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 مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری می گوید نبود سامانه های آبرسانی جایگزین، تامین آب اصفهان 
را باچالش روبه رو ساخته است؛

دلواپسی هایی از جنس آب
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تاکید عجیب بر خوب جلوه 
 دادن وضعیت بحرانی

در اصفهان! 

با وجود مشاهده کرونا در چندین 
مورد میان دانش آموزان و معلمان در 
اصفهان، مسئوالن همچنان مصمم به 
برگزاری حضوری آموزش ها هستند؛

 ضد و نقیض های
 حضور در مدارس
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بیش از 31۶ 
میلیارد تومان 
پروژه فعال 
 عمرانی در 
شهر اصفهان

اینترنتی شدن 
 تعویض پالک 

در اصفهان  7 5 

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری :

101 برنامه شاخص در 
هفته گرامیداشت دفاع 

مقدس اجرا می شود

در سال جاری صورت می گیرد؛

اجرای سیستم تله متری 
 درتاسیسات آبرسانی

  35 شهر استان اصفهان

 معاون تولید شرکت 
ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن اصفهان ماهانه 5 
هزار تن ریل تحویل می دهد

  پرده سوم: آقا مصطفی
 مسئوالن علوم پزشکی می گویند در آستانه چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس؛ 

  الگوی ابتال به کرونا در اصفهان به
 سمت خانوادگی شدن پیش می رود؛
خطر کرونا، بیخ گوش 

خانواده ها

امکان ایجاد رابطه 
استیجاری اوقاف و 
ساکنان منطقه حصه 

فراهم شد

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
اعالم اینکه وضعیت شــیوع کرونا در اســتان 
اصفهان برخالف استان های دیگر کشور هیچ 
نشانه ای از روند رو به بهبود ندارد، گفت: از نظر 
تعداد موارد ابتال به کرونا مشــابه پیک اول در 
اسفندماه هســتیم؛ اما از نظر شــیوع بیماری 
وضعیت بــه مراتــب بدتری نســبت به پیک 
اول داریــم.آرش نجیمی اظهار کــرد: در برخی 
استان های کشور بعد از پیک دوم کرونا، شرایط 
نسبتا آرام شــد، درحالی که در استان اصفهان 
بالفاصله بعد از پیک دوم، نه تنها میزان شیوع 
کاهش پیدا نکرد، بلکه مجددا با شیب صعودی 
شدیدتری روبه رو شدیم که همچنان به سمت 
باال حرکت می کند.تعداد بیماران بدحال بستری 
در بیمارســتان ها نیز همچنان باالســت که بار 
مضاعفی به کادر درمان و بیمارستان ها وارد کرده 
اســت. الگوی بیماری در اصفهان در موج دوم 
شیوع کرونا به سمت خانوادگی شدن رفته و از 

شدت انتقال بیشتری برخوردار است. 
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 تحلیل رییس اتحادیه طال و جواهر
 اصفهان از بازار طال:

 وضعیت بازار قابل
 پیش بینی نیست

4

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:
تولیدصنایع دستی در چهارمحال وبختیاری

 ۲۵ درصد کاهش یافت
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قیمت: 1000 تومان

تشکیل صندوق 
بازارگردان مستقل برای 
تقویت و ثبات بازار سرمایه

               فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای
شرکت آب فاضالب 

استان اصفهان

1- شرکت آب فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرکت آب فاضالب استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکی دولت

1
اجرای عملیات بخشی از شبکه 

فاضالب شهر طالخونچه
99-3-1182099001434000020

2
اجرای بخشی از شبکه 
فاضالب شهر خوانسار

99-3-1192099001434000021

3
اجرای بخشی از شبکه 
فاضالب شهر خوانسار

99-3-1202099001434000022

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکر و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/06/۲۵ می باشد.

تاریخروزساعتعنوان
مهلت زمانی دریافت 

اسناد مناقصه
99/07/02چهار شنبه15:00

مهلت زمانی ارسال 
پیشنهاد

99/07/12شنبه15:00

99/07/13یکشنبه08:00زمان بازگشائی پاکتها 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
 3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابــان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب

 استان اصفهان
تلفن: 8-36680030-031 ، اتاق )292(

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس: 021-41934 

4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل/ 

تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

 مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان
 و حومه خبر داد:

 پیشرفت ۲۵ درصدی 
خط دو متروی اصفهان

رییس فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:
دسترسی مدارس استان اصفهان تا اول مهر 

 به اینترنت رایگان
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مادر پیرش هنوز چشــم انتظار بود و خواهرآقا  سمیه پارسادوست
مصطفی می گفت: ســال هاست چشم به در 
 دوختــه اســت. روی تختــی چوبــی و خیلــی ســاده. تخت را درســت 

روبه روی درب ورودی گذاشــته 
بودند و دری که نیمه باز بود. خواهر 
می گفت : معموال همیشه باز است؛ 
درست مثل همان سال های جنگ. 
می گفــت آقامصطفــی معموال 
جمعه شــب ها به مرخصی می 
آمد و مادر همیشه منتظر بود. در 
را باز می گذاشت تا مصطفی حتی 

