
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد که میوه های پاییزی صد در صد افزایش قیمت خواهند داشت؛

صادرات؛ نعمت یا نقمت؟
3

 رییس دانشگاه علوم پزشکی می گوید یک سوم آمار کرونای روز یکشنبه کشور ، مربوط به اصفهان بوده  است؛ 
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 معاون هماهنگی امور عمرانی
 استانداری اصفهان خبرداد:

تحقق ۶۵۰ میلیارد تومان، 
 رهاورد سفر »نوبخت« 

به اصفهان

سفیر جدید ایران در 
باکو، زمینه ساز همکاری  

 اصفهان با منطقه
 قفقاز جنوبی

توزیع ۳۰ تن گوشت 
قرمز تنظیم بازار در 
چهارمحال و بختیاری

 نایب رییس اتحادیه فروشندگان
 گوشت قرمز اصفهان خبر داد:

 کاهش ۸۰ درصدی خرید 
گوشت قرمز در محرم ۹۹

 رییس پلیس راهور استان
 اصفهان خبر داد:

آغاز ثبت نوبت دهی 
اینترنتی تعویض پالک 

خودرو 
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به دلیل جذابیت نرخ دالر، برخی کشورهای همسایه در باغات کشور از جمله شمال ایران، سلف خری می کنند، به عنوان مثال در حال حاضر پرتقال شمال و کیوی را روی درخت خریداری می کنند.
در این شرایط که میوه های پاییزه پیش فروش می شوند، احتمال می رود در آینده ای نزدیک با کمبود و افزایش قیمت میوه های پاییزه مواجه می شویم.

نامش بر اتوبان بزرگی در اصفهان نقش بسته است و خیلی هایمان، در  سمیه پارسادوست 
این ســال ها از »او« که یکی از بهترین های فرمانده حسین بود، بعید 
است چیزی بیشتر از همین نام روی یک اتوبان، شنیده باشیم؛  اتوبانی که بارها از آن عبور کرده ایم و 
تصویری از یک شهید در این مســیر که نگاه مان می کند. این جمله همیشه مدنظرمان بوده که نام 
شهدا را بر کوچه و خیابان و اتوبان هایمان گذاشتیم تا یادمان نرود از گذرگاه خون كدام شهيد است 
كه با آرامش به منزل مي رســيم؛ اما خب حاال در میان این همه ناآرامی وقتی در آســتانه چهلمین 
سالگرد آغاز دفاع مقدس هستیم، چقدر به این نام ها و گمنام ها محتاجیم که دست مان را بگیرند 

و فراتر از همایش و نمایش و نام گذاری ها، بشناسیم شان. 
یکی مثل همین شهید »حاج اکبر آقابابایی« را که هم درس خواند، هم مبارزه کرد و هم تا آخر پای 

آرمانش ایستاد و دست آخر هم شهید شد از بس لباس شهادت برازنده اش بود. 
کنکور که قبول شد، گفت مسئولیت های مهم تری دارد. روی دوشش پربود از وظایفی که به عهده اش 
گذاشته شده بود. دانشگاه نرفت اما جنگ که تمام شد، با وجود مجروحیت به سنگر علم برگشت. 

دوباره کنکور داد. این بار رشته علوم سیاسی دانشــگاه اصفهان قبول شد. حالش مساعد نبود؛ اما 
کالس هایش را شرکت می کرد. از مادرش که بپرسید، او را »بی نظیرترین« و »بهترین« فرزند معرفی 
می کند. رضایت مادر را گرفت و عازم جبهه شــد. مادر از او راضی بود و شاید همین رضایت، عاقبت 
بخیری پسرش را به دنبال داشــت. می گویند یکی از بهترین طراحان در جنگ بود و تمام دوره های 
نظامی و غیرنظامی ســپاه به جز خلبانی را طی کرد. همرزمانش شهادت می دهند کسی مثل حاج 
اکبر نبود که جغرافیای کردستان را به این خوبی بشناســد و بتواند این قدر خوب با مردم آن منطقه 
ارتباط بگیرد و محبوب آنها شود. همیشه هم که جنگ نبود، گاهی پا به توپ می شد. فوتبال یا والیبال 

با کردهایی که خاطرات »اکبر آقابابایی« را خوب به یاد می آورند.
سال 75 بود که شهید شد و جامانده ای دیگر هم به قافله رفقایش پیوست. مجروحیت ها امان حاج 

اکبر را بریده بود. وقتی پرکشید، دو دختر داشت که به یادگار از او ماندند.
اگر به گلستان شهدا ســر بزنید، قطعه ای روبه روی مزار حضرت یوشــع النبی وجود دارد که حاج 

اکبر  یــک ردیــف باالتر از 
شهدای روح االمین آرمیده 
اســت. در تربت پاکی که تا 
 ابد، مزار عاشــقان و عارفان 

خواهد بود.
در خاطراتش می خواندم که 
جلسه  فرماندهی گردان ها 
برای توجیه منطقه تشکیل 
شده بود. بعد از جلسه همه 
فرماندهان بــه همراه حاج 

اکبر برای غذا خوردن به اتاق دیگری رفتند. چشمش که به سفره افتاد، خودش را کنار کشید و پرسید: 
بچه ها هم امشب همین غذا )مرغ سرخ کرده و نوشابه( را دارند ؟

مسئول تداركات سرش را زير انداخت و گفت: ترتیب می دهیم فردا برای شان بپزند.
عقب نشست و گفت: »پس برای من هم همان چیزی را بیاورید که بقیه می خورند.«

چقدر این نسل، این دالورمردهای بی تکرار، این ســفرکرده های تا ابد ماندگار، شبیه هم بودند در 
پاکی و پاکدستی و اخالص و اخالق و چقدر دور شده اند مردان و مسئوالن امروز از آن همه اخالص 

که تبدیل شد به »اختالس«! 
در خبرها خواندیم که یک مدیر فوتبالی از خزانه باشــگاهی که در بدهی غلت می زند، برای خود 20 
میلیون کت و شــلوار و لباس خریده؛ اما قبض های باشــگاه را پرداخت نکرده و این مشتی نمونه 
خروار است. چقدر از مسیر شهدا و از منش شهدا دور شده ایم که بیت المال این همه برای مان بی 
اهمیت شده است؟ ما اصال کی و چه موقع این همه از شهدا دور شدیم؟! قرار نبود نام آقابابایی ها را 
بر اتوبان  ها و نام خرازی ها را بر خیابان ها و ورزشگاه ها و نمایشگاه هایمان بگذاریم و سیره و وصیت 

آنها را به نهانخانه فراموشی بسپاریم و راه خودمان را برویم!

                                                         در آستانه چهلمین سالگرد آغاز  دفاع مقدس؛
                                      پرده دوم : شهید اکبر آقابابایی
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 مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری خبرداد:

رفع ۳۱ نقطه پرتصادف در 
جاده های استان اصفهان
اســتان اصفهان ۱0۹ نقطــه پرتصادف دارد 
که برای رفع ۳۱ نقطه حادثه خیز اقداماتی 

انجام شده است.
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 معاون آموزش ابتدایی اداره کل
 آموزش و پرورش اصفهان:

والدین نگران آموزش 
کالس اولی ها نباشند
دانش آموزان اول ابتدایــی و دارای نیاز 
ویژه به لحاظ شــرایط خاص یادگیری 

نیازمند آموزش حضوری هستند.
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 فرمانده ناجا در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری:

  هیچ یک از خدمات ناجا 
در ایام کرونا متوقف نشد

نیروی انتظامی در خــط مقدم ارتباط با مردم 
قرار دارد که هم در اجرای ماموریت های ویژه 
و هم در برقراری امنیت، خدمات بسیاری به 

مردم ارائه می کند.
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پلیس اصفهان نسبت به ادامه کالهبرداری از  مردم  در سایت های خرید و فروش آنالین  هشدار داد؛

کالهبرداری در سایه دیوار

از میان تیترها

خانه سرتیپ سده ای

عکس روز

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
سه شنبه 2۵ شهریور ۱۳۹۹ 

 2۶ محرم   ۱442 
 ۱۵ سپتامبر 2۰2۰

 شماره  ۳۰۶۹
۸ صفحه

قیمت: ۱۰۰۰ تومان
8

پیشرفت  ۹۸ 
درصدی  احداث 

تصفیه خانه 
فاضالب اژیه

بیشترین آمار کالهبرداری اینترنتی در ایران در دو سایت خرید و فروش آنالین دیوار و شیپور رخ می دهد. 
جالب است بدانید که 44 درصد از کاربران دیوار بین 2۵ تا ۳4 ساله و در سن اشتغال هستند
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افزایش آمار مسافران 
 متروی اصفهان همزمان
 با آغاز سال تحصیلی 

جدید

حمایت از 
فوالد مبارکه 
یک مطالبه 
ملی است

عکس: ایمنا 5

 وضعیت کامال قرمز

 خانه تاریخی سرتیپ سده ای  با معماری منحصربه فرد ایرانی- فرنگی با ساخت متفاوت از خانه های تاریخی ایران، شیوه نو ساختمان سازی
 را به ایران آورد. این خانه که مربوط به دوره قاجار در خمینی شهر استان اصفهان است در تاریخ 25 اسفند ۱۳۸0 به عنوان یک اثر ملی ثبت شد.
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افشاگری »اسماعیل هنیه« از  پیام داماد ترامپ به حماس
رییس دفتر سیاسی حماس محتوای پیام داماد و مشاور ترامپ به جنبش حماس را فاش کرد.اسماعیل 
هنیه، یکشنبه شب در سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد، دولت آمریکا در راستای تالش برای اجرای طرح 
معامله قرن به دنبال باز کردن کانال گفت وگویی با رهبری حماس است.بنابر گزارش روسیا الیوم، وی 
افزود:طی ماه های اخیر و مطرح شدن حرف و حدیث درباره طرح معامله قرن، دفتر جارد کوشنر، داماد و 
مشاور ترامپ از برخی از طرف ها خواسته با رهبری حماس صحبت کنند و این طرف ها هم به ما پیام دادند 
که آماده گفت وگو با ما پیرامون وضعیت نوار غزه در هر جایی که تعیین کنیم، چه اروپا و یا کشورهای عربی 
هستند.هنیه گفت: موضع ما این است که هیچ مشکلی برای گفت وگو با آمریکایی ها یا هر کشور دیگری 
نداریم ما فقط هرگونه مذاکره مستقیم با اسراییل را وتو می کنیم.وی با بیان اینکه حماس از انجام این 

گفت وگو در زمان حاضر عذر خواسته، گفت: هرگونه دیدار محرمانه و علنی را رد کردیم.

اعمال فشار »مکرون« برای تشکیل دولت جدید لبنان
دفتر رییس جمهوری فرانسه اعالم کرد، وی سیاستمداران لبنان را تحت فشار گذاشته تا به وعده های 
خود راجع به تشکیل دولت جدید در هفته جاری عمل کنند و کشور را از این بحران بی سابقه نجات دهند.

یک منبع لبنانی گفت، احتمال می رود مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف طرح تشکیل دولت را  به میشل 
عون، رییس جمهوری لبنان تحویل دهد.مکرون اخیرا نیز برای رفع مانع پیش روی تعیین وزیر دارایی با 
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان تماس گرفت. بری نیز ضمن اشاره به نبود رایزنی ها، اعالم کرد، جنبش 
امل با روش فعلی تشکیل دولت مخالف است.رییس پارلمان لبنان در ادامه گفت، نمی خواهد در دولت 
جدید مشارکت داشته باشد و برای برقراری ثبات در کشــور همکاری خواهد کرد.رهبری لبنان در سفر 
مکرون به بیروت در اول سپتامبر به وی وعده داد که ظرف دو هفته یک دولت متخصص مستقل از احزاب 
تشکیل دهد تا بحران اقتصادی کشور را که با انفجار بندر بیروت در چهارم اوت وخیم تر شده، خاتمه دهد.

افزایش اتهامات علیه امارات درباره حمایت از »پ.ک.ک« 
اتهامات علیه امارات درباره حمایت از پ.ک.ک در شمال عراق درحال افزایش است و این مسئله ثبات 
عراق را تهدید می کند.مختار الموسوی، عضو کمیته روابط خارجه در پارلمان عراق به العربی الجدید گفت: 
اطالعات تایید شده ای از طریق منابع امنیتی عراقی به دست ما رسیده که حمایت امارات از حزب کارگران 
کردستان ترکیه )پ.ک.ک( در شمال عراق و دست داشتن یکی از اعضای خاندان حاکم در ابوظبی در این 
حمایت را ثابت می کند. دستورکارهای کنونی امارات درباره حمایت از »پ.ک.ک« که به صورت غیرقانونی 
در عراق حضور دارد، امنیت و ثبات عراق را تهدید می کند.وی گفت: دولت باید فورا اقدامی در قبال امارات 
انجام دهد تا حمایت از »پ.ک.ک« متوقف شود چراکه تهدیدی علیه امنیت عراق و حاکمیت آن است. 

ما در پارلمان موضعی درباره این حمایت که ثبات عراق و منطقه را برهم می زند، خواهیم داشت.

دولت شرق لیبی استعفا کرد
دولت شرق لیبی در پی اعتراض چندین روزه مردم این مناطق به وخامت اوضاع اقتصادی و نیز ضعف 
خدمات رسانی مجبور به استعفا شد.سخنگوی  رســمی پارلمان لیبی ) مستقر در شرق ( گفت: دولت 
موقت به ریاست عبدا... الثنی،  استعفای خود را به عقیله صالح رییس پارلمان لیبی ) عالی ترین مقام 
سیاسی در شرق ( تقدیم کرد.عبدا... بلیحق افزود: قرار است استعفای دولت طبرق در پارلمان مطرح 
شود تا نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند.به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا، عقیله صالح از دولت 
موقت خواسته بود که نشست فوری برای بررسی علل نارسایی خدمت رسانی به مردم از جمله بحران 
قطع برق برگزار کند. این نشست با حضور رییس پارلمان لیبی  برگزار شد و طی آن دولت طبرق استعفا 
کرد.به گفته سخنگوی رسمی پارلمان لیبی،  علت قطع برق نقص در سوخت رسانی به نیروگاه تولید برق 

بود که قرار شد این مشکل با تغذیه کامل این نیروگاه برطرف شود.

نظریه پردازی ها درباره اقدامات احتمالی ترامپ در آستانه انتخابات نوامبر؛

»سورپرایز اکتبر« ممکن است غیرمنتظره تر از تصورات باشد 

 با نزدیک شــدن انتخابات ایاالت متحده، کارشناســان سیاسی در 
سراسر جهان گمانه زنی درباره »سورپرایز اکتبر« را آغاز کرده اند. در 
سیاست آمریکا، سورپرایز اکتبر یک رویداد رسانه ای است که به طور 
عمدی ایجاد و روی آن مانور داده می شــود تا توجه رای دهندگان را 
جلب یا منحرف کند و بدین ترتیب، بر نتیجــه انتخابات تاثیر بگذارد. 
از آنجا که تاریخ برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت متحده 
همیشه در اوایل ماه نوامبر است، موضوعات رســانه ای عمدتا برای 
اواخر ماه اکتبر برنامه ریزی می شــوند؛ تالش هــای لحظه آخری 
برای تاثیرگذاری بر انتخاب سیاسی رای دهندگان که می توانند روند 
انتخابات را تغییر دهند. اصطالح »ســورپرایز اکتبر« را ویلیام کیسی 
وقتی مدیر کارزار انتخاباتی رونالد ریگان بود، ابداع کرد. ریگان با کمک 
این »سورپرایز« توانســت نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات 

1980 را به دست آورد.
 اگرچه اصطالح نسبتا جدید اســت، اما این پدیده به تاریخ سیاسی 
آمریکا باز می گــردد. ریچارد نیکســون، رییس جمهــوری از حزب 
جمهوری خواه، در ســال 1972 در میانه جنــگ ویتنام برای پیروزی 
مجدد تالش کرد. جورج مک گاورن، ســناتور دموکرات با یک برنامه 
انتخاباتی ضد جنگ رقیب نیکســون و در نظرســنجی ها از او جلوتر 
بود. 26 اکتبر هنری کیسینجر، مشــاور امنیت ملی نیکسون، »صلح 
در ویتنام« را به عنوان ســوپرایز اکتبر آغاز کــرد. در نتیجه، تجمعات 
انتخاباتی نیکســون با پالکاردهای پایان جنگ پر شد و اگرچه صلح 
واقعا در دسترس نبود، نیکسون توانست حریف خود را شکست دهد. 
مــک گاورن اعالمیه کســینجر را »یک فریب سیاســی بی رحمانه« 

توصیف کرد.
شــاید بتوان جدیدترین نمونه ســورپرایز اکتبر را نامه ای دانست که 
جیمز کومی، مدیر وقــت دفتر تحقیقات فــدرال، در تاریخ 28 اکتبر 
2016 به کنگره آمریکا فرستاد. کومی به رغم آنکه تحقیقات خود درباره 
ادعای استفاده هیالری کلینتون از ایمیل شــخصی در سال های کار 
به عنوان وزیر خارجه )2009 تا 2013( را بســته بود، نامه ای مبتنی بر 
ایمیل های جدیدی ارســال کرد که می توانستند در این پرونده جای 
بگیرند. این سوپرایز کارزار انتخاباتی را به لرزه درآورد. دونالد ترامپ 
از هیالری کلینتون چهره یک سیاســتمدار فاســد، کالهبردار و خائن 
ارائه داد و توجه رای دهندگان را جلب کرد. پیش از سورپرایز کلینتون 
با اختالف 4 درصد از حریف خود جلوتــر بود؛اما در نهایت غافلگیری، 
ترامپ در انتخابات پیروز شد.ســوال این است که ســورپرایز اکتبر 

امسال چه خواهد بود؟ چند احتمال در این زمینه وجود دارد.

