارد و اکنون هم به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان است، نقش 
بسیار مهمی در ایفای کارهای تعاملی بازی می کند.ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی، در رابطه با »مشارکت مجلس و شورای 
نگهبان در طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری« گفت: حضور شورای نگهبان فقط در بحث انتخابات ریاست جمهوری نیست، شورای نگهبان در انتخابات 
شوراها و مجلس، کمک مشاوره ای به مجلس می دهد. شورای نگهبان و مرکز پژوهش های شورای نگهبان و بعضی از اعضای حقوقدان به کمیسیون امور داخلی 
که به عنوان کمیسیون اصلی است، کمک فکری می کنند. شورای نگهبان در این سه طرح خوبی که تهیه شده حضور پیدا می کند، مشورت و نظر، می دهد.نماینده 
نجف آباد در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا چنین چیزی در ادوار گذشته مجلس سابقه داشته است، مطرح کرد: در دوره قبل شاهد بودیم که شورای نگهبان 
تعامل بسیار عالی با کمیسیون امور داخلی و شوراها در خصوص طرح بسیار مهم، جامعه مدیریت شهری و روستایی داشت. این اولین بار نیست بلکه مسبوق به 
سابقه است. شورای نگهبان با مشورت دادن و کمک به مجلس کار را پیش می برد تا طرح ها، پخته تر شود.وی در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا ورود شورای 

نگهبان به تدوین طرح های مجلس به معنای روی خوش مجلس به افزایش حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست، گفت: این اشتباه است. 

خبر روز

استعفای »ظریف« صحت دارد؟
اخبار درباره استعفای ظریف در برخی کانال های مجازی مطرح شده بود که پیگیری خبرنگار ان از 
منابع مطلع نشان می دهد، مطالب مربوط به استعفا صحت ندارد. ظریف نیز در واکنش به انتشار 
اخباری درباره حضور نداشتنش در سه جلســه اخیر هیئت دولت، علت را روزهای پر کار دستگاه 
دیپلماسی به خصوص مقابله با تالش های غیر قانونی آمریکا مطرح کرده بود.همچنین سخنگوی 
وزارت امور خارجه با انتشار توئیتی از برنامه کاری روز دوشنبه وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر امور 

خارجه سوئیس و هیئت همراه خبر داد.

آمریکا سه فرد و 11 شرکت مرتبط با ایران را تحریم کرد
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه اعالم کرد چند شرکت را به دلیل 
تسهیل فروش و انتقال محصوالت پتروشــیمی ایران در فهرست تحریم ها قرار داده است. وزارت 
خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه ۶ شرکت 
را به دلیل حمایت از شرکت پتروشیمی »تریلیانس« که ژانویه ۲۰۲۰ در فهرست سیاه آمریکا قرار 
گرفته، تحت تحریم قرار داده است. خزانه داری آمریکا گفته شرکت های تازه تحریم  شده در ایران، 
امارات متحده عربی و چین قرار دارند و در فروش محصوالت پتروشیمی ایران مشارکت داشته اند.

حمایت روسیه از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری 
شانگهای 

کاظم جاللی، سفیر ایران در مسکو به منظور بحث و گفت وگو در خصوص دورنمای همکاری های 
ایران و سازمان همکاری شانگهای پنجشنبه با »بختیار حکیم اف« نماینده رییس جمهور روسیه 
در امور این ســازمان، دیدار کرد. در این دیدار طرفین در خصوص همکاری های جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان عضو ناظر و فعال سازمان شانگهای با اعضای این سازمان در حوزه های مختلف از 
جمله مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، مبارزه با یکجانبه گرایی، همکاری های اقتصادی و امنیت 
اطالعات در حوزه بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کردند.طرفین در این دیدار بر وجود زمینه های 
مختلف برای حضور فعال تر ایران در سازمان شانگهای تاکید و طرف روس به موضع روسیه در مورد 
حمایت از عضویت کامل ایران در این سازمان اشاره کرد.در این مالقات دورنمای همکاری های دو 

کشور با توجه به ریاست روسیه  بر این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پاسخ »واعظی« به پیشنهاد میانجی گری روسیه 
رییس دفتر رییس جمهور در واکنش به پیشــنهاد اخیر وزیر خارجه روســیه مبنی بر آمادگی این 
کشور برای میانجی گیری بین ایران و آمریکا گفت:  ما با آمریکایی ها بنای مذاکره نداریم و خیلی 
روشــن موضع مان را اعالم کردیم.محمود واعظی در خصوص پیشنهاد سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه مبنی بر ایفای نقش میانجی گری بین ایران و آمریکا برای مذاکره مستقیم، گفت:  
ما با آمریکایی ها بنای مذاکره  نداریم و  خیلی روشن موضع مان را اعالم کردیم.وی افزود: ما اعالم 
کردیم که اگر آمریکایی ها به اشتباهات خود پی بردند و فهمیدند که در قبال ایران راه غلطی را از طریق 
تحریم ها پیش رفتند، این را با شهامت اعالم کنند، بگویند ما اشتباه کردیم. رییس دفتر رییس جمهور 
با بیان این مطلب که تنها آقای الوروف نبوده که این پیشنهاد را داده و کشورهای دیگری نیز تالش 
کردند تا برای این مســئله راه حلی پیدا کنند، تصریح کرد:  آمریکایی ها باید به برجام برگردند و در 
چارچوب برجام صحبت کنند درغیر این صورت، هر اقدام دیگری باشد نتیجه نمی دهد. وزیر امور 
خارجه روسیه از آمادگی مســکو برای ایجاد شــرایط و حمایت از گفت وگو بین ایران و آمریکا، در 
صورت تمایل هر دو کشور خبر داد و بار دیگر تالش واشــنگتن برای تمدید تحریم ها علیه تهران را 

غیرقانونی و بی  نتیجه نامید.

کافه سیاست

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

 قرارداد 25 ساله ایران 
و چین بدون تصویب 
FATF عملیاتی نیست

محمـد صـدر دربـاره وضعیـت همـکاری 
بانک هـای چیـن و روسـیه بـا ایـران و 
احتمـال عـدم همـکاری ایـن بانک هـا 
بـا ایـران بـه دلیـل بحـث FATF، گفت: 
رییـس اتـاق بازرگانـی ایـران و چیـن 
دربـاره ایـن مسـئله توضیـح دادنـد کـه 
ظاهـرا بانک هـای روسـیه و چیـن بـا 
یـران همـکاری نمی کننـد. مـن هـم  ا
ایـن موضـوع را شـنیدم و مثـل اینکـه 

صحـت دارد. 
ایـن عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام دربـاره آخریـن وضعیـت بررسـی 
طـرح FATF در ایـن مجمـع، گفـت: 
متاسـفانه ایـن طـرح را کنـار گذاشـتند. 
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـه 
زمانـی FATF در مجمع بررسـی خواهد 
شـد، گفـت: هنـوز چیـزی گفتـه نشـده 
و زمـان بررسـی مجدد ایـن موضـوع در 
مجمع مشـخص نیسـت. صدر همچنین 
درباره قـرارداد ۲۵ سـاله ایـران و چین و 
بررسـی این موضوع در مجمع تشخیص 
مصلحـت نظـام، تصریـح کـرد: ایـن 
موضـوع همچنـان در وزارت امـور خارجه 
دنبال می شـود و هنـوز چیـزی در مجمع 
درباره ایـن قرارداد مطرح نشـده اسـت.

 وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا 
بدون اجـرای FATF و بـا توجه بـه عدم 
همـکاری بانک هـای چینـی بـا ایـران، 
اجـرای قـرارداد ۲۵ سـاله سـرانجامی 
خواهـد داشـت، اظهارکـرد: قطعـا تـا 
زمانـی کـه ایـن قضایـا حـل نشـده و 
همـکاری بانک هـا بـا ایـران مهیا نشـود، 
اجـرای ایـن قـرارداد معنایـی نخواهـد 

داشـت.
اسـت  نیـاز  امـروز  وی،  بـه گفتـه   
ورود   FATF بحـث  بـه  کـه مجمـع 
 کنـد ولـی متاسـفانه هنـوز ایـن اتفـاق 

رخ نداده است.

بین الملل

وز عکس ر

یک نابینا در تونس 
وزیر شد

»ولید الزیدی« بــه عنوان وزیر 
فرهنگ جدید تونــس معرفی 
شــده اســت.  او عود می نوازد؛ 
آواز می خواند و شعر می نویسد. 
»ولید الزیدی« اولین روشندل 
تونس است که توانست دکترای 

ادبیات کسب کند.
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دادستان عمومی و انقالب استان اعالم کرد:

برخورد جدی با اخاللگران نظام اقتصادی کشور
دادســتان عمومی و انقالب اســتان گفت: با اخاللگران نظــام اقتصادی کشــور برخورد جدی 
می شود.دادســتان عمومی و انقالب استان در همایش دادستان های اســتان در شهرضا اظهار 

کرد: هــر اقدامی کــه منجر بــه اخالل 
در نظام اقتصادی کشــور شــود، جرم 
محســوب و در دســتگاه های قضایی 
پیگیری می شود.علی اصفهانی افزود: 
برای جلوگیری از وقوع جــرم در نظام 
اقتصادی بر دستگاه های تولید و توزیع 
کننده کاال های اساسی نظارت می شود.

وی با اشــاره به حمایت دستگاه قضا از 
مصوبات ســتاد ملی و اســتانی مقابله 
با کرونا گفت: اگر فــردی مصوبات این 

ستاد را رعایت نکند و مرتکب تخلف شود، دستگاه قضا در قالب تهدید بهداشت عمومی وارد عمل 
شده و با فرد خاطی برخورد می کند.

سد » کوهرنگ 3 « سال آینده آبگیری می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: سد کوهرنگ ۳ که تاکنون حدود ۴۶ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است بر اســاس پیش بینی انجام شــده ســال آینده آبگیری می  شود.مسعود 
میرمحمدصادقی افزود: عملیات ساخت این سد ۲ قوسی به ارتفاع ۱۲۰ متر تا ۲ سال آینده به اتمام 
خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه اعتبارات مورد نیاز پروژه انتقال آب کوهرنگ ۳ تامین شده است 
اضافه کرد: این از خاصیت سدهای بتنی به شمار می رود که قبل از اتمام آبگیری شوند و پس از آن 
به بهره برداری برسند.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان کرد:هم اینک ساخت 
تونل این طرح انتقال آب به اتمام رســیده و در سال قبل و ســال جاری به صورت موقت به وسیله 
آن، حدود ۵۰ میلیون مترمکعب پمپاژ آب انجام شد.میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه این طرح 
مهم ترین پروژه انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود محسوب می شود، ادامه داد: طول این تونل به 

عالوه دسترسی آن ۲۴ کیلومتر است. 

 محدودیت تولید ماسک سه الیه به علت عدم تامین
 »ملت بلون« 

معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: با محدودیت تولید ماســک ســه 
الیه به علت کمبــود ملت بلــون در اصفهان مواجــه هســتیم و امیدواریم در آینــده نزدیک این 
مشکل به شکل ریشــه ای رفع شود.ســید حسن قاضی عســگر با اشــاره به اینکه هنوز مسئله 
الیه ملت بلون در ماســک های سه الیه در اســتان اصفهان به طور کامل حل نشــده است، اظهار 
داشت: استان اصفهان در تولید ماســک های پارچه ای مشــکلی ندارد؛ اما تامین الیه ملت بلون 
در ماسک های ســه الیه هنوز پابرجاست.وی با اشــاره به اینکه ملت بلون منســوجات نبافته ای 
متشــکل از فیالمنت های منقطع در طول های مختلف و ظرافت یک تا پنج میکرون اســت که با 
استفاده از تکنولوژی خاصی تولید می شــود، تاکید کرد: از بارزترین خصوصیات این نوع پارچه ها 
ظرافت الیــاف و قدرت نفوذ ناپذیری بســیار باال در برابــر مایعات اســت.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان تصریح کرد: با توجــه به اینکه پارچه ملت بلون بــه اندازه کافی در 
 اختیار اســتان اصفهان قرار نمی گیرد بنابراین در تولید ماســک های ســه الیه با محدودیت هایی

 مواجه شدیم.

در آستانه اجرایی شدن طرح برق امید در اصفهان، حاجی دلیگانی مدعی گرانی بی ضابطه برق شده است؛

دو روی سکه قیمت برق

مرضیه محب رسول طرح »برق امید« در حالی به زودی در 
برخی  شود که  می  اجرایی  اصفهان 
تردیدهای جدی نسبت به موفقیت و درستی این طرح دارند. موسی 
رضایی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان،  با اشاره به مصوبه 
هیئت دولت در خصوص برق امید، گفت: طرح برق امید با هدف 
مدیریت مصرف و فرهنگ سازی به زودی رسما وارد مرحله اجرا خواهد 
شد و با اجرای آن کم مصرف ها دیگر از پرداخت قبض برق معاف می 
شوند. حتی برای پر مصرف ها نیز این امکان وجود دارد که با کاهش 
مصرف از پرداخت قبض معاف شوند. با وجود وعده های دولت و 
تبلیغاتی که در این زمینه می شود، برخی می گویند این طرح عمال بار 
مضاعفی به بدنه ضعیف برق کشور تحمیل خواهد کرد که به خصوص 
برای نقاط پر جمعیتی مانند اصفهان نمی تواند مفید باشد و خطر 
خاموشی را افزایش می دهد. رایگان کردن هزینه برق برای تمامی 
مشترکان کم مصرف ایرادات متعددی دارد؛ افزایش مشکالت درآمدی 
نیروگاه ها و بدهی وزارت نیرو به آن ها، اصلی ترین ایراد این طرح است 
که نتیجه آن تشدید مشکالت صنعت برق و تولید برق را به همراه خواهد 
داشت. برخی از کارشناسان می گویند تنها در حالتی می توان بار مالی 

این طرح را بر وزارت نیرو کاهش داد که به همان میزان کاهش درآمد 
ناشی از رایگان کردن برق برای اقشار کم مصرف، هزینه برق مصرفی 
مشترکان پرمصرف افزایش یابد. طبق بررسی های انجام شده در حال 
حاضر دهک های پرمصرف بیش از ۱۰ برابر دهک های کم مصرف از یارانه 
پرداختی وزارت نیرو بهره مند می شوند که اصلی ترین دلیل آن نیز ارزان 
بودن برق برای گروه های پرمصرف بوده که موجب افزایش مصرف برق 
در مشترکان پرمصرف شده که در واقع همان گروه های پردرآمد است. 
دسته ای دیگر از منتقدان هم می گویند اصال قرار نیست دولت چیزی از 
جیب خود بپردازد و تمام هزینه ها بر دوش مردم خواهد بود. در همین 
زمینه حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده استان اصفهان در مجلس 
با اشاره به گرانی بی ضابطه برق در ماه های اخیر می گوید، قبوض برق 
برخی خانواده ها در سال جاری نسبت به همان دوره مشابه در سال ۹۸، 
حدود ۶۰ درصد گران تر شده است.حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از 
گرانی برق گفت: وزارت نیرو چراغ خاموش قیمت برق را افزایش داده؛ 
به گونه ای که قبوض برق برخی خانواده ها در سال جاری نسبت به همان 
دوره مشابه در سال ۹۸ حدود ۶۰ درصد گران تر شده است.وی در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس باید به موضوع گرانی 

بی ضابطه برق ورود کند، افزود: وزیر نیرو نیز باید پاسخگوی افزایش 
چند برابری قیمت برق باشد.به گفته عضو هیئت رییسه مجلس، با 
وجود اینکه یارانه مردم طی ۱۰ سال رشدی نداشته، قیمت برق افزایش 
چشمگیری یافته است.حاجی دلیگانی، با بیان اینکه دولت نباید در 
افزایش قیمت خدمات پیش قدم باشد، تصریح کرد: هرچند وزیر نیرو 
مدعی شده که قیمت برق بیش از ۷ درصد گران نخواهد شد؛ اما بر 
اساس گزارش های رسیده، شاهد افزایش چند برابری قیمت برق 
هستیم، به گونه ای که به طور مثال هزینه برق خانواده ای پیش از این 
۲۵ هزار تومان بود؛ اما در حال حاضر با مصرف مشابه به ۱۵۰ هزار تومان 
رسیده است. پس دولت باید پول اضافه دریافت شده را به مردم 
بازگرداند. در واقع دولت اگر چه برای برخی برق را رایگان کرده است اما 
در عمل فشار مضاعفی را بر سایر اقشار که بیشتر هم متوسط هستند، 
وارد می کند. هر چند تردیدها نسبت به نحوه محاسبه برق در سال های 
اخیر همواره وجود داشته ؛ اما با توجه به گرانی های اخیر این حساسیت 
ها بیشتر شده است. اگر چه نمی توان منکر مزایای طرح برق امید و 
حذف کم مصرف ها از چرخه پرداخت بهای برق شد ولی الزم است این 

مدل از محاسبات شفاف و درست در اختیار مردم قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بندر خشک 
اصفهان فرصت بــی نظیر ســودآوری اقتصادی و 
اشتغال زایی اســت که برای تکمیل هرچه زودتر آن 
نیازمند همــت بخش خصوصی و حمایت بیشــتر 
دولت هســتیم. طغیانی ادامه داد: با توجه به اینکه 
اســتان اصفهان در مرکز کشــور قرار دارد و شاهراه 

ترانزیتی شناخته می شود، ظرفیت سرمایه گذاری 
و اشتغال بندر خشک و بارانداز منطقه شرق اصفهان 
و سجزی می تواند به عنوان یک جایگاه ویژه در نظر 
گرفته شــود، جایگاهی که هم از نظــر اقتصادی و 
تجاری فرصتی استثنایی است و هم اشتغال زایی 
بی نظیری را به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: 
در حقیقت بندر خشــک، از هرنوع دوبــاره کاری و 
دپو شدن کاال در بنادر کشتیرانی جلوگیری می کند، 
کاالیی که قرار اســت مدت ها در بنــادر مختلف دپو 
شــود، به محض تخلیه از کشتی، ســریعا بارگیری 
شده و به مرکز کشــور انتقال پیدا می کند که تا حد 
زیادی به بهره بــرداران نزدیک تر اســت و امکانات 
گسترده تری از نظر شــرایط آب و هوایی و امکانات 

حمل و نقلی دارد.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی بیان کرد: زمین این بندر فراهم 
اســت، هم نزدیک به ریل و فــرودگاه و هم نزدیک 
حمل و نقل زمینی اســت، از طرفی هم نــه نیاز به 
آب زیاد دارد و نه از لحاظ زیســت محیطی مشکل 
ساز است و از نظر اقلیمی یک طرح مناسب و قابل 
اجراســت که برآورد ما بــا عملی شــدن این طرح 
ایجاد حداقل ۲ هزار اشــتغال است.مهدی طغیانی 
افزود: طبق قانون برنامه ۵ و ۶ توســعه بندر خشک 
نیاز به مصوبه خاصــی ندارد و با مشــارکت بخش 
خصوصی انجام می شود، که با همکاری همه جانبه 
ســازمان های ســهام دار و حمایت دولت می تواند 

هرچه سریع تر به سرانجام برسد.