لحظه ای معطل نشود. 
آن روز هم حتمــا و هنوز منتظر 
بود. با اینکه می گفتند »آلزایمر« 
هوش و حواسش را ربوده است و 
دیگران گاهی تصور می کنند دیگر 
حتی آقامصطفی را هــم به یاد 
نمی آورد، ولی مــادر یادش بود. 
شــاهدش همین خاطره ای که 
خواهر تعریف می کرد: »مامان 
به اندازه االن درگیر بیماری نشده 
بود ولی آلزایمر باعث شــده بود 
دیگر اطرافیان را چندان نشناسد 
و خاطرات را هم به یاد نیاورد؛ اما 
او داداش را به یاد داشــت حتی 

وقتی بیمار شد. یک روز صبح جمعه ما را صدا کرد و گفت آقامصطفی برگشته، 
می خواهم برایش صبحانه ببرم. گرسنه است حتما...«

آن روز که در منزل پدری آقامصطفی میهمان شده بودیم، مادر به سختی بیمار 
بود؛ اما روی همان تخت روبه روی در ورودی دراز کشــیده بود و هنوز چشم 

به در داشت. چندماه بعد، وقتی خبر فوت حاج خانم را شنیدیم، به حسرتی 
فکر می کردیم که تمام شد؛ به پایان یک چشم انتظاری سی و چندساله. به 
تختی که بوی مادر می دهد و البد جمع می شود و خانه ای که حاال پر می شود 
از خاطرات مادری که یک عمر چشــم 
انتظاری کشید و تا آخر ســرافراز بود؛ 

مادر شهیدان ردانی پور.
اتاق آقامصطفی را همان طور دســت 
نخورده گذاشته بودند؛ همان منبری که 
روی آن می نشست، همان جانمازی 
که روی آن نمــاز می خواند، تابلویی با 
عبارت یا صاحب الزمان)عج( وســط 
دکور چوبی اتاقی که بوی خدا می داد؛ 
بوی صداقت های گمشــده عصر ما و 
اخالص های رنگ باخته روزگارمان. 
بوی مردهــای مردی کــه مردانگی را 
تمام قد معنا کردنــد. اصال مرد واقعی 

خودشان بودند که تکرار نشدند. 
حــاال مــادر در گلســتان شــهدای 
اصفهــان در مــزاری کــه بــه یادبود 
پسران شــهیدش آماده شــده بود، 
آرمیده و حتما خوشــحال اســت از 
دیداردوباره با آقــازاده های ژن خوب 
واقعی اش. چشــم انتظاری هایش 
تمام شــد و ما هنــوز منتظر نشــان 
و نشــانه ای از »فرمانــده مصطفی« 
هســتیم. از او که وصف عشــق بی حد و حصرش به حضــرت زهرا)س( 
را زیــاد شــنیده ایــم. او کــه آن قــدر محبــوب حــاج حســین و حاج 
 احمد بود کــه وصیت کرده بودند اگر شــهید شــدند، مزارشــان کنــار آقا

مصطفی باشد... 
ادامه در صفحه 2

نوبت  دومنوبت اول

در بازدید جمعی از اصحاب رسانه از ابرپروژه های عمرانی شهر اصفهان مطرح شد:

حرکت پرشتاب ابرپروژه های زیرساختی اصفهان
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وزیر امور خارجه آلمان:

آلمان از یمن حمایت می کند
وزیر امور خارجه آلمان گفت:آلمان از ماموریت نماینده ویژه سازمان ملل در یمن کامال حمایت مى 
کند و آماده میزبانى و مشارکت در هر مذاکره یا رایزنى براى یافتن راه حل سیاسى بحران یمن است.

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در نشســت مجازى مجمع عمومى سازمان ملل گفت:آلمان ، 
کویت، سوئد ، بریتانیا، آمریکا، فرانسه ، چین ، روسیه و اتحادیه اروپا بر این نکته اتفاق نظر دارند که  
بحران یمن راه حل نظامى ندارد.  ماس با بیان اینکه »جنگ باید فورا متوقف و کمک هاى انســان 
دوستانه ارسال شود.« افزود:آلمان از ماموریت نماینده ویژه سازمان ملل در یمن کامال حمایت مى 
کند و آماده میزبانى و مشارکت در هر مذاکره یا رایزنى براى یافتن راه حل سیاسى بحران یمن است.