برای نمونه، مکس بوت، ستون نویس واشــنگتن پست، گفته که در 
جبهه داخلی ترامپ می تواند طرحی را برای مبارزه با همه گیری کووید 
19 اعالم کند. بعید نیســت که ترامپ واکسنی را پیش از پایان مرحله 
سوم آزمایشات و بدون روندهای الزم برای تایید نهایی واکسن، تایید 
کند. او در تالش برای پیروزی مجدد در انتخابات در قربانی کردن جان 

مردم بی گناه هیچ تعللی نخواهد کرد.
 بوت همچنین معتقد اســت که ترامپ می تواند در جبهه سیاســت 
خارجی از خروج 26 هزار ســرباز آمریکایی از آلمــان خبر دهد. البته 
احتمال بیرون کشیدن 8 هزار سرباز آمریکایی از افغانستان یا خروج 
کامل یا جزئی نیروهای آمریکایی از کره جنوبی هم وجود دارد.برخی 
از مفسران سیاســی هم معتقدند که ترامپ در صدد پیوستن مجدد 
به برجام بر خواهد آمد، یا شاید هم با ادعای پیشروی ایران در مسیر 
توسعه برنامه هسته ای، دســتور حمله هوایی علیه این کشور را صادر 
کند.برخی کارشناسان هم پیش بینی کرده اند که ترامپ جدایی کامل 
از سازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( را به عنوان سورپرایز اکتبر 
اعالم کند. مایکل کراولی در نیویورک تایمز به کتاب اخیر جان بولتون، 
مشاور سابق امنیت ملی ترامپ، اســتناد کرده که در آن آمده ترامپ 
بارها از تمایل خود به خروج از اتحاد ناتو سخن گفته است. کراولی به 

نقل از بولتون اینطور نوشته که ترامپ احتماال اندکی قبل از انتخابات 
خروج آمریکا از ناتو را به عنوان سورپرایز اکتبر اعالم خواهد کرد.برخی 
محققان آمریکایی و هندی هم دربــاره احتمال حمله ترامپ به چین 
و مناشقه در دریای چین جنوبی به عنوان سورپرایز اکتبر ابراز نگرانی 
کرده اند؛امااحتمــال اینکه ترامپ از یک توافق تجــاری با چین خبر 
دهد، بیشتر است. اظهارات و شــعارهای ضدچنینی آشکارا نتوانسته 
اند نظر رای دهنــدگان آمریکایی را جلب کننــد. ترامپ به خوبی می 
داند که رای دهندگان نتیجه مــی خواهند، نه جنگ لفظی علیه چین؛ 
مردم آمریکا راه حل های عملی می خواهند. مذاکرات تجاری ایاالت 
متحده و چین بر سر توافق فاز یک در 24 اوت این گمانه زنی را تایید 
می کند. ترامپ احتماال به این شرط قرارداد تجاری را امضا می کند که 
چین ساالنه 200 میلیارد دالر کاالی آمریکایی وارد و در 25 سال آینده 
حدود 7500 هواپیما به ارزش 1.2 تریلیــون دالر از آمریکا خریداری 
کند. در ازای آن، ایاالت متحده به شــرکت های فناوری چینی اجازه 
می دهد محصوالت شــرکت های آمریکایی را خریداری کنند. بدین 
ترتیب، ترامپ به عنوان سورپرایز اکتبر به جای حمله به دریای چین 
جنوبی، درهای ایاالت متحده را به روی شــرکت های فناوری چینی 

خواهد گشود.

وزارت امــور خارجه ایران به اتهامات مطرح شــده در 
خصوص تالش ایران برای ســوء قصد علیه ســفیر 
آمریکا در آفریقای جنوبی واکنش نشان داد.سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران با رد اتهامات مطرح شــده در 
گزارش سفارشــی، مغرضانه و هدفمند منتشر شده 
در یکی از رســانه های آمریکایی که تــالش دارد برای 
واقعی نشــان دادن آن به اظهارات یک مقام به ظاهر 
دولتی آمریکا استناد کند، اظهار داشت: به مقام های 
آمریکایی توصیه می کنیم از توســل بــه روش های 
تکراری و پوسیده برای فضاسازی ضدایرانی در صحنه 
بین المللی دست بردارند.سعید خطیب زاده،  افزود: 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان یک عضو مسئول 
جامعه بین الملل پایبندی مداوم خود به اصول و عرف 

دیپلماتیک بین المللی را اثبات کرده است. در مقابل 
این ایاالت متحده و رژیم فعلی در کاخ سفید است که 
خصوصا در سال های اخیر با اقدامات بی شمار خارج 
از روش ها و نرم های پذیرفته شده بین المللی از جمله 
طراحی و اجرای ده ها نقشه ترور و مداخالت نظامی و 
اطالعاتی، خروج از توافقات پرشمار بین المللی، نقض 
تمامیت ارضی کشــورها و ترور ناجوانمردانه ســردار 
قاسم سلیمانی فرمانده ســرافراز مبارزه با تروریسم، 
بی اعتنایی خود به اصول اولیه دیپلماتیک را به نمایش 
گذاشته و به رژیمی سرکش در عرصه بین الملل بدل 
شده است.خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: اظهارات 
بی اساس و بی پایه ای از این دست بخشی از کارزار ضد 
اطالعاتی دولت ترامپ علیه ایران است. تمسک رژیم 

ایاالت متحده به اتهام  زنی و دروغ پردازی ضدایرانی در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری  آمریکا و همزمان با 
فشارهای این رژیم برای سوء استفاده از ساز و کارهای 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد با هدف افزایش 
فشار بر مردم ایران امری قابل پیش بینی بود.پیش از 
این نشریه پولیتیکو به نقل از منابعی در دولت آمریکا 
مدعی شده بود که ایران سوء قصد علیه سفیر آمریکا 
در آفریقای جنوبی را در پاســخ به ترور ســردار قاسم 

سلیمانی را بررسی می کند.

 واکنش ایران به اتهام سوء قصد علیه سفیر آمریکا 
در آفریقای جنوبی

معاون حقوقی رییس جمهور در مورد استفاده آمریکا از »اسنپ بک« برای بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران گفت: کاری که آمریکا شروع کرده چند مشکل 
اساسی دارد.  من یک گزارش حقوقی در این زمینه ارائه داده ام؛  اول اینکه آمریکا دارد به بند 10 قطعنامه 2231 استناد می کند و می گوید من هنوز Participant یعنی 
مشارکت کننده در برجام هستم. لعیا جنیدی در این باره خاطر نشان کرد: اما بحث ما کامال روشن است ما )ایران( می گوییم شما)آمریکا( به صورت رسمی نه تنها 
برجام را نقض کردید بلکه اعالم خروج کردید و بیان داشتید که در این معاهده و توافق نیستید.معاون حقوقی رییس جمهور خاطر نشان کرد: این موضوع از نظر آئینی 
و شکلی دو اشکال عمده دارد؛ یک اینکه آمریکا دیگر مشارکت کننده برجام نیست، اســتفاده از این ابزار و مکانیسم فقط مختص به کسی است که هم طرف و هم 
مشارکت کننده در برجام است.وی با تاکید بر اینکه در زمان خروج آمریکا از برجام هیچ مورد نقضی که تشخیصش با آژانس بوده از سوی ایران رخ نداده است، تصریح 
کرد: حتی تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی طرفین برجام مهلت داده شده بود تا نقض آمریکا را جبران کنند.جنیدی اظهار داشت: کاری که ایران در 
کاهش تدریجی تعهدات خود انجام داده به استناد مواد 36 و 37 برجام است، بنابر این از این منظر هم آمریکا نمی تواند به ما انتساب نقض دهد. ما آمدیم و یک حقی 

را در سند استفاده کردیم که به دلیل نقض برجام توسط آمریکا بوده است.

چهره روزپاسخ قاطع معاون حقوقی رییس جمهور به ادعای آمریکا

وز عکس ر

ورود هیئت اماراتی 
به واشنگتن برای 

امضای توافق صلح با 
رژیم صهیونیستی

وزیر خارجه امارات در رأس هیئتی 
از کشورش وارد واشنگتن شد تا در 
مراســم امروز برای امضای توافق 
عادی سازی روابط و صلح با رژیم 

صهیونیستی شرکت کند.

 بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری 
در کمیسیون امنیت ملی 

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تاکید کرد: تهدیدات امنیتی فضای 
ســایبری در جلســه کمیســیون امنیت ملی مجلس بررســی شــد.ابوالفضل عمویی ، گفت: این 
جلسه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای بررسی تهدیدات امنیتی 
فضای سایبری کشور برگزار شد.وی بیان 
کرد: وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
گزارشی از روند پیشرفت و توسعه شبکه 
ملی اطالعات و سپر دفاعی یکپارچه در 
فضای سایبری کشور ارائه کرد.سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریح کــرد: آذری جهرمی در 
این جلســه تاکید کرد که نگاه ما توسعه 
شبکه ملی اطالعات است و الزم است که اصول حکمرانی در فضای مجازی تدوین شود. سخنگوی 
 کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس بیــان کرد: در این جلســه بر لــزوم تقویت

 جست وجوگر ملی و پیام رسان های بومی تاکید و اشاره شــد که در حال حضار اندروید ایرانی روی 
برخی از گوشی ها فعال است و باید برای توسعه این سیستم عامل از این ظرفیت استفاده کرد.

»مهرعلیزاده« در لباس وزیر صمت به مجلس می رود؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به نقل از معاون پارلمانی رییس جمهور اعالم کرد هنوز دولت 
به گزینه قطعی، نرسیده است.اخیرا روزنامه اعتماد در گزارشی از محسن مهرعلیزاده به عنوان یکی از 
گزینه های پیشــنهادی وزارت صمت نام برد و اعالم کرد رایزنی ها درباره این گزینه در پارلمان، صورت 
می گیرد.در همین رابطه »محمد علیپور«، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس یازدهم که نگاه مثبتی 
نســبت به حضور مهرعلیزاده در وزارت صمت دارد، گفت: امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور، قبل 
از پایان جلسه صحن علنی در پاسخ به ســوال نمایندگان در این خصوص گفت، هنوز دولت به گزینه 
قطعی نرسیده است.این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: با توجه به این که مهرعلیزاده سابقه 
حضور در دولت را دارد، بنابراین در مقایسه با گزینه های مطرح شده اگر وی از آنها باالتر نباشد پایین تر 
هم نیست، البته به دلیل اینکه مهرعلیزاده به عنوان گزینه وزارت صمت معرفی نشده نمی توانم در این 
مورد اظهارنظر کنم.علیپور در واکنش به اینکه به سایر گزینه ها اشاره کردید، آنها چه افرادی هستند؟ 

تصریح کرد: به دلیل اینکه به صورت شایعه شنیدم، نمی توانم اسمی بیاورم.

آخرین وضعیت بررسی طرح های ضدآمریکایی در مجلس
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، آخرین وضعیت بررسی طرح های ضدآمریکایی 
در کمیســیون متبوع خود را تشــریح کرد.مجتبی ذوالنور درباره آخرین وضعیت بررســی طرح های 
ضدآمریکایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: طراح برخی از این طرح ها، 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و به همین دلیل ما در حال بررسی روی مفاد 
این طرح های ضدآمریکایی هستیم.وی بیان کرد: همچنین برخی دیگر از طرح های ضدآمریکایی از 
سوی اعضای سایر کمیسیون های مجلس تهیه شده که از صحن علنی مجلس جهت بررسی بیشتر به 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده و ما بررســی این طرح ها را در اولویت کاری خود 
داریم و پیگیری می کنیم تا هر چه سریع تر در دســتور کار مجلس قرار گیرند.رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: البته این کمیسیون اولویت های معیشتی مردم را هم در 

دستور کار دارد و تالش می کند تا اقداماتی انجام دهد که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم شود.

کافه سیاست

دبیرکل موتلفه اسالمی: 

 اصالح طلبان اصالح 
را از خود شروع کنند 

دبیرکل موتلفه اســالمی گفت: اصالح طلبان 
اصالح را از خود شروع کنند و اگر تحولی در خود 
پدید نیاورند جز رفتن به موزه تاریخ راه دیگری 
ندارند.اســدا... بادامچیان در پایان نشســت 
دبیران این تشکل با اشاره به وضعیت سیاسی 
اصالح طلبان، اظهــار داشــت: اصالح طلبان 
برخالف مواضع خود پس از انتخابات مجلس 
یازدهم کــه بیشــتر در مورد عــدم حضور در 
انتخابات 1400 سخن می گفتند، فعالیت های 
خود را تجدید کرده اند.وی ادامه داد: اینکه آنها 
در صحنه اجتماع فعال باشند به نفع آنهاست، 
زیرا عدم حضورشــان در انتخابات 1400 مهر 
پایانی بر آنها خواهد بود.دبیرکل حزب موتلفه 
اســالمی، افزود: اما، اگر آنها بخواهند همان 
مواضع و اقدامات 15 سال دولت اصالح طلبان 
را تکرار کننــد نتیجــه از حاال معلوم اســت.

بادامچیان تصریح کرد: امــروز همه می دانند 
که مشکالت اساســی مردم و کشور به علت 
سیاست های غلط، ناکارآمدی و خودباختگی 
دو دولت اصالح طلب در برابر غرب و امید کاذب 
آنها به تغییر سیاست آمریکا با ایران، هست.

وی تاکید کرد: دولت دوم خردادی اصالحات با 
رفتن عناصری از آنها به کنگره آمریکا و پارلمان 
اروپا و سیاســت نزدیکی با غرب استعماری، 
فرصت ها را از دســت داد و جز پوچی چیزی 
به دست نیاورد.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
ادامه داد: دولت دوم اصالح طلبان نیز به همان 
دالیل کشور را دچار مشکالت عدیده کرده است؛ 
مانند کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی های 
بی حساب و کتاب، مشــکالت فراوان مردم و 
نارضایتی های گسترده و همچنین عدم توانایی 
حل مسائل اقتصادی که دولت اصالح طلبان 

اعتدالی، خود به آنها اذعان دارند. 

بین الملل
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نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت خبر داد:

 کاهش ۸0 درصدی خرید گوشت قرمز در محرم 99
نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: خرید گوشت قرمز از واحدهای صنفی 
این اتحادیه در دهه اول محرم امسال، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد کاهش 
داشته اســت.عبدالرضا آقاجانی کردآبادی اظهار کرد: خرید گوشــت قرمز از واحدهای صنفی اتحادیه 
فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در بازه زمانی دهه اول ماه محرم امسال نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته، بیش از ۸۰ درصد کاهش را تجربه کرده است.وی افزود: علت اصلی این کاهش تقاضای عمومی 
برای خرید گوشت قرمز در سطح اصفهان، کاهش تعداد مراسم هیئات مذهبی و ممنوعیت پخش نذری 
در دهه اول محرم بود. البته تعدادی از هیئت های مذهبی نیز اقدام به خرید و کشتار دام و توزیع آن همراه 
با دیگر اقالم به صورت خام در میان عزاداران کردند.نایب رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز 
اصفهان با اشاره به حجم قابل توجه تقاضا  برای خرید گوشت قرمز در دهه اول ماه محرم سال گذشته، 
تصریح کرد: به رغم فعالیت گسترده طباخی ها در محرم سال گذشته، امسال بیش از ۹۵ درصد آنها در بازه 

زمانی دهه اول محرم تعطیل بودند و فعالیتی نداشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبرداد:
رفع 31 نقطه پرتصادف در جاده های استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان ۱۰۹ نقطه پرتصادف دارد که برای 
رفع ۳۱ نقطه حادثه خیز اقداماتی انجام شده است.منصور شیشه فروش با اشاره به ۱۱ هزار و ۸۰۰ 
کیلومتر طول راه های استان اصفهان اظهار داشت :۴۱۲ کیلومتر آزادراه، دو هزار و ۲۴ کیلومتر بزرگراه 
و پنج هزار و ۵۸ کیلومتر راه های روســتایی، راه های اســتان اصفهان را تشکیل می دهند که از این 
میان ۱۶ درصد آزادراه های کشور سهم استان اصفهان است.وی با اشاره به سهم ۱۱ درصدی استان 
اصفهان از بزرگراه ها در مقیاس کشوری تصریح کرد: بر اساس تجارب به دست آمده در فصل پاییز، 
راهداران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در ۴۲ راهدارخانه مستقر می شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به جلسه برگزار شده در راستای تقویت تجهیزات 
و امکانات اداره کل راه و شهرسازی و راهداری استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز بارندگی ها تدابیر 
الزم در حوزه راه اندیشیده شده است.وی بیان داشت: در سال گذشته ۵۰۰ کیلومتر از راه های شریانی 
استان اصفهان بازسازی و اصالح شد؛ امسال هم هزار کیلومتر بازسازی راه در دستور کار قرار گرفته 

که تاکنون ۵۰۰ کیلومتر راه به ویژه در شهرستان فریدون شهر اصالح و بازسازی شده است.

400 فرصت شغلی طی یک سال در اصفهان ایجاد شد
تســهیالت اعطایی به مشــتریان صادرات محور، نزدیک به ۴هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل ۲۳۲ درصد رشــد را تجربه کرده که زمینه اشــتغال زایی برای ۴۰۰نفر در 
استان اصفهان را فراهم کرده است.رییس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران گفت: شعبه 
اصفهان این بانک از سال ۱۳۹۲ تا کنون بیش از ۲۰ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال تسهیالت ریالی در قالب 
تسهیالت سرمایه در گردش به صادرکنندگان پرداخت کرده که عمدتا در حوزه صنعت فعالیت داشته 
اند.نیما بزرگمهر،در ادامه مهم ترین پروژه های تامین مالی شده در شعبه اصفهان را معرفی کرد و 
گفت: بانک توسعه صادرات با تمرکز ویژه بر بخش صنعت در استان اصفهان، تامین مالی سرمایه 
در گردش شرکت های فوالد مبارکه اصفهان،ذوب آهن اصفهان، صنایع فرش ماشینی، پروژه تولید 
لوله های مسی شرکت صنایع مس قائم و نیز شــرکت های دانش بنیان را بر عهده داشته است.

وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران به طور تخصصی به کلیه تولیدکنندگان، صادرکنندگان 
و تجار فعــال در بخش صادرات، انــواع خدمات در بخش های مختلف شــامل انــواع اعتبارات 
 اسنادی، تســهیالت ارزی و ریالی ،صدور انواع ضمانت نامه، تســهیالت فاینانس و ریفاینانس را 

ارائه می دهد.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد  که میوه های پاییزی صد در صد افزایش قیمت خواهند داشت؛

صادرات؛ نعمت یا نقمت؟

صادرات میوه یکی از قابلیت های بالقوه  مرضیه محب رسول
ایران اســت. وجود کشورهای خشک در 
جنوب و کشورهایی با آب و هوای بســیار سرد به خصوص روسیه در 
شــمال، بازارهای جذابی برای صادرات میوه برای کشورمان به وجود 
آورده اســت. اگر چه در ســال های اخیر آنگونه که باید از این بازارها 
استفاده نشده و کشــورهایی مانند ترکیه عمال نبض این بازارها را در 
دســت دارند؛ اما همچنان ســهم اندکی هم به ایران رسیده است. بر 
اساس آمار گمرک طی ۵ ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۹۸ هزار 
و ۱۳۵ تن انواع میوه به ارزش ۱۸۳ میلیون دالر صادر شــده اســت 
عددی که با توجه به نشانه ها و فعالیت دالالن میوه برای صادرات در 
ماه های آینده بی شک بیشتر هم خواهد شد؛ اما این خیز صادراتی در 
ماه های آینده بازار میوه را دچار اختالل خواهد کرد. موضوعی  اســت 
که فعاالن این بازار از هم اکنون نسبت به آن هشدار می دهند. بر این 
اساس پیش خرید میوه در باغات شــمال احتمال گرانی میوه های 
پاییزی تا صد در صد قیمت ســال قبل را محتمل کرده است. رییس 
اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفته اســت: در شــرایطی که 
میوه های پاییزه پیش فروش می شوند، احتمال می رود در آینده ای 
نزدیک با کمبود و افزایش قیمت میوه های پاییزه مواجه شویم.ناصر 

اطرج با اشــاره به رونق صادرات در بازار میوه، اظهار کرد: متاسفانه به 
دلیل جذابیت نرخ دالر، برخی کشــورهای همسایه در باغات کشور از 
جمله شمال ایران، سلف خری می کنند، به عنوان مثال در حال حاضر 
پرتقال شمال و کیوی را روی درخت خریداری می کنند.وی افزود: در 
این شــرایط که میوه های پاییزه پیش فروش می شــوند، احتمال 
می رود در آینده ای نزدیک با کمبود و افزایش قیمت میوه های پاییزه 

مواجه شویم.
وی تصریــح کرد: در حــال حاضر ســیب درختی، پرتقــال، کیوی و 
بســیاری از میوه های موجــود در بازار به دلیــل جذابیت قیمت دالر 
صادر می شــوند و تا زمانی که درهای صادرات باز باشــد شرایط بازار 
همین گونه خواهــد بود.نایب رییــس اتحادیه میادیــن میوه و تره 
بار اصفهان نیز  دربــاره افزایش قیمت میوه هــای وارداتی همچون 
آناناس، انبه، موز، زنجبیل و  ...، اظهار کرد: قیمت میوه های وارداتی 
کامال با نرخ دالر در ارتباط اســت و با توجه به باال بــودن هزینه های 
تجاری میوه هــای وارداتی در حــال حاضر ارزش یک کشــتی موز 
نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان اســت و اگرچه امکان دارد محصول بعضا 
با دالر ۲۴ یا ۲۳ هزار تومان ثبت ســفارش شــود؛ اما بازرگان با نرخ 
دالر ۲۷ هزار تومان بایــد پرداخت هزینه کند.علی مهرکش با اشــاره 

به اینکه آناناس به صورت کارتنی معامله می شــود، گفت: هر کارتن 
آناناس در میدان میوه و تره اصفهان ۶۵۰ هــزار تومان قیمت گذاری 
شــده، البته اکنون آخر فصل ایــن میوه بوده و اوایــل مهر ماه فصل 
 جدید این محصول است و احتمال دارد با افزایش واردات قیمت آن

 کمتر شود.
وی درباره اینکه چرا قیمت میوه های وارداتی در ســطح عرضه بعضا 
تا حــدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته اســت، گفت: طبق روال گذشــته 
ســود میوه های وارداتی در ســطح خرده فروشــی ۱۵ درصد است، 
البته با ســود باالتر فروختــه می شــود.مهرکش با تاکید بــر اینکه 
متاســفانه امروز فاصله بین میــوه در میدان میوه و تره بار تا ســطح 
عرضه از لحاظ کیلومتر و قیمت بســیار باالســت، تصریح کرد: به نظر 
می رســد در پاییز کمبــودی برای تامین میوه نداشــته باشــیم، اما 
قیمت ها نســبت به سال گذشــته حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد 
داشــت و این به دلیل افزایش هزینه هــا و تفاوت نــرخ ارز و ریال 
بین ایران و کشــورهای حاشیه خلیج فارس اســت. به نظر می رسد 
صادرات بیشــتر از آنکه منجی کشــاورزی و موجب رونق آن باشــد 
 این روزها بــه معضلی تبدیل شــده که رهاوردی جز کمبــود و گرانی

 برای مردم ندارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
از تخصیص ۶۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات ســفر 
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور به طرح های عمرانی استان اصفهان 
خبر داد.حجت ا... غالمی در حاشیه جلسه بررسی 
مصوبات سفر معاون رییس جمهوری به اصفهان  
افزود: در سفر رییس ســازمان برنامه و بودجه به 
اســتان برای طرح های آب، راه آهــن، ریل، قطار 
ســریع السیر، راه ســازی و مســکن محرومان، 

اعتبارات قابل توجهی در حدود یکهزار و ۸۰۰ میلیارد 
توان اختصاص یافت.وی ادامه داد: در آن ســفر، 
طرح های نیمه تمام و طرح هایی که تا پایان سال 
و خرداد ۱۴۰۰ تمام می شد، در اولویت قرار گرفت.

معاون استاندار اصفهان افزود: بهره برداری از این 
طرح ها در گرو تامین اعتبارات مورد نیاز بود.

غالمی یادآور شــد: جلســه اخیر  بــرای پیگیری 
تخصیص اعتبارات آن سفر تشکیل شد که با توجه 
به اینکه بخش قابل توجهی از این رقم به طرح های 
عمرانی تخصیص یافته، میزان پیشرفت اقدامات 
انجام شــده را با مدیــران دســتگاه های اجرایی 
بررســی کردیم.به گفته غالمــی، ارزیابی صورت 
گرفته بیانگــر پیشــرفت قابل توجــه طرح های 

آبی، راه، ریل و قطار حومه بویــژه قطار اصفهان – 
بهارستان است.وی اظهاد داشت: در بخش مسکن 
محرومان بیش از چهار هزار و ۱۵۰ واحد مسکن به 
استان تخصیص یافته که شامل حدود ۱۲۴ میلیارد 
تومان کمک بالعوض است که امیدواریم تا بهمن 
امسال تمام متقاضیان را شناسایی و آن ها را پس 

از عقد قرارداد به بانک معرفی کنیم.
غالمی پیش بینی کرد که با این اقدامات متمرکز و 
برگزاری یکی دو جلســه دیگر تا پایان سال، بتوان 
بخش قابل توجهی از اعتبــارات مزبور اختصاص 
یابد و بــا جذب آنهــا، طرح های خیلــی خوبی تا 
پایان ســال و خرداد ۱۴۰۰ در استان اجرا شود و به 

بهره برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خبرداد:

تحقق 650 میلیارد تومان، رهاورد سفر »نوبخت« به اصفهان
خبر روز

پاییزه پیش فروش  ی  این شرایط که میوه ها در 
می شوند، احتمال می رود در آینده ای نزدیک با کمبود و 

افزایش قیمت میوه های پاییزه مواجه  شویم

رفع حادثه خط انتقال آب اصفهان – بهارستان
به گزارش روابط عمومی آبفای بهارســتان، حادثه خط انتقال آب اصفهان – بهارستان، به قطر۸۰۰ 
میلی متر رفع  شد. به گفته رییس بهره برداری آب منطقه بهارستان، پس از بازدید از محل حادثه و 
مشاهده نشتی، باتوجه به فرسوده بودن خط انتقال مذکور در همان روز جهت خدمت رسانی بهتر، 
اکیپ بهره برداری اقدام به آبگیری مخازن آب کرد. الزم به توضیح است که پس از هماهنگی الزم با 
واحد بحران استان جهت کاهش فشار و دبی خط و هماهنگی با اکیپ جوشکاری از ساعت ۸ صبح 

لغایت ۱۵عصر تعمیر خط در سریع ترین زمان ممکن انجام شد.

آغاز عملیات سم پاشی منهول های فاضالب شهر بهارستان
به گزارش روابط عمومی آبفای بهارستان، عملیات سم پاشی منهول های شبکه فاضالب شهر بهارستان 
آغاز شــد. در این عملیات که با اکیپ سه نفره توســط پیمانکار بهره برداری منطقه شروع شده، تعداد 
۶۰۰۰عدد منهول سم پاشی می شود، این اقدام به صورت متوالی طی سال ۲بار با هدف رفاه حال ساکنین 

شهر و رعایت بهداشت و جلوگیری از ازدیاد حشرات و جانوران موذی صورت می گیرد.

 نواخته شدن نمادین زنگ آب به مناسبت بازگشایی 
مدارس در نطنز

به گزارش روابط عمومی آبفای نطنز، به مناســبت بازگشایی مدارس، زنگ آب در مدرسه خیرساز 
شهید ماندگار این شهر به صدا درآمد. همچنین در این جلسه سخنانی در خصوص مدیریت مصرف 
آب و توضیح ارزش آن برای دانش آموزان مطرح شد. در ادامه این مراسم که فرماندار، امام جمعه، 
و برخی از مسئولین شهرستان حضور داشتند، امام جمعه نطنز طی سخنانی از مصرف بهینه آب و 
عدم اســراف این مایه حیات در احادیث و روایات متعدد توضیحاتی ارائه داد. در این مراسم زنگ 

آب به صورت نمادین نواخته و پوستر های مدیریت مصرف آب میان دانش آموزان توزیع  شد.

دمونتاژ سیلوی کانال دانه گیر تصفیه خانه فاضالب نجف آباد
به گزارش روابط عمومی آبفای نجف آباد، با نصب یک دستگاه کالسیفایر ،سیلوی دپوی دانه کانال دانه گیر 
تصفیه خانه فاضالب نجف آباد از مدار بهره برداری خارج و پس از دمونتاژ ، به انبار این تصفیه خانه منتقل 
شد.همچنین در اقدامی دیگر، در راستای رعایت استانداردهای زیست محیطی پساب خروجی تصفیه 

خانه فاضالب ، کپسول های کلر این تصفیه خانه شارژ ، و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

تعویض والو 350 و محرک برقی ایستگاه پمپاژ ویالشهر
به گزارش روابط عمومی آبفــای نجف آباد، با تالش و همت پرســنل بهره برداری و توســعه اب آبفا 
نجف آباد، والو ۳۵۰ و محرک برقی مرتبط با آن در محل ایستگاه پمپاژ ویالشهر ، تعویض و پمپ مزبور 
مجددا در مدار بهره برداری قرار گرفت. همچنین در اقدامی دیگر دینام هوادهی شناور حوضچه هوادهی 
تصفیه خانه فاضالب نجف آبادکه دچار سوختگی شده بود ، تعویض و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

شست وشوی مخزن 250 مترمکعبی روستای موته
به گزارش روابط عمومی آبفای میمه، مخزن آب ۲۵۰ مترمکعبی روســتای موته شست وشو داده  
شد. الزم به توضیح است که پس از انجام این عملیات کیفیت آب این روستا به درجه مطلوب رسید. 
همچنین در عملیاتی دیگر در روستای حسن رباط، ۱۵ هزار مترمربع ترمیم ترانشه و آسفالت معابر 

انجام شد.

کافه اقتصاد

آبفا

کشف انبار بزرگ احتکار 
لوازم خانگی در اصفهان

انبــار بــزرگ غیر مجــاز لــوازم خانگی 
احتکار شده در کالن شهر اصفهان کشف 
شد.مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
گفت: بازرســان این مدیریت به همراه 
قاضی تعزیــرات حکومتی اســتان در 
گشت مشترکی انبار دپوی لوازم خانگی 
شــامل ۱۸۴ دســتگاه انــواع یخچال، 
یخچال فریزر و اجــاق گاز به ارزش ۲۵ 

میلیارد ریال را کشف و توقیف کردند.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا وسیما

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
توسعه طولی شرکت های 
معدنی بخشی از مشکالت 

صنایع بزرگ است
نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: بخشی از مشــکالت تامین 
مواد اولیــه صنایع بزرگ مربوط به توســعه 
طولی شرکت های معدنی و بخشی از آنها به 
نگاه های صادراتی با وجود خالی بودن ظرفیت 
داخلی مربوط است.مهدی طغیانی با اشاره 
به تامین مواد اولیــه کارخانه های صنعتی و 
بزرگ کشور اظهار داشــت: یکی از مشکالت 
اقتصادی ایران این است که نگاه های ملی به 
مسائل وجود ندارد و اکثرا منطقه ای و بخشی 
است که برای نمونه با جدا شدن سنگ معدن 
و فوالد در دو استان مجزا با خصوصی سازی 
این نگاه ها قــوت گرفــت.وی تصریح کرد: 
در گذشــته معادنی وجود داشــته که برای 
شرکت های فوالد سنگ معدن آماده می کرده 
و می فروخته، همه این شرکت های فوالدی 
و ســنگ معدنی در هولدینگ بزرگ سنگ 
معدن کشور )ایمیدرو( حضور داشتند؛ اما بعد 
از خصوصی سازی و مستقر شدن در دو استان 
نگاه های منطقه ای آغاز می شود.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
شرکت سنگ معدن مدعی می شود که ارزش 
افزوده سنگ معدن را افزایش می دهد و در 
کنار آن به تولید کنســتاتره و ... می پردازد و 
ارزش افزوده آن را نگاه مــی دارد و به فوالد 
نمی دهد. از ســوی دیگر در زمان رونق بازار 
صادراتی، آن را به خارج می فروشد و ارزآوی 
می کند، غافل از اینکه در جاهای دیگر کشور 
سرمایه گذاری فوالدی شده و منتظر سنگ 
معدن هستند.طغیانی خاطرنشان کرد: نکته 
جالب اینجاست که شرکت های فوالدی ما با 
وجود سهام داشــتن، عمال در بحث کنترل و 
اعمال نظر جایگاهی ندارند از این رو بخشی 
از مشــکالت به توســعه طولی شرکت های 
معدنی و بخشی از آن به نگاه های صادراتی 
بر می گــردد و بــا اینکــه ظرفیــت داخلی 
 خالی اســت شــروع بــه صــادرات برای 

ارزآوری می کنند.

 شهرداری میمه به اســتناد مجوز شــماره ۹۹/۱۱۲۲  مورخ ۹۹/۶/۱۶  شورای محترم اســالمی شــهر در نظر دارد تامین نیروی انسانی 
خدماتی و پشــتیبانی مورد نیازشــهرداری میمه را از طریق مناقصه  به پیمانکار واجد شــرایط وا گذار نماید . لذا متقاضيان ميتوانند از  تاریخ 
درج آگهی در  روزنامه حداكثر  تا   تاریخ ۹۹/۶/۳۰  به شــهرداری واقع درمیمه ، بلوار  انقالب اسالمی مراجعه و نسبت  به دريافت  فرم مربوط 
 به  شركت در مناقصه اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر  با شــماره تلفن ۴۵۴۲۲۴۳۳  – ۰۳۱ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایت 

WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند . 
ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد. 
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فرمانده ناجا در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری:

هیچ یک از خدمات ناجا در ایام کرونا متوقف نشد

فرمانده نیروی انتظامــی در دیدار با نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح عالوه بر تامین نظم و امنیت 
برای مردم، در تمامی عرصه ها خدمت رسانی  می کنند، اظهار کرد: نیروی 
انتظامی از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور برای خدمت رسانی 
ورود پیدا کرد.سردار حسین اشتری ادامه داد: در گام اول انبارهای احتکار 
مواد موردنیاز مردم از جمله ماســک، موادضدعفونــی و برخی داروها 
شناســایی شــد و با همکاری مقام قضایی در اختیار مردم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در ابتدای شیوع ویروس کرونا نیاز به ضدعفونی معابر 
و مکان های عمومی به شدت احساس می شــد، گفت: وزارت بهداشت 
امکانات محدودی در این حوزه داشت و نیروی انتظامی با تمام تجهیزات 
در این موضوع ورود پیدا کرد.اشتری در ادامه با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته توســط پلیس فتا در ایام شیوع کرونا برای ســاماندهی فضای 
مجازی و جلوگیری از تشــویش اذهان عمومی، بیان کرد: در این راستا 
حدود سه هزار تارنما شناسایی شد و به کسانی که به ایجاد رعب و وحشت 
و تشویش اذهان عمومی می پرداختند، تذکرات الزم داده شد و تعدادی از 
افراد نیز احضار و تحویل مقامات قضایی شدند.فرمانده نیروی انتظامی 
در ادامه بــا بیان اینکه ناجــا در اجرای طرح فاصله گــذاری اجتماعی و 
طرح های محدودیتی بســیار موفق عمل کرد، یادآور شد: در ایام نوروز 
۷۰ هزار نفر از همکاران ناجا به صورت شبانه روزی در این طرح همکاری 

کردند، این در حالی بود که بســیاری از ادارات یا تعطیل بودند و یا با یک 
سوم ظرفیت فعالیت می کردند و برگرداندن خودروها از ورودی شهرها با 
کمترین تنش در این ایام انجام شد.وی تاکید کرد: همچنین تمام مراکز 
درمانی و بیمارســتان های ناجا برای خدمات دهی بــه عموم و پذیرش 
بیماران اختصاص داده شد و در این ایام تعداد زیادی از همکاران ما درگیر 
بیماری کرونا شــدند؛ اما هیچ یک از خدمات متوقف نشد.اشــتری در 
خصوص معرفی فرمانده جدید انتظامی چهارمحال و بختیاری، توضیح 
داد: تالش شد تمامی انتظارات مسئوالن استانی در این انتصاب مالحظه 
شود، سردار غالمزاده به علت محدودیت سنی قادر به ادامه همکاری نبود 
اما باوجود توصیه های مسئوالن استانی برای ابقای ایشان حکم شان از 

سال گذشته یک سال تمدید شد.

تجهیزات پلیس استان، جوابگوی انجام ماموریت ها نیست
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری  در آیین معارفه فرمانــده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به موقعیت کوهســتانی و سخت گذر 
بودن برخی از شــهرهای اســتان گفت: تجهیزات پلیســی و انتظامی 
استان جوابگوی انجام ماموریت ها نیست و این تجهیزات باید تقویت 
شود.اقبال عباســی گفت: نیروهای عملیاتی پلیس با کمبود امکانات 
و تجهیزات مواجه هستند که نیاز اســت فرمانده انتظامی کشور در این 

خصوص به استان نگاه ویژه ای داشته باشد.وی اظهار داشت: برخی از 
شهرستان های استان نیز با کمبود نیروی انسانی، خودرو و ساختمان 
مناســب مواجه اند کــه در این خصــوص اقدامات الزم بــرای تجهیز 

ساختمان ها انجام می شود.
عباسی به ارتباط مردم با نیروی انتظامی در همه شرایط زندگی روزمره 
اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارد 
که هم در اجرای ماموریت های ویژه و هم در برقراری امنیت، خدمات 
بسیاری به مردم ارائه می کند.عباســی اظهار داشت: همراهی مردم با 
نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه ضروری است و کارکنان نیروی 
انتظامی باید در چهارچوب تکریم با مردم برخــورد کنند و جامعه را به 
فضایی امن برای عموم مردم و محیطی ناامن برای متخلفان و مجرمان 
تبدیل می کنند.به گفته وی، نیروی پلیــس در چهارمحال و بختیاری 
نیرویی خوشنام و فعال است که با وجود همدلی، رفاقت و قانون مداری 
که بین اعضای شورای تامین استان وجود دارد، پاره ای از کاستی های 
موجود در نیــروی انتظامی نیز برطرف می شــود و امنیت با محوریت 
قانون را در جامعه به دنبال خواهد داشــت.در این آیین از زحمات چهار 
ساله سردار غالمعباس غالمزاده، تقدیر و سرتیپ دوم پاسدار»منوچهر 
امان اللهی« با حکم فرمانده انتظامی کشور به عنوان فرمانده انتظامی 

چهارمحال و بختیاری معرفی شد.

توزیع 30 تن گوشت قرمز تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۳۰ تن گوشت قرمز 
تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری طی روز های آینده توزیع می شود، اظهار کرد: این میزان گوشت 
قرمز وارداتی است و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت توزیع می شود.سجاد رستمی با 
بیان اینکه مرغ منجمد نیز به صورت روزانه در سطح استان در حال توزیع است، گفت: در حال حاضر 

۱۶۰ تن مرغ منجمد در این استان توزیع شده است.
 وی افزود: گوشــت قرمز و مرغ منجمد در حال حاضر توســط فروشــگاه های بزرگ در ســطح
  اســتان در حال توزیع اســت.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری
  با بیان اینکه مــازاد مرغ گــرم تولیدی در چهارمحال و بختیاری ذخیره ســازی شــده اســت،
  ادامه داد: ۳۰۰ تن مرغ در این اســتان ذخیره ســازی شده تا در نیمه دوم ســال در سطح استان

 توزیع شود.