بندر خشک، شاه کلید رونق اقتصادی اصفهان

خبر روز

ساخت حوضچه والو چهارراه پیروزی اصفهان
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقــه یک، یک حلقه حوضچه والو درچهــارراه پیروزی احداث 
شد.الزم به توضیح است که این حوضچه پس از تعویض دو والو فرسوده ۳۰۰ و ۴۰۰ توسط پیمانکار 

و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری آب آبفای منطقه یک بنا شد.

اصالح شبکه آب بازار نیم آور خیابان عبدالرزاق
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، عملیات اصالح شبکه آب گذر خیاط ها بازار نیم آور واقع 
در خیابان عبدالرزاق انجام شد. الزم به توضیح است این عملیات به طول ۶۲ متر توسط پیمانکار و با 
نظارت اداره توسعه و بهره برداری شبکه آب آبفای منطقه یک در مدت ۳ روز صورت گرفت. همچنین 

انشعابات فرسوده در این خط لوله تعویض شد.

عشایر اصفهان ساالنه 11 هزار تن گوشت قرمز تولید می کنند
مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: جامعه عشایر استان اصفهان ساالنه حدود ۱۱ هزار تن گوشت قرمز 
تولید می کنند.مختار اسفندیاری افزود: تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز یکی از طرح های بزرگ در 
حال انجام در امور عشایر استان است که این زنجیره تولید به معیشت و درآمد عشایر و اقتصاد کشور 
کمک می کند.وی با اشاره به اینکه ســاالنه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن به تولید گوشت قرمز توسط عشایر استان 
افزوده می شود، ادامه داد: در زمان حاضر بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تن کمبود گوشت قرمز در کشور وجود دارد.

مدیرکل امور عشایر اصفهان تصریح کرد: براساس تصمیم گیری های سازمان امور عشایر کشور مقرر 
شــد تا پایان دولت به افزایش ۳۰ هزار تنی گوشت قرمز در کشور برسیم.وی خاطرنشان کرد: تاکنون 
تولید هزار تن از کسری گوشت قرمز کشور از طریق تولیدات عشایر در استان اصفهان محقق شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت:

معادن کشور به زودی از طریق بورس کاال عرضه می شوند
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: ســازمان بورس و اوراق بهادار، با عرضه معادن در بورس 
موافقت کرده است.سعید زرندی ادامه داد: در راســتای تاکید رییس جمهور مبنی بر ورود معادن 
به بورس، جلسات متعددی در وزارت صمت برگزار شده و زمینه های آن در حال فراهم شدن است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به وجود ۵۵۰۰ معدن در خصوص 
روش های واگذاری این معادن بخش خصوصی به صورت جزئی و یا در قالب شرکت سهامی عام 
پروژه می توان اقدام کرد و ســازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاالی ایران آمادگی خود را برای 
حمایت از این بخش اعالم کرد.زرندی افزود: واگذاری معادن در بــورس می تواند عالوه بر ایجاد 

تحرک و پویایی بخش معدن شفافیت و سرعت عمل در این حوزه را نیز افزایش دهد.

بورس بازی اصناف و اتحادیه ها
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: متاسفانه در زمینه نظارت بیشــتر بر بازار دچار مشکالت 
قانونی هســتیم، به طوری که طبق قانون فعلی، نظارت بر بازار برعهده اصناف و اتحادیه هاســت و 
ما عمال گرفتار بورس بازی و سودجویی دالالن هســتیم.ابوالفضل ابوترابی، درباره ضعف سازمان 
تعزیرات در کنترل قیمت بازار، اجناس و کاالها اظهار داشت: متاسفانه ما شاهد گرانی سرسام آوری 
در بازارهســتیم، اما این موضوع به عدم ایفای وظایف ســازمان تعزیرات برنمی گردد.وی افزود: 
متاسفانه ما در زمینه نظارت بیشتر بر بازار دچار مشکالت قانونی هستیم، به طوری که طبق قانون 
فعلی، نظارت بر بازار برعهده اصناف و اتحادیه هاســت و ما عمال گرفتار بورس بازی و ســودجویی 

دالالن هستیم. 

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبرداد:اخبار

 مطالبه 125 میلیارد تومانی شرکت توزیع برق اصفهان از مشترکان 
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: بیشترین مطالبات شرکت توزیع برق استان اصفهان از بخش صنعت بوده که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است.حمید 
عالقمندان، اظهار کرد: پروژه های خوبی در شهرستان اردستان افتتاح شد که موضوع تبدیل سیم های مسی به کابل یکی از مهم ترین آنها بود که به پایداری شبکه برق 
کمک می کند. همچنین موضوع توسعه شبکه بابت رساندن برق به مشــترکان جدید به بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه در 
تابستان امسال با همکاری که کشاورزان و مردم داشتند، مشوق هایی پیش بینی شــده که از مهر ماه برای آنها اجرایی می شود، تصریح کرد: مشترکان برق استان در 
تابستان امسال حدود ۱۳۰ مگاوات صرفه جویی کردند که نسبت به سال گذشته ۱.۵ برابر افزایش همکاری و همگامی داشتند.عالقمندان با تشکر از کشاورزان که در صرفه 
جویی مصرف برق تابستان امسال همکاری داشتند، گفت: کشاورزان استان امسال بین ساعت های ۱۲ تا ۱۶ همکاری بسیار خوبی داشتند. این همکاری عالوه بر اینکه 
باعث قطع نشدن برق در سراسر استان شد، باعث شده در بقیه ساعت شبانه روز تعرفه برق آن ها رایگان محاسبه شود.وی با بیان اینکه در استان اصفهان یک میلیون و 
۵۲۰ هزار مشترک وجود دارد که حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار مشترک خانگی است، گفت: بیشترین مطالبات شرکت توزیع برق استان اصفهان از بخش صنعت است 

که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان طلب را شامل می شود. همچنین حدود ۲۵ میلیارد تومان مطالبات از دیگر بخش هاست که در جمع، ۱۲۵ میلیارد تومان طلب می شود.

ایجاد مزرعه کاشت 
و تولید زعفران در 

دانشگاه آزاد اسالمی 
خمینی شهر

نخســتین مزرعه کاشــت و تولید 
زعفران در راستای کسب درآمدهای 
غیرشــهریه ای در دانشــگاه آزاد 
 اســالمی واحــد خمینی شــهر 

ایجاد شد.

وز عکس ر

 فاز نخست نمایشگاه
 بین المللی اصفهان آبان 
ماه بهره برداری می شود

مرحلـه نخسـت پـروژه نمایشـگاه بیـن 
لمللـی اصفهـان آبـان مـاه امسـال بـا  ا
۹۶ درصـد سـرمایه گـذاری مشـترک 
تـاق بازرگانـی اصفهـان  شـهرداری و ا
در منطقـه »روشـن دشـت« اصفهـان 
بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.مدیر پـروژه 
لمللـی اصفهـان در  ا نمایشـگاه بیـن 
حاشـیه بازدیـد اعضـای هیئـت مدیـره 
انجمـن هـا، تشـکل هـا و مدیـران اتـاق 
بازرگانـی اصفهـان از ایـن پـروژه در حال 
سـایت  نمایشـگاهی گفـت:  سـاخت 
اصلـی ایـن پـروژه ۴۸ هکتـاری طی دو 
مرحلـه در نظـر گرفته شـده کـه در مرحله 
نخسـت سـالن امیرکبیر بـا ظرفیت ۷۸۰ 
پـارک خـودرو در پارکینـگ هـای جنوبی 
و غربـی و سـرویس هـای بهداشـتی 
مجهـز و در مرحلـه دوم سـاختمان هـای 
لکتریـکال و مکانیـکال احـداث مـی  ا
شـود.آقایی افـزود: مرحله نخسـت این 
پـروژه در زمینی به وسـعت ۱۸ هکتـار بنا 
شـده که ۱۵ هـزار متـر مربع آن به سـالن 
امیرکبیـر اختصـاص دارد.وی تصریـح 
کرد: سـالن امیرکبیر در سـه سـالن مجزا 
بـا هفـت هـزار و ۸۰۰ مترمربـع فضـای 
مفیـد نمایشـگاهی تعبیـه شـده کـه این 
رقـم  دو برابـر فضـای کنونـی نمایشـگاه 
در پـل شهرسـتان اصفهـان اسـت.وی 
ادامـه داد: ۳۲ هـزار مترمربـع فضـای 
بـاز نمایشـگاهی نیـز در اطـراف سـالن 
امیرکبیر بـا نصب پایـه های روشـنایی و 
بـا قابلیت های خـاص پیش بینی شـده 
اسـت.آقایی، معماری ایرانی – اسـالمی 
عهـد صفویـه را از ویژگـی هـای منحصـر 
لن  بـه فـرد بـه کار بـرده شـده در سـا
نمایشـگاهی و سـاختمان هـای پیرامون 
عنوان کـرد و ادامـه داد: ۱۲۰ گونـه گیاهی 
نیز بـرای فضـای سـبز نمایشـگاه در نظر 
گرفتـه شـده کـه از اواخـر شـهریورماه 

کاشـت ایـن گونـه هـا آغـاز می شـود.

با وجود وعده های دولت و تبلیغاتی که در این زمینه می 
شود، برخی می گویند این طرح عمال بار مضاعفی به بدنه 
ضعیف برق کشور تحمیل خواهد کرد که به خصوص برای 
نقاط پر جمعیتی مانند اصفهان نمی تواند مفید باشد و خطر 

خاموشی را افزایش می دهد



شنبه 15   شهریور  1399 / 16 محرم 1442/ 5 سپتامبر 2020/ شماره 3060

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری  خبر داد:

اختصاص 4500 میلیارد ریال برای راه آهن 
مبارکه به سفیددشت به شهرکرد 

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: برای 
تکمیل طرح راه آهن مبارکه به سفیددشت به شهرکرد چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال اختصاص پیدا کرده است.علی شهریارپور در نشست بررسی مسائل و 
مشکالت جاده شهرستان بروجن در حوزه راه و شهرسازی تاکید کرد: البته 
در قانون بودجه سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به این طرح اختصاص 
یافت؛ اما با پیگیری های انجام شــده مقدمات اختصــاص ۲ هزار میلیارد 
ریال دیگر فراهم شــد.وی افزود: تکمیل زیرساخت های راه آهن مبارکه به 

سفیددشت به شهرکرد ۲ هزار میلیارد ریال دیگر نیاز دارد.
شــهریارپور، کمربند شــمالی بروجن را بخشــی از طرح جاده شهرکرد ، 
بروجن به لردگان اعالم و تصریح کرد: برای اجرای این قسمت یکهزار و ۹۰ 
میلیارد ریال از همین طرح استفاده می شود.وی در خصوص تکمیل جاده 
دسترسی بیمارستان بروجن یادآور شــد: تکمیل این طرح با افزون بر ۱۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار با شهرداری بروجن بوده و عالوه بر این مبلغ ۱۵ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات توازن اســتانی پیش بینی شده است.شهریارپور در 
خصوص شبکه های جمع آوری فاضالب در شهرستان بروجن اظهار داشت: 
برای اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در شهر گندمان ۷۰ میلیارد ریال ابالغ 
شده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز 

گفت: ضوابط فنی در جاده شهرکرد به بروجن باید تعیین تکلیف شود.مجید 
نظری تاکید کرد: تکمیل و بهره برداری از این طرح جزو مهم ترین پروژه های 
اولویــت دار چهارمحال و بختیاری به شــمار می رود.وی افــزود: تکمیل و 
بهره برداری از طرح انتقال آب بن بــه بروجن جزو ۳۱ پروژه اولویت دار ملی 
بوده که باید تا پایان سال جاری افتتاح شود.فرماندار بروجن نیز گفت: فعال 
شدن پیمانکار راه آهن مبارکه به سفیددشــت به شهرکرد در حوزه بروجن و 
تکمیل باقی مانده جاده چهار خطه سفیددشــت به فرادنبه تا پایان آبان ماه 
سال جاری ضروری است.مسعود ملکی تصریح کرد: به  همین منظور تعیین 
تکلیف خروجی سفیددشــت و ورودی فرادنبه انجام شود.وی یادآور شد: 
جاده امام قیس به لردگان تا دو هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد. راه آهن 
مبارکه به سفیددشت به شهرکرد به طول ۹۲ کیلومتر با هدف جابه جایی بار 
و مسافر احداث می شــود و تکمیل آن تحول بزرگی در بخش های مختلف 
چهارمحال و بختیاری ایجاد می کند.۴۰ کیلومتر از مسیر این طرح با راه آهن 
اصفهان – شهرکرد – اهواز مشترک است.طول قطعه شهرکرد به بروجن در 
جاده چهارخطه شهرکرد – بروجن – لردگان ۶۲ کیلومتر است، که تنها ۲.۳ 
کیلومتر آن باقی مانده و بقیه اجرایی شده اســت.بروجن در ۶۰ کیلومتری 

مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 طرح ملی »سه شنبه های تکریم« نسل جوان 
را با رشادت های شهدا آشنا می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه طرح ملی »سه شنبه های 
تکریم« از برنامه های ابتکاری ســتاد هماهنگی کانون های مساجد کشــور است ،اظهار داشت: 
احیای کارکــرد فرهنگی اجتماعی مســاجد، تکریم و توجــه به فعاالن حــوزه فرهنگی محالت 
به ویژه خانواده معظم شــهدا و ایثارگران از جمله اهداف برگزاری طرح ملی »ســه شــنبه های 
تکریم« است. »ابراهیم شریفی« بابیان اینکه طرح ملی »سه شــنبه های تکریم« نسل جوان 
را با رشادت های شهدا آشــنا می کند، افزود: این طرح ملی باید توسط همه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد سطح استان به عنوان یک فرهنگ اجرا شود.وی ترویج فرهنگ شهدا در جامعه 
را ضروری دانست، گفت: طرح ملی »ســه شــنبه های تکریم« کمک بزرگی به ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در جامعه می کند.شریفی بابیان اینکه طرح ملی ســه شنبه های تکریم فرصت 
مغتنمی برای دیدار و تکریم خانواده های شهداســت، گفت: این طرح ملی که به میزبانی کانون 
های مساجد اداره می شــود باید در نقاط مختلف اســتان چهارمحال و بختیاری نهادینه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: طرح ملی »سه شنبه های 
 تکریم« به عنوان یک سنت حسنه توســط کانون های فرهنگی هنری مساجد در جامعه معرفی

 شده است.

 برگزاری چهارمین سوگواره عکس عاشورایی
 در بام ایران

چهارمین سوگواره عکس عاشورایی با عنوان »حسینیه بام ایران« در چهارمحال و بختیاری برگزار 
می شود. مسئول انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان اســتان گفت: با هدف اعتالی مفهوم 
غنی عزاداری، فرهنگ ایرانی و عاشورایی و ثبت جلوه های ناب از عشق و دلدادگی مردم استان 
چهارمحال و بختیاری به حضرت اباعبدا... الحســین)علیه السالم( و در روزهایی که همه گیری 
ویروس کرونا باعث شده است عزاداران حسینی روزهای متفاوتی را در عزای سید و ساالر شهیدان 
تجربه کنند، سوگواره اســتانی عکس عاشورایی با عنوان »حســینیه بام ایران« در شهریورماه و 
مهرماه سال جاری برگزار می شود.بهرام شمسی پور، افزود: ســوگواره عکس عاشورایی استان 
در دو بخش؛ حرفه ای و مردمی و با موضوعات؛ هر خانه یک حســینیه، که شــامل روضه های 
خانگی و مراســمات مذهبی در محالت، مجتمع های مســکونی و آپارتمانی، عــزاداری در ایام 
کرونا که با هدف به تصویر کشــیدن جلوه هایی زیبا از نظم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در عزاداری های عاشقان حســینی و نیز با موضوع ســیره حسینی و رســالت زینبی به منظور 
 انعکاس جلوه های زیبا از کمک های مومنانه، رزمایش مواسات و همدلی و خدمات کادر درمان

 برگزار می شود.
شمسی پور، آخرین مهلت ارسال آثار را پنجم مهر ماه ســال جاری اعالم کرد و گفت: هنرمندان 
و عموم مردم می توانند آثار خــود را به آدرس ایمیل photo.fajr@yahoo.com و در شــبکه 
های اجتماعی بــه شناســه @chb_iribadmin و یــا به آدرس دبیرخانه ســازمان بســیج 
هنرمندان واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری ارسال کنند.

وی ادامه داد: این ســوگواره به همت ســازمان بسیج هنرمندان اســتان، و با مشارکت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی اســتان، معاونت فضای مجازی ســازمان صدا و ســیمای استان و 
روابط عمومی و ارتباطات مردمی شــهرداری شــهرکرد برگزار می شود.مســئول انجمن عکس 
سازمان بســیج هنرمندان تصریح کرد: هنر عکاسی در ثبت و فرهنگ ســازی این سنت حسنه 
 نقش بســزایی خواهد داشــت و انتظار مــی رود آحاد مــردم در این بخش مشــارکت باالیی

 داشته باشند.