پیشنهاد اسراییل برای احداث گذرگاه زمینی با کشورهای عرب 
رژیم اشغالگر اسراییل قصد دارد به دولت امارات برای احداث گذرگاه زمینی بین اسرائیل و کشورهای 
عرب حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان پیشنهادی بدهد.به نوشته روزنامه "گلوبس" اسرائیل 
ویژه امور اقتصادی، تل آویو به ابوظبی پیشنهاد خواهد داد گذرگاهی زمینی بین اسرائیل و کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس بکشــند که نقطه اتصال انتقال نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج فارس به 
کشورهای اروپا و آمریکای شمالی باشــد.این روزنامه افزود: عربســتان علی رغم نداشتن رابطه 
دیپلماتیک علنی با اسرائیل ایســتگاه اتصالی این گذرگاه خواهد بود.به نوشته این روزنامه، انتقال 
نفت و گاز طبیعی از طریق خط لوله هایی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به شهر ایالت و سپس 
عســقالن و از آنجا به اروپا و آمریکای شــمالی انجام خواهد گرفت.گلوبس اشاره می کند امضای 
توافقنامه عادی سازی بین اسرائیل و امارات شامل اشاره ضمنی به این پروژه است به طوری که در 
متن توافقنامه اشاره می کند که طرف ها برای تقویت و توســعه پروژه هایی در زمینه انرژی از جمله 

سازمان های حمل و نقل منطقه ای با هدف تامین امنیت انرژی تالش خواهند کرد.

ضرب االجل پارلمان اروپا برای پایان ریاست جمهوری لوکاشنکو
پارلمان اروپا با انتشار بیانیه ای تهدید کرده که بعد از پایان دولت رئیس جمهور فعلی بالروس در پنجم 
نوامبر، دیگر وی را به عنوان رئیس جمهور این کشور به رسمیت نمی شناسد.به نوشته خبرگزاری رویترز، 
پارلمان اروپا در این بیانیه مدعی شــده: »به محض اینکه دوره ]ریاست جمهوری[ رهبر مستبد فعلی، 
الکساندر لوکاشنکو، در پنجم نوامبر به پایان برسد، پارلمان ]اروپا[ دیگر وی را به عنوان رئیس جمهور این 
کشور به رسمیت نمی شناسد.«پارلمان اروپا در این بیانیه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته تحریم های 
اقتصادی را علیه لوکاشــنکو اعمال کند. پارلمان اروپا با برگزاری یک رأی گیری، نتیجه انتخابات اخیر 
بالروس را رد کرد. در این رأی گیری ۵۷۴ نفر از قانون گذاران رأی  مثبت دادند و ۳۷ نفر از این قانون گذاران 
نیز رأی شــان منفی بود. ۸۲ نفر دیگر رأی ممتنع دادند.   یکی از قانون گذاران این پارلمان که اقدامات 
پارلمان اروپا برای اعمال تحریم علیه مقامات ارشد بالروس را مدیریت می کند، گفته: »اتحادیه اروپا 

نیازمند یک رویکرد جدید درباره بالروس است که شامل پایان همکاری با رژیم لوکاشنکو می شود.« 

دولت پاکستان "اف ای تی اف" را تصویب کرد
دولت پاکستان توانســت به رغم مالحظات جناح مخالف در مجلس این کشور، چندالیحه درخصوص 
 )FATF( اصالحات در قوانین مبارزه با پولشــویی و همچنین اجرای تمهیدات گروه ویژه اقــدام مالی
را در پارلمان به تصویب برساند.نمایندگان مجالس ســنا و ملی این کشور در نشستی مشترک با حضور 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان سه  الیحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصالحات قانون 
مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.جناح مخالف پاکستان به ریاست »شهباز شریف« رییس حزب مسلم 
لیگ نواز و سایر اعضای اپوزیسیون ضمن مخالفت با تصویب این لوایح، صحن علنی مجلس را ترک کردند.

آیا آمریکا می تواند از سد برجام و جامعه جهانی برای بازگشت تحریم های ایران عبور کند؟

زورآزمایی در راند آخر

زورآزمایی ایران و آمریکا بر ســر بازگشت  علیرضا کریمیان
تحریم های تسلیحاتی ایران در حالی هر 
روز جدی تر می شــود که دولت آمریکا به شدت در حال بررسی و اعمال 
فشار بر کشورهای عضو برجام برای فعال کردن مکانیسم ماشه است. این 
اقدام حاال به تهدیدات و لفاظی های وزرای امور خارجه هم سرایت کرده 
است. پس از اینکه مایک پمپئو اعالم کرد دولت آمریکا شنبه و یکشنبه 
هفته جاری تالش دارد تا با ساز و کاری ویژه مکانیسم ماشه را فعال کند، 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توئیترش نوشت:» مایک 
پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا! بازهم اشتباه می کنی. هیچ اتفاق جدیدی 
در ۲۰ سپتامبر رخ نمی دهد. کافی است، قطعنامه ۲۲۳۱ را بخوانید«.وزیر 
امورخارجه ایران در ادامه با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای و تالش 
برای اعمال مکانیسم ماشه نوشت: »حتی بولتون که رییست را قانع کرده 
بود تا به تو دستور دهد »به مشارکت آمریکا در برجام خاتمه دهی« این 
قطعنامه را خوانده بود. به تعبیر بولتون: فرآیند ساده، خودکار و یا سریع 
نیست. بلکه به صورت تعمدی، »پیچیده و طوالنی مدت« طراحی شده 
است.آمریکا یک عضو برجام نیست«. در این میان رسانه ها هم به گمانه 
زنی های خود در مورد چگونگی این تقابل از ســوی آمریکایی ها با ایران 
مشغول هستند. رویترز در گزارشی مدعی شــده است، ترامپ به دنبال 
اجرایی کردن طرحی است که بر اساس آن طرف های تسلیحاتی با ایران 
را مشمول تحریم های گســترده آمریکا کند. منابع آگاه مدعی شده اند 