حکم 16 میلیاردی برای قاچاقچی کاال در  چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان چهار محال و بختیاری از صدور حکم بیش از ۱۶ میلیارد ریالی 
متهمین پرونــده کاالی قاچاق خبر داد.محمدرضــا عمرون گفت: یک دســتگاه خودرو اتوبوس 
مسافر بری در حین کنترل محور حوزه استحفاظی شهرستان لردگان توسط ماموران انتظامی متوقف 
و پس از بازرسی ، کاالهای قاچاق شامل چهار هزار ثوب البسه، ماشین لباسشویی و انواع سیگار و 

تنباکو که به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و توقیف شد.
 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان چهارمحال و بختیاری افزود: پرونده برای رسیدگی به شعبه
  اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرســتان لردگان ارسال شد و پس از رســیدگی به لحاظ حجم و

  نحوه حمل کاالی قاچاق به صورت جاساز و عدم ارائه هر گونه اســناد مثبته گمرکی، قاچاق بودن 
 کاال محــرز اعالم  شــد و متهمان بــه ضبــط کاال و پرداخت جزای نقــدی به مبلغ بیــش از یک 
 میلیارد و۲۰۰ میلیــون ریال بابــت کاال و ۱۴ میلیــارد ریال بابــت ارزش ریالی خــودرو محکوم

 شدند.

۷ صندوق خرد زنان عشایری در چهارمحال و بختیاری فعال شد
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: برای توانمندسازی و درآمدزایی زنان عشایر، هفت 
صندوق خرد زنان عشایری در استان تشکیل شده است.یحیی حسین پوربا اشاره به اینکه هر یک 
از این صندوق ها به طور تقریبی ۳۰ نفر عضو دارد، اظهار داشت: شهرستان اردل دو صندوق خرد زنان 
عشایری و در هر یک از شهرســتان های کیار، کوهرنگ، فارسان، لردگان و بروجن نیز یک صندوق 
تشکیل شده است.وی، توانمندسازی و درآمدزایی زنان جامعه عشایری را از اهداف راه اندازی این 
صندوق ها برشمرد و بیان کرد: این مهم، با پرداخت تسهیالت کم بهره به زنان عشایری در رشته ای 

که تخصص دارند، محقق می شود.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: نوع فعالیت زنان در شهرستان های مختلف، 
متفاوت اســت، ولی به طور کلی این زنان در زمینه های مختلف مانند پرورش مرغ بومی، دوخت 
لباس محلی، سرمه دوزی، بافت تابلو فرش، تولید فرآورده های لبنی و چقابافی فعالیت می کنند.

حسین پور، با اشاره به اینکه محصوالت تولیدی توسط اعضای این صندوق ها به دلیل محلی بودن 
در شهرستان های محل زندگی  آنها به فروش می رود، خاطر نشان کرد: بازارچه دائمی صنایع دستی 
شــهرکرد به منظور فروش صنایع دســتی تولیدی توســط زنان عضو صندوق های خرد نیز به آنها 
پیشنهاد شده است.وی یادآور شد: امسال سه میلیارد ریال تسهیالت در اختیار ۶ صندوق خرد زنان 
عشایری اســتان قرار می گیرد.چهارمحال و بختیاری با ۱۲۶ هزار نفر جمعیت عشایری به همراه 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأس دام سبک درون کوچ و برون کوچ ، دومین استان عشایری کشور بعد 

از استان فارس است.

اخبار

برای  ناجا  ی  بیمارستان ها و  درمانی  مراکز  تمام   
خدمات دهی به عموم و پذیرش بیماران اختصاص داده 
شد و در این ایام تعداد زیادی از همکاران ما درگیر بیماری 

کرونا شدند؛ اما هیچ یک از خدمات متوقف نشد

بام ایران

مفاد آراء
6/104 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139960302031000492-99/6/20 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 حســین فردین فرزند علی 
اکبر به شماره شناســنامه 55 صادره از نایین در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت ششــدانگ 585 مترمربع پالک ثبتی 152 اصلی واقع در نایین بخش 
1 حوزه ثبت نائین خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای محمد حسین مصباح 
نائینی بصورت عادی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/9

م الف: 984644 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

6/105 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به اینکه برابر رای شماره 139960302033000020 مورخ 1399/06/18 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت خانم 
طاهره میرزاده حســینی فرزند ســید عباس کدملی 0046232532 شماره شناسنامه 
3351 در ششدانگ یکباب خانه قسمت به مساحت 142/23 متر مربع مفروزی از پالک 
314 فرعی از شــماره 1- اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 حــوزه ثبتی نطنز خریداری 
 عادی و مع الواسطه از مالکین رسمی آقای سید علی اکبر میرزاده حسینی و خانم ربابه

 تقی زاده طباطبائی و عادی از زهرا بیگم غروی امامی محرز گردیده است لذا در اجرای 
ماده 3 قانون مذکــور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظــور اطالع عموم از طریق 
روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شــخص یا اشخاصی به رای 
مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل تسلیم و رســید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح 
قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در 
صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/9

م الف: 984916 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

6/106 شــماره نامه : 139985602024005777-1399/06/18 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 4786/624 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای رضا حبیبی دنبه فرزند محمد در جریان ثبت اســت و به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 99/7/19 
ســاعت 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 و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. م الف: 979870 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/107 شــماره نامــه : 139985602024005787-1399/06/18 چــون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پالک 4348/2905 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای ســید عباس موســوی ونهری  فرزند ســید حسین 
 در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمــل نیامده اینک بنا به
 دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
 مرقوم در روز دوشــنبه مــورخ 99/7/21 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل

 خواهد آمــد، لذا به موجــب این آگهی بــه کلیه مجاوریــن اخطار می گــردد که در 
 روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محــل حضور یابنــد و اعتراضــات مالکین یا 
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلس 
تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق تبصــره 2 ماده واحــده قانون 
تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت معترضیــن ظــرف مــدت یک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه ایــن اداره بــا تقدیم دادخواســت بــه مرجع 
 ذیصــالح قضائی گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ و به ایــن اداره تســلیم نمایید. 

م الف: 979319 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

6/108  آقا/خانــم علی رضا فخری به شناســنامه شــماره 1261764897 به شــرح 
دادخواست  به کالســه 9901253 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان علی اکبر فخری به شماره شناســنامه 99 درتاریخ 
91/12/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است: 1(فرخ احمدی به ش.م 1260685349 همســر متوفی. 2(علی رضا فخری به 
ش.م 1261764897. 3(طاهره فخری به ش.م 1260539970 فرزند متوفی. 4(محمد 
فخری به ش.م 1262229898 فرزند متوفی. 5(زهرا فخری به ش.م 1261687450 
فرزند متوفــی. 6(فاطمه فخری بــه ش.م 1261729943. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 983430 قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/109 آقا/خانــم علی رضا فخری به شناســنامه شــماره 1261764897 به شــرح 
دادخواست  به کالســه 1252/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیــح داده که شــادروان فرخ احمدی به شــماره شناســنامه 58 درتاریخ 
1396/5/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت: 1( علی رضا فخری فرزند علی اکبر به ش.م 1261764897. 2(طاهره فخری 
فرزند علی اکبر بــه ش.م 1260539970. 3(محمد فخری فرزنــد علی اکبر به ش.م 
1262229898 فرزند متوفی. 4(زهرا فخری فرزند علی اکبر به ش.م 1261687450 
فرزند متوفی. 5(فاطمه فخری فرزند علی اکبر به ش.م 1261729943. همگی فرزندان 
متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی / متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 983427 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/110 آقا/خانم خانمتاج نادیان ســه ده به شــرح دادخواســت  به کالسه  1358/99 

از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که 
شــادروان خاور خانم جوهری به شــماره شناســنامه 402 درتاریخ 86/6/9 اقامتگاه 
 دائمی خــود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت:
 1(غالمرضــا رنــج بــر ش.ش 1262865549 فرزنــد متوفی. 2(معصومــه رنج بر 
ش.ش 1262826993 فرزنــد متوفــی. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبور را در یــک نوبــت و یک مرتبــه آگهی مــی نماید تا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 آگهــی ظرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهی صــادر خواهد شــد.  

م الف: 983932 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان  
  ابالغ وقت رسیدگی

6/111 درپرونده کالسه 59/99 شــعبه سوم حقوقی شهرســتان گلپایگان،  خواهان: 
1( ســید عماد بطحایی فرزند ســید محســن 2( ابراهیم طاالری فرزند محمدحسین 
آدرس گلپایگان فلکه بســیج جنب راش کیک دفتر وکالت خانم ایرانشــاهی ، خوانده: 
1( زمن ثامن عیسی 2(محمدحسین بطحایی فرزند آدرس : مجهول المکان، خواسته: 
طلب، خواهان دادخواستی تسلیم این شــعبه نموده است که وقت رسیدگی برای تاریخ 
1399/07/27 ســاعت 9:30 صبح تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و 
بنابر درخواست خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
را دریافت و یا دروقت رسیدگی حضور بهم رساند. م الف: 983486 مدیر دفتر شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
فقدان سند مالکیت

6/112 شــماره نامه: 139985602024005740- 1399/6/17 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره 5000/6758  واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
81531 در صفحه 37 دفتر امالک جلد 481  به نام حسین فرقانی تهرانی تحت شماره 
چاپی 267668 ثبت و سند دفترچه ای صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواسطه 
به موجب سند انتقال شماره 69331 مورخ 1363/04/13 دفترخانه شماره 92 اصفهان 
به میزان یکدانگ از ششدانگ به خاتون ســلطانی انتقال یافته سپس نامبرده )خاتون 
سلطانی( با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 23618 مورخ 1399/06/05  به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره تصدیق 657954 و شماره 
یکتا 139902150332000167 مورخ 1399/06/05 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 984449 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سندمالکیت

6/113 آقای مجید امینی فرزندحسینعلی شناسنامه 88 و خانم مریم امینی فرزند محمد 
شناســنامه و کدملی 6220007190 با ستناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهی شده اســت مدعی است ســند مالکیت تمامت ششدانگ 
زمین مسکونی به شماره چاپی 12622 فرعی از شــماره 1 اصلی واقع در میمه ابتدای 
خیابان میمه به سمت وزوان جزء بخش ثبتی میمه به شــماره چاپی های 211650 و 
211651 الف / 98 و شــماره های دفاتر الکترونیــک 139820302020001547 و 
 139820302020001548 به نام نامبردگان ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت و 
معامله ی دیگری هم انجام نشــده و سابقه تامین و بازداشــت ندارد و نحوه گم شدن 

جابجائی اعالم شــده ، چون درخواست صدور ســند المثنی گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهی می گردد کــه هرکس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تســلیم خواهد شد . م الف: 984483 مهدی 

ذکاوتمند رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک بخش میمه 
ابالغ اجرائیه 

6/114 شــماره پرونده : 1 / 139904002141000089 شــماره بایگانــی پرونده : 
9900144شــماره ابالغیه : 139905102141000347 تاریخ صدور 23 / 4 / 1399 
بدین وسیله به   بدهکار پرونده اجرایی شماره بایگانی 9900144 اقای مهدی ابراهیمی 
نام پدر : عبداله تاریخ تولد 5 / 3 / 1358 شــماره ملی 1290485097 شماره شناسنامه 
292 به نشانی خیابان طالقانی فرعی 6 پالک 18 ابالغ می شود که اقای حمید نیرومند 
جزی بابت چک بانکی شماره چک : 987936 تاریخ چک : 20 / 9 / 1397 بانک شعبه 
ملی شرح متن و ظهر چک : مبلغ 000 / 700 / 5 ریال تاریخ بازگشت : 20 / 9 / 1397 
شماره گواهی نامه 852618 علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
1 / 139904002141000089 در این واحد تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 26/ 3 
/ 1399 مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن ســند آدرس فوق الذکر شناخته 
نشــده لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت .  م الف: 984065 مجتبی سلطانیان  مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی شاهین شهر  

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود چاره اندیشان سپاهان 
درتاریخ 1399/06/16 به شماره ثبت 65482 

به شناسه ملی 14009409876 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک 
از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیــه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر 
پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی 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 بهرام 
آباد ، کوچه اردیبهشت شمالی ، بلوار اطلس ، پالک 263 ، طبقه همکف کدپستی 
8194934481 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد میرزائی به شماره ملی 
1289089116 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم فریدا امینی به شماره 
ملی 1293084565 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
محمد میرزائی به شــماره ملی 1289089116 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود خانم فریدا امینی به شماره ملی 1293084565 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه 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 )980102(
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افراد با عالئم خفیف کرونا به مراکز 16 ساعته مراجعه کنند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۵۷ مرکز مراقبت بیماری های حاد تنفسی در استان 
از ساعت هشت صبح تا هشت شب فعال است و چهار مرکز خدمات جامع سالمت شهری در شهر اصفهان 
و سایر این مراکز در شهرستان های استان، خدمات مورد نیاز بهداشتی و درمانی مربوط به کرونا را به افراد 
ارائه می دهند.کمال حیدری خاطرنشان کرد: هدف اصلی راه اندازی مراکز منتخب سرپایی ارائه خدمات 
تشخیصی و درمانی اولیه برای افراد عالمت دار و مشکوک به کرونا و کاهش بار مراجعات بیمارستان ها 
بوده است تا افراد دارای عالئم خفیف و متوسط با مراجعه به این مراکز خدمات اولیه را بدون نیاز مراجعه 
به بیمارستان ها دریافت کنند.حیدری با اشاره به نحوه فعالیت مراکز خدمات جامع سالمت شهری ۱۶ 
ساعته در استان اصفهان، تصریح کرد: در حال حاضر ۵۷ مرکز مراقبت بیماری های حاد تنفسی در استان 
از ساعت هشت صبح تا هشت شب فعال است، چهار مرکز خدمات جامع سالمت شهری در شهر اصفهان 
و دیگر مراکز در شهرستان های استان خدمات مورد نیاز بهداشتی و درمانی مربوط به کرونا را به افراد بیمار 
ارائه می کنند.وی ادامه داد: افرادی که نیاز به قرنطینه خانگــی دارند مراقبت ها و آموزش های الزم را از 
سوی کادر بهداشتی در این مراکز دریافت می کنند و همچنین اطالعات آن ها روی سامانه قرار می گیرد و 

در دوره قرنطینه ۱۴ روزه نیز مرتب با آن ها تماس گرفته می شود تا راهنمایی شوند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:
والدین نگران آموزش کالس اولی ها نباشند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با بیان این که همه نکات بهداشت فردی در 
مدارس اجرا می شود، گفت: دانش آموزان اول ابتدایی و دارای نیاز ویژه به لحاظ شرایط خاص یادگیری 
نیازمند آموزش حضوری هستند.شهین جوانی افزود: آموزش در پایه اول مستلزم برقراری ارتباط عاطفی 
بین معلم و شاگرد است و اینگونه دانش آموزان، از گرفتن نحوه صحیح مداد در دست تا آموزش حروف 
الفبا، نیازمند آموزش حضوری هستند.وی ادامه داد: دانش آموزان واجد نیاز ویژه هم نیازمند آموزش 
حضوری هستند زیرا آموزش مجازی نمی تواند به طور کامل جایگزین آموزش حضوری شود.وی گفت: 
دستورالعمل های بهداشتی به مدارس ابالغ شده و به صورت سختگیرانه  اجرا می شود و توسط تیم های 
نظارت متشکل از آموزش و پرورش و معاونت بهداشت، نظارت جدی برای رعایت مفاد آنها صورت می 
پذیرد.وی با تاکید بر ضرورت آموزش حضوری در مدارس ابتدایی گفت: الگوهای مدیریتی مختلفی از 
جمله گروه بندی، زوج و فرد، چرخشی و دیگر موارد برای حضور دانش آموزان در نظر گرفته شده است 
که با نظر شورای مدرسه عملیاتی می شود.وی تصریح کرد: در اجرای برنامه آموزش مجازی به گونه ای 
برنامه ریزی خواهد شد تا معلمان بتوانند ادامه ساعات باقی مانده از زمان آموزش را به صورت مجازی 

در مدرسه یا منزل پیگیری کنند.

ثبت دو وقف جدید به نام اوقاف نجف آباد
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نجف آباد گفت: طی دو هفتــه اخیر دو وقف جدید در 
نجف آباد با نیت کمک به مساجد این شهر به ثبت رسیده است.حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به 
ثبت دو وقف جدید در شهرستان نجف آباد اظهار کرد: یکی از این دو وقف، وقف قسمتی از باغ است 
که توسط سید کافی موسوی برای مسجد ۱۴ معصوم نجف آباد و ساخت یک مرکز تجاری برای این 
مسجد وقف شده اســت.وی افزود: ارزش ریالی این موقوفه 800 میلیون تومان برآورد شده است.
رییس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان نجف آباد همچنین با اشاره به وقف زمین 8۴9 متری برای 
ساخت مجتمع سه طبقه برای مسجد النبی و متعلقات آن و همچنین تامین هزینه های نذری برای 
هیئت امام حسین علیه السالم گفت: این وقف نیز توسط واقف محمود پورهادی به ثبت رسیده است. 
حجت االسالم صادقی با بیان اینکه ارزش ریالی این وقف حدود دو میلیارد و ۵00 میلیون تومان برآورد 
می شود، اضافه کرد: قرار است در این آشپزخانه غذای نذری برای ظهر عاشورا و اعیاد مذهبی طبخ و 

بین نیازمندان و عزاداران توزیع شود.