بام ایرانبا مسئولان
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مزایده
6/44 شعبه 4 اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 2657-94 ، 
 983216 و شعبه 1/14/م ش له آقای میثم رام پناه علیه مهران زمانی به آدرس اصفهان 
خ باغ دریاچه ک 13 پالک 59  کدپســتی 8176794951 بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و نگهداری جمعاً هر دو پرونده به مبلغ 683/283/267 ریال و بابت نیم عشر دولتی 
10/182/608 ریال اموال توقیفی به شرح : 391 عدد کارتن و صندوق حاوی توالت فرنگی، 
آینه، دستشویی کابینتی ، باکس، ابزار آالت و متعلقات آن و فایل 5 کشویی 4 صندلی با میز 
گرد ناهار خوری، مبل راحتی 4 نفره، میز کامپیوتر، دو عدد گاری دستی حمل کاال، یازده 
عدد دبه بیست لیتری، بخاری گازی، تشک طبی دو نفره، 10 عدد قفس پرنده، 6 عدد دکور 
شیر آالت، کمد ویترینی و سه عدد تابلوی فلزی بزرگ مغازه، ، یک عدد پیک نیک متوسط، 
کمد فلزی 3 تخته فرش )دو عدد کناره و یک تخته 2 * 1/5( متری یک دســتگاه وسیله 
ورزشــی )تردمیل( و مقداری خرده ریزه که با در نظر گرفتن نوع کاال، برند، بسته بندی،  
کیفیت وارداتی بودن بعضی از اقالم، تولیدی داخل، آکبند بودن و یا کارکرده و مســتعمل 
میزان کارایی و عرضه و تقاضا در بازار، خرید و فــروش، به روز بودن یا نبودن کاال و دیگر 
عوامل تاثیر گذار ارزش اقالم به شرح زیر اعالم می گردد: الف( کارتن های حاوی کابینت، 
روشــویی، باکس و آینه های مربوط به مارک otis ساخت کشور چین که به صورت کد 
 مشــخص گردیده اســت: کد 2014-  کابینت یک عدد بــه ارزش 2/100/000 ریال 
)دو میلیون و یک صد هزار ریال(. کد 2015- کابینت دو عدد، روشــویی دو عدد به ارزش 
8/900/000 ریال )هشت میلیون و نهصد هزار ریال(. کد 2024- روشویی دو عدد به ارزش 
1/950/000 ریال )یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال(. کد 2065 -کابینت سه عدد، 
روشویی هشــت عدد، آینه ده عدد به ارزش 25/600/000 ریال )بیست و پنج میلیون و 
ششصد هزار ریال(. کد 2081- کابینت یک عدد به ارزش 2/600/000 ریال )دو میلیون و 
ششصد هزار ریال(. کد 2083- روشویی یک عدد، آینه شانزده عدد به ارزش 8/900/000 
ریال )هشت میلیون و نهصد هزار ریال(. کد 2099- کابینت پانزده عدد، روشویی شانزده 
عدد به ارزش 36/600/000 ریال) سی و شش میلیون و ششصد هزار ریال(. کد 6019 - 
 کابینت یک عدد به ارزش 1/550/000 ریال )یک میلیــون و پانصد و پنجاه هزار ریال(. 
کد 6022- کابینت دوازده عدد، روشویی یازده عدد، آینه هفت عدد به ارزش 64/500/000 
ریال )شــصت و چهار میلیون و پانصد هزار ریال(. کد 6023 – آینــه یک عدد به ارزش 
750/000 ریال )هفتصد و پنجاه هزار ریال(. کد 6045- کابینت یک عدد، آینه پنج عدد به 
ارزش 4/750/000 ریال )چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال(. کد 6058- کابینت 
هشت عدد، روشویی هشت عدد، آینه چهارده عدد به ارزش 56/000/000 ریال )پنجاه و 
شش میلیون ریال(. کد 6073- کابینت ده عدد، روشویی ده عدد، آینه یازده عدد به ارزش 
35/020/000 ریال )سی و پنج میلیون و بیست هزار ریال(. کد 6094- کابینت سه عدد ، 
باکس پنج عدد، روشویی ســه عدد، آینه چهار عدد به ارزش 14/000/000 ریال )چهارده 
میلیون ریال(. کد 6092- روشویی یک عدد به ارزش 950/000 ریال )نهصد و پنجاه هزار 
ریال(. کد 6100 – کابینت هشت عدد، باکس هشت عدد، روشویی سیزده عدد، آینه نه عدد 
به ارزش 49/000/000 ریال )چهل  و نه میلیون ریــال(. کد 6105- کابینت چهار عدد ، 
باکس چهار عدد، روشــویی چهار عدد، آینه یک عدد به ارزش 17/800/000 ریال )هفده 
میلیون و هشتصد هزار ریال(. کد 6106- کابینت بیست و دو عدد، باکس بیست و یک عدد، 
روشویی بیست و سه عدد، آینه بیست و شش عدد به ارزش 92/000/000 ریال )نود و دو 
میلیون ریال(. کد 6107- کابینت دوازده عدد، باکس دوازده عدد، روشویی دوازده عدد، آینه 
شش عدد به ارزش 45/000/000 ریال )چهل و پنج میلیون ریال(. کد 6108- آینه هجده 
عدد به ارزش 10/200/000 ریال )ده میلیون و دویســت هزار ریال(. کد 6117- کابینت 
شانزده عدد، باکس هجده عدد، روشویی هفده عدد، آینه هشت عدد به ارزش 71/000/000 
ریال )هفتاد و یک میلیون ریال(. کد 6119- کابینت یک عدد، روشویی یک عدد، آینه چهار 
عدد به ارزش 6/500/000 ریال )شــش میلیون و پانصد هزار ریال(. کد 6121- کابینت 
هشت عدد، آینه شــش عدد به ارزش 14/500/000 ریال ) چهارده میلیون و پانصد هزار 
ریال(. کد 6122- کابینت ده عدد، باکس ده عدد، روشویی شــانزده عدد، آینه ده عدد به 
ارزش 69/000/000 ریال ) شصت و نه میلیون ریال(. کد 6124- باکس دو عدد، آینه دو 
 a005 عدد به ارزش 2/250/000 ریال )دو میلیون و دویســت و پنجاه هــزار ریال(. کد
کابینت پنج عدد، روشویی ســه عدد، آینه پنج عدد به ارزش 13/450/000 ریال )سیزده 

میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال(. کد 3001- کابینت هجده عدد، روشویی هجده عدد 
به ارزش 63/000/000 ریال )شصت و سه میلیون ریال(. کد 3002 – کابینت هشت عدد، 
روشویی پانزده عدد به ارزش 20/020/000 ریال )بیست میلیون و بیست هزار ریال(. کد 
3003- کابینت شانزده عدد، روشویی دوازده عدد به ارزش 27/000/000 ریال )بیست و 
هفت میلیون ریال(. کد 2003-  کابینت هفده عدد روشویی هفده عدد، آینه دو عدد به ارزش 
40/500/000 ریال )چهل میلیون و پانصد هزار ریال(. کد t 901/9009 کابینت استیل دو 
عدد، روشــویی یک عدد، آینه چهار عدد، زیر شیشه استیل دو عدد به ارزش 6/500/000 
ریال )شــش میلیون و پانصد هزار ریال(. کد CSE 1127 مدل وال هنگ مشکی کابینت 
شش عدد ، باکس سه عدد به ارزش 10/800/000 ریال )ده میلیون و هشتصد هزار ریال(. 
ب( کارتن های حاوی سایر اجناس موضوع صورتجلسه و اموال موجود در انبار: 1( یک عدد 
کارتن حاوی ژورنالهای تبلیغاتی، 2( یک کارتن حاوی عکســها و مشــخصات سرویس 
روشویی کابینتی otis، 3( حدود 600 عدد واشر پالستیکی مشکی رنگ مربوط به آبندی 
شیرآالت، 4( شیلنگ زیرروشویی کوتاه مارک آپس هشتاد و پنج عدد، 5( جا حوله ای مارک 
ونوس دوسر استیل میله الستیک براق هشت عدد )کوچک و بزرگ(، 6( حدود 600 عدد 
 طوری سرریز روشویی، 7( جا حوله ای تمام اســتیل مارک Home Zone چهار عدد،
 8 ( جا حوله ای پیچی روی دیوار استیل  )متوسط( دو عدد، 9( زین دوچرخه کورسی یک 
عدد در حد نو ، 10( پرده حمام 1- سایز 1/90 * 2/10 نه عدد 2- سایز 1/80 * 2 سه عدد ، 
 11( زیر آینه ای دکوری با لبه استیل سیزده عدد ، 12( شیشــه زیر آینه ای دکوری سایز
 12 * 0/5 شش عدد، 13( شلنگ دستشویی 14 عدد )چهارده ( معمولی، 14( شلنگ دوش 
حمام یک عدد معمولی، 15( شلنگ زیر دستشــویی مارک شودر دو عدد ، 16( شلنگ زیر 
 دستشــویی مارک آرمان دو عدد، 17( جا حوله ای مرغوب 50 ســانتی متری یک عدد ،
 18( جا صابونی معمولی هفت عدد، 19( درب مخزن آب توالت فرنگی سه عدد و اهرم فشار 
تخلیه آب پانزده عدد، 20( دریچه تخلیه سینک ظرفشویی )زیرآب( از جنس استیل ده عدد، 
21( سردوش استیل و پالستیک: بزرگ شش عدد، متوسط دوازده عدد، مارک شیدلو چهار 
عدد، مارک موجی شاور هشــت عدد، مارک موجی  آبشار چهار عدد، مستطیل استیلی دو 
 عدد، 22( پایه کابینت استیل مرغوب چهار عدد، 23( آب رد کن روشویی فشاری هفده عدد،

 24( سیفون کامل توالت فرنگی با مخزن آب مدل ساکســون یک عدد، 25( رول کاغذ 
دستگاه کارت خوان 10 رول، 26( جا شلنگی استیل ده عدد ، 27( جا لیوانی استیل مدل دیانا 
و فانتزی و متفرقه 35 عدد، 28( دستگاه تنظیم آب مخزن توالت دو عدد ، 29( دبه بیست 
لیتری کارکرده ســفید رنگ یــازده عــدد، 30( درب پوش مخزن توالــت فرنگی مدل 
BOCCHI و متفرقه یازده عدد، 31( درب مخزن آب توالت فرنگی متفرقه با فشاری آب 
 دو عدد، 32( قاب شــبه استیل پشت سفید آب حمام و دستشــویی و روشویی چهل عدد،
 33( پایه روشویی یک عدد مارک lyka، 34( پایه روشویی مروارید یک عدد، 35( پایه 
 روشــویی متفرقه یک عدد، 36( درب پوش مخزن آب توالت فرنگی با سیفون یک عدد،
 37( درب پوش سنگ توالت فرنگی از جنس الک شانزده عدد جمع ارزش 37 ردیف بند ب 
 بالغ بــر 19/300/000 ریال )نوزده میلیون و ســیصد هــزار ریال( ارزیابــی می گردد. 
ج- کارتن های جا مایع دستشویی: جا مایع های مارک )محیا سیزده عدد، فانوس چهار عدد، 
یاندا هشت عدد، مهتاب ســیزده عدد، نیلگون دو قلو چهار عدد، تک قلو هشت عدد، ونیز 
بیست و چهار عدد، متفرقه بدون مارک دوازده عدد شبیه به محیا( جمع ارزش کاالی بند ج 
بالغ بر 5/360/000 ریال )پنج میلیون و سیصد و شصت هزار ریال( می گردد. د- کارتن های 
حاوی باکس های متفرقه : باکس در سایزهای مختلف به رنگ سفید و آبی  پنج عدد کال 
به ارزش 1/260/000 ریال )یک میلیون و دویست و شصت هزار ریال(. هـ- کارتن های 
حاوی توالت فرنگی: 1- توالت فرنگی مارک فولین یک عدد 2- توالت فرنگی gemy یک 
عدد 3- توالت فرنگی otis مستطیلی شکل یک عدد 4- توالت فرنگی otis هاللی 
شکل بزرگ یک عدد 5- توالت فرنگی  18cm-FR320   گرد یک عدد 6-توالت فرنگی 
18cm -FR320 مستطیل شکل یک عدد که جمع 6 ردیف بند هـ بالغ بر 27/100/000 
ریال )بیســت و هفت میلیون و یکصد هزار ریال ، و- کاالهای متفرقه که در صورتجلسه 
تنظیمی درج گردیده بود: 1( دو عدد گاری دستی چهار چرخ مخصوص حمل بار کار کرده 
ولی سالم در حد نو ، 2( مبلمان راحتی چهار نفره قرمز رنگ کار کرده ولی سالم، 3( بخاری 
نیک کاال مدل GLC  CE0085 یک عدد کارکرده ولی ســالم، 4( یک دستگاه تردمیل 
مارک DKCITY کارکرده ولی ســالم ، 5( میز صبحانه خوری گرد با چهار عدد صندلی 

چوبی کارکرده ولی سالم، 7( میز کامپیوتر کارکرده و تا حدودی مستهلک، 6( کمد فلزی 5 
طبقه به ابعاد 95 * 1/95 کارکرده ولی سالم، 8( تشک طبی دو نفره رویال آبی رنگ مدل 
سوپر آرام در حد نو، 9( فرش 2 * 1/5 ستاره کویر 500 شــانه زمینه کرم کارکرده و قابل 
استفاده یک تخته ، 10( فرش کناره زمینه کرم ستاره کویر 7*1/2 کارکرده و قابل استفاده 
دو تخته، 11( قفس پرنده )قناری( سایز 40 *40 * 0/56 کارکرده ده عدد، 12- گاز پیک 
نیک متوسط کارکرده ولی سالم یک عدد، 13- فایل 5 کشویی پالستیکی مارک پالستیک 
صنعت به ابعاد 0/37 * 0/44 *102، 14( تختخواب دو تیکه )دو نفره( چوبی از جنس نئوپان 
روکش دار چهار کشو کارکرده، 15( ســه عدد تابلو مخصوص سر درب فروشگاه از جنس 
گالوانیزه و بــه وزن تقریبــی 350 کیلوگرم که جمــع ارزش کاالهای بنــد )و( بالغ بر 
50/710/000 ریال )پنجاه میلیون و هفتصد و ده هزار ریال(. ز – شیرآالت و تابلو شیرآالت: 
1( شش عدد تابلو شیرآالت پایه دار قابل استفاده ، 2( شیر اهرمی شودر توالتی یک عدد مدل 
 تنسو، 3 ( شیر اهرمی شودر حمامی یک عدد مدل تنسو و غیر تنسو از هر کدام یک عدد ،
 4( شیر اهرمی شودر روشویی دو عدد ، 5( شیر اهرمی شودر ظرفشویی یک عدد، 6( شیر 
اهرمی حیاطی مدل ویکتوریا شانزده عدد ، 7( شیر تکی اهرمی کوچک مدل هایبا یک عدد 
، 8( شیر اهرمی فیوری fiory یک عدد، 9( دوش شلنگی متحرک با پایه نگهدارنده مارک 
شایان 3 عدد )کامل(، 10 ( پایه نگهدارنده دوش شلنگی هفت عدد جمع ارزش کاالهای 
بند )ز( بالغ بر 32/500/000 ریال ) سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال(. ح- انواع روشویی 
ها )متفرقه(: 1- روشویی مروارید overcounter  به طول 60 سانتی متر یازده عدد، 
 2( روشویی  it emno137 ســایز 0/42 * 0/54  یک عدد، 3( روشویی B6002 سایز
 0/42 * 0/42  یک عدد، 4( روشویی B6003 سایز 0/46 * 0/46  هشت عدد، 5( روشویی 
A118 سایز 0/46 * 0/46  پنج عدد، 6( روشویی آنا با کد 03 سایز 60 دو عدد، 7( روشویی 
کابینتی آتوسا کد 04 دو عدد ، 8( روشویی کابینتی آناهیتا کد 02 با برچسب نارنجی پردیس 
دو عدد، 9( روشویی کابینتی کد 04 با ابعاد 0/46 * 0/50  چهار عدد ، 10( روشویی معمولی 
مارک otis مدل 830 سه عدد، 11( روشویی otis یک عدد ، 12( روشویی مستطیلی 
 ساده و ســفید 0/47 * 0/58  یک عدد ، 13( روشــویی otis 0/50 * 0/80 یک عدد،
  14( روشــویی otis   0/47 * 0/60  یک عدد، 15( روشویی otis متوسط یک عدد ،
 16( روشــویی otis مدل قلبی بزرگ یک عدد، 17( روشــویی otis مدل گرد سایز 
کوچک و متوسط جمعاً به تعداد دو عدد، 18( روشویی مدل 60042 شش عدد ، 19( روشویی 
مدل 60041 چهار عدد جمع ارزش کاالهای بند )ح( بالغ بر 30/000/000 ریال )سی میلیون 
ریال( می گردد. ط- کارتن های لوازم شخصی و اسقاط شامل: جا حوله ای، چراغ خطر عقب 
خودرو پراید، شیرآالت تعمیری و خراب، پیچ و مهره ، کارتن های خالی سیم، چراغ سقفی 
خاص باالی کابینت، قاب پشت شیرآالت، پاشوره کف حیاط، جمع ارزش کاالهای بند )ط( 
بالغ بر 2/300/000 ریال )دو میلیون و سیصد هزار ریال( می گردد. ی- کارتن های حاوی 
انواع آینه ها: آ ینه کد 2006 یک عدد، کد 9008 مدل دار دور آبی دو عدد، چراغدار یک عدد، 
مستطیلی شکل یک عدد  سبز رنگ ، قلبی شکل یک عدد، نورا 3 عدد، قاب دار ویکتوریا دو 
عدد، ساده یک عدد، کد A091 یک عدد، 6609 پنج عدد ، 3043HC یک عدد جمعا 20 
عدد ، سنگ توالت متفرقه: سنگ توالت مروارید مدل الگانت دو عدد ، سنگ توالت مروارید 
سایز 0/45 * 0/60  یک عدد، سنگ توالت tulip cord سایز 0/47 * 0/58  یک عدد 
جمع ارزش کاالهای بند )ی( بالغ بر 9/000/000 ریال )نه میلیون ریال( می گردد. یک عدد 
کمد ویترینی در صورت جلســه تنظیمی یاد شــده جزء اموال اعالم گردیده بود که طبق 
 اظهارات خواهان و این اموال جزء اموال ایشان بوده که ارزیابی بر روی آن انجام نگردید.
 1( جمع ارزش کاالهای بند الف شــامل کابینت، باکس ، روشویی و آینه حسب کدهای 
اعالمی بالغ بر 822/690/000 ریال )هشــتصد و بیست و دو میلیون و ششصد و نود هزار 
ریال( بر آورد می گردد 2( جمع ارزش کاالهای بند ب شامل اجناس و کاالهای گوناگون 
مرتبط با موضوع بهداشتی ساختمانی بالغ بر 19/300/000 ریال )نوزده میلیون و سیصد 
هزار ریال ( برآورد می گردد 3( جمع ارزش کاالهای بند ج شامل جا مایع دستشویی بالغ بر 
5/360/000 ریال )پنج میلیون و سیصد و شصت هزار ریال( برآورد می گردد 4( جمع ارزش 
کاالهای بند  د شامل کارتن های باکس های متفرقه بالغ بر 1/260/000 ریال ) یک میلیون 
و دویست و شصت هزار ریال( برآورد می گردد 5( جمع ارزش کاالهای بند  هـ  شامل توالت 
فرنگی بالغ بر 27/100/000 ریال )بیست و هفت میلیون و یکصد هزار ریال( 6( جمع ارزش 
کاالهای بند   و   شامل کاالهای متفرقه بالغ بر 50/710/000 ریال )پنجاه میلیون و هفتصد 