رییس جمهــور آمریکا قصد دارد بــا امضای یک فرمــان اجرایی جدید 
طرف هایی که وارد مبادالت تسلیحاتی با ایران می شوند را تحریم کند.سه 
منبع که خواسته اند نام شان فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته اند این 
فرمان اجرایی به  رییس جمهور آمریکا اختیار خواهد داد علیه طرف هایی 
کــه »ممنوعیت های مربوط به مبادالت تســلیحات« با ایــران را نقض 
می کنند، تحریم های ثانویه اعمال کند. منابع مورد استناد رویترز گفته اند 
این فرمان اجرایــی که احتماال طــی روزهای آینده صادر خواهد شــد، 
طرف های ناقض این »ممنوعیت ها« را به قطع در دسترسی به بازار آمریکا 
تهدید خواهد کرد. این تالش ها در حالی جریان دارد که طرف های دیگر 
این دعوا شامل ســازمان ملل و کشــورهای اروپایی همچنان بر موضع 
حمایت از برجام باقی مانده اند؛ هر چند این حمایت همچنان در حد حرف 
باقی مانده است .در این میان دو دیدگاه بدبینانه و خوش بینانه وجود دارد؛ 
در حالت خوش بینانه می توان به حمایت های جامعه جهانی از برجام و 
تداوم آن خوش بین بود  و آن را نوعی مخالفت با آمریکایی ها دانست. 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ادعای آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، تاکید کرده است: 
»موضع ما بسیار ساده و به همان صورت باقی است. این شورای امنیت به 
عنوان یک رکن سازمان ملل متحد است که وظیفه تفسیر قطعنامه های 
شــورای امنیت را دارد. از این رو، ما همانگونه عمل می کنیم که شــورای 
امنیت عمل کند.« به نظر می رسد با مخالفت ۱۳ عضو شورای امنیت درباره 

بازگشت تحریم ها علیه ایران، تفسیر این شورا از قطعنامه ۲۲۳۱ چندان به 
نفع آمریکا نباشد. وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه طی نشستی 
در لندن که »جوسپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به 
صورت ویدئوکنفرانس به آن پیوســت، پیرامون حفظ برجام و رد ادعای 
آمریکا درباره فعال شــدن مکانیســم ماشــه علیه ایران توافق کردند. 
کشورهای روسیه و چین هم پیش از این با رد درخواست های آمریکا بر 
غیرقانونی بــودن آن تاکید کرده بودند. در حالــت بدبینانه اما باید توجه 
داشت که به رغم این اظهارات، برخی از احتمال تسلیم شدن اروپا در برابر 
فشارهای آمریکا سخن گفته اند این مسئله از آن رو مطرح شده که سفر 
ظریف به کشورهای اروپایی که پیش از این خبر تایید نشده آن رسانه ای 
شده بود، در لحظه های آخر لغو شد تا نشــانی باشد بر رکود روابط میان 
ایران و اروپا. در سایه فشــار آمریکایی ها از مجموع مواضع اروپا اینگونه 
برمی آید که بعد از اعالم بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، آن ها 
به صدور یک بیانیه محکوم کننده اکتفا خواهند کرد و هیچ اقدامی برای 
جلوگیری از اجــرای این تحریم ها انجام نخواهنــد داد. بلکه به عکس، 
ممکن است بعد از انتخابات آمریکا با صراحت بیشتری از لزوم گسترده 
کردن برجام یا جایگزین کردن آن با یک توافق جدید حمایت کنند. به هر 
حال، تا پایان مهلت آمریکا چند روز بیشتر باقی نمانده است. بنابر این باید 
منتظر ماند و دید که بعد از بیستم سپتامبر روند تحوالت دیپلماتیک میان 

ایران و غرب چه سمت و سویی خواهد داشت.

تب نمایندگان تازه پاگذاشــته به پارلمان آنقدر تند 
اســت که هر روز یک طرح را تدوین کرده و راهی 
هیات رئیسه کنند، طرح هایی که در حالت معمول 
باید کار کارشناسی و تخصصی بر روی آنها صورت 
گیرد دو فوریت طرح اصالح قانون خرید تضمینی 
محصوالت کشــاورزی« »یک فوریت حمایت از 
تاســیس و تقویت موسســات و مراکز آموزشی 
عالی غیردولتــی«»دو فوریت توزیــع قیر رایگان 
طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی« »طرح 
دوفوریتی اصــالح ماده ۵۴ مکــرر قانون مالیات 
های مســتقیم درباره افزایش نرخ اخذ مالیات از 
خانه های خالی«  اینها بخشی از همان طرح هایی 
اســت که با قید فوریــت در دســتورکار مجلس 
قرار گرفت نماینده شــیراز درســت در مقام نقد و 
نکوهش جوالن ایــن طرح های فوریتی در جریان 