پلیس اصفهان نسبت به ادامه کالهبرداری از  مردم  در سایت های خرید و فروش آنالین  هشدار داد؛

کالهبرداری در سایه دیوار

انگار  قرار نیســت حاشــیه های ناامن  پریسا سعادت
سایت های پر طرفدار دیوار و شیپور تمام 
شود. در سایه استقبال گسترده مردم از درج آگهی در این سایت ها و 
از ســوی دیگر ســواد کم مجازی اغلب کاربران، کالهبرداران روزهای 
خوشی را در این دو سایت ســپری می کنند و هر روز با شگردی تازه 
جیب مشتریان را خالی می کنند. این مســئله با رشد تعداد آگهی ها 
افزایش قابل مالحظه ای هم داشته اســت. تنها در یک مورد سایت 
دیوار در گزارش عملکردی که از پلتفرم خود در سال 98 منتشر شده، 
اعالم کرده است  در سال گذشــته میزبان 98 میلیون آگهی از سوی 
کاربرانش بوده است. همچنین ۴۴۷ هزار کســب و کار فعال در این 
بستر مشغول به فعالیت هستند و این آمار روز به روز در حال رشد است 
و همین تعداد باال امکان کنترل را ســخت تر کرده اســت.طبق اعالم 
معاون مبارزه با جعــل و کالهبرداری پلیس آگاهی، بیشــترین آمار 
کالهبرداری اینترنتی در ایران در دو سایت خرید و فروش آنالین دیوار 
و شیپور رخ می دهد. جالب است بدانید که ۴۴ درصد از کاربران دیوار 

بین ۲۵ تا ۳۴ ساله و در سن اشتغال هستند.
 این آمار تایید می کند که حدود یک ســوم کاربران ایــن پلتفرم از آن 

برای انجام فعالیت های اقتصادی اســتفاده می کننــد. در حقیقت 
وجود چنین پلت فرم هایی، شرایط راه اندازی کسب وکارها را ساده تر 
و هزینه های آغاز آنها را کمتر می کند؛ اما بســیاری از کاربران هنوز از 
احتماالت خطر فعالیت در چنیــن فضایی آگاهی ندارند. پس از آنکه 
پلیس از احتمال باالی دزدی و تقلب در فروش اجناس از طریق این 
دو ســایت به مردم هشــدار داد و راه های دزدی از این طریق سخت 
تر شــد، کالهبرداران از طریق دنیای مجازی و در سایه غفلت کاربران 
دزدی های اینترنتــی را ترتیب دادند. بر این اســاس مدتی اســت 
کالهبرداری در قالــب پیامک های جعلی به کاربران ســایت دیوار و 
شیپور در حال قربانی گرفتن است و با وجود  هشدارهای پلیس این 
مسئله هنوز ادامه دارد. رییس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص 
شیوه جدید کالهبرداری با ارســال لینک با عنوان جلوگیری از حذف 
آگهی برای هدایت افراد به درگاه جعلی و ســرقت اطالعات حساب 
بانکی گفته اســت: چندی پیش تعدادی از شــهروندان با مراجعه به 
این پلیس اظهار داشــتند که پیامکی با مضمون:  کاربر گرامی، آگهی 
شــما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شــد. جهت تمدید آگاهی خود 
نیز باید ۲0 هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شــما تا 

دقایقی دیگر از سایت حذف می شود« دریافت کردند.رییس پلیس 
فتای اســتان اصفهان عنوان کرد: کالهبرداران بیشتر قربانیان خود را 
از کاربرانی که فعالیت بیشتری در ســایت های دیوار و شیپور داشتند 

انتخاب کرده بودند.
وی افزود: لینک های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره موبایل 
عادی، قربانیان را به درگاه های جعلی بانکــی ارجاع می داد و از این 
طریــق اقدام به ســرقت اطالعات حســاب بانکی افــراد می کرد که 
کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی روی لینک ارسالی به قربانیان 
از جعلی بودن درگاه مذکور اطمینان حاصل کردند و برابر دستور مقام 
قضایی، اقدامات الزم در خصوص این سایت صورت گرفت.مرتضوی 
خاطر نشان کرد: همشهریان گرامی باید به هشدارهای پلیسی توجه 
بیشتری داشته باشند و قبل از کلیک کردن روی هرگونه لینک ارسالی 
در شبکه های اجتماعی و پیامکی از فرســتنده و قبل از هرگونه خرید 
اینترنتی از درگاه هــای بانکی از جعلی نبــودن درگاه بانکی اطمینان 
حاصل کنند و هوشــیار باشــند که تمامــی ســایت های معتبر برای 
اطالع رسانی به کاربران خود با سرشماره های اختصاصی خود این کار 

را انجام می دهند.

همه ساله در فصل گرما و تابستان آمار افرادی که 
در اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند، به 
طور پیوسته از رسانه ها پخش می شود و مسئوالن 
ســعی می کنند به مردم راجع به این خطر هشدار 
دهند.در تابستان امســال نیز استان های مختلف 
کشورمان و از جمله استان اصفهان شاهد حوادث 
ناشی از غرق شدگی در مناطق ناامن و غیرمجاز بود؛ 
هر سال با شماری از غرق شدگی در سدها، آبگیرها، 
دریاچه های طبیعی و مصنوعی، استخرهای روباز 
کشــاورزی، رودخانه ها و کانال هــای آب مواجه 

هســتیم که البته اطالع رسانی ها و نصب تابلوهای 
هشدار ممنوعیت شنا در کم شدن آمار مرگ و میر 
شاید آنچنان تاثیری نداشته است.به تازگی برخی 
افراد در اســتخرهای کشــاورزی برای جلوگیری 
از هدر رفــت آب از مواد نانویی به نــام ژئوممبران 
اســتفاده می کنند که اگر فردی در این استخرها 
بیفتد، هیچ راهی جز تن دادن به مرگ ندارد. زیرا 
هر قدر هم شــناگر خوبی باشــد، تنها راه موجود 
برای خروج از این اســتخر این است که یک نفر از 
بیرون استخر طناب بیندازد و فرد را بیرون بکشد. 
نکته تاسف بار اینجاســت که حتی یک طناب هم 
برای خارج شدن افرادی که در این مخمصه گرفتار 
می شــوند، تعبیه نمی شــود. عالوه بر انســان ها، 
حیوانــات زیادی که بــرای خــوردن آب کنار این 
استخرها می روند هم غرق می شوند؛ استخر های 

کشــاورزی حتی برای کســانی که فنون شــنا را 
می دانند غیرقابل پیش بینی و خطرناک اســت، 
بنابراین شــهروندان بهتر اســت در این استخر ها 

اصال شنا نکنند.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه از ابتدای ســال تاکنون ۶9 مورد حادثه 
غرق شدگی در منابع آبی اســتان اصفهان به وقوع 
پیوســته اســت، تصریح کرد: در این حوادث ۴8 
نفر از افرادی که دچار حادثه غرق شدگی شده اند، 
جان باختند.منصور شیشــه فروش با بیان این که 
از ابتدای سال تاکنون ۱۲ نفر در کانال های انتقال 
آب استان اصفهان غرق شده اند، بیان کرد: ۱8 نفر 
در استخرهای کشــاورزی و باغات و ۶ نفر هم در 
منابع ذخیره ای سدها و ۱۲ نفر هم در رودخانه های 

استان اصفهان جان باخته اند.

کانال های آبی که بی صدا جان می گیرند

بیشترین آمار کالهبرداری اینترنتی در ایران در دو سایت 
خرید و فروش آنالین دیوار و شیپور رخ می دهد. جالب 
است بدانید که ۴۴ درصد از کاربران دیوار بین ۲۵ تا ۳۴ 

ساله و در سن اشتغال هستند

ضایعات زیست 
محیطی سنگ بری ها 

در خمینی شهر
 ضایعــات بــاالی ســنگ و تولید 
لجــن پودر ســنگ هنــگام برش 
و انجام فعالیت ســنگ بری ها در 
محدوده خمینی شــهر، مشکالت 
زیست محیطی را برای این شهر و به 
خصوص اراضی کشاورزی منطقه 

خوشاب ایجاد کرده است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

آغاز ثبت نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک خودرو 
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: نوبت دهی اینترنتی برای مراجعه و دریافت خدمات 
تعویض پالک در اســتان اصفهان اجرا می شود.ســرهنگ محمدرضا محمدی با اعالم آغاز ثبت 
نوبت دهی اینترنتی تعویض پالک خودرو و موتورســیکلت در اصفهان اظهار داشت: درپنج ماهه 
نحست سال جاری در مراکز شــماره گذاری و خدمات خودرویی پلیس راهور استان اصفهان، به 
بیش از ۲00 هزار نفر خدمات با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارائه شــده است.وی افزود: نوبت 
دهی اینترنتی برای مراجعه و دریافت خدمات تعویض پالک در اســتان از روز گذشته اجرا شده 
است.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با تاکید بر شیوع کرونا که سالمت پلیس و شهروندان 
را به خطر می اندازد، تصریح کرد: هدف از اجرای طرح تســهیل در ارائه خدمات و پیشــگیری از 
اتالف وقت مراجعان است.وی اضافه کرد: فرآیند و شرایط نوبت دهی پس از نهایی شدن طرح 

اطالع رسانی می شود.

ارتقای ۸0 درصدی ابالغ الکترونیک شورا های حل اختالف 
استان اصفهان

رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان از ارتقای 80 درصدی ابالغ الکترونیک شورا های حل 
اختالف استان اصفهان طی ۳ سال اخیر خبر داد.ســید محمد موسویان با اعالم این خبر  گفت: 
در راستای تسریع در امر رســیدگی ها و رضایت مندی مراجعین به شورا های حل اختالف ضمن 
جلوگیری از اطاله دادرسی ها، از سال ۱۳9۶ شورا های حل اختالف استان اصفهان انجام ابالغ به 

صورت الکترونیکی را در دستور کار استان قرار داد.
وی افزود: در ابتدای شــروع 9 درصد از ابالغ ها به صــورت الکترونیکی انجــام می گرفت که با 
بررسی و پیگیری های مکرر و نظارت و تالش همکاران در شــعب شورا های حل اختالف استان 
همچنین اتصال شعب به دفاتر خدمات الکترونیک موفق شدیم این درصد را در مرداد ماه سال 
۱۳99 به حدود 89 درصد افزایش دهیم.موســویان در ادامه گفت: افزایش روبه رشد ابالغ های 
الکترونیک در شــورا های حل اختالف اســتان موجب تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور شده 
است که امیدواریم این روند تا انجام صددرصدی ابالغ های الکترونیک در شورا های حل اختالف 

استان ادامه داشته باشد.

راه اندازی اولین مرکز نیکوکاری تخصصی تجهیزات پزشکی 
رییــس کمیته امــداد اداره منطقه ۵ اصفهــان از راه انــدازی اولین مرکز نیکــوکاری تخصصی 
تجهیزات پزشــکی در اســتان اصفهان خبر داد.علی محمدی از افتتاح مرکــز نیکوکاری ماهک 
به عنوان اولیــن مرکز تخصصــی تامین تجهیزات پزشــکی با همــکاری جمعــی از جوانان و 
پزشکان نیکوکار اصفهان خبر داد و گفت: این مرکز تجهیزات پزشــکی مورد نیاز بیماران نیازمند 
را تهیه و به صــورت امانی در اختیــار آنها قــرار خواهد داد.وی بیان داشــت: مرکــز نیکوکاری 
ماهک به عنــوان اولین مرکز تخصصــی تامین تجهیزات پزشــکی به همت جمعــی از جوانان 
و پزشــکان نیکوکار، تجهیزات پزشــکی مورد نیاز بیمــاران نیازمند را تهیه و بــه صورت امانی در 
اختیار آنها قرار خواهد داد.این مقام مســئول ادامه داد: اســتفاده از تجهیــزات این مرکز برای 
مددجویان تحت پوشــش کمیتــه امداد کامال رایگان اســت و ســایر مراجعه کننــدگان نیز در 
پایان دوران اســتفاده مبالغ دلخواهــی را تحت عنوان کمک بــه مرکز نیکــوکاری برای تامین 
اقالم جدید و خدمت رســانی بیشــتر پرداخت می کنند.محمــدی افزود: امکان درخواســت 
 تجهیزات مــورد نیاز از طریق پایــگاه اینترنتی این مرکــز نیکوکاری نیز در آینــده نزدیک فراهم 

خواهد شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

چهره روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
می گوید یک سوم آمار کرونای روز 
یکشنبه کشور ، مربوط به اصفهان 

بوده  است؛

وضعیت کامال قرمز
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
با وجود اینکه جمعیت اصفهان حدود هفت 
درصد جمعیت کشــور را به خود اختصاص 
داده؛ اما نزدیک به یک سوم کل موارد مثبتی 
که در روز یکشنبه در کشور گزارش شد مربوط 
به این اســتان بوده است.طاهره چنگیز طی 
گفت وگویی وضعیت اســتان اصفهان را به 
لحاظ ابتالی مــوارد مثبت قطعی به بیماری 
کرونا در حال افزایش به سمت یک قله جدید  
عنوان کرد.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان افــزود: متاســفانه افزایش تعداد 
موارد مثبت قطعی جدید در استان مشاهده 
می شــود که باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود 
و مردم نیز همه موارد پروتکل بهداشــتی را 
جدی بگیرند.چنگیز اظهار کرد: در صورتی که 
موارد مبتال به کرونا افزایش یابد بیمارستان ها 
آمادگی کامل برای خدمت رســانی را دارند و 
با توجه به خیزی که استان اصفهان در حال 
تجربه اســت، امیدواریم ایــن خیز نمودی 
در موارد بســتری نداشته باشــد و اقدامات 
سرپایی به نحو مناسب انجام شود.رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان خاطرنشان 
کرد: بحث آمــوزش و پــرورش در اولویت 
بوده و به هیچ عنوان نباید متوقف شود؛ اما 
در این شرایط باید روش آموزش تغییر کند 
و مسلم اســت که آموزش حضوری موثرتر 
و ارزشــمندتر از آموزش  غیر حضوری است 
ولی در این شرایط بحرانی استان به والدین 
توصیه می کنم اگر امکان انجام و پشتیبانی 
از آموزش غیر حضوری فرزند خود را دارند، 

فرزندان را به مدرسه نفرستند.

شهرداری رضوانشهر به استناد مصوبه شماره ۳9۵-۵-ش-98 شورای محترم اسالمی شهر رضوانشهر در نظر دارد تعداد ۲ پالک کارگاهی نیمه 
مزاحم شهری واقع در رضوانشهر بلوار صنعت سنگ شرق سنگبری تابان با قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری موضوع ماده ۱۳ آئین نامه مالی 
شهرداریها، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از عموم مردم دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده 
و اخذ اوراق، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/۷/۴ به واحد امور قراردادها این شــهرداری مراجعه نمایند. این شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد 

مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ پایه را جهت شرکت در مزایده سپرده نماید.

آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( 

رسول شجاعی زاده- شهردار رضوانشهرم الف:973717

شهرداری رضوانشهر



سالن وزنه برداری فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین به نام پهلوان ســیامند رحمان نام گذاری می شود.چهار سال پیش در بازی های پارالمپیک 
۲۰۱۶ ریو بود که سیامند رحمان توانســت درحرکت چهارم خود، وزنه ۳۱۰ کیلوگرمی را مهار و رکورد جهان را به نام خود و کشورمان ثبت کند.او در دسته فوق 
ســنگین ۱۰۷+ کیلوگرم، در اولین حرکت خود وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی را با موفقیت باالی ســر برد و در حرکت دوم با مهار وزنه ۳۰۰ کیلوگرمی، ضمن شکستن 
رکورد دنیا مدال طالی خود را قطعی کرد و در حرکت سوم هم وزنه ۳۰۵ را با موفقیت باالی سر برد. به منظور گرامیداشت یاد و خاطره پهلوان فقید، اسطوره 
بی بدیل وزنه برداری جانبازان و معلولین و قوی ترین ورزشکار دارای معلولیت جهان، این فدراسیون در نظر دارد با حضور جمعی از مسئولین وزارت ورزش 
و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، همزمان با سالروز ثبت بهترین رکورد وزنه برداری معلولین توسط آن مرحوم در مسابقات پارالمپیک ریو ۲۰۱۶، 
طی مراسمی اقدام به نام گذاری ســالن وزنه برداری کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین به نام پهلوان سیامند رحمان کند.گفتنی است این مراسم  در 

محل فدراسیون برگزار می شود.

نام گذاری سالن وزنه برداری فدراسیون به نام پهلوان فقید کشورمان
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کاماوینگا:

 رد پیشنهاد رئال مادرید تصمیم درستی بود
ادواردو کاماوینگا، پدیده جوان فوتبال فرانسه می گوید تصمیمش برای رد کردن پیشنهاد رئال مادرید 
و یک فصل دیگر باقی ماندن در باشگاه رن تصمیم درســتی بوده است.کاماوینگا در چند وقت اخیر با 
شایعات زیادی درباره پیوستنش به رئال مادرید مواجه بود و البته گفته می شود پاری سن ژرمن هم 
به دنبال جذب این هافبک ۱۷ســاله اســت. کاماوینگا اما در نهایت اعالم کرد تصمیم گرفته یک فصل 
دیگر در رن بازی کند و تمرکــزش فعال روی این تیم خواهد بود.او طی گفت وگویی با رســانه ها در این 
باره گفت:»شکی نیست که وقتی یک باشگاه بزرگ شــما را می خواهد خوشحال می شوید. ولی من 
اجازه ندادم این خوشحالی قدرت تصمیم گیری درست را از من بگیرد«.پدیده فوتبال فرانسه در ادامه 
گفت:»من این تصمیم را بعد از مشــورت با خانواده ام گرفتم. ما امروز از اینکه چنین تصمیمی گرفتیم 
خوشحالیم. من فقط باید روی فوتبال تمرکز داشته باشم نه حواشــی. زندگی ام در حال حاضر خیلی 

خوب پیش می رود«.

پیشنهاد وسوسه انگیز تیم قطری به مهاجم رئال
لوکاس واسکز در فصلی که گذشت کمتر در ترکیب رئال مادرید به میدان رفت.واسکز تا سال ۲۰۲۱ 
با رئال مادرید قرارداد دارد.روزنامه الرای قطر به نقل از مارکا نوشت که یک باشگاه قطری به واسکز 
پیشنهاد وسوسه انگیزی داده و این بازیکن هنوز تصمیم نهایی خود را برای ماندن و یا جدایی نگرفته 
است.طبق اعالم الرای باشگاه رئال مادرید به خود این بازیکن اختیار تام داده است تا درباره جدایی 
و یا ماندن خود تا پایان قراردادش تصمیم نهایی را بگیرد.فصل نقل و انتقاالت تابســتانی در قطر با 
وجود انجام سه هفته از فصل جدید هنوز ادامه دارد و این احتمال وجود دارد که واسکز راهی یکی از 

تیم های بزرگ شود.

ابراز خوشحالی »مورینیو« از  یک اتفاق بعد از شکست!
تاتنهام در نخستین بازی اش در فصل جدید لیگ برتر انگلیس در خانه مقابل اورتون شکست خورد  که 
بعد از این باخت ژوزه مورینیو خوشحال بود که دوربینی به رختکن تیمش نیامده است.مورینیو در این 
باره و در واکنش به مستندی که فصل قبل از تیمش ساخته شده بود، گفت: »من از تیمم ناراحت هستم. 
چیزی را هم که باید به آنها بگویم در رختکن خواهم گفت. به همین دلیل خوشحالم که دیگر مستندی در 

کار نیست، چون حرف هایی که به بازیکنانم می زنم بین خودمان می ماند.«

واکنش »لمپارد« به صحبت های »کلوپ«
یورگن کلوپ، سرمربی باشگاه لیورپول اخیرا در مصاحبه ای گفته بود که لیورپول تحت مالکیت یک کشور 
نیست و نمی تواند مانند چلسی در نقل و انتقاالت رفتار کند.ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی باشگاه تاتنهام 
نیز صحبت های کلوپ را تایید کرده و گفته بود که تاتنهام نیز تحت مالکیت یک کشور نیست و نمی تواند 
هزینه زیادی را صرف جذب بازیکنان کند.اکنون فرانک لمپارد، سرمربی باشگاه چلسی به صحبت های 
آن ها واکنش نشان داده و می گوید: نسبت به این صحبت ها کمی عصبانی شدم. به نظرم این موضوع 
کمی خنده دار است زیرا فکر نمی کنم که محل درآمد و کسب و کار مالکان باشگاه ها اهمیتی داشته باشد. 
لیورپول نیز مبالغ هنگفتی را با شیوه ای بسیار خوب در نقل و انتقاالت صرف کرده است. ما این را می دانیم 
که لیورپول سرمربی و بازیکنان فوق العاده ای دارد. سران لیورپول با باور داشتن به سرمربی و سیستم 
کاری خود طی چند سال اخیر، کار بسیار هوشمندانه ای را انجام داده اند. اکثر باشگاه هایی که در عصر 
مدرن در لیگ برتر انگلیس قهرمان می شوند، هزینه زیادی را صرف خرید بازیکنان خود کرده اند. فن 
دایک، آلیسون، فابینیو، کیتا، مانه و صالح بازیکنان فوق العاده ای هستند که قیمت بسیار باالیی دارند. 

آن ها این کار را )جذب بازیکنان با هزینه زیاد( به مرور انجام داده اند.

هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰؛

سپاهاِن محرم وارد می شود

تیم ســپاهان اصفهان امشب و از ساعت   سمیه مصور
۲۲:۳۰ در آخرین دیــدار دور رفت مرحله 
 گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا مقابــل تیــم النصر عربســتان

 صف آرایی می کند. فصل جاری رقابت های  لیگ قهرمانان آسیا در 
سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع بیماری کرونا پس از انجام دو هفته از مرحله 
گروهی، با وقفه ای ۷ ماهه همراه شد و حاال باقی مانده مسابقات باید 

در یک فاصله کوتاه به صورت فشرده در کشور قطر برگزار شود.
سپاهان از دو دیدار قبلی خود تنها ســه امتیاز به دست آورده و با یک 
پیروزی و ثبت یک شکست در رده ســوم گروهDقرار گرفته است. دو 
تیم مدعی دیگر گروه یعنی النصر عربستان و السد قطر با چهار امتیاز 
باالتر از سپاهان قرار گرفته اند و به نظر می آید با توجه به قدرت السد، 
این تیم را باید بخــت اول صعود از گروه دانســته و تیم صعود کننده 
دیگــر از دل دو دیدار تعیین کننده بین ســپاهان و النصر عربســتان 

بیرون می آید.
طبق برنامه، ســپاهان ایران و النصر عربســتان در هفته های سوم و 
چهارم به مصاف یکدیگر می روند که طبق زمان بندی جدید مسابقات، 
این دو دیدار در فاصله ســه روز در روزهای ۲۵ و ۲۸ شــهریور برگزار 

می شود. بدون شک با توجه به شرایط جدول، این دو دیدار در تعیین 
یکی از تیم های صعود کننده نقش مهمی دارد.

طالیی پوشــان نصف جهان در حالی آماده سومین دیدار خود در این 
مسابقات می شــوند که محرم نوید کیا جانشین امیر قلعه نویی روی 
نیمکت سپاهان شده است. ستاره محبوب سپاهانی ها که حاال ردای 
سرمربی گری سپاهان را پوشــیده، از این پس باید پاسخگوی نتایج 
تیمش به عنوان سرمربی زردها باشد و کار خود را با یک مصاف بسیار 

سخت آغاز خواهد کرد.
در سوی دیگر النصر عربستان در شرایطی به مصاف سپاهان می رود 
که هفته گذشــته آخرین دیدار خود در لیگ عربستان را با برد پشت 
سر گذاشت و در نهایت با کســب مقام نایب قهرمانی لیگ به کار خود 
پایان داد. النصر تیمی بسیار آماده  اســت که از بین ۸ ستاره خارجی 
اش مجوز استفاده از 4 بازیکن را دارد، با این وجود آمار خیره کننده ۶۳ 
گل در دو فصل عبدالرزاق حمدا... در لیگ عربستان و درخشش این 
تیم در همه بازی های اخیر نشان از قدرت این تیم دارد.  جالب اینکه 
النصری ها در بازی های خارج از خانه لیگ عربستان در این فصل حتی 
از الهالل هم بهتر کار کرده اند و بهترین تیم عربستان بوده اند و حضور 

در دوحه برای آنها به نوعی بازی خارج از خانه هم محسوب می شود.
آنها بالفاصله پس از پایان رقابت های لیگ عربســتان در مســابقات 
آسیایی شرکت می کنند؛ اما در ســوی دیگر سپاهان شرایط متفاوتی 
دارد و از آخرین مسابقه رسمی اش بیش از یک ماه می گذرد. سپاهان 
در  شرایطی به مصاف النصر عربستان می رود که محمدرضا حسینی 
و علی مصلح را به دلیل ابتال به ویروس کرونــا در اختیار ندارد. بدین 
ترتیب به احتمال فراوان مهدی ترکمان و رضا میرزایی در پست های 

دفاع چپ و وینگر راست به کار گرفته خواهند شد.

سپاهان به دنبال دوازدهمین برد مقابل عربستانی ها
این بازی بیســت و پنجمین بازی ســپاهان مقابل تیمی از کشــور 
عربستان اســت.  ســپاهان در ۲4 بازی قبلی ۱۱ برد، ۵ مساوی و ۸ 
شکست به دست آورده است که آمار بســیار خوبی به شمار می رود.
بیشــترین بردهای سپاهان مقابل الشــباب و االتحاد به دست آمده 
اســت. محمود کریمی، سید مهدی ســید صالحی و جواهیر سوکای 
هر کدام با سه گل بهترین گلزنان سپاهان مقابل تیم های عربستانی 

خواهند بود.

خوشــه طالیی، ســومین تیم دســته اولی است 
که ســهراب بختیاری زاده هدایــت آن را برعهده 
می گیرد؛ بعد از تیم های نفت مســجد سلیمان و 
استقالل خوزســتان و البته کار سختی را پیش رو 
خواهد داشــت چرا که ماموریت او پایان یک کار 
ناتمام اســت؛ صعود به لیگ برتر. خوشه طالیی 
در دو فصل اخیر با هدایت محسن عاشوری ابتدا 
قهرمان لیگ ۲ شد و در اولین فصل حضور در لیگ 
یک به مقام چهارمی دست پیدا کرد و البته با توجه 
به این کارنامه بدون شک آماده صعود به لیگ برتر 

با هدایت سهراب بختیاری زاده است. 
مربی ای که در هفته های پایانی لیگ برتر عهده دار 
هدایت تیم شهر خودرو شد. شهر خودرو با هدایت 
او، ارائه گــر بازی های خوبی در لیــگ برتر بود اما 
عدم نتیجه گیری موجب شــد تا مدیران باشگاه 

شــهر خودرو هدایت تیم را به سید مهدی رحمتی 
محول کنند. 

ســهراب بدون شــک همانند دیگر مربیان جوان 
در مربیگری حرف های زیادی بــرای گفتن دارد؛ 
اما تا به امروز ایراد کار این بــود که فرصت الزم به 

او داده نشد. 
به طور مثــال در مقطعی مربی تیــم امید بود؛ اما 
تغییــر کادر فنی موجب شــد تا نتوانــد تیم امید 
را در مقدماتــی المپــک ۲۰۲۰ توکیــو همراهــی 
کند. اما خوشــه طالیی تیمی اســت که در ابتدای 
فصل ســهراب را به عنــوان ســرمربی برگزیده؛ 
حاال بختیــاری زاده می تواند تیمــی را با تفکرات 
خودش ببندد و در ادامه بــرای صعود به لیگ برتر 
تالش کند. صعود بــه لیگ برتر به همراه خوشــه 
طالیی می توانــد موجب تغییر نگاه ها نســبت به 

این مربی جوان شــود و او را در مسیر تازه ای قرار 
دهد و البته سهراب در شــرایطی هدایت این تیم 
را برعهده گرفتــه که در روزهای اخیــر بازیکنانش 
را از دســت داده اســت. ۵ بازیکن خوشه طالیی 
به نســاجی رفته اند و یک بازیکن هم با ماشــین 
 ســازی قرارداد بســته و شــاید این ریزش ادامه

 داشته باشد.

»سهراب« به دنبال پایان ماموریت نیمه تمام 

خبر روز

 بدجنس ترین جیب بر دنیا!
از قرار معلوم آنتونی استوکس به غارت اموال پرسپولیسی ها قانع نیست و هم اکنون رویه بازی با 
اعصاب هواداران این تیم را در پیش گرفته است. مهاجم ایرلندی که برای کمتر از 9۰دقیقه بازی در 
پرسپولیس نقدا ۱۵۰هزار دالر گرفت و جیم شد، اخیرا با اطمینان خاصی گفته حتما بقیه پولش را 
هم از باشگاه ایرانی خواهد گرفت. این بازیکن در آخرین مصاحبه اش هم ابراز امیدواری کرده باشگاه 
مدال قهرمانی او را برایش بفرســتد، یعنی بدجنس ترین جیب بر دنیا هم به این خوبی نمی تواند 
با روان مالباخته بازی کند. الحق که اســتوکس قواعد بازی را خوب بلد است. صدالبته باید به این 
بازیکن مدال داده شود، اما مدال های مهم تر مربوط به کسانی است که زحمت کشیدند و او را آوردند. 

به اینها باید مدال لیاقت و شجاعت داد، اصل حماسه را این دوستان آفریدند.

اعتراف صادقانه »علی کفاشیان«
در اولین دوره ریاست علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال، قانون سقف قرارداد وضع شد. با اعالم رقمی به 
باشگاه ها، این توافق بین فدراسیون و آنها صورت گرفت که رقم باالتر پرداخت نکنند ولی بعدها مشخص 
شد سقف قرارداد تنها رقم ها را باالتر برده است. کفاشیان هم در این زمینه به سادگی اعتراف می کند و 
می گوید: »اصال سقف قرارداد فایده ای نداشت. ما حواس مان روی میز بود، ولی نگو دوستان زیر میز با 
هم پول رد و بدل می کردند.«وی  همچنین درباره کنترل نشدن قیمت بازیکنان در نقل و انتقاالت توضیح 

داد: »مگر قیمت چیزهای دیگر در کشورمان کنترل شده که بتوانیم قیمت بازیکنان را کنترل کنیم؟!«

داستان عجیب گم شدن پول قرارداد »استراماچونی«!
با وجود اظهارات مسئوالن فعلی و ســابق استقالل هنوز تکلیف پول گم شــده قرارداد مربی ایتالیایی 
مشخص نیست.۱۵۰ هزار دالر از پول قرارداد استراماچونی ناپدید شده است. در باشگاه استقالل کسی 
توضیح درست و شفافی در این باره نمی دهد. در همین حال علی فتح ا...زاده، مدیرعامل سابق استقالل 
به آخرین خبر می گوید: »اگر یادتان باشد من در تلویزیون گفتم رقم دریافتی استراماچونی با پولی که به 
ایشان دادیم، مغایرت دارد. این همه آدم معنی حرف من را نفهمیدند. گفتند فتح ا... زاده حرفش این 
است استراماچونی پول بیشتر می خواهد. منظور من افزایش قرارداد نبود اختالف رقم قرارداد بود.  پیدا 

کردن این پول کار سختی نیست و به ضرس قاطع می گویم پول را هاپولی کرده اند!«

»آرسن ونگر« چهارشنبه برای مربیان ایرانی حرف می زند 
سمینار آنالین آرســن ونگر برای مربیان دارای مدرک حرفه ای و هم چنین A روز چهارشنبه برگزار 
می شود.سرمربی اسبق تیم آرسنال بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کمیته آموزش 
فدراسیون فوتبال ایران، آخرین یافته های علمی در فوتبال را به مربیان ایرانی انتقال خواهد داد و 

از سویی پاسخگوی سواالت مطرح شده از سوی مربیان ایرانی خواهد بود. 

االن پول مفت نیست؟
فوالد با باشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی برای انتقال قطعی آیاندا پاتوسی به توافق رسید. این اتفاق در 
حالی رخ می دهد که پاتوسی بعد از وقفه کرونایی خیلی دیر به ایران برگشت و هنگام بازگشت نیز فیزیک 
بدنی وحشتناک او همه را متحیر کرد. این بازیکن به شدت چاق شده بود و اواخر فصل هیچ کمکی به فوالد 
نکرد. سعید آذری، مدیرعامل باشگاه هم که حسابی از این بابت عصبی بود، همان زمان در مصاحبه ای 
گفت: »با این شرایط با پاتوسی تمدید نمی کنیم. پول مفت نداریم به کسی بدهیم.« آن زمان همه برای 
این نطق حماسی کف زدند، اما نهایتا قرارداد پاتوسی تمدید شد و حاال امیدواریم او را هرگز با اضافه 

وزن نبینیم وگرنه حتما موضوع را به روی آقای آذری خواهیم آورد!

در حاشیه

»کدخدامنشی« برای 
حل مشکل دو آزادکار 

حاشیه ساز
مسئولیت حل مشکل قرارداد دو آزادکار با دو 
تیم مختلف برای حضور در رقابت های لیگ 
برتر، به جای کمیته لیگ فدراســیون کشتی 
به ســرمربیان دو تیم شاکی و مدعی واگذار 
شد!حواشــی عقد قرارداد عبــاس فروتن و 
نادر حاج آقانیا، دو آزادکار تیم هیئت کشتی 
قائمشهر با تیم اســتقالل در حالی همچنان 
مطرح اســت که رییس فدراســیون کشتی 
هم به تازگی به این موضوع واکنش نشــان 
داده است.پس از انحالل تیم دریاچه ارومیه، 
کشــتی گیران این تیم به باشــگاه استقالل 
سوق داده شدند تا با توجیه انتقال قراردادهای 
رسمی از ارومیه به استقالل، این نفرات بتوانند 
با دوبنده باشــگاه آبی پوش پایتخت به روی 
تشــک لیگ بروند. سپس مشخص شد دو 
آزادکار تیم منحل شده ارومیه که رسما با تیم 
هیئت کشتی قائمشــهر قرارداد داشتند، به 

یکباره سر از تیم استقالل در آوردند!
عجیب تر اینکه قرارداد این دو آزادکار، در هر 
دو مورد با تیم قائمشــهر و استقالل، به طور 
رســمی در کمیته لیگ فدراســیون کشتی 
به ثبت رســیده که این موضــوع یک تخلف 
آشکار تلقی می شود.به هر حال علیرضا دبیر 
رییس فدراســیون کشــتی به تازگی به این 
موضوع واکنش نشان داده و حل اختالف را به 
سرمربیان تیم های درگیر، یعنی هیئت کشتی 
قائمشــهر و استقالل سپرده اســت. حال با 
توجه به گفته رییس فدراسیون، مهدی تقوی 
و رضا یزدانی باید با کدخدامنشی، این تخلف 
کمیته لیگ در ثبت قرارداد دو آزادکار مذکور را 
حل و فصل کنند.در واقع صورت مسئله این 
پرونده، یعنی تخلف کمیته لیگ فدراسیون 
در خصوص ثبت قرارداد رسمی این دو آزادکار 
با دو تیم مختلف پاک شــده و حاال توپ به 
زمین تیم های درگیر انداخته شــده است!از 
ســوی دیگر پیکارهای لیگ کشــتی آزاد از 
روز دهم مهرماه آغاز خواهد شــد و مسئوالن 
تیم های قائمشهر و استقالل باید تا آن زمان، 

در خصوص این دو آزادکار به تفاهم برسند.

لنصر عربستان در  طبق برنامه، سپاهان ایران و ا
هفته های سوم و چهارم به مصاف یکدیگر می روند که 
طبق زمان بندی جدید مسابقات، این دو دیدار در فاصله 

سه روز در روزهای ۲۵ و ۲۸ شهریور برگزار می شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

کت وشلوار 1۷ 
میلیونی آقای 

مدیرعامل از جیب 
پرسپولیس!

بررسی اسناد حســابداری باشگاه 
پرسپولیس نشــان می دهد در دوره 
مدیریت محمدحســن انصاری فرد 
او در دو مورد حدود ۲۰ میلیون تومان 
از حساب باشــگاه برای خرید کت و 

شلوار شخصی هزینه کرده است.
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شهردار اصفهان مطرح کرد: 

 سفیر جدید ایران در باکو، زمینه ساز همکاری  اصفهان 
با منطقه قفقاز جنوبی

شــهردار اصفهان گفت: تجربه همکاری های گذشته ســفیر جدید جمهوری اسالمی در باکو در 
مرکز دیپلماسی عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه، این انگیزه و اشتیاق را برای شهرداری 
اصفهان ایجاد کرده تا موضوع گســترش همکاری ها با منطقه قفقاز جنوبی و مشخصا جمهوری 
آذربایجان را به طور ویژه مدنظر قرار دهد.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، 
قدرت ا... نوروزی با ارســال نامه ای، انتصاب و آغاز به کار رسمی دکتر ســید عباس موسوی به 
عنوان ســفیر جمهوری اســالمی ایران در باکو را تبریک گفت.وی در نامه خود خطاب به ســفیر 
جمهوری اســالمی ایران در باکو آورده اســت: امیدوارم در این عرصه نیز همانند مسئولیت های 
پیشین درخشان و موفق ظاهر شوید. شهردار اصفهان اظهار کرد: تجربه ثمربخش همکاری های 
گذشته با بخش های تابعه جنابعالی در مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه و 
دیدار اخیر در اصفهان، این انگیزه و اشتیاق را برای شهرداری اصفهان ایجاد کرده تا ضمن استمرار 
ارتباط با سفارت جمهوری اســالمی ایران در باکو موضوع گســترش همکاری ها با منطقه قفقاز 
جنوبی و مشخصا جمهوری آذربایجان را به طور ویژه مدنظر قرار دهد. وی در این نامه اشاره کرد: 
اصفهان در سال 2000 میالدی با شهر ایروان قرارداد خواهرخواندگی امضا  کرد و عالقه مند است، 
چنین مناسباتی را با باکو نیز شکل دهد تا ضمن تقویت همکاری های استان اصفهان با جمهوری 
آذربایجان، زمینه ابتکارات چندجانبه دیپلماســی عمومی و دیپلماسی شــهری در آینده فراهم 
آید و امکانی به ظرفیت های دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران برای ایفای نقش در موضوعات 

منطقه ای افزوده شود.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

رفع محدودیت های ورود به ناژوان در ایام هفته
مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان از رفع محدودیــت  ورودی های الفت و باغ فردوس به ســمت 
ناژوان در ایام هفته خبر داد و گفت: احتمال اعمال محدودیت ورود شــهروندان از ساعت ۱۸ در 
روزهای پنجشنبه و جمعه توســط نیروی انتظامی وجود دارد.سیدرســول هاشمیان اظهار کرد: 
ساعات فعالیت مراکز تفریحی ناژوان همچون، باغ پروانه ها، باغ خزندگان، باغ پرندگان و موزه 
پروانه همه روزه از ساعت ۸:۳0 صبح تا ۱۹ شب است.وی تصریح کرد: شهروندان برای بازدید از 
آکواریوم ناژوان نیز می توانند همه روزه از ساعت ۱0:۳0 صبح تا ۱۹ شب مراجعه کنند.مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان با اشاره به خاموشی بوستان های ناژوان به دستور ستاد استانی کرونا، گفت: 
ضدعفونی مداوم مراکز، کاهش ساعات کاری در ایام اوج پیک کرونا و تعطیلی مراکز گردشگری 
از اقداماتی بود که باعث افزایش میزان رضایت در بین شــهروندان شــد.وی تاکید کرد: در حال 
حاضر مراکز گردشگری ناژوان، مجموعه های تفریحی، سرویس های بهداشتی و ساختمان اداری 
مدیریت ناژوان روزانه سه مرتبه ضدعفونی می شود.هاشــمیان با بیان اینکه دستورالعمل های 
بهداشتی ویژه ورودی مراکز گردشــگری و تفریحی ابالغ شــده و هیچ گونه جای نگرانی وجود 
ندارد، از شهروندان درخواســت کرد: با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی به مراکز 
تفریحی ناژوان مراجعه کننــد.وی با بیان اینکه ناژوان به دلیل موقعیت گردشــگری و تفریحی 
خود همواره مورد توجه عموم مردم است، تصریح کرد: ناژوان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
آمادگی کامل دارد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان از همکاری مشترک بین مجموعه ناژوان و اداره 
کل دامپزشکی اســتان اصفهان برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه شهروندان با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اقبال مردم نسبت به آشنایی با پرندگان، 
 جلســات آموزشــی با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی ویژه عموم شهروندان

 برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

اضافهشدن200هکتاربهفضایسبزشهرتاپایانسالجاری

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان از اضافه 
شدن 200 هکتار به فضای سبز شــهراصفهان تا پایان سال ۹۹ خبر داد. 
فروغ مرتضایی نژاد گفت: هم اکنون 2۱ میلیون مترمربع از فضای سبز 
شهر اصفهان با روش های جدید و سیستم های نوین آبیاری می شود.به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مرتضایی نژاد با اشاره 
به تالش شهرداری در این دوره برای توسعه سیستم های نوین آبیاری 
برای آبیاری فضای سبز، اظهار کرد: در سال ۹۸ بیش از 520 هزار مترمربع 
سیستم های آبیاری شهر اصفهان با روش آبیاری تحت فشار توسعه پیدا 
کرد که این میزان برای سال ۹۹ براساس برنامه ریزی صورت گرفته، 700 
هزار مترمربع است. وی ادامه داد: در سال ۹۸، بیش از ۹۳0 هزار مترمربع 
سیستم های آبیاری تحت فشار ترمیم شد که برای سال ۹۹ این میزان به 
بیش از 5۸0 هزار مترمربع می رسد.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: بیش از 57 هزار متر هم شبکه های 
توزیع آب در سال گذشته اجرا شد که براساس برنامه سال ۹۹، بیش از 

20۳ هزار متر شبکه توزیع آب در شهر اجرا می شود.