و ده هزار ریال( برآورد می گردد 7( جمع ارزش کاالهای بند    ز   شامل شیرآالت و تابلوهای 
اختصاصی شیرآالت بالغ بر 32/500/000 ریال )سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال( برآورد 
می گردد 8( جمع ارزش کاالهای بند   ح   شامل انواع روشویی بالغ بر 30/000/000 ریال 
)سی میلیون ریال( برآورد می گردد 9( جمع ارزش کاالهای بند ط شامل لوازم شخصی و 
اقساط و فرسوده و تعمیری بالغ بر 2/300/000 ریال )دو میلیون و سیصد هزار ریال( برآورد 
می گردد 10( جمع ارزش کاالهای بند   ی   شــامل انواع  آینه دیــواری، دکوری بالغ بر 
9/000/000 ریال )نه میلیون ریال( برآورد می گردد. لذا جمع کل ارزش کاالهای مورد نظر 
در ده ردیف بالغ بر 1/000/220/000 ریال )یک میلیارد و دویست و بیست هزار ریال( برآورد 
می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نشده است در نظر دارد جلسه  مزایده 
ای در مورخ 1399/7/9 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه 
روبه روی پمپ بنزین برگزار گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با ارائه و واریز 
فیش ده درصدی 5 روز قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید 
 نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شــد. م الف : 920545 

منیره باباشاهی مدیر شعبه 4 اجرای احکام شورای حل اختالف  اصفهان
مفاد آراء

6/45 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960302031000346-99/5/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صادق دهقان عفیفی فرزند قاسم به شماره 
شناسنامه 4 صادره از نائین در 7/5 )هفت و نیم( سهم مشاع از 45 سهم ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ششدانگ 253/20 متر مربع پالک ثبتی 16058 اصلی واقع در روستای 
عفیف آباد بخش 2 ثبت نائین خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای قاسم دهقان 
عفیفی بصورت عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/15 
م الف: 948400 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 
6/46 اجرای احکام دادگاه حقوقی فالورجان درنظر دارد در پرونده شماره 980706 اجرایی 
 موضوع علیه فریدون شکوهنده فرزند حسن وله ســیدجواد حسینی فرزند احمد درتاریخ
 07 / 99/07 به منظور فروش 62 / 39 حبه ازکل 72 حبه عرصه یک باغ ویال به مساحت 
عرصه حدود 1375 متر مربع دارای 16 اصله درخت چنار پاجوش زده که به حدود 70 تنه 
تبدیل شده وتعداد حدود 160 اصله انواع درختان میوه مثمر وآجیلی وتعدادی درخت گل 
ملکی آقای فریدون شکوهنده واقع در شهر ابریشم کوچه شــهید اندرزگو بعد از تاالر بن 
بست دوم سمت چپ بدون پالک فرعی وواقع در پالک اصلی 24 بخش09 می باشد وملک 
مذکور قابل افراز نمی باشد ) مطابق نظر کارشناسان ( ومتعلق حق غیر نمی باشد از ساعت 
10 الی 11 صبح جلســه مزایده دردفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی فالورجان اطاق 320 
 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رســمی دادگستری جمعا" به مبلغ
 624 / 322 / 837 / 3 ریال ارزیابی شده اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده باحضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا" کلیه هزینه های 
مزایده  برعهده برنده خواهد بود وکســانی می توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که 
حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به صورت چک تضمینی دروجه اجرای احکام حقوقی 
دادگستری فالورجان ارائه نماید. باانصراف برنده یاعدم پرداخت مابه التفاوت درمهلت مقرر 
ده درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد . م الف: 967122 مدیر اجرای 

احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان 

نفت سفید و گاز مایع با 
 استفاده از بستر الکترونیکی 

توزیع می شود
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: نفت سفید و 
گاز مایع با اســتفاده از بستر بانکی و الکترونیکی 
توزیع می شود.جعفر ساالری نسب ادامه داد: هم 
اکنون نفت سفید و گاز مایع بین مصرف کنندگان 
استان با استفاده از بســتر بانکی و الکترونیکی 
توزیع می شــود.وی در خصوص چگونگی توزیع 
سوخت بخش گرمایشی نفت ســوز خانوار های 
مستقر در روستا های بدون گاز طبیعی تاکید کرد: 
توزیع نفت سفید و گاز مایع در این استان فقط با 
استفاده و بهره گیری از بستر بانکی انجام می شود.

ساالری نســب افزود: در این روش که جایگزین 
روش های سنتی قبلی مانند کاالبرگ نفت سفید 
و حواله فیزیکی شــده، خانوار های مصرف کننده 
نفت سفید، گاز مایع و سایر مصرف کنندگان جزء 
واجد شرایط دریافت سوخت مایع ثبت نام شده 
در سامانه درخواست فرآورده های نفتی به نشانی 
https://newtejaratasan. الکترونیکــی

niopdc.ir با درج شــماره کارت بانکی شــتابی 
منطبق با کدملی خــود در این ســامانه، پس از 
تعیین ســهمیه از ســوی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی می توانند با همان کارت بانکی 
ثبت شده با استفاده از دستگاه کارت خوان بانکی 
فروشندگی های نفت ســفید و گاز مایع از میزان 
سهمیه تعلق گرفته اطالع یابند و نسبت به خرید 
سهمیه خود اقدام کنند.وی ادامه داد: با توجه به 
افزایش سرمای هوا در ماه های پیش رو و بارش 
نزوالت آسمانی با آغاز فصل ســرما در نیمه دوم 
ســال در نقاط ســخت گذر و مرتفع چهارمحال و 
بختیاری، باید فروشــندگی های نفت سفید قبل 
از شروع فصل سرما نســبت به خرید نفت سفید 
مورد نیاز خانوار ها و ذخیره آن اقدام الزم را انجام 
دهند.ساالری نسب گفت: در این صورت از هرگونه 
 مشکالت احتمالی در بخش گرمایشی خانوار ها

 پیشگیری می شود.



رییـس پليـس فتـای اسـتان از شـيوه جديـد 
ترفنـد فـروش  بـا  کالهبـرداران سـايبري 
اينترنتـي ماسـک در شـبکه هـاي اجتماعـي 

خبـر داد.
 سـرهنگ سـيد مصطفـي مرتضـوي گفـت: 
يکـي از اقـالم و کاالهـاي بهداشـتي کـه در اين 
ايـام خـاص و بـه جهـت پيشـگيري از ابتـال به 
بيمـاري کرونا ، مـورد نياز ضروري مردم اسـت 
ماسـک هاي اسـتاندارد، بـا کيفيت و بـا قيمت 
مناسـب اسـت که مجرمان از اين فرصت سـوء 
اسـتفاده کـرده و از شـهروندان کالهبـرداري 

مـي کننـد.
پوي عنوان كـرد: شـاکي در اظهارات خـود بيان 
داشـت در يکي از کانال هـاي تلگرامي بـا تبليغ 
فروش ماسـک بـا ارسـال رايگان مواجه شـدم 

و پـس از واريز مبلـغ 500 هـزار ريـال بابت يک 
بسـته 50 عـددي ماسـک متوجـه شـدم کل 
موجودي حسـاب کـه پنجـاه ميليون ريـال بود 
نيـز برداشـت شـده است.سـرهنگ مرتضـوي 
اظهـار داشـت: بـا انجـام اقدامـات تخصصـي 

و هماهنگـی قضایـی، متهـم شناسـايي و در 
يـك عمليـات غافلگیرانه دسـتگير شـد.رییس 
پليس فتای اسـتان اصفهان خاطر نشـان کرد: 
متاسـفانه برخي از شـهروندان  هنـگام ورود به 
سـامانه ها به نشـاني سـايت توجـه نکـرده و با 
جسـت وجـو از طريـق موتورهاي جسـت وجو 
و يـا رفتـن بـه لينک هايـي کـه در شـبکه هـاي 
اجتماعـي معرفـي شـده در دام سـودجويان 

سـايبري گرفتـار مي شـوند.
 افـراد اگـر قصـد خريـد آناليـن را دارنـد حتما 
نمـاد  داراي  ينترنتـي  ا فروشـگاه هاي  از 
لکترونيـک خريـد کننـد، زيـرا ايـن  اعتمـاد ا
مجـاز  عيـن  در  ينترنتـي  ا فروشـگاه هاي 
نيـن  و معتبـر بـودن ملـزم بـه رعايـت قوا

 نيز هستند.

رییـس پلیـس راهور اسـتان از ارائـه خدمات 
مراکـز تعویـض پـالک اسـتان بـه 36 هـزار و 
831 نفـر طـی مـرداد مـاه امسـال خبـر داد. 
سـرهنگ محمدرضا محمـدی اظهار داشـت: 
با عنایـت بـه اینکـه مراجعـات مردمـی برای 
تعویـض پـالک خـودرو در شـهر اصفهـان 
افزایش یافتـه بود و صفـوف طوالنـی در کنار 
این مراکـز تشـکیل مـی شـد ، پلیـس راهور 
سـاعت خدمات دهی ایـن مراکـز را افزایش 
داد.وی افـزود: ایـن مراکز تا سـاعت 4 بعداز 
ظهر خدمـات دهی مـی کنند و نیازی نیسـت 
مراجعـه کننـدگان زودتـر از سـاعت اداری 
مراجعـه کننـد و سـاعت هـا در صـف بمانند.

در  داشـت:  بیـان  نتظامـی  ا مقـام  ایـن 
شـهر اصفهـان طـی مـرداد مـاه امسـال 19 

هـزار و 500 مـورد تعویـض پـالک خـودرو و 
موتورسـیکلت انجـام شد.سـرهنگ محمدی 
گفـت: همچنیـن در مراکـز تعویـض پـالک 
اسـتان اصفهان طی ماه گذشـته بـه 36 هزار 
و 831 نفـر خدمـات ارائه شـد .رییس پلیس 

کیـد کـرد:  راهنمایـی و رانندگـی اسـتان تا
اسـتفاده از ماسـک ، همراه داشـتن خودکار 
شـخصی و رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی 
بـرای مراجعـه کننـدگان بـه مراکـز تعویـض 

پـالک الزامـی اسـت.

رییس پليس فتای استان استان اصفهان خبر داد:

برداشت از حساب با ترفند فروش اينترنتي ماسک 
رییس پلیس راهور استان اصفهان اعالم کرد:

ارائه خدمات به بیش از 36 هزار نفر در مراکز تعویض پالک اصفهان 
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اخذ سند برای قلعه قمیشلو، ارتباطی با تخریب محیط زیست ندارد
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی گفت: سال ها بود که میراث فرهنگی 
به دنبال اخذ سند برای قلعه تاریخی قمیشلو بود که انجام شد، سند متعلق به میراث فرهنگی است 
و هیچ ارتباطی با نابودی محیط زیســت ندارد.ابوالفضل ابوترابی در خصوص شایعات مطرح شده 
درباره خطراتی که با اخذ سند برای قلعه تاریخی پارک قمیشلو برای محیط زیست به وجود خواهد 
آمد، اظهار داشت: پارک قمیشلو یک قلعه بسیار زیبا و تاریخی دارد که متعلق به میراث فرهنگی است 
و وسط پارک محیط زیســت قرار دارد؛ اما خود قلعه متعلق به میراث فرهنگی است.نماینده مردم 
نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سال ها بود که میراث فرهنگی به دنبال 
اخذ سند برای آن بود که انجام شد، ســند متعلق به میراث فرهنگی است و هیچ ارتباطی با نابودی 
محیط زیست ندارد.وی با بیان آن که بحث واگذاری در این پرونده وجود ندارد، افزود: سند یک قلعه 

تاریخی که ثبت میراث فرهنگی و متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران بوده، اخذ شده است.

توزیع 1000 بسته مهر تحصیلی توسط اوقاف اصفهان 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از توزیع 1000 بســته مهر تحصیلی بین دانش آموزان 
نیازمند در استان اصفهان خبر داد.حجت االسالم بلک گفت: 1000 بسته مهر تحصیلی همزمان با آغاز 
سال جدید تحصیلی توسط اوقاف بین دانش آموزان نیازمند در استان اصفهان توزیع می شود.وی 
افزود: این بسته ها شــامل کیف ، دفتر و لوازم التحریر بین دانش آموزان کمتر برخوردار در استان 
برای آغاز سال تحصیلی جدید توزیع می شود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به توزیع 
50 هزار بسته مهر تحصیلی در کشور بین دانش آموزان نیازمند اظهار کرد: اولویت اهدای 1000 بسته 

مهر تحصیلی را آموزش و پرورش در مناطق مختلف استان تعیین کرده است.

کاهش 50 درصدی پرونده محاکم تجدید نظر 
رییس کل دادگستری استان اصفهان از کاهش بیش از 50 درصد موجودی پرونده محاکم تجدید 
نظر در استان اصفهان خبر داد.محمدرضا حبیبی، ادامه داد: با استقرار چهار شعبه دادگاه تجدیدنظر 
از یک سو کاهش بیش از 50 درصد موجودی پرونده محاکم تجدید نظر استان اصفهان رقم خورد، 
به گونه ای که موجودی 16 هزار فقره پرونده این محاکم به کمتر از هفت هزار فقره رســید و از سوی 
دیگر از رفت و آمد مردم ساکن در چهار حوزه قضایی شمال استان اصفهان به مرکز جلوگیری و گام 
موثری در دسترسی آسان مردم به عدالت و کاهش زمان رسیدگی ها و جلب رضایت عمومی برداشته 
شد.رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: یکی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه حبس زدایی 
و تالش در جهت کاهش آمار جمعیت کیفری زندان هاست و ضروری است با نظارت عالی بر صدور 
قرار های بازداشت و بررسی پرونده های زندانی دار در تحقق این سیاست قوه قضاییه تالش شود 
و در پرونده هایی با موضوع مطالبه مهریه نیز به گونه ای عمل شود تا هیچ فردی صرفا به دلیل این 

موضوع در حبس نباشد.

جاساز 213 کيلو تریاک درنیسان یخچال دار 
فرمانـده انتظامي شهرسـتان خوروبيابانـک از کشـف 213 کيلو و 850 گـرم تریاک کـه در دیواره 
هـای یخچال یـک وانـت نیسـان جاسـاز شـده بـود، خبـر داد. سـرهنگ جـواد افشـاري اظهار 
داشـت: ماموران انتظامی مسـتقر در ایسـتگاه بازرسـی شـهید رشـید، حین کنتـرل خودروهای 
عبوری به یک وانت نیسـان یخچال دار مشـکوک و آن را متوقف کردند.وی با اشـاره بـه اینکه در 
بازرسـی تخصصی از این خودرو 213 کیلـو و 815 گرم تریـاک که در دیواره هـای یخچال خودرو 
جاسـاز شـده بود، کشـف و خودرو و محموله توقیف شـد، گفت: در این رابطه یک سـوداگر مرگ 
دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونـده برای اقدامـات قانونی بـه مراجـع قضایی تحویل داده شـد.