بررســی دوفوریت طرح »جهش تولید مسکن« 
گفت: »در اهمیت مســکن کسی شک و تردیدی 
ندارد و بنده از امضا کنندگان این طرح هســتم اما 
 اینکه طرحی بــا ۵۰ ماده با دو فوریت ارائه شــود

 اشتباه است. 
انتقــادات از شــتاب زدگی مجلــس بــرای ارائه 
طرح ها و ایجاد قوانین جدید تنهــا به همین یک 
نماینده ختم نشــد و با ایراداتی که شورای نگهبان 
به مصوباتــی مانند توزیــع قیر رایگان کــه از نظر 
بسیاری طرحی فسادزا اســت گرفته شد یا طرح 
مالیات بــر خانه هــای خالی که به قــول نماینده 
شیراز با ســه صفحه ایراد به مجلس برگشت این 
انتقادات بیشــتر شــد نوز ســایه انتقادات از سر 
مجلس و طرح های عجوالنه آن برداشته نشده بود 
که بهارستانی ها با یک طرح سه فویتی منتقدان را 

غافلگیر کردند آن هم طرح و قانونی که مشابهش 
در طول ادوار مجلس کم نبود. »طرح سه فوریتی 
برای مقابله با اقدامات آمریکا و اروپا« این همان 
سورپرایزی بود که نصرالله پژمانفر از آماده سازی 

آن برای مقابله با مکانیسم ماشه خبرداد.
در طول ۴۱ ســال تاریخ مجلس  شورای اسالمی 
تنها یکبار طرحی با قید سه فویت تصویب شد و آن 
هم مربوط به مجلس دهم و بعد از شهادت سردار 

سلیمانی بود.

صف شلوغ طرح های فوریت دار در پارلمان

اظهار شگفتی آفریقای جنوبی از ادعای ضد ایرانی آمریکا
وزیر روابط بین المللی آفریقای جنوبی از ادعای مطرح شده در نشــریه پولیتیکو مبنی بر قصد ایران برای ترور سفیر واشنگتن دز آفریقای جنوبی اظهار تعجب 
کرد.به گزارش شبکه SABC آفریقای جنوبی، نالدی پاندور وزیر روابط بین الملل این کشــور در پی ادعای مطرح شده یک مقام آمریکایی در نشریه پولیتیکو 
مبنی بر »وجود طرحی انتقام جویانه از سوی ایران برای ترور سفیر واشنگتن در آفریقای جنوبی در انتقام از به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی«، 
در گفت و گوی اختصاصی با این شــبکه گفت که هیچ اطالعی از این موضوع پیش از گزارش این نشریه نداشته است. پاندور در این باره گفت: ما در بیانیه آیاندا 
دلودلو، وزیر امنیت کشور اطمینان داده ایم که آفریقای جنوبی باور دارد دیپلمات ها در کشور ما امنیت دارند و اگر نیازی به اقدامات دیگری باشد، انجام خواهد 
شد. وی در ادامه گفت: این اظهارات علنی بسیار عجیب بودند و البته دوستان ما در ایران هم به اندازه ما شگفت زده هستند. از این متعجب هستم که چرا ایران 
که یک دوست بسیار خوب برای آفریقای جنوبی است باید یک اقدام مهیب با چنین ماهیتی را در کشوری انجام دهد که دوست خوبی برای آن بوده است. فقط 

می توانم آن را عجیب توصیف کنم.

خبر روز

 سانتریفیوژهای نسل جدید به صورت آزمایشی
 فعال شده اند

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی گفت: سیاســت راهبردی درباره انرژی 
هســته ای چندان به دولت ها ارتباطی ندارد و به عنوان بخشی از اسناد باالدستی، مطالبات مقام 
معظم رهبری، سند چشم انداز و سیاست های کلی باید به صورت جدی پیگیری شود. ابوالفضل 
عمویی، ادامه داد:پیشــرفت صنعت هســته ای ما به بیش از ۲۰ ســال قبل بازمی گردد و همه 
دولت ها در آن سرمایه گذاری کرده اند. مقاطعی که فشار سیاسی بر صنعت هسته ای وارد می شد، 
عملکرد ما تحت تاثیر قــرار می گرفت. در مقطعی که طرف مقابل تمام تالشــش را برای تعطیلی 
این صنعت به کار می گرفت، اتفاقا حاکمیت حمایت بیشــتری می کــرد. وی تصریح کرد: اخیرا 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سفری به نطنز داشتند که در جریان آن، 
مشاهده کردیم سانتریفیوژهای نسل جدیدمان که قرار بود پس از هشت سال، توسعه تحقیقات 
روی آنها صورت گیرد، به صورت آزمایشــی فعال بودند. ســانتریفیوژهای نسل دو و چهار تقریبا 
استفاده می شود، نسل ششم و پس از آن، همگی نصب شــده و در حال گردش بودند و مراحل 

آزمایش را طی می کردند که امیدواریم در عرصه اجرایی و صنعتی عرصه هسته ای وارد شوند.