یک پنجم فضای سبز اصفهان با پساب آبیاری می شود
وی با اشاره به اینکه مســاحت فضای سبز تحت پوشش سیستم های 

نوین آبیاری در شهر اصفهان به بیش از 2۱ میلیون مترمربع رسیده است، 
اظهار کرد: همچنین در ســال ۹6 تنها یک درصد از آب های خاکستری 
)پساب( برای آبیاری فضای سبز اصفهان استفاده می شد که این میزان 
در سال ۹۸ به 20 درصد افزایش یافت.مرتضایی نژاد با اشاره به اینکه در 
کنار بهینه سازی در مصرف آب برای فضای سبز شهر طی سه سال اخیر 
در زمینه افزایش سطح فضای سبز شــهر هم فعالیت هایی انجام شده 
است، اظهار کرد: بخشی از این توسعه در پارک های شهری بوده به طوری 
که ۱74 هزار و ۳۹۱ مترمربع طی این سال ها به متراژ پارک های شهری 

اصفهان افزوده شده است.
وی ادامــه داد: این پارک ها شــامل بوســتان الهیه در منطقــه ۱5 با 
متراژ بیش از ۱6 هــزار مترمربع، فاز چهــارم پارک مهــر در منطقه ۹ با 
متراژ ۱6 هــزار مترمربــع، پارک شــهید روح االمین در منطقه شــش 
با متراژ بیــش از 45 هزار مترمربــع، پردیس هنر با متــراژ بیش از ۱۹ 
 هزار مترمربــع در منطقه شــش و 77 هــزار مترمربع در ســایر نقاط

 شهر بوده است.

ایجاد 28 هکتار فضای سبز در رینگ چهارم شهر
مدیرعامــل ســازمان پــارک ها و فضــای ســبز شــهرداری اصفهان 

تصریح کــرد: همچنین با اجــرای رینگ چهــارم ترافیکی شــهر هم 
 بیش از 2۸۸ هــزار مترمربع به وســعت فضای ســبز شــهر اصفهان

 افزوده می شود.
 وی با اشــاره به اینکه بــرای تکمیل فضای ســبز این پــروژه تاکنون 
 در پــروژه فرهیختگان بیــش از ۸4 هــزار مترمربع فضای ســبز کار 
شــده اســت، ادامه داد: همچنین در پروژه آفتاب نیز بیش از ۱50 هزار 
مترمربع از مســاحت آن به فضای ســبز اختصاص دارد.مرتضایی نژاد 
افزود: با تکمیل مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی، 
5۳ هزار مترمربع فضای سبز هم به این بخش اضافه می شود.وی میزان 
ایجاد فضای ســبز در پروژه های تازه احداث شــهر مانند مرکز اجالس 
سران، نمایشگاه بزرگ اصفهان و بازار  گل و گیاه ارغوان را نیز بیش از ۳00 
هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: با احداث خیابان ها و میادین جدید در 
مناطق شهری اصفهان نیز بیش از 500 هزار مترمربع فضای سبز در شهر 

اضافه خواهد شد.
مدیرعامــل ســازمان پــارک ها و فضــای ســبز شــهرداری اصفهان 
گفــت: در مجمــوع تــا پایــان ســال ۹۹ و بــا اجــرای همــه ایــن 
 طرح هــا 200 هکتــار بــه عرصه فضای ســبز شــهر اصفهــان افزوده

 خواهد شد.

مدیرعامــل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به بودجه 70 میلیــارد تومانی این 
ســازمان در ســال جاری، گفت: تا اواخر تیر امسال 
۹0 درصــد بودجه این ســازمان جذب شد.حســن 
نظام زاده با بیان اینکه ســازمان خدمــات موتوری 
در تمامی ایام ســال به صورت 24 ســاعته در حال 
فعالیت است، اظهار کرد: این ســازمان به جز انجام 
وظایف مقرر و روزانــه خود در حوزه امــور عمرانی و 
خدماتی شــهر در مواقع ضرورت بــه کمک تکمیل 
فعالیت بخش های دیگر شــهرداری می رود و حتی 
برای مدیریت حوادث غیرمترقبه در ســطح شهر نیز 
همواره آماده خدمت رسانی است.وی، نخاله برداری 
پروژه های عمرانی را از دیگر وظایف سازمان خدمات 
موتوری عنوان کرد و گفت: نخاله برداری از بخش های 
مهم احداث و تکمیل پروژه های عمرانی است به ویژه 
در پروژه های بزرگ و مهمی همچــون احداث بلوار 

فرزانگان و پل شهید سلیمانی که در این راستا سازمان 
کمک خواهــد کرد.نظام زاده با بیان اینکه ســازمان 
خدمات موتوری در مشــارکت های متعــددی که با 
سازمان عمران دارد برای حمل آسفالت کمک رسان 
است، گفت: حمل آسفالت در گذشته توسط پیمانکار 
انجام می شد و امروز سازمان خدمات موتوری این 
وظیفه را به صورت شــبانه و هم زمان با خلوت شدن 
شهر انجام می دهد.وی ادامه داد: رسیدگی در زمان 
حوادث غیرمترقبه از وظایف بســیار حســاس این 
سازمان است که برای مدیریت آن ۱0 نفر از رانندگان 
ماشــین آالت لودر و کامیون به صورت شیفتی تمام 
طول شب را در ســازمان مستقر شده و اگر حادثه ای 
در سطح شهر رخ بدهد و نیازی به کمک آن ها باشد، 
بالفاصله خودشــان را به محل موردنظر می رسانند.

مدیرعامــل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری 
اصفهان بــا بیان اینکه این ســازمان در حــوزه امور 
خدماتی نیز وظایفی بر عهده دارد، تصریح کرد: ۱5۳ 
دستگاه خودروی خدماتی شامل جاروی خیابانی، 

بی آر تی شوی، جدول شوی و دیوار شوی برای انجام 
این اقدامات در اختیار قرار گرفته است.وی گفت: در 
ایام شیوع ویروس کرونا که ضدعفونی معابر شهر در 
دستور کار شهرداری قرار داشــت، سازمان خدمات 
موتوری با استفاده از ظرفیت ماشین آالت خدماتی 
این کار را انجام می داد.نظام زاده با بیان اینکه 60 درصد 
رفت و روب شهر نیز توسط ماشین آالت سازمان انجام 
می شود، تصریح کرد: نظافت و پاک سازی رودخانه 
از دیگر وظایف این سازمان است به طوری که بستر 
این رودخانه حدفاصل پارک ناژوان تا پل شهرستان 
توسط سازمان خدمات موتوری پاک سازی می شود.

وی افزود: میانگین عمر ماشین آالت خدمات شهری 
ســازمان خدمات موتوری 20 سال به باال و میانگین 
عمر ماشین های عمرانی نیز حدود 40 سال است از 
این رو سال گذشــته با اختصاص بودجه ۱0 میلیارد 
تومانی تعداد ۱0 دستگاه خودروی هیوندا، دو بیل بکهو 
و یک دستگاه کشــنده خریداری و به تجهیزات این 

سازمان اضافه شد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خبر داد:

 جذب 90 درصد بودجه سازمان خدمات موتوری
 اصفهان تا پایان تیرماه 99

 در سال 98 بیش از 520 هزار مترمربع سیستم های 
آبیاری شهر اصفهان با روش آبیاری تحت فشار توسعه 
پیدا کرد که این میزان برای سال 99 براساس برنامه 

ریزی صورت گرفته، 700 هزار مترمربع است

 مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
 سپاه صاحب  الزمان )عج( استان اصفهان :

  33 هفته برنامه برای معرفی نقش شهرستان های استان 
در دفاع مقدس

مســئول مرکز حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس ســپاه صاحب  الزمان )عج( اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امســال چهلمین ســالگرد دفاع مقدس اســت، اظهار کرد: بر عکس تمام 
کشــورها که پایان جنگ را گرامی می دارند، مــا ابتدای جنگ را برای بزرگداشــت برنامه ریزی 
می کنیم و دلیل اصلی این اســت که در این جنــگ تحمیلی دفاع کردیم و ایــن حرکت از ابتدا 
مقدس بوده است. سرهنگ غالمحسین قاســمی گفت: از برنامه های گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، برگزاری ۳۳ هفته برنامه برای معرفی نقش شهرستان ها از ۱۱ مرداد تا آخر سال است 
و سعی شده که این هفته ها به روز حماســه و ایثار شهرســتان ها هم نزدیک باشد.وی افزود: 
برنامه های امســال دفاع مقدس خاص هفته دفاع مقدس نیست و این روند تا آخر سال ادامه 
دارد.سرهنگ قاسمی با توضیح اینکه چنین برنامه ای در سطح کشــور برگزار می شود که هفته 
اختصاص داده شده به استان اصفهان در 25 آبان روز حماسه و ایثار اصفهان خواهد بود، اضافه 
کرد: برنامه های شــاخص هفته دفاع مقدس اســتان اصفهان در این هفته برنامه ریزی و اجرا 
می شود.وی بیان کرد: با تقســیم برنامه ها بین شهرستان ها، اقشــار و شهرستان ها نیز  نقش 
خود در دفاع مقدس را نمایش می دهند.مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
سپاه صاحب  الزمان )عج( خاطر نشــان کرد: قرارگاه هماهنگی ایثارگران دفاع مقدس و انقالب 
اسالمی به همت سپاه صاحب الزمان )عج(، بنیاد شهید و امور ایثارگران، حفظ آثار و نشر انقالب 
اسالمی، حوزه هنری و موسسه بیان آزادگان در اســتان اصفهان تشکیل شده است.وی گفت: با 
توجه به شــیوع کرونا روایت های مجازی داریم و برنامه عاشــورایی به همین منظور به مناسب 
دهه محرم برگزار شد؛ برنامه نیم پالک با توجه به مناســبت ها با حضور راویان دفاع مقدس هر 
هفته در گلستان شهدا و دوره نویسندگی برای همسران شــهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع 
حرم و شــهدای مدافع امنیت برگزار می شــود.وی بیان کرد: شــش عنوان از مجموعه سیمرغ 
آماده چاپ و رونمایی بوده و نمایشــگاه های کتاب در سطح استان هم   برگزار می شود.مسئول 
مرکز حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس ســپاه صاحب  الزمان )عج( با اشاره به برگزاری 
یادواره های شــهدا، تصریح کرد: یادواره ها و تجلیل از ایثارگران، همایش یاوران انقالبی، برپایی 
نمایشگاه های دفاع مقدس، رزمایش کمک مؤمنانه، یادواره های مجازی، بازسازی عملیات های 
 دفاع مقدس در شهرســتان نجف آباد و لنجان، از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در سطح

 استان است.

 جایگاه نخست منطقه ١٠ شهرداری اصفهان در پیگیری
 تماس های شهروندان با 137

 مدیر منطقه ۱0 شــهرداری اصفهان گفت: منطقه ده شــهرداری اصفهان به جهت پاســخگویی 
۱00 درصــدی به درخواســت های مردمــی در جایگاه نخســت پیگیری و بررســی تماس های 
شــهروندان با ۱۳7 در بیــن مناطق ۱5 گانه شــهر قــرار گرفت.حمید شــهبازی بیان داشــت: 
پاسخگویی به مطالبات و شــکایات مردمی از نکات مورد تاکید شهردار اصفهان و سیاست های 
شــهرداری در راســتای تکریم و افزایش رضایت شــهروندان اســت.مدیر منطقه ۱0 شهرداری 
اصفهــان افزود: بر اســاس گــزارش اداره ارتباطات مردمی ۱۳7 شــهرداری اصفهــان، منطقه 
۱0 شــهرداری به جهــت پاســخگویی ۱00 درصــدی بــه درخواســت های مردمــی در جایگاه 
 نخســت پیگیری و بررســی تماس های شــهروندان بــا ۱۳7 در بیــن مناطق ۱5 گانه شــهر 

قرار گرفت.

با مسئولان

خبر روزاخبار

افزایش آمار مسافران 
 متروی اصفهان همزمان

 با آغاز سال تحصیلی جدید
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان 
اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا باعث کاهش 
70 درصدی تعداد مســافران مترو شــده 
به طوری که در حال حاضــر روزانه ۳0 هزار 
مسافر با استفاده از مترو جابه جا می شوند.

احمدرضا طحانیان تصریح کرد: سال گذشته 
همزمان با آغاز سال تحصیلی و اضافه شدن 
دانش آموزان و دانشــجویان به مســافران 
مترو، این آمار 40 درصد رشــد داشــت در 
حالی که امســال با آغاز فصل بازگشــایی 
مدارس و دانشگاه ها شــاهد افزایش پنج 
درصدی آمار مســافران هستیم.مدیرعامل 
شرکت متروی منطقه اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر مترو از ســاعت 6:۱5 دقیقه 
صبح تا 22 با ســرفاصله زمانــی ۱5 دقیقه 
در حال سرویس دهی به شهروندان است، 
ادامه داد: با آغاز ســال تحصیلی سرفاصله 
زمانــی تردد رام هــای قطار شــهری تغییر 
نداشــته، اما در زمان های پیک تــردد و بر 
اساس تعداد مسافران قطار بیشتری در خط 
فعال می کنیم. وی با بیان اینکه اســتفاده 
از ماســک در مترو اجباری اســت، تاکید 
کرد: تمام دســتورالعمل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعی در متروی اصفهان 
رعایت می شــود و توصیه های بهداشتی از 
طریق پوسترها و مانیتورهای داخل قطارها و 
تابلوهای اعالنات داخل ایستگاه ها نمایش 
داده می شــود.طحانیان با اشاره به شرایط 
آسانســورها و پله های برقی ایستگاه های 
خط یک متــرو، گفت: یکــی از موضوعات 
مهم برای شهروندان اســتفاده از آسانسور 
و پله برقی اســت که این سیستم ها نیاز به 
استانداردسازی و تمهیدات ایمنی الزم دارد، 
البته در بســیاری از ایستگاه ها، آسانسورها 
مــورد اســتفاده قــرار گرفته و تنهــا تعداد 
محدودی از جمله در ایســتگاه امام حسین 
)ع( مباحــث استانداردســازی آن تکمیل 

نشده است.

QCBS فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی به روش
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان-امورپیمانها

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

مالف:985073

لکترونیکــی دولــت  1- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات ا
)http://setadiran.ir( 

زمان انتشار فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ســتاد: ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ 
۱۳۹۹/06/25 می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/06/۳0
مهلت ارســال پاســخ اســتعالم ارزیابی کیفی: تا ســاعت ۸ صبح روز دوشــنبه مورخ 

۱۳۹۹/07/07
 2- محل تحویل اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی

http://setadiran.ir 

3- مشاوران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شــرایط و تایید صالحیت شده 
توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایســت در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و 
اجرائی کشور)http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد 

ارائه شده مردود اعالم خواهد شد.
5- حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب بر اساس بخشنامه به شماره ۱00/4۹۸۳4 مورخ 
۱۳۸۹/07/0۳ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و بر روی قیمت پیشنهادی اعمال 

میگردد.
6- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
کار)ماه(

مبنای 
برآورد

مبلغ برآورد 
)ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

۱

نقشه برداری، اصالح هندسی و حدنگاری )کاداستر( 
نقشه های اجرای قانون و رفع تداخالت مقررات 

موازی در صورت وجود برداشت نقاط شمیم و اخذ 
اسناد اراضی ملی و دولتی به هر میزان از اراضی ملی و 
دولتی با نظر کارفرما در سطح 265000 هکتار)شماره 

نیاز در سامانه ستاد: 20۹۹00۳45700002۳(

شهرستان 
های نائین، 
اردستان، 

فریدونشهر 
و سمیرم

5
برآورد 

کارشناسی
۱0/000/000/000

تخصص نقشه 
برداری زمینی 
 GIS ، )۱ پایه(

)پایه ۳(

نوبت اول
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  پراگ ، پایتخت جمهوری چک، به شهر هزار سنبله معروف 
اســت. اگر از باال به این شــهر نــگاه کنید منظره باشــکوه 
کلیساهای زیبا و برج های بلند با معماری های برتر و تاریخی 
جهان شــما را حیرت زده خواهنــد کرد. این شــهر بهترین 
دیدنی های تاریخی اروپا را در خود جای داده اســت. تا سی 
سال پیش، پراگ از چشم گردشگران پنهان بود؛ اما امروزه 
یکی از محبوب ترین مقصد های سفر به قاره اروپا محسوب 
می شود و هر سال حدود چهار میلیون بازدیدکننده را به خود 
جذب می کند. ادعا می شود پل چارلز که 621 متر طول دارد، 
یکی از زیباترین ساختمان های گوتیک در جهان به شمار می 
رود. عالوه بر این، این پل به خاطر داشتن 30 مجسمه باروک، 
که قدیسین را به نمایش می گذارد و  روی نرده ها قرار گرفته، 
معروف است . این پل قلعه پراگ را به شهر قدیمی متصل می 
کند و به عنوان یکی از عاشقانه ترین مکان های شهر در نظر 
گرفته شده اســت که هر روز هزاران بازدید کننده از آن بازدید 
می کنند.معماری تاریخی، مشهور ترین پل تاریخی، محبوب 
ترین مکان گردشگری در پراگ؛ از جمله دالیلی است که باید 

از این پل بازدید کنید. 
یکی از شناخته شــده ترین پل های قدیمی اروپا و از جاهای 
دیدنی پراگ، پل با شــکوه چارلز اســت. این پل که در سال 

1357 میالدی ساخته شــده از مدت ها قبل سوژه خرافات 
بزرگی بوده، از جمله این که ســازندگان آن ســنگ پل اولیه 
را در تاریــخ نهم ژوئیه دقیقــا ســاعت 5 و 31 دقیقه صبح 
گذاشــته اند. این اعتقاد وجود دارد که مجموعه ای دقیق از 
اعداد )135797531( سبب استحکام بیشتر این بنا شده 

است. تعداد 30 مجسمه قدیمی زیبا روی این پل قرار دارند. 
از مهم ترین آن هــا می توان به امپراتــور روم مقدس، چارلز 
چهارم و جان نپوموک اشاره کرد. این پل همیشه شلوغ است، 
از گردشگران گرفته تا فروشــندگان و نوازندگان و هنرمندان 
مختلف را می توانید روی این پــل ببینید. در انتهای پل یک 
برج قرار دارد که می توانید از باالی آن نمای کلی از پل چالز را 

مشاهده کنید.افسانه  ای که کمی ترسناک است، مربوط می 
شــود به »جان نپوموک« )قدیس چکی(. گفته شده پس 
از اینکه بدن شکنجه شــده او را از پل به پایین پرتاب کردند، 
یکی از طاق های پل فرو ریخت و از آن پس هرچقدر تالش 
کردند تا پل را دوباره بســازند، هر بار به طرز مرموزی فرو می 
ریخت. در نهایت یکی از سازنده ها که باور داشت این ماجرا، 
جزای خدا بر سرنوشــت نپوموک اســت، تصمیم گرفت با 
شــیطان عهدی ببندد: برای اینکه پل دوباره قابل ســاخت 
 شود، سازنده وعده داد روح اولین کسی که از پل بگذرد، از آن

 شیطان شود.
از باالی تپه پترین، پراگ را از نگاه پرنده ها ببینید

Petrin Hill در شهر باستانی پراگ در کنار رودخانه ای که از 
شهر قدیمی عبور می کند، قرار دارد و از جاهای دیدنی پراگ 
و مناســب برای یک پیاده روی بعدازظهر است. در باالی تپه 
می توانید از مکان  های دیدنی پراگ مانند شهر قدیمی، مینی 
برج ایفل، رصدخانه، کارخانه آب شــیرین قدیمی و صومعه 
Strahov، لذت ببرید. از باالی مینی بــرج ایفل می توانید 
منظره پانوراما از پراگ را ببینید. این برج تنها یک پنجم برج 
ایفل است ولی چون باالی تپه پترین قرار گرفته این تصور را 

به وجود می آورد که از برج ایفل بزرگ تر است.