سال تحصیلی جدید در اصفهان همچنان با کمبود16 هزار معلم آغاز می شود؛

تکرار یک قصه تلخ

سـال تحصیلـی جدیـد بـا همـه بیـم و  پریسا سعادت
امیدهایـش آغـاز شـده و در کنـار همـه 
چالش های کرونایی و سـالمتی که امسـال مطرح اسـت، سیسـتم 
آموزش و پرورش اسـتان اصفهان مانند چند سـال گذشـته همچنان 
از کمبـود معلـم رنـج مـی بـرد و بـا وجـود وعـده هـای هـر سـال 
مسـئوالن و مدیـران ایـن سـازمان، ایـن معضـل پابرجاسـت. ایـن 
وضعیت در حالی اسـت که شـیوع کرونا در اسـتان و باال بـودن تعداد 
مبتالیـان الـزام بـه خلـوت شـدن کالس هـا و کمتـر شـدن دانـش 
آموزان در هر سـاعت درسـی را افزایـش داده؛ اما شـرایط گویای این 
اسـت کـه قـرار نیسـت اسـتانداردهای آموزشـی در مـدارس دولتی 

استان برقرار شود.
 آنگونـه کـه معـاون پژوهـش، برنامه ریـزی و نیـروی انسـانی 
اداره  کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان گفتـه اسـت مـدارس 
اسـتان بـا کمبـود 16 هـزار معلـم روبـه رو اسـت. هر چنـد کـه کمبود 
معلـم از راه هـای مختلـف جبـران شـده و 15 شـهریور هیچ کالسـی 
بـدون معلـم نخواهـد بـود. پیـش از ایـن هـم محمـد اعتـدادی، 

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان هـم اطمینـان داده 
بـود بـا وجـود همـه کمبودهـا و نارسـایی هایی کـه از نظـر نیـروی 
انسـانی در آموزش وپـرورش وجـود دارد، هیـچ کالس درسـی در 
سـال تحصیلـی جدیـد بـدون معلـم نخواهـد مانـد و مسـئوالن 
آموزش وپـرورش بـه صـورت شـبانه روزی تـالش می کننـد تـا 
کسـری نیروی انسـانی از طریق نیروهـای خرید خدمات آموزشـی، 
لتدریسـی، به کارگیـری بازنشسـتگان و نیروهـای  نیروهـای حق ا
شـاغل کـه عـالوه بـر سـاعت های موظـف خـود، امـکان تدریـس 
غیرموظف هم دارند و بخشـی نیـز از طریق نیروهای پیش دبسـتانی 
لیـت هسـتند،  لتدریسـی مشـغول بـه فعا  کـه بـه صـورت حق ا

جبران شود.
 وی با اشـاره به سـابقه کمبـود معلم در سـال های گذشـته، می گوید: 
سـال گذشـته نیز کسـری آموزش وپـرورش اسـتان در حـوزه نیروی 
انسـانی، رقـم باالیـی بود امـا قانـون بـرای مـا چهارچوبی مشـخص 
کـرده کـه می توانیم ایـن کسـری را از طریـق مواردی که اشـاره شـد، 
جبـران کنیـم. اعتـدادی اظهـار امیـدواری می کند ایـن تدابیـر باعث 

آغـاز بـا نشـاط مهرمـاه و شـادابی مـدارس در طـول سـال تحصیلی 
جدیـد شـود و می افزایـد: موضـوع کمبـود نیـروی انسـانی فقـط بـه 
مـدارس دولتی مربـوط نمی شـود، بلکه تمـام واحدهای آموزشـی از 
دولتـی و نمونه مردمـی گرفته تـا غیرانتفاعـی و هیئت امنایـی، با این 
مشـکل دسـت به گریباننـد و قرار نیسـت تمام بـار کمبـود معلم روی 

دوش مـدارس دولتـی بیفتد.
 وی، کسـری نظـام آموزش وپـرورش اسـتان تـا سـال 1400 را 
بیـش از 4 هـزار و 200 معلـم اعـالم می کنـد. ایـن تعـداد بـاالی 
کمبـود معلـم در اسـتان در حالـی از سـال گذشـته تـا کنـون بـدون 
تغییر باقـی مانـده که سـال قبل مدیـر کل آمـوزش و پـرورش وعده 
داده بـود در حـال رایزنـی بـا مدیـران تهرانـی بـرای حل این مشـکل 
اسـت؛ امـا امسـال هـم از همـان نسـخه هـای تکـراری اسـتفاده از 
بازنشسـتگان و معلمـان خریـد خدمـت اسـتفاده مـی شـود، بدون 
اینکـه راه چـاره ای دائمـی و درسـت بـرای ایـن بحـران اندیشـیده 
شـود. از سـوی دیگـر در حالـی اسـتفاده از معلمـان خریـد خدمـت 
و حـق التدریـس از سـوی آمـوزش و پـرورش اسـتان بـه عنـوان راه 
حـل بـرای کمبـود معلـم عنـوان مـی شـود کـه طـی مـاه هـای اخیر 
بارهـا شـاهد تجمع ایـن افـراد بـه دلیل عـدم دریافـت حـق الزحمه 
آنهـا در اصفهـان بـوده ایـم؛ اعتراضاتـی کـه البتـه از سـوی آمـوزش 
و پـرورش بـا ایـن اسـتدالل کـه مطالبـات ایـن افـراد بـه مـدارس 
 پرداخت شـده و اعتـراض آنهـا ربطـی به ایـن سـازمان نـدارد، بدون 

جواب مانده است. 
در ایـن شـرایط حـاال ایـن معلمـان دوبـاره بـه کالس هـای درس 
بازگردانده شـده انـد تـا ادامه تحصیـل هـزاران دانش آموز به دسـت 
آنهـا سـپرده شـود کسـانی کـه حتـی از حداقـل حقـوق و مزایـا هـم 

برخـوردار نبـوده انـد .
 از سـوی دیگـر در شـرایطی کـه آمـوزش هـای مجـازی امسـال 
قـرار اسـت بخـش اعظـم فرآینـد تحصیلـی دانـش آمـوزان را در 
بـر بگیـرد نیـاز بـه معلمـان جـوان تـر را محسـوس کـرده اسـت؛ 
امـا ظاهـرا همچنـان در دسـترس تریـن گزینـه بـرای آمـوزش و 
پـرورش همیـن فرهنگیـان بازنشسـته ای هسـتند کـه بیشـتر بـه 
دالیـل معیشـتی و حقوقـی بـار دیگـر در سیسـتم بـه کار گرفتـه می 
لبتـه قربانـی ایـن سیاسـت بـی شـک دانـش آموزانـی  شـوند و ا
 خواهنـد بـود کـه ناچـار هسـتند بـا همیـن رونـد بـه تحصیـل 

ادامه دهند.

با مسئولان جامعه
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رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

تحدید حدود اختصاصی
6/47 شماره: 139985602007002469-99/6/11 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یک باب مغازه پالک شماره 19/1223 واقع در کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای احمدرضا دهقان کلیشادی فرزند غالمرضا در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه 
مورخ 99/7/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 969862 حسین زمانی علویجه 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تحدید حدود اختصاصی

6/48 شماره: 139985602007002468-99/6/11 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه پالک شــماره 1/1710 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد علی نصر اصفهانی فرزند تقی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
99/7/9 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 969861 حسین زمانی علویجه مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
حصر وراثت

6/49 آقا / خانم محمدرضا ساری به شناسنامه شماره 1263139337 به شرح دادخواست 
به کالسه 1225 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حرم خانم امانی ساری به شــماره شناسنامه 270 در تاریخ 99/5/1  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 -  محمدرضا 
ســاری به ش م 1263139337 فرزند متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 968031 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/50 آقا / خانم طاهره شاطریان بیدگلی  به شناسنامه شماره 7789  به شرح دادخواست 
به کالسه 9901226  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان تقی ســجادی راد  به شــماره شناســنامه 241  در تاریخ 75/10/13   
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 

 به: 1 - حســین ســجادی راد بــه ش م 1262203384 ، 2- عباس ســجادی راد به 
ش م 1261602374 ، 3- فرشــته ســجادی راد به ش م 1260441350 ، 4- فاطمه 
سجادی راد به ش م 1261704681  ، 5 – طاهره سجادی راد به ش م 1262285704، 
6 - فرح ناز فراش ســجادی به ش م 1262224675 همگی فرزنــدان متوفی والغیر، 
7 - زهرا مه آبــادی به ش م 1260335356 همســر متوفی. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد و یــا وصیت نامه ای از متوفی / متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی 
 ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 967529 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان اعتماد عدالت 
درتاریخ 1399/05/15 به شماره ثبت 65270 

به شناسه ملی 14009342721 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس ، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات 
 )ict( دولت و بخش عمومی غیر دولتی یا دفتر خدمــات ارتباطات و فناوری اطالعات
روستایی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، 
شهر اصفهان، محله شهرک میالد ، کوچه شهید علی شاه سنایی ، کوچه ))میالدشمالی(( 
، پالک 0 ، ساختمان میالد3 ، طبقه چهارم ، واحد E4 کدپستی 8198414449 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا خانم شکیبا شریفیان منش به شماره ملی 1271982544 دارنده 5000000 
ریال سهم الشرکه آقای امیر حسین خداوردی به شــماره ملی 4880240631 دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم شکیبا شریفیان منش به شماره 
ملی 1271982544 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود آقای امیر حسین خداوردی به شماره ملی 4880240631 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد 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 )969470(

آگهی تغییرات شرکت آزمون طالی چهلستون 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41303 

و شناسه ملی 10260590094 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : بهروز احمدی به شماره ملی 1270671405 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و محمد کتیرایی به شــماره ملی 1281605530به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی کتیرایی به شماره ملی 1287145892 
به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )969266(

آگهی تغییرات شرکت آزمون طالی چهلستون 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41303 

و شناسه ملی 10260590094 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی کتیرایی به شماره ملی 1287145892 
و محمد کتیرایی به شــماره ملــی 1281605530 و بهروز احمدی به 
شماره ملی 1270671405 به ســمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند.محمد حســن رضوانیان به شــماره 
ملی6609379645 به ســمت بازرس اصلی و سمانه پشمی به شماره 
ملی 1293097586 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی 
به 1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)969264(
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محمد محبی در سپاهان ماندنی شد
 محمد محبی، وینگر سپاهان که به دلیل درخشش در فصل گذشته لیگ برتر مورد توجه چند تیم اروپایی 
قرار گرفته بود، تصمیم گرفت فعالیت حرفه ای خود را در سپاهان ادامه دهد.بازیکن 22 ساله سپاهان 
بعد از جلسه ای که با مسئولین باشگاه فوالد مبارکه سپاهان داشت تصمیم به ادامه حضور در سپاهان 
گرفت و فصل بعد نیز با پیراهن طالیی پوشان دیار نصف جهان به میدان خواهد رفت.تیم فوتبال سپاهان 

اصفهان این روزها خود را برای حضوری قدرتمند در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا آماده می کند.

چرا پرسپولیس ذی حساب ندارد؟
با تصمیم عجیبی که در اواخر خرداد امسال از سوی رسول پناه، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اتخاذ 
شد، محمد پاشا که از دوره مدیریت طاهری به عنوان ذی حساب باشگاه پرسپولیس فعالیت می کرد، 
از این باشگاه جدا شــد تا پرســپولیس  در ٢ ماه و ١۴ روز اخیر، بدون حضور ذی حساب اداره شود. 
البته از آنجایی که هنوز از سوی وزارت دارایی، ذی حساب جدید باشگاه معرفی نشده، محمد پاشا 
گاهی در محل باشگاه حاضر می شود تا با امضای چک ها و اسناد مالی، باشگاه دچار مشکل نشود.

محمد پاشا به خاطر اختالفاتی که با مدیر مالی وقت داشت و ایراداتی که در کار وارد کرده بود خیلی 
زود با نامه پایان ماموریتش که از سوی سرپرست باشگاه امضا شــده بود، روبه رو شد اما موضوع 
اصلی اینجاست که وقتی ذی حساب جدید معرفی نشده، بر اساس چه مبنایی رسول پناه نامه پایان 
ماموریت ذی حساب فعلی را امضا کرده اســت؟نکته مهم ماجرا اینجاست که باشگاه پرسپولیس 
که یک شرکت دولتی است و باید بر اساس قوانین دولتی اداره شود، چطور در دو ماه و نیم گذشته 
بدون حضور ذی حساب اداره شده اســت؟ آیا نهادهای نظارتی می توانند بدون حضور ذی حساب، 
نظارت جامع و کاملی روی عملکرد باشگاه داشته باشند؟در این زمینه پاسخ روشنی از سوی مدیران 
باشگاه پرسپولیس ارائه نمی شود که در نوع خوب بسیار جالب است اما امید است به زودی با حضور 

ذی حساب جدید، عملکرد مالی باشگاه پرسپولیس زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار بگیرد. 

درگیری آبی ها در فرودگاه از کجا شروع شد؟
ماجرای درگیری برخی از بازیکنان اســتقالل با چند نفر از هواداران این تیــم در فرودگاه مهرآباد 
مشخص شــد. زمانی که فرهاد مجیدی، ســرمربی اســتقالل قصد خروج از فرودگاه مهرآباد را 
داشت، یک نفر که خودش را هوادار استقالل معرفی می کرد، جمالتی به فرهاد مجیدی، سرمربی 
آبی پوشان گفت که باعث ناراحتی او، فرزاد برادرش و چند بازیکن استقالل شد. این فرد به اصطالح 
هوادار در ادامه با همراهی یکی دو نفر دیگر به فرشید اسماعیلی هم حمله کردند که بازیکنانی چون 
روزبه چشمی، داریوش شــجاعیان و ... برای جلوگیری از درگیری ها وارد عمل شدند. در واقع در 
بطن درگیری ها؛ این هوادار در بیشتر ماجراها حضور داشت و باعث بسیاری از درگیری ها شد. تیم 
استقالل با نتیجه 3 بر 2 در فینال جام حذفی شکســت خورد و پس از آن باشگاه استقالل از قطع 

همکاری با مجیدی و ادامه مذاکرات با آندره آ استراماچونی خبر داد.

پیشنهاد نجومی قطری ها به »حاج صفی«
سایت »metrosport« یونان خبر داد احســان حاج صفی، مدافع ایرانی تراکتور  پنجشنبه شب 
آخرین بازی اش برای این تیم را انجام داد و موفق شد با شکست استقالل قهرمان جام حذفی شود.

حاج صفی توافق شفاهی با باشگاه آریس سالونیک انجام داده اما در این میان یک باشگاه قطری 
پیشنهاد وسوسه برانگیزی به او داده است. البته به نظر نمی رسد این بازیکن توافق شفاهی خود 
را با آریس زیرپا بگذارد. به نظر می رسد به دلیل مسائل خانوادگی حاج صفی به دنبال بازگشت به 
یونان باشد و پیشنهاد بسیار باالی قطری ها را رد کند. مسئوالن باشگاه آریس سالونیک هم مطمئن 

هستند این بازیکن به توافقش پایبند خواهد بود.

تاملی در باب انتخاب محرم نوید کیا به عنوان سرمربی طالیی پوشان؛

»تکسیرا« بازیگر اصلی نیمکت سپاهان

سمیه مصور     در حالـی از محـرم نویـد کیـا بـه عنوان 
سـرمربیگری  هـای  گزینـه  از  یکـی 
سـپاهان نـام برده مـی شـود کـه هنـوز خبـر رسـمی و جـدی در مورد 
سـرمربی جدیـد طالیـی پوشـان وجـود نـدارد و مسـئوالن باشـگاه 
سـپاهان موضـع گیری خاصـی نسـبت به ایـن موضـوع نداشـته اند. 
سـپاهان باید تا چنـد روز دیگر آماده شـرکت در لیـگ قهرمانان ُآسـیا 
شـود و انتخـاب سـرمربی جدیـد بـرای ایـن تیـم با توجـه بـه حضور 
طالیی پوشـان در ایـن رقابت ها اهمیـت زیـادی دارد. گفته می شـود 
نداشـتن مـدرک A   آسـیا یکـی از مسـائلی اسـت که سـبب شـده تا 
مسـئوالن باشـگاه سـپاهان نسـبت بـه انتخـاب نویـد کیـا بـه عنـوان 
سـرمربی جدیـد ایـن تیـم تردیـد داشـته باشـند. کاپیتـان بـا تجربه 
طالیی پوشـان به دلیل نداشـتن مـدرک A  آسـیا نمی تواند بـه عنوان 
سـرمربی در لیگ قهرمانان آسـیا و حتی لیـگ ایران حضور پیـدا کند. 
با توجه بـه ممنوعیت جذب مربـی و بازیکـن خارجی، در حـال حاضر 
هیچ فرد مطرحـی برای مربیگـری تیم سـپاهان وجود نـدارد و محرم 

به نوعی تنها گزینه و البته موجه ترین آنهاست.
برخی از رسـانه ها در روزهای گذشـته با توجـه به رابطـه نزدیک محرم 

و سـاکت پـا را فراتر از ایـن هم گذشـته انـد و از نـام دسـتیاران او خبر 
دادنـد؛ این که قرار اسـت سـیدمهدی سـیدصالحی، رحمـان احمدی، 
احمـد جمشـیدیان و محمدعلی احمـدی کادر فنی سـپاهان را تکمیل 
کنند. به این نفـرات باید میگوئل تکسـیرا، مربی پرتغالـی را هم اضافه 
کرد که بـه تازگـی قـراردادش را با سـپاهان تمدیـد کرد.تکسـیرا که در 
چنـد بـازی پایانـی طالیـی پوشـان در فصـل اخیـر رقابت هـای لیگ 
برتـر بـه عنـوان سـرمربی روی نیمکـت سـپاهان نشسـته بـود،دارای 
مـدرک A   آسیاسـت و گفتـه مـی شـود در صورتـی کـه حتـی محـرم 
بـه عنـوان سـرمربی جدیـد ایـن تیـم انتخـاب شـود، مربـی پرتغالی 
به عنـوان سـرمربی طالیـی پوشـان معرفی خواهد شـد.زوج تکسـیرا 
و محـرم نویدکیـا اتفـاق محتملی اسـت کـه تماشـاگران سـپاهان آن 
را بـه سـود باشـگاه می داننـد.  فعـال بحـث محـرم داغ اسـت و هیـچ 
منبعـی از پاسـخ منفـی او بـه سـاکت خبـر نـداده اسـت. در دوره ای 
کـه محمدرضـا سـاکت مدیرعامـل بـوده، محـرم بـرای تیم سـپاهان 
بـازی می کرد و حـاال بعیـد نیسـت ایـن دو در جایـگاه جدیـدی باهم 
همکاری کنند.محرم اگرچه هـنــوز مـربیگــری را شـروع نکـرده؛ اما 
برای آغاز کار با سـپاهان خواستـه هــایی دارد که باید با سیاسـت های 

باشـگاه سـپاهان مطابقـت پیـدا کنـد و محمدرضا سـاکت هم نشـان 
داده مدیـری بـا برنامه اسـت و بر سـر همـه جزئیـات با محـرم بحث 
خواهد کرد. سـاکت در مراسـم میثـاق با شـهدا در صحبتی کـه با یکی 
از اطرافیانـش داشـت، در رابطه بـا محرم نویدکیـا حرف زد امـا معلوم 
نیسـت این صحبت ها در رابطه با سـرمربیگری اسـطوره سـپاهانی ها 
بود یا مسـائل دیگـر. محمدرضا سـاکت در مواجهـه با خبرنـگاران هم 
درباره بحث سـرمربی آینده سـپاهان گفـت: »ان شـاءا... این موضوع 
را به موقع اعـالم می کنم و تـازه کار خود را در باشـگاه آغاز کـرده ام.« با 
وجود اصـرار زیادی کـه خبرنـگاران به صحبت دربـاره نویدکیا داشـتند 
اما سـاکت هیـچ حرفـی در این مـورد نـزد. دو مربـی جـوان دیگر هم 
جـزو گزینه هـای سـپاهان هسـتند و اگـر بـه هـر دلیلـی مذاکـرات 
سـپاهان با محـرم بـه نتیجـه نرسـد، گزینه های جدیـد روی میـز قرار 
می گیرنـد. هرچند تمـام این گزینـه ها گمانه زنی رسـانه هاسـت ولی 
در روزهای آینـده باید منتظر اعالم سـرمربی جدید سـپاهان از سـوی 
مسـئوالن ایـن باشـگاه باشـیم تـا طالیـی پوشـان بـا تعییـن  شـدن 
تکلیـف نیمکـت این تیـم با خیـال راحـت پا بـه مرحلـه برگشـت دور 

مقدماتـی لیـگ قهرمانـان آسـیا بگذارند. 