 افشای نقش یک ژنرال بازنشسته آمریکایی در ترور
 »سردار سلیمانی«

یک روزنامه نگار آمریکایی در کتاب خود جزییاتی از نقشه ای برای ترور سردار سلیمانی در سال 
۲۰۱۶ را فاش کرد. »باب وودوارد« در کتاب خود برای نخستین بار به نقش »جک کین«، معاون 
اسبق رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این خصوص هم اشاره کرده است. طبق مفاد کتاب، 
جک کین زمانی که ترامپ در سال ۲۰۱۶ به تازگی به عنوان رییس جمهور منتخب آمریکا رای آورده 
بود، با او درباره حاج قاسم صحبت کرده بود. کین عالوه بر این، تالش ها و بیم های دولت جورج 
دبلیو بوش برای مقابله با سردار سلیمانی را برای ترامپ بازگو کرده بود. طبق مندرجات این کتاب، 
کین به ترامپ گفته بود تیم امنیت ملی جورج دبلیو بوش از او به عنوان رییس جمهور وقت برای 
تخریب دو پایگاه در ایران که محل استقرار نیرو های ســردار سلیمانی بود، اجازه خواسته بودند.

بوش با این درخواست مخالفت کرده بود. کین می گوید بوش فکر می کرد که اگر به مواضعی در 
داخل ایران حمله کند، استیضاح خواهد شد.

معاون وزیر خارجه هند: 

 تفاهم نامه چین-ایران تاثیری بر روابط دهلی با
 تهران ندارد

معاون وزیر خارجه هنــد روابط با ایران را مســتقل از یک کشــور ثالث توصیف کــرد و گفت که 
تفاهم نامه ۲۵ ساله پکن-تهران، تاثیری بر همکاری دهلی با جمهوری اسالمی ندارد.»واالمولی 
مورالیدهاران« وزیر اتحاد کشور امور خارجه و امور پارلمانی هند ضمن تاکید بر روابط خوب ایران 
و کشورش تاکید کرد که تفاهم نامه ۲۵ ســاله تهران و پکن  بر روابط ایران و دهلی نو تاثیر منفی 
نخواهد گذاشت.وی سپس ادامه داد: »هند و ایران ارتباطات تاریخی و پیوندهای تمدنی نزدیکی 
با یکدیگر دارند. روابط ما با ایران به صورت مجزا و مســتقل از روابط این کشور با یک کشور ثالث 
است. هند بیشترین اولویت را به روابط با کشورهای غرب آســیا می دهد و روابط گسترده ای در 
زمینه فرهنگی، آموزشــی، تجاری و ســرمایه گذاری دارد«.اظهارات این وزیر هندی در شرایطی 
مطرح شده است که برخی رســانه ها مدعی شــده بودند که ســند ۱۸ برگی ۴۰۰ میلیارد دالری 
همکاری امنیتی، اطالعاتــی، نظامی و تجاری ایران و چین احتماال تاثیــر منفی بر روابط تجاری 

دهلی نو و تهران خواهد گذاشت.

کافه سیاست

مدیرکل آژانس:

 در سطح همکاری مورد 
نیاز با ایران قرار دارم

انرژی  لمللی  ا بین  آژانس  مدیرکل 
اتمی در گفت و گویی مواضعش درباره 
همکاری های اخیر آژانس و ایران را 
تشریح کرد.رافائل گروسی درباره این 
که آیا رویکرد آژانس در زمان او نسبت 
است، گفت:  تغییری کرده  ایران  به 
من به طور کلی یک روش جدید را به 
کار گرفتم؛ اما مسئله ایران یک مسیر 
طوالنی و پرفراز و نشیب است. بنابراین 
طبیعی است که لحظات سختی وجود 
داشته باشد. ما اختالف هایی داشتیم 
ولی چند هفته پیش که در تهران بودم 
توانستیم این مسائل را حل کنیم. در حال 
حاضر توانسته ایم به خوبی فعالیت کنیم.

گروسی ادامه داد: من در سال جاری 
از ایران خواستم که برای بازرسان ما 
دسترسی به چند محل انجام شود که 
نشد و این موجب شد که ما در تنگنا قرار 
بگیریم. مهم بود که ما  این مسئله را حل 
کنیم. به طور مستقیم با آن ها صحبت 
کردیم و آن ها صمیمانه ما را پذیرفتند. من 
با رییس جمهور روحانی و ظریف، وزیر 
امور خارجه صحبت کردم و توانستیم باهم 
به توافق برسیم.مدیرکل آژانس همچنین 
با اشاره به دسترسی بازرسان آژانس به 
یکی از دو محل تعیین شده توسط آژانس 
که از سوی ایران انجام شد، گفت: این 
پایان ماجرا نیست اما درباره دستاوردمان 
باید بگویم، چیزی که ما به دست آوردیم 
لیت معمول مان بود که  بازگشت به فعا
باید داشته باشیم.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا می تواند تایید کند آژانس بر 
اساس اطالعات ارائه شده از سوی رژیم 
صهیونیستی فعالیت می کرده است، گفت: 
نه، من این را تایید نمی کنم. به این خاطر 
که ما اطالعات زیادی داریم. اطالعاتی 
داریم که از بازرسان خودمان جمع آوری 
می کنیم و اطالعاتی داریم که کشورها به 

ما می دهند. 