آشپزی

لوکوم پرتقالی
 مواد الزم: آب پرتقال دو پیمانه،  شکر3 قاشق غذاخوری،  نشاسته 

ذرت )یا پودر نشاسته گندم( دو  قاشق غذاخوری،  وانیل   یک چهارم قاشق 
چای خوری،  کره  25 گرم )اختیاری(،  پودر نارگیل )یا پودر قند( به مقدار الزم

طرز تهیه: ابتدا آب پرتقال را داخل قابلمه ای کوچک بریزید و آن را روی حرارت مالیم قرار 
دهید. سپس نشاسته ذرت ، شکر و وانیل را نیز داخل قابلمه بریزید و به آب پرتقال اضافه 

کنید. مواد را روی حرارت مالیم مرتب هم بزنید تا زمانی که غلیظ شود. بعد از آن که مخلوط آب 
پرتقال جوشید و به غلظت مد نظر رسید )تقریبا مانند فرنی(، آن را از روی حرارت بردارید و حدود 
25 گرم کره به مواد اضافه کنید و هم بزنید تا آب شود. قالب مد نظر خود )ظرف پیرکس( را با آب 
سرد خیس کنید و مواد آماده شده را داخل آن بریزید. مواد را با استفاده از لیسک در تمام سطح 

ظرف به طور یکنواخت پخش کنید. قالب را به مدت 3 تا 4 ساعت داخل یخچال قرار دهید تا 
لوکوم پرتقالی سفت شود و خودش را بگیرد. بعد از این زمان، لوکوم بافت ژله ای خواهد 
داشت. بعد از آن که مواد لوکوم داخل قالب کامال سفت شد، آن را از یخچال خارج کنید. 

سپس لوکوم ژله ای را از قالب درآورید و با دقت و حوصله با استفاده از چاقو به 
شکل دلخواه برش بزنید. می توانید لوکوم را به صورت قالبی نیز از داخل 

قالب درآورید، بدون آن که برش بزنید. داخل ظرفی )پیش 
دستی( پودر نارگیل بریزید و لوکوم های پرتقالی 

تکه شده را داخل آن بغلتانید.  

پل چارلز پراگ، سوژه خرافات بزرگ

 »علی اوجی« تهیه کننده فیلم 
مسعود کیمیایی شد!

 »کیارستمی و عصای گمشده«
 به »هنر و تجربه« رسید

مسعود کیمیایی»خائن کشی« را به تهیه کنندگی علی اوجی می سازد.
در آخرین جلسه شورای پروانه ساخت، سینمایی فیلم »خرابکاران« 
به نویسندگی فهمیه کرمی، تهیه کنندگی غالمرضا گمرکی و کارگردانی 
سیدداوود اطیابی، »خائن کشی« به نویسندگی و کارگردانی مسعود 
کیمیایی و تهیه کنندگی علی اوجی، »النگ شاتهای شرقی« و انیمیشن 
»تهمتن« مجوز ساخت گرفتند.

 فیلم بلند »کیارســتمی و عصای گمشده« به کارگردانی محمودرضا 
ثانی و تهیه کنندگی بهروز نشــان در گروه سینمایی »هنر و تجربه« 
اکران می شود.این فیلم حاصل تالش کارگردان در به تصویر کشیدن 
حضور عباس کیارستمی در کالس های درس فیلمسازی او در اسپانیا 
و کلمبیاست. این فیلم، روایت تازه ای از نوع نگاه کیارستمی به زندگی 
و سینماست که ثانی به مدت 4 سال به تصویر کشیده است.

در راستای تالش علمی و توسعه پژوهش های کاربردی در سال جهش تولید 
و فراهم آوردن زمینه مســاعد برای تقویت هر چه بیشتر تعامالت سازنده و 
همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی و فناورانه،  تفاهم نامه  همکاری فی 
مابین ذوب آهن اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک اشتر منعقد شد.این تفاهم 
نامه شنبه 22 شهریور ماه طی نشستی با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل ، 
مهدی نصر معاون برنامه ریزی و تو سعه ، مهدی بهرامی معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی ، مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان، 
ابوطالب شفقت رییس و تنی چند از مسئولین دانشگاه صنعتی مالک اشتر در 
سالن اجتماعات این دانشگاه به امضای طرفین رسید .مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری، ضمن ابراز خرسندی از 
وجود مراکز دانش بنیان و علمی متنوع در سراسر کشور گفت: ارتباط صنعت 
و دانشگاه همواره رابطه ای پیوسته، جدایی ناپذیر و منشأ اثر بوده و این تعامل 
و هم افزایی در پیشبرد اهداف و چشم اندازهای علمی و صنعتی کشور نقش 
بسزایی داشته است.منصور یزدی زاده اظهار داشــت: ذوب آهن از دیرباز به 
عنوان دانشگاه مدیران صنعت کشور شناخته شده و توانسته با تربیت مدیران، 
مهندسان و فن آوران بسیار و معرفی آنان به صنعت کشور نقشی بی بدلیل در 
پیشرفت صنعتی کشــور ایفا کند و به عنوان پايگاهی علمی در كشور به شمار 
می آید.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: با اعتماد و شناختی که از دانشگاه 
بزرگ و ارزشمند صنعتی مالک اشــتر داریم، آماده ایم در تمامی زمینه های 
علمی، آموزشی، تحقیقاتی، پژوهش و فناوری همکاری کرده و بتوانیم در راه 

پیشبرد اهداف عالی کشور در سال جهش تولید گام های موثری برداریم.در 
ادامه ابوطالب شفقت، رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت: این دانشگاه 
بیشــتر در صنعت دفاعی، تربیت و ارتقای توانمندی نیروی انسانی فعال  و 
اولویت اول آن فعالیت پژوهشی صنایع دفاعی است؛ اما حسب شرایط کشور 
و با توجه به تحریم های انجام شده ، شرایط خاص صنعت کشور  و مشکالت 
فنی مهندسی و تکنولوژی که در صنایع پیش آمده، تصمیم گرفتیم تا با همه 
صنایع به خصوص صنعت فوالد کشــور همکاری خوبی داشته باشیم چرا که 
ظرفیت علمی و تکنولوژی باالیی در حــوزه صنعت فوالد با همه گرایش های 

فنی مهندسی را دارا هستیم.
وی با اشاره به توانمندی های صنعتی کشور ، تصریح کرد: به نظر می رسد که 
می توانیم در زمینه های ارتقای بهره وری اجتماعی، کاهش هزینه ها، کاهش 
انرژی مصرفی، ارتقای سطح نیروی انسانی و پژوهش های مورد نیاز صنعت 
فوالد و بومی سازی قطعات همکاری  خوبی با صنعت فوالد کشور داشته باشیم 
و با کمک هم بتوانیم ایران را به رده های باالی جدول فوالد جهان برســانیم.

برخی موضوعات همکاری این تفاهم نامه بدین شرح است : اجرای طرح های 
پژوهشی و فناورانه مورد نیاز شرکت توســط دانشگاه بر پایه ضوابط شرکت، 
انجام مطالعات پایش فناوری و فرآیندهــای نوین ، برگزاری همایش های 
علمی تحقیقاتی مشترک ، انجام مشــاوره با نظارت بر طرح های در دست 
اقدام بر  پایه ضوابط و اعالم نیاز شرکت ، استفاده از سایر امکانات تحقیقاتی 

) آزمایشگاهی و کارگاهی ( متقابل و ... .

تصفیه خانه فاضالب اژیه با بیش از 98 درصد پیشــرفت فیزیکی در بخش 
مکانیکال و سازه ای در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.مدیر آبفای 
جلگه با اشــاره به پیشــرفت 98 درصدی تصفیه خانه فاضالب شهرســتان 
اژیه گفت: بیش از 18 میلیــارد تومان برای اجرای تاسیســات فاضالب در 
این شهرســتان هزینه  شــده و این رقم از اعتبارات عمرانی و جاری تامین 
شده است. محمدعلی عباسی افزود: در ســال 96 اجرای شبکه جمع آوری 
و احداث تصفیه خانه فاضالب در شهرســتان  اژیه در دستور کار قرار گرفت و 
هم اکنون 22 کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اژیه اجرا شده و تنها 8 کیلومتر 
دیگر باقی مانده تا اجرای شــبکه فاضالب این شهر تکمیل شود.وی، اجرای 
تاسیسات فاضالب در این شهرســتان را ضروری برشمرد و عنوان کرد: عمق 
آب های زیرزمینی در شهر اژیه بسیار کم اســت به طوری که با حفر کمتر از 
دو متر آب در دسترس خواهد بود چرا که جنس زمین در این منطقه به گونه  
ای است که آب جذب نمی شود و مردم مجبور هســتند برای دفع فاضالب 
حداقل هر ماه چاه های فاضالب را تخلیه کنند که برای آنها بســیار هزینه بر 
است.مدیرآبفای جلگه ادامه داد:  جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و 
سطحی، ارتقای بهداشت و سالمت عمومی مردم، جلوگیری از بوی نامطبوع 
و اســتفاده مجدد از آب،  از مزیــت های اجرای کامل طــرح های فاضالب 

شهری است.عباســی افزود: در مناطق کویری به ویژه در شهرستان اژیه که 
در شرق استان قرار دارد کمبود آب به شدت احساس می شود و یکی از زیر 
ساخت های توسعه با توجه به صنعتی بودن استان بحث آب است و صنایع به 
میزان معینی نیاز به آب دارند که در نتیجه قرار است پساب حاصل از تصفیه 
فاضالب عمدتا به صنایــع اختصاص یابد.مدیرآبفای جلگه اذعان داشــت:  
اجرای پروژه های فاضالب پر هزینه اســت و با اعتبارات دولتی شاید حدود 
30 تا 40 سال طول بکشد تا طرح به طور کامل اجرا شود؛ اما با این وجود طی 
دو سال اجرای تاسیســات فاضالب در شهرســتان اژیه با اعتبارات جاری و 
عمرانی به منظور خدمات رسانی بهتر به مردم عملیاتی شد.عباسی، پیرامون 
روش تصفیه، در تصفیه خانه فاضالب شــهر اژیه توضیح داد: روش تصفیه 
در این تصفیه خانه به صورت لجن فعال با حذف ازت و فســفر A2O  است 
که یکی از پیشــرفته ترین روش های تصفیه در دنیا محسوب می شود.وی 
ادامه داد: ظرفیت تصفیه 720 مترمکعب در روز است و پساب تولیدی مطابق 
با استاندارد تعریف شده ازســوی نهادهای ذی صالح خواهد بود و با اجرای 
تاسیسات فاضالب در این شهرستان بیش از 5 هزار نفر تحت پوشش شبکه 
فاضالب قرار می گیرند . گفتنی است؛ شهر اژیه در 75   کیلومتری شرق شهر 

اصفهان در بخش جلگه قرار دارد.

کارمند شــرکت گاز اســتان اصفهان، قطعه جدیــدی را در راســتای بهبود 
رگوالتورهای گاز خانگی، اختراع کرده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اصفهان، پوریا جلیلی،  کارمند مرکز فوریت ها و امداد گاز استان اصفهان 
در رابطه با اختراع قفل و کلید بارگذار در رگوالتورهای گاز خانگی،گفت: با توجه 
به اینکه امروزه رگوالتورهای گاز خانگی در ظرفیت های )5 و10و 25 مترمکعب( 
توسط میله بارگذار روی سرویس قرار می گیرد، وجود این میله باعث به وجود 
آمدن مشکالتی برای رگوالتور گاز می شود که با جای گذاری»قفل و کلید بار 
گذار« به جای آن می توان مزیت های خوبی را ایجاد کرد.این مخترع جوان، 
روی سرویس آوردن رگوالتور توسط افراد بدون تخصص، سرقت میله بارگذار و 
درپوش، افزایش حوادث تصادفی، دستکاری شدن رگوالتور توسط مشترکین 
با وجود میله بارگذار و زمان بر بودن استفاده از میله بار گذار را از معایب استفاده 
از میله بارگذار در رگوالتور عنوان کرد.وی، گفت: به عنوان مثال؛ روی سرویس 
آوردن رگوالتور توسط افراد بدون تخصص گاهی منجر به آسیب دیدن رگوالتور 
و حادثه جانی و مالی شده است. گاهی مشاهده شده ازمیله های فلزی غیر 
به جای میله بارگذار برای روی ســرویس آوردن رگوالتور توســط افراد بدون 
تخصص استفاده شده است.جلیلی، مخترع جوان شرکت گاز استان اصفهان، 
روی سرویس آوردن رگوالتور توسط پرسنل فوریت های گاز، کاهش زمان برای 

روی سرویس گذاشتن رگوالتور، پیشگیری از سرقت میله بار گذار و درپوش 
آن، کاهش حوادث برخورد با رگوالتور، کاهش متریال مصرفی توسط کارخانه 
سازنده و عدم دستکاری رگوالتور توسط مشترکین را از مزیت های استفاده 
از قفل و کلید بارگــذار در رگوالتور های خانگی عنوان کرد.گفتنی اســت؛ این 
اختراع با شــماره 101311 در تاریخ 1399.03.17 در سازمان مالکیت معنوی 

تهران ثبت شده است.

حمایــت از تولید داخلــی در شــرایط خاص  شهزاد بهادری
ا قتصادی بــا وجود تحریم ها می بایســت در 
اولویت دغدغه های مسئولین و مردم کشور باشد. به همین منظور الزم است 
حمایت از تولید ملی، صنایع بــزرگ و کوچک، شفاف ســازی در قوانین و 
مقررات حمایتی به صورت جدی در چهارچــوب عمل قرار گرفته و از حالت 
شعارگونه خارج شــود. ثبات و امنیت اقتصادی، بسترسازی مناسب بلند 
مدت و کوتاه مدت برای صنعت، نیازمند نگاه های مثبت به ســمت و سوی 
نوآوری و حمایت های واقعی است. متاســفانه این روزها در کشور  شاهد  
نوسان قیمت در محصوالت  فوالد هســتیم  و کارشناسان  مشکل را از نحوه  
توزیع نادرســت می دانند.به گفته حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه، 1000مصرف کننده اصلی در چرخه متقاضیان و مشتریان فوالد 
مبارکه وجود دارد  که مرتب توسط مســئولین واحد فروش رصد می شوند؛ 
اما متاسفانه  هستند افرادی که  سهمیه مازاد یا کل سهمیه خود را در بازار به 
فروش می رسانند.این مدیریت درخواست کرده  چنانچه به مدت سه ماه 
مدیریت توزیع را به شــرکت فوالد مبارکه واگذار کنند، می تواند بحران بازار 
فوالد را در کشور،  رفع و با اصالح  سامانه  بهین یاب محصول را بدون واسطه 

به دست مصرف کننده برساند.
بی شک حضور  نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قطع زنجیره ای دالالن 
سودجو در فروکش کردن این بحران بسیار مثمر ثمر خواهد بود. همچنین 
عرضه محصوالت فوالدی در بورس و نظارت دستگاه های مسئول بر بازارها 

و انبارهای دپو شده شاید بتواند جان تازه ای را در کالبد خسته فوالد  کشور 
بدمد.قطعا خالی ماندن پانصد هزار تن ظرفیت فوالد مبارکه در سال 98 به 
دلیل کمبود مواد اولیه، اختصاص نیافتن ســنگ آهن، دریافت تسهیالت با 
ســود باال و نرخ های پایین ارائه محصول به مشتریان، تحریم های وزارت 
خزانه داری آمریکا برای فوالد مبارکه در ســه مرحله و تالش های بی وقفه 
و قابل تقدیر پوالد مردان این شــرکت در تولید و حفــظ بازارهای داخلی و 
خارجی  می بایســت تاکنون بعضی از  عزیزانی  که خود را به خواب زده اند 

را بیدار می کرد.
هر ســال در هفته دولت، شــاهد افتتاحیه های مختلفی هســتیم؛ اما آیا 
هیچ رصدی برای حمایت این پروژه های افتتاح شده و حیات آنها در رصد 
مطالبات مردم و مســئولین در نظر گرفته شــده؟  شــرکت فوالد مبارکه با 
گام های اســتوار این بار با احداث خط نورد گرم شماره 2 طی 36 ماه آینده 
کمر همت بسته تا نه  تنها ظرفیت های خالی  کشور را تامین کند بلکه بخش 
قابل توجهی از آن را در بازار صادرات عرضه دهد و می طلبد مسئولین در کالم 
که نه، بلکه در عمل در کنار این صنعت بزرگ، حمایت هایشان را در راستای 
رشد و تعالی اهداف شرکت بزرگ فوالد مبارکه به کار ببرند، با سودجویان بازار 
فوالد برخورد کنند و راه را برای تصمیم های ماندگار مدیریت این شرکت باز 
بگذارند. حمایت از این شرکت یک مطالبه ملی است و بی توجهی به شرکتی 
که یادگارانقالب و افتخار کشور  و آرمان های مقدس جمهوری اسالمی است 

می تواند تبعات جبران ناپذیری را بر اقتصاد فوالد کشور وارد کند.

ذوب آهن اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک اشتر تفاهم نامه همکاری امضا کردند

مدیر آبفای جلگه خبر داد:

پیشرفت  98 درصدی  احداث تصفیه خانه فاضالب اژیه

اختراع قفل و کلید بارگذار در رگوالتورهای گاز خانگی

در شرایط خاص ا قتصادی با وجود تحریم ها؛

حمایت از فوالد مبارکه یک مطالبه ملی است

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