 تحلیل روز

نه نویر ، نه ترشتگن؛ تراپ دروازه بان فیکس آلمان
تیم ملی آلمان با هدایت یواخیم لوو، پنجشنبه شــب در حالی در اولین بازی فصل جدید لیگ 
ملت های یوفا به مصاف اســپانیا رفت که در ترکیب یازده نفره اولیه، یواخیم لوو برای این بازی 
نام کوین تراپ، سنگربان سوم مانشافت به عنوان دروازه بان دیده می شد.در حالت عادی کوین 
تراپ همیشه سنگربان ســوم آلمانی ها به حساب می آمده و دعوای اصلی برای دروازه بان اول 
شدن مدتی است که بین مانوئل نویر و مارک آندره ترشتگن در جریان بوده. چیزی که هواداران 
آلمان را متعجب کرده این است که لوو در این بازی چرا روی نام هر دو سنگربان مطرحش نویر 
و ترشتگن خط کشــیده و تراپ را راهی میدان کرده. آن هم در بازی مقابل تیم بزرگی که شائبه 
کم اهمیت دانستن مسابقه از ســوی لوو را رد می کند.بعضی تحلیلگران علت احتمالی تصمیم 
یواخیم لوو را به تنش پردامنه ای نســبت می دهند که مدتی اســت بین باشگاه بایرن مونیخ و 
مانوئل نویر از یک سو و فدراســیون فوتبال آلمان و تیم ملی این کشور در جریان است. دعوای 
اصلی این دو طرف بر سر پست دروازه بانی تیم ملی و جایگاه دروازه بان اولی است.بایرن مونیخ 
در این موضوع از سنگربانش مانوئل نویر حمایت تمام قد کرده و کار را به جایی رساند که چندی 
پیش تهدید کرد در صورتی که نویر در مانشافت سنگربان اول نباشد از دادن بازیکنان خود به تیم 

ملی خودداری خواهد کرد.

»هری کین« نیاز مبرم یونایتد است
گری نویل، ستاره سابق منچستریونایتد می گوید شیاطین سرخ نیاز فوری و شدیدی به جیدون 
ســانچو ندارند بلکه بیش از هر چیز به جذب مهاجمی مثل هری کین نیاز دارند. نویل در ادامه 
گفت سولسشر برای ساختن تیمی ایده آل به جذب پنج بازیکن خوب در پست های مختلف 
نیازمند است.منچستریونایتد از شــروع فصل نقل و انتقاالت به شدت به دنبال جذب جیدون 
سانچو پدیده انگلیسی بوروسیا دورتموند بود ولی باشگاه آلمانی در نهایت مانع از چنین انتقالی 
شــد و با قیمت گذاری 112 میلیون یورویی روی ســانچو تالش های یونایتد را ناکام گذاشت.

گری نویل در گفت و گو با اســکای در این باره گفت: »وقتی با هواداران یونایتد صحبت می کنم 
هیچ کس نمی گوید باید هر طور شده ســانچو را بخریم. آنها خواهان خریدهای درست توسط 
باشگاه هستند. ما نمی گوییم سانچو هر طور شده به اولدترافورد بیاید. مهم این است بازیکنانی 
جذب شوند که بتوانند تیم را به بهترین شکل ممکن تقویت کنند« .نویل در ادامه گفت: » هری 
کین اگر امکان جذبش از تاتنهام وجود داشته باشد بدون شــک تیم یونایتد را تقویت خواهد 
کرد. ظهور ستاره ای مثل میسون گرین وود کمی از فشار وارده به تیم را کاهش داده ولی تیم ما 
در خط حمله عالوه بر مثلث گرین وود، مارکوس راشــفورد و آنتونی مارسیال به مهاجمی مثل 

هری کین نیاز دارد«.

خرید »کای هاورتز« و شکسته شدن رکورد تاریخی چلسی
اسکای اســپورتز آلمان گزارش داد باشگاه چلســی موافقت کرده که بر اساس درخواست بایر 
لورکوزن برای بــه خدمت گرفتن کای هاورتز پدیــده آلمانی این تیم 80 میلیــون یورو به عالوه 
20 میلیون یورو پاداش بپردازد. این بیشــترین مبلغ پرداختی تاریخ چلسی برای یک بازیکن 
خواهد بود.چلســی چند هفته اســت با باشــگاه آلمانی برای خرید هاورتز مذاکره می کند. بر 
اســاس این گزارش مذاکرات دو باشگاه در نهایت به این نتیجه رســیده که چلسی برای خرید 
هاورتز 100 میلیون یورو پرداخت کند.هاروتز که بی صبرانه منتظر پیوستن به چلسی است هنوز 
در تست پزشکی این باشگاه شرکت نکرده و قرار است در مســابقات تیم ملی آلمان با اسپانیا 
و سوئیس در قالب لیگ ملتهای یوفا در تیم ملی کشــورش بازی کند.رکورد قبلی چلسی برای 
خرید بازیکن مربوط به خرید کپا آریساباالگا از بیلبائو بود که در سال 2018 با پرداخت 75 میلیون 

یورو انجام شد.

 فوتبال جهان

 گمشده تراکتور، یک
 مربی داخلی بود

تراکتور روز پنجشــنبه موفق شــد در جام حذفی 
هم به عنوان قهرمانی دســت پیــدا کند و یکی از 
دو سهمیه مستقیم ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
را به دســت بیاورد تا در مجمــوع در طول فصلی 
که گذشــت نمره قبولی بگیرد.تراکتور که دومین 
ســال حضورش در بخش خصوصی با مالکیت 
محمدرضا زنوزی را تجربه می کنــد در طول این 
دو فصل جابــه جایی های زیــادی روی نیمکت 
ســرمربیگری خود داشــته و مربیــان مطرح و 
نامداری روی نیمکت این تیم نشستند که به هر 
کدام به چشــم ناجی تراکتور نگاه می شــد ولی 
هرکدام به دالیلی در این تیم ماندگار نشدند.تراکتور  
با جان توشاک، جرج لیکنز و مصطفی دنیزلی به 
سر منزل مقصود نرسید و در حالی که همچنان نیاز 
به یک سرمربی مطرح و شناخته شده و کارنامه 
دار بین المللی روی نیمکت این تیم احســاس 
می شد، شخصی توانســت سرخ پوشان تبریزی 
را به موفقیت برســاند که کمتر کسی انتظارش را 
داشت.ساکت الهامی که او را با نفر دوم کادر فنی 
بودن در تیم هــای مختلف و در کنار ســرمربیان 
مطرحی مثل فیروز کریمی، صمد مرفاوی و یحیی 
گل محمدی می شــناختیم ابتدای فصل وظیفه 
تمرین دادن تراکتور و نقل و انتقاالت باشگاه را تا 
معرفی ســرمربی جدید برعهده داشت و جایش 
را به مصطفــی دنیزلی داد و پــس از خروج غیر 
منتظره ســرمربی ترک تبار از ایران و انصرافش 
از ادامه فعالیت در تبریــز موقتا در  5 بازی پایانی 
تا تعطیالت نیم فصل هدایــت این تیم را بر عهده 
گرفت تا باشگاه سرمربی جدید را معرفی کند. در 
این میان نتایج تراکتور زیــر نظر الهامی که اولین 
تجربه ســرمربیگری خود را در لیگ برتر سپری 
می کرد فراتر از حد انتظــار بود و 5 پیروزی پیاپی 
باعث شد سرخ پوشان تبریزی بار دیگر در کورس 
قهرمانی قرار بگیرنــد و مدیران باشــگاه هم در 
تصمیمی درســت، الهامی را تا پایــان فصل ابقا 
کردند.در شرایطی که به مربیان داخلی در فوتبال 
ایران کم توجهی می شود و اکثر باشگاه ها و مدیران 
مســیر موفقیت را در جــذب گزینه های خارجی 
می داننــد و مربیان درجه چندم غیــر ایرانی را به 
ایرانی ها ترجیح می دهند، ساکت الهامی ثابت کرد 

که مهره گمشده تراکتور یک سرمربی ایرانی بود.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

قلعه نویی، سرمربی 
گل گهر سیرجان شد 

با تصمیم هیئت مدیره باشــگاه گل گهر 
سیرجان، امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی 
جدید تیــم فوتبال این باشــگاه انتخاب 
شد. سعید الهویی، امیر میرزاییان، جالل 
امیدیان و پپه )مربی بدنســاز پرتغالی( 
دستیاران قلعه نویی در این تیم سیرجانی 
خواهند بود.قلعه نویی بــا قراردادی یک 
ســاله هدایت تیــم گل گهر ســیرجان را 

عهده دار شده است.

ســخنگوی فدراســیون کشــتی اظهار داشــت: با توجه به اینکه ســتاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز رســمی برگزاری اردوهــای تیم های ملــی را به صورت 
محدود و با رعایت پروتکل های بهداشــتی به فدراســیون کشــتی داد، فدراســیون کشــتی نیز در مرحله اول جلســه فنی را بــا حضور علیرضــا دبیر و حمید 
ســوریان رییس و نایب رییس و محســن کاوه مدیر فنــی تیم های ملی کشــتی آزاد برگــزار کرد. محمــد ابراهیم امامی ادامــه داد: در این جلســه پس از 
بحث و بررســی های صورت گرفتــه، نفرات حاضر به ایــن نتیجه رســیدند تا ابتدا اردوهــای ۴ روزه ای را بــه صورت قرنطینــه و مجزا در زمان هــای متفاوت 
برای هریــک از تیم هــای آزاد و فرنگی و بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی و با حضور نفــرات محدود برگــزار کنند.امامــی تصریح کرد: البته جلســه فنی 
دیگری نیــز با حضور حمیــد ســوریان، نایب رییــس فدراســیون و کادرهای فنــی تیم های ملی کشــتی فرنگــی و آزاد در مــورد نحــوه و چگونگی دعوت 
 نفــرات و نحوه برگــزاری ایــن اردوها چــه از نظر فنــی و چه از نظــر رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی برگــزار و پــس از آن تاریخ برگزاری مشــخص

 خواهد شد.

اتخاذ تصمیمات اولیه برای برگزاری اردوهای تیم های ملی کشتی

تیم دو ومیدانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با جذب 
ســتارگان دو ومیدانی ایران برای قهرمانی به میدان 
لیگ برتر دو ومیدانی کشور خواهد رفت.سرپرست 
تیم دو ومیدانی باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان از پر 
ستاره بودن این تیم در لیگ دو ومیدانی امسال خبر 
داد و گفت: امســال با عنایت ویــژه و تصمیم گیری 
مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
و هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بودجه 
خوبی برای رشــته دو ومیدانی تخصیص داده شد 
که به لطف خدا تیم را از اردیبهشــت آماده حضور در 
رقابت های لیگ دو ومیدانی کشور کرده ایم.عزیزا... 
مشفقی از برگزاری هفته اول لیگ برتر دو ومیدانی 
در روزهای شنبه و یکشنبه 15 و 16 شهریور در پیست 
دو ومیدانی مجموعه ورزشــی آفتاب انقالب تهران 
خبر داد و گفت: امیدواریم تیم های شرکت کننده در 

این دوره از رقابت ها از کیفیت خوبی برخوردار باشند 
تا ســتاره های طالیی پوش دو ومیدانی سپاهان که 
در بیشتر ماده ها نفرات برتر کشــور هستند، رقابت 
خوب و جذابی را برای عالقه مندان از خود به نمایش 
بگذارند و بتوانیم سکوی قهرمانی را از آن خود کنیم.

مشفقی با اعالم اینکه رقابت های لیگ در سه مرحله 
و طی مدت ۴0 روز برگزار می شــود، گفت: قهرمانان 
تیم دو ومیدانی سپاهان همراه با کادر فنی با دانش، 
علمی و با تجربه خود بیشتر سکوهای قهرمانی و در 
نهایت قهرمانی لیگ را از آن خواهند کرد. ما در ماده 
100متر رضا قاســمی ) کاپیتان تیــم(، پرش ارتفاع 
کیوان قنبرزاده ، ماده ۴00متر سجاد هاشمی ، مسلم 
نیادوست 1500متر ، پرتاب چکش رضا مقدم ، پرتاب 
وزنه شاهین مهردالن و قهرمانان تراز اول بسیار دیگر 
را داریم که مطمئنم امتیازات زیادی را برای تیم کسب 

خواهند کرد و بدون شــک قهرمانی لیگ امســال 
از آن طالیی پوشــان خواهد بود و امیدوارم شــاهد 
ثبت رکورد های خوب و رکورد شــکنی های متعدد 
از ورزشــکاران طالیی پوش ســپاهان در این رقابت 
ها باشــیم .مشــفقی  در پایان گفت:با حضور و تیم 
داری سپاهان در لیگ دو و میدانی کشور انگیزه های 
قهرمانان به ویژه جوانان دونده بســیار تقویت شده 
است و برای ارتقا رکورد های خود تالش شایانی را از 
خود نشان می دهند که این آینده روشنی را برای دو 

ومیدانی اصفهان و ایران رقم خواهد زد.

ستارگان دو ومیدانی ایران طالیی پوش شدند

زوج تکسیرا و محرم نویدکیا اتفاق محتملی است که 
تماشاگران سپاهان آن را به سود باشگاه می دانند.  
فعال بحث محرم داغ است و هیچ منبعی از پاسخ 

منفی او به ساکت خبر نداده است



شنبه 15   شهریور  1399 / 16 محرم 1442/ 5 سپتامبر 2020/ شماره 3060
شهردار اصفهان مطرح کرد:

مهار کرونا با بسیج همگانی و تعامل و همکاری شهروندان
 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشــگر، شهردار پاســخگو«، اظهار کرد: در آستانه آغاز 
سال تحصیلی جدید آیین آماده باش عملیاتی طرح ســتاد مهر ۹۹ شهر اصفهان برگزار و فرمان آغاز 
فعالیت های ستاد مهر صادر شــد.قدرت ا... نوروزی  با بیان اینکه سال های قبل به مناسب فعالیت 
رسمی ســتاد مهر از مقابل گلستان شــهدا برنامه ویژه ای برگزار می شد، اما امســال به دلیل شرایط 
کرونایی اجرای برنامه متفاوت انجام شد، ادامه داد: در میادین شهر برنامه ویژه ای به صورت زنده اجرا 
شد و در ادامه رییس شورای اسالمی شــهر، مدیرکل آموزش و پرورش و رییس پلیس راهور استان 
با حضور در مرکز مدیریت کنترل و ترافیک شهرداری فرمان آغاز فعالیت رسمی ستاد را صادر کردند.

شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه تعطیلی برای امر آموزش امکان پذیر نیست، زیرا اقدامی مستمر و 
دائمی برای دانش آموزان است، افزود: در شهرداری تمام امکانات الزم برای حمل و نقل دانش آموزان 
با استفاده از مترو و اتوبوس فراهم شده همچنین سرویس های دانش آموزی پیش بینی و مسیرها 
هموار شده است، اما با توجه به شرایط سخت کرونایی نه تنها در اصفهان بلکه در تمام شهرهای جهان، 
مردم نباید بی تفاوت باشــند.وی با بیان اینکه رفتار برخی شــهروندانی که نکات بهداشتی را رعایت 
نمی کنند، بســیار نگران کننده اســت، گفت: در حال حاضر آمار شــیوع کرونا افزایش یافته و شاهد 
اتفاقات غم انگیز در زمینه ابتال و فوت شــهروندان هســتیم، بنابراین مردم باید مراقبت های الزم را 
انجام داده و این موضوع را جدی بگیرند.نوروزی تاکید کرد: دانش آموزان که سرمایه های آینده کشور 
هســتند و فردای جامعه را رقم می زنند باید رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند تا عالوه بر 
حفظ سالمتی خود دیگران را نیز در معرض بیماری و خطر قرار ندهند و هزینه های سنگین را به جامعه 
و شهر و خانواده تحمیل نکنند.وی اظهار کرد: متاسفانه شیوع کرونا گسترش یافته و اگر درک عمیقی 
از این تهدید نداشته باشیم، شرایط بسیار سخت و دشوارتر خواهد شد.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر در تمام پارک ها و مراکز تفریحی، کوه صفه، ناژوان و شــهر رویاها رعایت پروتکل های 
بهداشتی مورد توجه و تاکید قرار گرفته و مردم نیز باید بر فعالیت شــهرداری نظارت کنند و چنانچه 
مسئوالن شهرداری دســتورالعمل ها را نادیده می گیرند، موارد را منعکس کنند چرا که حفظ سالمت 
مردم مهم ترین موضوع است.وی افزود: می توان با بسیج همگانی و تعامل و همکاری جمعی شیوع 

ویروس کرونا را مهار و از حوادث غم انگیز ناشی از آن جلوگیری کرد.

ساماندهی محدوده کانال جی   شیر
نوروزی با اشاره به وضعیت نابسامانی کانال جی شیر، ادامه داد: این کانال سیمای خوبی ندارد، 
وضعیت آن خاص و پیچیده بوده چراکه بخشــی از آن در منطقه چهار، بخشــی در منطقه ۱۵ و 
بخشی در حریم شهر قرار دارد و حریم کانال در اختیار آب منطقه ای است که شهرداری اختیار الزم 
برای انجام اقدامات در حریم را ندارد.وی ادامه داد: جلسه ای با مسئوالن سازمان آب منطقه ای 
برگزار و موضوع کانال جی شــیر مطرح و تفاهم نامه ای امضا شد تا مسئوالن آب منطقه ای برای 
حریم پیرامونی این کانال چاره اندیشی کنند.شــهردار اصفهان با بیان اینکه انتهای مادی نیاصرم 
به کانال جی شیر منتهی می شــود، گفت: از این مادی جوی هایی برای استفاده کشاورزان وجود 

دارد که ترمیم آنها همکاری و مشارکت کشاورزان را می طلبد.

آزادسازی تدریجی خیابان رکن الدوله شرقی
وی با اشاره به عرض کم خیابان رکن الدوله شــرقی، اظهار کرد: آزادسازی و تعریض این خیابان 
به صورت تدریجی انجام می شــود و عقب نشینی الزم هنگام درخواســت مالکان برای دریافت 
پروانه ساختمانی جهت ساخت و ساز جدید یا تعمیرات اساسی انجام می شود.نوروزی با اشاره 
به دسترسی های محلی بلوار شفق در اتوبان ذوب آهن برای ورود به شهرک امیرحمزه، گفت: از 
محل اتوبان ذوب آهن به سمت میدان قائمیه و با دور زدن این میدان، امکان دسترسی به شهرک 

امیرحمزه وجود دارد.