بین الملل

وز عکس ر

 دیدار سفیر ایران با وزیر
 حمل و نقل ترکیه 

محمد فرازمند ســفیر ایران در ترکیه در صفحه 
توییتر خود با اشاره به دیدارش با وزیر حمل و 
نقل ترکیه نوشت: با عادل کارا اسماعیل اوغلو 
وزیر حمــل و نقل ترکیــه راهکارهای افزایش 
ظرفیت حمل نقل زمینی، ریلی و هوایی میان دو 
کشور ایران و ترکیه را مورد گفت وگو قرار دادیم.در 
این دیدار عنوان شد که پروازهای عادی تجاری 
در آینده نزدیک با رعایت پروتکل های بهداشتى 

میان ایران و ترکیه از سر گرفته خواهد شد.

حالت خوش بینانه می توان به حمایت های جامعه 
جهانی از برجام و تداوم آن خوش بین بود  و آن را نوعی 

مخالفت با آمریکایی ها دانست
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مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان:

 بازار محصوالت کشاورزی، نیازمند نظام هدفمند 
و حمایتی است

مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان گفت: محصوالت کشــاورزی نیازمند نظام بازار هدفمند و 
حمایتی هستند که الزم اســت با تالش تشــکل های تعاونی ایجاد شود.محسن حاج عابدی با 
اشــاره به وجود ۲ نظام تولید و بازار در بخش کشاورزی اظهار داشــت: به روش های مختلف به 
نژادی و به زراعی با هدف افزایش راندمان تولید به نظام تولید پرداخته می شود و امروز تولید در 
حال انجام است؛ اما تولید کننده و مصرف کننده به بازدهی اقتصادی نمی رسند و مصرف کننده 
هم بیش از مقدار الزم هزینــه پرداخت می کند.وی ادامه داد:امنیت و ایمنی غذایی ۲ رســالت 
اصلی سازمان تعاون روستایی محسوب می شود.وی خاطرنشان کرد: باید ضریب نفوذ تشکل 
ها را در نظام بازار محصوالت کشــاورزی فراهم کنیم که مصرف کننده و تولید کننده از آن بهره مند 
شوند.مدیر ســازمان تعاون روستایی اصفهان گفت: ۴۶۰ تشــکل تعاونی در رسته های مختلف 
تعاونی های تولید، روســتایی و کشاورزی و اتحادیه های مختلف و گســترده ای در این استان 
 وجود دارد.وی ادامه داد: این تشکل ها مجموعه های مردم نهاد هستند که با سرمایه خرد شکل 

گرفته اند.

حل مشکل مسکن، با اجرای طرح مسکن حمایتی
عضو انجمن انبوه ســازان اصفهان گفت: برای حل مشکل مسکن، باید ســراغ مسکن حمایتی 
رفت، چراکه منابع نامحدود هم نمی توانند مشــکل مســکن را حل کنند.مهدی شــیخ سجادیه 
با اشــاره به ضعف دولت ها در بحث مســکن اظهار داشــت: دولت قبل با ورود به مســکن مهر 
و صرف منابع نامحدود، نشــان داد حتی با پول نامحدود قادر به حل مشــکل مســکن در بلند 
مدت نیست.وی یاد آور شــد: در دولت دوازدهم هم طرح مســکن ملی ارائه شد که این اقدام 
نیاز به زمین نامحــدود و منابع بانکــی ارزان قیمت دارد و قطعــا راهکار مناســب و بلند مدتی 
نیســت، زیرا زمین های دولتی محدودند.این کارشــناس ارشد صنعت ســاختمان ادامه داد: 
دولت با حمایت از ســازندگان و انبوه ســازان و مســاعدت و حمایت همه جانبه از قبیل تسهیل 
ضوابط شهرســازی، تامین رایگان زیر ســاخت های شــهری، حذف هزینه های مازاد دولتی و 
ســازمانی، ارائه تســهیالت طبق ضوابط بانک های عامل و ... می تواند، مســکن حمایتی را در 
محدوده های تعیین شــده در بعضی از مناطق کمتر توسعه یافته شــهر ها و بافت های فرسوده 
ایجاد و امکان مشــارکت بخــش خصوصــی را در جهت تولید مســکن تحت عنوان مســکن 
حمایتی فراهــم آورد.عضو انجمن انبوه ســازان اصفهان خاطر نشــان کرد: با ارائــه راهکار های 
 مناسب می توان، مســیر مصرف مسکن حمایتی را به ســمت افراد بدون مسکن و خانه اولی ها 

سوق داد.

نیمی از کتیرای کشور در اصفهان تولید می شود
رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: امسال مجوز 
برداشــت 1۰۰ تن کتیرا را صادر کردیم که این میزان نصف کتیرای تولید شــده در کشــور اســت.