  با حضور مدیران شهری، آموزش و پرورش و پلیس راهور برگزار شد: 

آیین آماده باش عملیاتی طرح ستاد مهر 99 شهر اصفهان

آیین آماده باش عملیاتی طرح ســتاد مهر ۹۹ شهر اصفهان با حضور 
شــهردار اصفهان، رییس پلیس راهور، رییس شورای شهر، مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان و جمعی از مدیران شهری در مرکز 
کنترل ترافیک شهرداری اصفهان برگزار شد.به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، در این آیین ناوگان حمل و نقل عمومی 
اصفهان شامل تاکســی، اتوبوس، مترو و ... در 6 نقطه شهر مستقر و 
آماده باش بودند که با فرمان شهردار اصفهان و پلیس راهور عملیات 
طرح ستاد مهر ۹۹ را آغاز کردند.  همچنین مدیرکل آموزش و پرورش، 
رییس شورای شهر و مدیران شهری زنگ نمادین آغاز سال تحصیلی 

جدید را به صدا درآوردند. 
قدرت ا… نوروزی، شــهردار اصفهان در جلسه ای که به همین منظور 
برگزار شد، ضمن تبریک بازگشــایی مدارس، اظهار کرد: طی دوسال 
گذشته برنامه های خاصی برای بازگشــایی مدارس ویژه ستاد مهر 
برگزار می شد اما شرایط کنونی همه برنامه ها در کشور و دنیا را تغییر 
داده و ما ناگزیر بودیم تغییراتی در برنامه هــا ایجاد کنیم تا روند کار 

با خللی مواجه نشــود.   وی با بیان اینکه آموزش امری است که نمی 
توان آن را به طور طوالنی تغییر داد، تصریح کرد: آموزش در مدارس از 
شنبه)امروز( آغاز می شود و بسیاری از شهرهای جهان هم آموزش 
را شــروع کرده اند. شــهردار اصفهان ادامه داد: حقیقت این است که 
شرایط کرونایی کشور شــرایط قرمزی است و همه باید تالش کنیم تا 
پروتکل های بهداشــتی به صورت دقیق رعایت شود، سیاست کالن 
وزارت آموزش و پرورش این اســت که آموزش و مــدارس بیش از 
این با تعطیلی مواجه نشــود.وی اضافه کرد: در این شــرایط پرابهام، 
کار مدیران و مسئولین نیز سخت تر می شــود و باید کار را به گونه ای 
پیش ببریم که اصل آمــوزش تداوم پیدا کند امــا مراقبت های ویژه 
را نیز انجام دهیم.نــوروزی با بیان اینکه طرح ســتاد اجرایی مهر به 
صورت زنده در تمام نقاط شهر به صورت منســجم و یکپارچه در همه 
میدان های بزرگ شهر اجرا و بخش های مختلف حمل و نقل عمومی 
شهرداری هر کدام در میدانی مستقر شدند تا آغازگر این ستاد باشند، 
افزود: در آستانه ورود به مهر با شعار »یک شهر مهر« کار خدمت رسانی 

به دانش آموزان و دانشــجویان را آغاز می کنیم و امیدواریم مدارس 
هم با بازگشــایی پر از مهر شــود.  وی از آمادگی مترو و اتوبوس رانی 
و تاکســی رانی برای جابه جایی دانش آموزان خبــر داد و افزود: از 
صبح تا شــب مترو آماده خدمت است تا دانش آموزان را منتقل کند، 
همچنین 80 اتوبوس نو در کنار سایر اتوبوس ها به تازگی وارد ناوگان 
شهر شده و آماده خدمت رســانی است، سرویس های مدارس همه 
باید هماهنگ شوند تا به نحو مطلوبی خدمات رسانی کرده و خانواده 
ها با آرامــش و بدون دغدغه فرزندان خود را به مدرســه بفرســتند.  
شهردار اصفهان گفت: شــهرداری همچون گذشته آموزش و پرورش 
را به عنوان یک رکن اصلی و مهم کشــور حمایت می کند و هم اکنون 
 نیز آماده این است تا با بسیج همه امکانات، آموزش و پرورش به کار 

خود ادامه دهد.  

مدارس باز و ساعت کالس های درسی 35 دقیقه است
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز در این جلسه با بیان 
اینکه مسئولین شهری و ســایر دســتگاه ها و نهادها و در رأس آنها 
استاندار اصفهان همکاری بسیار خوبی را با آموزش و پرورش داشته 
اند، اظهار کرد: امســال ســال متفاوتی برای آموزش و پرورش است 
و از روز شــنبه)امروز( چراغ همه واحدهای آموزشــی برای آموزش 
روشن شده است. این روشــن شدن چراغ در ســال های گذشته با 
 همراهی بسیار خوب شــهرداری، شــورا و راهنمایی و رانندگی همراه 

بوده است.      
علیرضا اعتدادی با بیان اینکه دستورالعملی به ما رسید و تکلیف شد 
که در بازگشایی مدارس اصل بر دایر بودن کالس هاست، تصریح کرد: 
مدارس تحت هر شــرایطی باز اســت، وضعیت زرد برای همه استان 
ها ابالغ شــده و مدیران همه واحدهای آموزشی موظف هستند گروه 
بندی، زوج و فرد کردن و تقسیم بندی های دانش آموزان در مدارس 
پرجمعیت را انجام دهند و در مدارس کــم جمعیت و کم تراکم مانند 
روستاها مدارس برای همه دانش آموزان دایر است.    وی اضافه کرد: 
مدارس شهری و مدارســی که جمعیت زیادی دارند طبق برنامه ای 
که به آنها اعالم می شــود در مدارس حضور می یابند، ساعت کالس 
های درسی 3۵ دقیقه است و امیدواریم ظرف یک هفته آینده اعتماد 
خانواده ها جلب شود.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید 
کرد: ما در میدانی قرار داریم که پر از تاریکی و ابهام است و نمی دانیم 
کرونا تا چه زمانی در کشور حضور دارد؛ اما آموزش هم مانند سالمت 

برای ما باید مهم باشد.    

با مسئولان

در ادامه افتتاحيه های هفته دولت، به فريدن ديار  حديث زاهدي
ســرزمينی خفته بر گنج كه  دارای منابع مفيد و 
سرمايه های گوناگون در حوزه های مختلف  اعم از گردشگری، كشاورزی، آب و...

است، می رسيم كه هر كدام می تواند باعث رشد و توسعه اين شهرستان شود.در 
اين برنامه، ٤٤ پروژه با حضور معاون سياسی امنيتی استاندار ، فرماندار  فريدن 
و جمعی از مسئولين اين شهرستان انجام شد.اين پروژه ها شامل آبیاری تحت 
فشار در ۵۷0 هکتار ازاراضی کشاورزی روستاهای قودجانک، گنجه، نهرخلج و 
چیگان با ۹ میلیارد و۴30 میلیون تومان، سردخانه باالی صفر درجه شهر دامنه با 
ظرفیت ۱۲ هزار تن با ۱۲ میلیارد تومان، مجتمع پرورش گاو شــیری دراراضی 
دهگاه نهرخلج بــا 3۲0 رأس گاو و با ســه میلیارد تومان، پروژه گازرســانی به 
واحدهای تولیدی شهرســتان به طول ۲۴ کیلومتر با 6میلیارد تومان، اصالح و 
توسعه شبکه های برقی شهری و روســتایی به طول ۲ هزار و 800 متر با اعتبار 
افزون بر ۵3۲ میلیون تومان، طرح های هادی و بهســازی روستایی نهرخلج، 
بادجان، دهق، چهل خانه؛ ازونبالغ، دره بید، ننادگان، نسار، نماگرد و سواران در 60 
هزار و۲00 مترمربع با یک میلیارد و ۴۹۴ میلیون تومان، اصالح شبکه آب شرب 
شهری و روستایی با اعتبار 3.۵ میلیارد تومان، توسعه ۹ کیلومترشبکه فاضالب 
شهری داران و محله آشجرد با هفت میلیارد تومان، آبرسانی به مجتمع و تجهیز 
چاه و اجرای خط انتقال غرغن و دهق به طول 6.۵ کیلومتر با افزون بر یک میلیارد 
تومان، مخزن هزار متر مکعبی آب شرب شهر دامنه با یک میلیارد و ۲۲0 میلیون 
تومان، طرح بازسازی و تعمیر ۴۴0 متر مربع بخش سی سی یو بیمارستان شهید 
رجایی شــهر داران با بیش از ۴۷۵ میلیون تومان و چهار واحدپانســیون این 
بیمارستان با 6۵0 میلیون  كه به بهره برداری رسيد.حیدر قاسمی، معاون سياسی 
امنيتی اســتانداری اصفهان  با بيان اينكه بايد فعالیت ها در فریدن متناســب 
بامالحظات منطقه ای، اقلیمی وظرفیت های دارای قابلیت بازدهی، اولویت بندی 
شود تا به نتیجه برسد، اظهار داشت: در این شرايط عدالت تحقق خواهد یافت و 
ایجادصنایع تبدیلی، توسعه روش های نوین کشت و تولید محصوالت کشاورزی 
و تمرکز بر دامپروری می تواند چشم انداز مطلوبی برای تحقق توسعه فریدن باشد.

قاسمي با اشاره  به پیشینه اداری و تاریخی این شهرستان  تصريح كرد: فریدن 
رنگین کمانی از اقوام است که در طول ســال های متمادی در کنار هم با صلح و 
دوستی روزگار می گذرانند که در کشــور کم نظیر است. معاون امنيتی سياسی 
استانداری اعتقاد دارد: بسیاری از مزیت ها و ظرفیت های فریدن مغفول مانده و 
این در حالی است که اقلیم وشرایط منحصر به فرد، طبیعت و زیست بوم آن زمینه 
بسیار مســاعدی برای توسعه فراهم کرده اســت.به گفته وی، این ویژگی های 
مطلوب باید در آمایش سرزمین مورد توجه قرار بگیرد، چرا که فریدن به عنوان 
منطقه پایلوت غرب استان موردتوجه قرار گرفته است. وی همچنين ادامه داد: 
چنانچه  برنامه ریزی ها بر اســاس ایــن راهبرد انجام شــود و محدودیت ها و 
محرومیت ها به مرور کنار برود ، زمینه تحقق مهاجرت معکوس  نیز فراهم خواهد 
شد.قاســمي به افتتاح و بهره برداری از ۴۴ طرح عمرانی در فریدن اشاره کرد و 
گفت: ماهیت بیشتر طرح های افتتاح شده در فریدن،تولید و کارآفرینی است که 
با توجه به شــرایط فعلی کشور، مثبت و امیدبخش محســوب می شود.وی با 
بیان اینکه شورای اداری باید منشاء ایده آفرینی و راهکار باشد، تاكيد کرد: مدیران 
اجرایی باید همه توان خود را برای حل مشکالت به کار بگیرند و چنانچه به مواردی 

برخورد کردند که کارگشایی آن نیاز به مقررات زدایی دارد آنها را برای پیگیری به 
نمایندگان مجلس انتقال دهند.معاون سياسي امنيتي استاندار در پايان صحبت 
های خود با اذعان براينكه دشمن بی وقفه برای ایجاد ُگسست بین مردم و دولت 
تالش مي كند، گفت: وفاق و همدلی نیاز مبرم کشور در شرایط فعلی است و باید 
در کنار محدودیت ها و مشــکالت به خدمات دولت در اين موقعيت  پرداخت.

سیدتقی معین الدینی، فرماندار فریدن نیز  با بیان اینکه دولت، منظر نظام است 
و عملکرد و خدمات دولت به نوعی بازتابی از کارایی نظام اســت، اظهار داشت : 
مســئوالن باید همه همت خود را برای حل مشکالت به کار گیرند تا در نهایت به 
اعتماد مردم خدشه وارد نشود و با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت 
و تحریم هایی که تاکنون در تاریخ کم نظیر بوده، نه تنها توجه دولت به مسائل کشور 
کم نشده بلکه در برخی بخش ها سیاست ها و اقدامات قابل توجهی هم اجرا شده 
اســت.فرماندار فریدن به اجرای ۴۴ طرح با اعتبار ۴6 میلیارد تومان اشــاره و 
گازرسانی به واحدهای تولیدی و تکمیل شهرک گلخانه فریدن را به مثابه دو اقدام 
شــاخص برای جهش تولید، تسهیل ســرمایه گذاری و رونق اشــتغال در این 
شهرســتان اعالم کرد.معين الديني با بیان اينكه در بخش ســرمایه گذاری و 
اشتغال این شهرستان در مجموع ۷۲ میلیارد تومان اعتبار در یک سال گذشته 
تزریق شده که با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل توجه است، خاطر نشان کرد: 
در بخش بهسازی زیرساخت های روستایی، جبران خسارات مسکن و  تسهیالت 
کشاورزی، در مجموع نزدیک به ۲0 میلیارد تومان اعتبار به شهرستان تزریق شده 
که ۱3 و نیم میلیارد آن بالعوض بوده همچنین ۱۷۵ تن ســیمان رایگان برای 
بهسازی مسکن روستایی و شهری این شهرستان در یک سال گذشته توزیع شده 
است.در ادامه  حسین محمدصالحی، نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان 
و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی با بيان اينكه دولت تالش زيادی 
انجام داده، تاكيد كرد: در فریدن باید ســال ها کوشید تا محرومیت این منطقه 
برطرف شود، بنابراین نیاز است مديران استانی بیشترین همکاری و هم افزایی را 
در اين راســتا با يكديگر داشته باشند.محمدصالحی با اشــاره به  سیالب های 
فصلی، زمســتان های ســرد و طوالنی گفــت : همواره خســارت زیــادی به 
زیرساخت های منطقه وارد شده که انتظار می رود مدیریت بحران استان در این 
زمینه مساعدت ویژه داشته باشــد و قول ها و وعده های مسئوالن در باره خرید 
ماشین آالت برای منطقه  عملی شود، تســهیالتی که برای شهرداری های این 
منطقه در نظر گرفته می شود، عادالنه نیست.محمدصالحی به اعتراض کشاورزان 
فریدن به طرح تعادل بخشی چاه های کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت : این تصمیم 
باید باتوجه به شرایط منطقه به خصوص معیشت کشاورزی محور مردم این خطه  
اجرا شود.برادران عبدالهی  توانسته اند در راستای نياز منطقه، كارخانه چيپس و 
فرنچ فرايز سيب زمينی تاســيس و همچنين بر حســب نياز مبرم اين ناحيه 
سردخانه ای با ١٢ هزار تن گنجايش ايجاد كنند.اسعد عبدالهی، دكترای مهندسی 
شيمی در اين خصوص گفت: توليد ساالنه سيب زميني در كشور به نسبت مصرف 
سرانه بيشتراست  و همين امر باعث ضرر و زيان كشــاورزان می شود. صنايع 
تبديلي باعث مي شود مقدار مازاد سيب زميني  تبديل  به محصوالت ثانويه شود 
و اين امر موجب مي شــود محصوالت در ســردخانه نماند و قيمت ها در بازار  
شكسته و كشاورزان ديگر متحمل ضررنشوند و با اين كار توزيع ،  عرضه و تقاضا 

هماهنگ خواهد شد.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: طبیعت جنگلی 
ناژوان ظرفیت ارزشمندی برای گردشگری و طبیعت 
گردی اســت که ســال ها مغفول مانده است.ســید 
رسول هاشمیان اظهار کرد: سایه مراکز انسان ساخت 
گردشــگری و تفریحی موجود در ناژوان نباید بر سر 
طبیعت جنگلی و بکر این منطقه سنگینی کند.وی با 
اشــاره به برگزاری تورهای طبیعت گردی در ناژوان با 
رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی گفت: انجمن های 
دوستدار محیط زیســت و طبیعت دوستان، تورهای 
گردشــگری محدود در این منطقه برگــزار کرده و از 
زیبایی طبیعت جنگلی ناژوان استفاده می کنند.مدیر 

طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به برگزاری تور سنجاب 
گردی گفت: ســنجاب های بومی ایران از ســال های 
قبل در حاشیه امن پارک جنگلی ناژوان النه کرده اند و 
زیبایی دوچندانی به این بیشه جنگلی بخشیده اند و 
علت تداوم زندگی این حیوانات زیبا در پارک جنگلی 
ناژوان، جلوگیری از ســاخت و سازها در بستر پارک و 
حریم رودخانه است.وی ادامه داد: به جز سنجاب ها 
در این مجموعه جنگلی گونه های مختلفی از پرندگان 
از جمله چرخ ریســک بزرگ، کاکایی سرسیاه، سینه 
ســرخ اروپایی، چک اروپایی، ســهره جنگلی، سهره 
دمگاه سفید، توکا گلو سیاه، توکا پهلو قرمز، دم جنبانک 
ابلق، دم جنبانک خاکستری، دارکوب سوری، پیپت 
تاالبی، سسک بیدی، سســک چیف چاف، سارگپه، 
عقاب دشتی، قرقی، سار، طوطی، قمری خانگی، کالغ 
ابلق، کالغ سیاه، زاغی و گنجشک خانگی وجود دارند.

هاشمیان ادامه داد: کوچه باغ های ناژوان که هنوز دچار 

تغییرات مربوط به حوزه شهرنشینی نشده ، مکانی آرام 
و دلچسب برای گردشگری است که متاسفانه در این 
سال ها ظرفیت آن مغفول مانده است.وی با اشاره به 
احیای دیوارهای کاهگلی کوچه باغ های ناژوان گفت: 
سعی داریم تا با اجرای طرح مشارکتی احیای کوچه 
باغ های ناژوان، این میراث گرانبها را حفظ کنیم.مدیر 
طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به وجود ظرفیت های 
تاریخی برای گردشــگری در این مجموعه، افزود: به 
علت وجود جریــان آب زاینده رود این بیشــه دارای 
چندین آسیاب آبی بوده و هســت؛ گرچه اکثر آن ها 
به علت گذر زمان و یا اینکه ملک شــخصی بوده مورد 
بی توجهی قرار گرفته و در آســتانه تخریب هســتند.

وی تصریح کرد: این مجموعــه آمادگی دارد تا با همه 
مجموعه های دوســتدار محیط زیست برای برگزاری 
تورهــای گردشــگری در طبیعت و بــا رعایت تمامی 

پروتکل های بهداشتی همکاری کند.

ضرورت توجه به گردشگری در طبیعت فراموش شده ناژوان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

صنعت چاپ موجب توسعه فرهنگ می شود
 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار پیشکسوتان صنعت چاپ استان اصفهان، چاپ را تسهیل گر انتقال حرف و پیام دانست.آیت ا... 
طباطبایی نژاد با اشاره به اینکه چاپخانه داران کار بزرگ فرهنگی انجام می دهند، افزود: اشتغالی که مستقیم و غیرمستقیم به وسیله فعاالن صنعت ایجاد 
می شود و کمک به فرهنگ جامعه اسالمی بسیار ارزشمند اســت.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان هم در این دیدار با اشاره به اینکه صنعت چاپ 
وابستگی به نفت را کم و اشتغال زایی ایجاد می کند، گفت: چاپخانه داران استان گاهی تا 300 نفر را مشغول به کار کرده و در سه شیفت کاری فعالیت دارند و 
در زمینه صنعت چاپ و بسته بندی وابستگی بسیار کمی به خارج از کشور داریم.حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه در شهرستان 
اصفهان ۲۵0 چاپخانه فعال وجود دارد، گفت: به غیر از شهرستان اصفهان، در استان هم همین تعداد چاپخانه در زمینه چاپ، لیتوگرافی، بسته بندی مشغول 
فعالیت هستند.وی، موضوع بسته بندی را از کارکرد های صنعت چاپ دانست و گفت: ظرفیت های بسیار زیادی در زمینه چاپخانه های در استان به ویژه در 

خصوص بسته بندی وجود دارد که با حمایت از بخش خصوصی این بخش می تواند کشور را در رهایی از وابستگی و ایجاد اشتغال کمک کند.

روایت تصویری 
پویش »مشق 

احسان« در اصفهان
پویــش مردمــی توزیع نوشــت 
افزار ایرانــی بین دانــش آموزان 
کم برخــوردار اجرا می شــود.این 
پویش بــه همت قــرارگاه جهادی 
ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( ، 
کمک هــای مــردم و گروه هــای 
جهادی همزمان با تمام استان های 
کشــور در اصفهــان نیــز در حال 

اجراست.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛

افتتاح 44 طرح عمرانی با اعتبار 46 میلیارد تومان در شهرستان فریدن
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مبارکه با اشاره به اینکه 
شبکه  فاضالب شهرستان مبارکه جزو نخستین شــبکه های استان است، 
گفت: طرح فاضالب ۹8 درصد در شهر کرکوند، دیزیچه و زیباشهر نیز حدود 
۹5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.هاشم امینی با بیان اینکه حدود 40 
درصد به میزان مصرف آب در استان اضافه شده، افزود: بخشی از این مقدار 

آب از طریق چاه های فلمن و محلی تامین و بخشی دیگر نیز به شهروندان 
با افت فشار و قطع آب در مناطقی از شــهر اصفهان تحمیل شد.وی افزود: 
متوسط مصرف خانگی ماهیانه آب شــرب در استان، برای هر خانوار حدود 
11 متر مکعب است که این میزان در اســتاندارد های کشور، 15 متر مکعب 

برای هرخانوار است.

با حضور غریب پور، معاون محترم وزیر صمت، رضایی استاندار استان اصفهان، 
ساداتی نژاد نماینده مردم شهرســتان کاشان و آران و بیدگل، عظیمیان مدیر 
عامل محترم شــرکت فوالد مبارکه و همچنین حجت االســالم عباســعلی 
سلیمانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر کاشان، آیین کلنگ زنی طرح 

توسعه شرکت فوالد امیرکبیرکاشان برگزار شد.
در ابتدا پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید، شهرام عالی وند، مدیر عامل 
شــرکت ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان ابراز کرد: آغاز این طرح حیاتی 
در ســال جهش تولید و قرار گرفتن فوالد امیر کبیر کاشــان در مدار توسعه و 
پیشرفت، مرهون همکاری مسئولین شهرســتان، پیگیری دکتر غریب پور و 
پشتیبانی مهندس عظیمیان بوده و از ایشــان تشکر و قدردانی می کنیم.وی 
اهداف طرح را به این شرح بیان کرد:  احداث خط نورد سرد به ظرفیت 250 هزار 
تن)افزایش نورد تا ٥٠٠ هزار تن در سال(،توســعه خط اسیدشویی تا ظرفیت 
500 هزار تن،احداث کارگاه سنگ زنی و  آماده سازی غلطک های نورد ودر فاز 
دوم،احداث خط گالوانیزه ٢، تولید محصوالت ســرد.مجموع سرمایه گذاری 
ارزی و ریالی این طرح توســعه ای به ترتیب 12 میلیون یورو و 3700 میلیارد 
ریال است واشــتغال زایی برای حداقل 80نفر به طور مستقیم و 1000نفر غیر 

مستقیم داشته است.
در ادامه مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تاکید 
بر تامین زیرساخت های مورد نیاز و اصلی اظهار کرد: طرح های آتی توسعه در 

فازهای بعدی شامل نورد ثانویه سرد و نورد 2 در دستور کار است.
وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه ها در یک زمان سریع و کوتاه انجام شود.

 عظیمیان در ادامه بر تسهیل سرمایه گذاری و تولید محصول کیفی تاکید کرد و 
بهترین ورق گالوانیزه کشور را متعلق به امیرکبیرکاشان دانست .

غریب پور، معاون وزیر صمت و رییس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه تولید 

محصول ارزش آفرین هدف اصلی طرح های توســعه در کشور است،گفت: 
طرح های توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، مکمل زنجیره ارزش صنعت 
فوالد کشور است که هدف ایمیدرو ایجاد و تامین  نیاز داخل و افزایش صادرات 

خواهد بود.
وی، تامین اعتبار طرح توسعه فوالد امیرکبیر کاشان را از محل افزایش سرمایه 
فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت مشکلی در زمینه تامین اعتبار این پروژه نیست.

غریب پور در ادامه از ورود صنایع معدنی به تکمیل زیرساخت مناطق و سرمایه 
گذاری در تامین زیر ســاخت منطقه ســخن گفت و ادامه داد: مشــکل آب 
منطقه ویژه کاشان از محل پســاب آب شهرستان قابل تامین است و مشکل 
تامین مالی نیست.در ادامه ساداتی نژاد، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
درمجلس شورای اسالمی، شرکت فوالد مبارکه را پرچمدار توسعه و پیشرفت 
در استان و کشور دانسته و با تاکید بر همدلی و وحدت رویه مدیرعامل ایمیدرو 
و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با مسئولین این شهرستان، از حمایت 
دکتر غریب پور  و دکتر عظیمیان در پیشبرد طرح های توسعه و رونق تولید تقدیر 
کرد.سپس حجت االسالم عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
شهر کاشان با بیان اینکه در تداوم انقالب، اساسی ترین موضوع اقتصاد است 
اظهار کرد: با پرچم داری اقتصاد، مردم پای انقالب با تمام وجود ایستاده اند 
. وی فقر را دلیل بروز تخلفات مدنی، طغیان و آلودگی دانسته وبا بیان اینکه 
اهالی صنعت فوالد در کشور، پرچمدار پیشرفت و توسعه هستند تشکر از این 

مدیران را وظیفه خود دانست.
پس از آن استاندار اصفهان در آیین کلنگ زنی طرح توسه فوالدامیرکبیر کاشان 
با بیان اینکه از اینگونه طرح ها در استان حمایت و پشتیبانی می کنیم، گفت: 
تفاوتی بین مناطق اســتان قائل نیستم و کاشــان را هم جزء پاره تن استان 

اصفهان می دانیم.

معاون وزیر و رییس ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای، جهت کلنگ 
زنی و افتتاح ده ها پروژه عمرانی راه و شهرســازی به اســتان اصفهان ســفر 
می کند. بــه گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی 
استان اصفهان، عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر و رییس سازمان راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای به اســتان اصفهان ســفر می کند و  با حضــور وی در 
 اصفهان چندین پــروژه در نقــاط مختلف این اســتان افتتــاح و کلنگ زنی

 خواهد شد. علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان در 
این باره گفت: طی برنامه ریزی های به عمل آمده و با همت و تالش مضاعف 

صورت گرفته، 5 پروژه راهســازی به طول 45 کیلومتر و با اعتبار 54۹ میلیارد 
و800میلیون ریال در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به استان اصفهان افتتاح و 
کلنگ زنی می شود.وی افزود: این پروژه ها شامل افتتاح محور ورزنه-ندوشن، 
باند دوم محور مبارکه_طالخونچه_شهرضا، تقاطع غیرهمسطح چنار واقع در 
مشهد اردهال، باند دوم تیران_سامان و کلنگ زنی محور تیران _ سامان است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با افتتاح و بهره برداری 
از این پروژه ها امیدواریم در حوزه راهسازی با مرتفع شدن مخاطرات عبور و مرور 

شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جاده ای در این مناطق باشیم.

شمارش معکوس برای افتتاحیه های راه و شهرسازی استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۹۵ درصدی احداث طرح فاضالب مبارکه
با حضور معاون وزیر صمت و  استاندار اصفهان صورت گرفت؛

آیین کلنگ زنی طرح توسعه شرکت فوالد امیرکبیرکاشان

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

ابوالفضل توکلی- شهردار زاینده رود م الف:۹71087

شهرداری زاینده رود در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق مشخصات زیر اقدام نماید:
1- موضوع مناقصه: پروژه آسفالت و ترمیم ترانشه های سطح شهر

2- مبلغ مناقصه: 5/224/000/000 ریال
3- انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر، واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری زاینده رود 3100003610001 نزد بانک ملی شعبه 

زرین شهر به مبلغ 271/200/000 ریال
4- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از مورخ ۹۹/6/17 لغایت ۹۹/7/3 در محل شهرداری زاینده رود می باشد

5- محل و مهلت تحویل پیشنهادات: دبیرخانه محرمانه شهرداری زاینده رود- تا روز شنبه مورخ ۹۹/7/5
6- محل و تاریخ گشایش پاکت ها: شهرداری زاینده رود، روز یکشنبه مورخ ۹۹/7/6 می باشد.

7- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و گواهی تعیین صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ترتیب 
اثر نخواهد شد.

8- برندگان اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۹- جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه قید می گردد.

10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
11- اطالعات بیشتر در سایت شهرداری به آدرس www.zayanderood.ir قابل مشاهده می باشد.

12- آدرس: شهر زاینده رود، بلوار سردار کریمی، جنب پل سلمان فارسی، شهرداری زاینده رود
تلفن تماس: 03152663857 

چاپ  اول
شهرداری زاینده رود

روستای اورامان در استان کردستان از دهکده های تاریخی و 
زیبای کشور است که پیشــینه ای هزارساله دارد. اورامان که به 
هورامان یا اورامانات تخت هم شهرت دارد، از زیبا ترین مناطق 
کوهســتانی ایران محسوب می شــود و جنگل های بزرگ و 
سرسبزی دارد.منطقه اورامان  بین ایران و عراق مشترک است و 
با داشتن دشت ها و رودهای زیبا از کردنشین های زیبای غرب 

کشور به حساب می آید.
اورامان؛ سرزمینی کهن با قدمت زیاد

در مورد اسم اورامانات نظریه های متفاوتی وجود دارد،برخی 
اورامان را از ترکیب اهورا و مان )به معنی ســرزمین و جایگاه( 
می دانند که معنای آن سرزمین اهورامزداست.برخی اورامانات 
را از ترکیب هور به معنای خورشــید و مان ب معنی سرزمین 
و جایگاه می دانند که معنای آن ســرزمین خورشید است.اما 
عده ای اعتقاد دارند که اورامان سرزمینی است که باقی مانده 
قوم هوریان راکه در هزاره سوم پیش از میالد زندگی می کردند 
در خود جای داده به همین دلیل آن را هورامانات یا اورامانات 
می نامند.اما چیزی که مشــخص اســت این اســت که این 
منطقه بسیار قدیمی و کهن اســت.بنا بر اعتقاد مردم محلی 
اورامان در گذشته، شهر بسیار بزرگ و پرجمعیتی بوده طوری 
که پایتخت قلمرو اورامی ها بوده اســت به همین دلیل آن را 

اورامان تخت می نامند؛اما شــاید قرار گرفتن این ناحیه در دره 
ای مقابل ارتفاعات تخت دلیل دیگری بــرای این نام گذاری 
باشد.در این منطقه آتشکده های فراوانی پیدا شده که نشان 
می دهد مردم این ناحیه قبل از اســالم از دین زرتشت پیروی 
می کرده اند.باستان شناسان در غارهای شانیدر و بیستون که 
از غارهای مهم این منطقه هســتند،اجاق، وسایل انسان های 
نخستین و اسکلت انســان های نئاندرتان ) انسان هایی که 
قامتی کوتاه، سری بزرگ و بینی کوچکی داشتند اما بسیار پر 
زور بودند(یافته اند که نشان دهنده  زندگی 40 هزار ساله  مردم 

این منطقه است.
مردم روستای اورامان کردستان

مردم این روستا انسان های مهربان، مهما ن نواز و خوش  قلبی 
هستندکه با برخورد گرم شان احساس راحتی و آرامش خیال 
را در شــما ایجاد می کنند.شــاخصه های بارز این مردم رقص 
کردی اصیل، یکی از زیباترین رقص های محلی است.در این  
رقص ها معموال یک  نفر کــه  حرکات  رقص  را بهتــر از دیگران  
می شناسد،نقش  رهبری گروه  رقصندگان  را به  عهده  گرفته  و در 
ابتدای  صف  رقصندگان  می ایستدو با تکان دادن  دستمالی  که  
در دست  راست  دارد، ریتم ها را به  گروه  منتقل  کرده  و در ایجاد 
هماهنگی  الزم  آنان  را یاری  می دهد.این  فرد که  سرچوپی کش  

نامیده  می شود با تکان  دادن  ماهرانه  دستمال  و ایجاد صدا بر 
هیجان  رقصندگان  می افزاید.این رقص را، که آیینی نمایشــی 

است»هه لپه رکی« می نامند.
معماری و فرهنگ در اورامانات

در اورامانات معماری با کوهستان انطباق یافته است.خانه ها  
روی دامنه های پر شیب صخره ها از سنگ و به صورت پلکانی 
ساخته شده اند.در این منطقه اغلب خانه ها دو طبقه هستند.از 
طبقه پایین یا همکف به عنوان انبار یا محلی برای نگهداری گله 
استفاده می کنند.مردم این ناحیه برخی باغ دار و کشاورز هستند 
و برخی دام دار،به حتم تفاوت در شغل و معیشت سبب تفاوت 

در نوع زندگی و نیاز و منجر به تفاوت در نوع خانه می شود.
غذاهای محلی

از مهم ترین غذاهای محلی این روســتا می تــوان به دوینه، 
شلمین ، آش دوغ، لونش، کالنه، شــلغم ترش،یکاوه، پلیز، 
غازین و انواع غذاهای گیاهی و نان های محلی اشاره کرد.قارچ، 
کرفس، کنگر، ریواس، خوژه، پنیر، شــیر، عسل، گردو، انجیر 
موادغذایی این منطقه را تشــکیل می دهند.پلو، دوغه یا آش 
دوغ، ساوار، گردول، ترخینه، دوختن یا آش گزنه، هتیمچه با 
گوشت گوسفند، گرما،رشته پلو، رشــته رون یک آبه، پرشین، 

شلغم ترش، و کالنه، از غذاهای اورامانی است.

آشپزی

کیک شربتی یا باقلوا
 مواد الزم :دو لیوان آرد،یک لیوان شکر،یک لیوان ماست 

شیرین،یک لیوان روغن مایع،دو  قاشق چای خوری بکینگ  
پودر،یک قاشق چای خوری پودر  هل  مرغوب،4 عدد تخم مرغ

مواد  الزم  برای  شربت :یک لیوان  آب،یک لیوان  شکر،یک قاشق چای 
خوری پودر هل،زعفران به میزان الزم،یک چهارم  لیوان گالب

طرز تهیه: تخم مرغ ها را به همراه شکر و پودر هل با همزن می زنیم تا حجیم و کشدار 
شده  و کرم رنگ شود. بعد از حجیم شدن، همان طوری که با همزن هم می زنیم ، 
روغن مایع را اضافه می کنیم تا به خورد تخم مرغ ها رفته بعد ماست را می ریزیم.

 آرد را 3 بار به همراه بکینگ  پودر الک کرده و بعد در 3 مرحله به مواد اضافه می کنیم و با 
همزن دستی یا لیسک هم می زنیم تا جایی که گلوله های آرد از بین برود. چون اگر این 

گلوله ها محو نشوند، بعد از پخت کیک همان قسمت ها طعم تلخی می دهند.
 فر را با دمای180 درجه گرم کرده و اجازه دهید حدود30 تا40 دقیقه 

کیک بپزد تا جایی که روی آن طالیی شود. 
 طرز تهیه شربت: آب و شکر را داخل قابلمه ریخته و می گذاریم تا جوش 

بیاید. 5 دقیقه کافی است،  الزم نیست غلیظ شود. بعد هل و 
زعفران را اضافه کرده و زیرش را خاموش می کنیم. در 

آخر هم گالب را اضافه می کنیم. 

اورامان سنندج ؛ پهنه ای سبز در میان کوهستان

 آیدا پناهنده برای »تی تی« 
مجوز گرفت

»معتمد آریا« و »تنابنده« در اولین فیلم 
حمیدرضا آذرنگ

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با مجوز 
نمایش سه فیلم موافقت کرد.بر اساس این گزارش طبق تصمیم 
شورای پروانه نمایش، فیلم های »تی تی« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی آیدا پناهنده، »دشمنان« به تهیه کنندگی مجید برزگر و 
کارگردانی علی درخشنده و »سازهای ناکوک« به تهیه کنندگی فرشته 
طائر پور و کارگردانی علی حضرتی مجوز نمایش دریافت کردند.

فیلــم ســینمایی »روزی روزگاری آبادان« بــه کارگردانی حمیدرضا 
آذرنگ، اواخر مهر ماه جلوی دوربین خواهد رفت.فاطمه معتمد آریا 
و محسن تنابنده دو بازیگر اصلی این فیلم هستند که به تازگی با این 
پروژه به توافق رسیده اند.این فیلم که اولین تجربه فیلمسازی حمیدرضا 
آذرنگ است، ساخت دکور آن توسط ســهیل دانش در روزهای پایانی 
قرار دارد.»روزی روزگاری آبادان« در آبادان جلوی دوربین خواهد رفت.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