آبتیــن میرطالبی عنوان کرد: کتیــرا، صمغ گیاه گون اســت که در مناطق ســمیرم، تیران و کرون، 
نجف آباد، خوانســار، بوئین و میاندشــت، فریدون شهر و شهرضا برداشــت می شود.رییس اداره 
بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان ادامه داد: امسال مجوز تهیه 1۰۰ 
تن کتیرا از گون زارهای ســطح اســتان را صادر کرده ایم؛ اما میزان دقیق برداشــت صمغ به دلیل 
تغییــرات آب و هوایی قابل پیش بینی نیســت و بهره بــرداران پس از برداشــت محصول به این 
 اداره مراجعه می کنند تا پروانه حمل دریافت کنند و در همین مرحله اختالف برداشــت از قرارداد 

تعیین شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری می گوید نبود سامانه های آبرسانی جایگزین، تامین آب اصفهان را باچالش روبه رو ساخته است؛

دلواپسی هایی از جنس آب

ز  ینده رود پس ا آب خام رودخانه زا مرضیه محب رسول
گذشتن از مخزن سد زاینده رود و عبور از 
حدود 1۰۰ کیلومتر مسیر رودخانه از محل سد انحرافی چم آسمان به 
تصفیه خانه باباشیخعلی منتقل می شود و با پشت سر گذاشتن 
فرآیندی نسبتا گسترده در تصفیه خانه توسط تونل به مخازن شهر 
نتقال می یابد.خشک شدن  اصفهان در شمال، جنوب، و شرق ا
رودخانه زاینده رود طی چند سال گذشته، تامین آب شرب 1۴ 
شهرستان زیر پوشش شبکه اصفهان بزرگ را با مخاطره ای جدی روبه 
رو کرده است، این چالش بزرگ که جمعیتی بالغ بر ۴/۵ میلیون نفر 
را در شرایط فعلی تحت تاثیر قرار می دهد ناشی از عوامل متفاوتی 
است.کارشناسان معتقدند تا زمانی که طرح سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان به بهره برداری نرسد، چالش تامین آب شرب در استان 
اصفهان پایانی نخواهد داشت، طرحی که طی سال های گذشته با 

مشکالتی، چون نبود اعتبارات الزم مواجه بوده است.
 عبدالرسول صفری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان 
گفت: با توجه به وابستگی شدید سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ 
به رودخانه زاینده رود جهت تامین آب شرب ۸۰ درصد از جمعیت 

استان و حتی آب شرب بخش هایی از استان های یزد و مرکزی و 
نبود سامانه های آبرسانی جایگزین، تامین آب استان یک چالش 
غیرقابل انکار است. وی ادامه داد: از طرفی کاهش آب دهی چاه های 
لی های متعدد در سال های اخیر به  حذف شده بر اثر خشکسا
مشکالت آب شرب اصفهان دامن زده است، از سوی دیگر شاهد 
تداوم و پایداری بلند مدت تامین آب شرب به اصفهان و مناطق 
 همجوار بوده ایم که تامین آب استان اصفهان را با تهدید و مخاطره

 مواجه کرده است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان بیان کرد: وجود 
صنایع بزرگ صنعتی و نظامی که تولیدات آن ها در سطح ملی و نوع 
محصوالت آن از گروه کاال های استراتژیک برای کشور است و منافع 
آن نه تنها در محدوده استان اصفهان بلکه در برنامه ها و سیاست های 
اقتصادی و صنعتی کشور تعریف شده  ، اهمیت تامین آب استان 
با اولویت آب شرب سالم را دو چندان کرده است.صفری افزود: در 
سال های اخیر مطالعات کارشناسی جامعی در خصوص تامین آب 
شرب استان از منابع و مسیر های مختلف انجام گرفته و طرح های 
اجرایی در مقاطع زمانی کوتاه مدت و بلندمدت پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: از جمله طرح های پدافندی کوتاه مدت در دست اجرا 
به پروژه هایی، چون مدیریت فشار آب، هوشمند سازی شبکه های 
آبرسانی، اصالح و بازسازی شبکه های آبرسانی و رفع منافع هدر رفت 
آب شرب، افزایش سامانه های تصفیه و بهره وری از پساب فاضالب 
شهر ها به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز صنایع استان می توان 
اشاره کرد.همچنین  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: تا زمانی که سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار نشود 
در تامین آب شرب دچار مشکل هستیم؛ اما پیش بینی می شود 

بخشی از این طرح، سال آینده وارد مدار شود.
 امینی،  ادامه داد: شرکت آب منطقه ای اصفهان متولی اجرای پروژه 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است، با این وجود شرکت آب 
و فاضالب به عنوان بهره بردار این پروژه بخشی از تامین مالی آن را 
انجام داده و در حال اجرای لوله های 1۴۰۰ این پروژه است.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی 
ساختمان سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ بیان کرد: در حال 
حاضر بحث لوله گذاری و تامین تجهیزات این طرح در حال پیگیری 
است و مدیریت استان در نظر دارد بخشی از سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ را از سال آینده وارد مدار کرده و از این طریق مصرف 

آب را مدیریت کند.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز اظهار کرد: طرح توسعه 
آبرسانی به 1۴ شهرستان استان اصفهان )سامانه دوم آبرسانی( 
سامانه ای مکمل و در کنار طرح های موجود است به گونه ای که 
کمبود های آب شرب اصفهان و شهرستان های اطراف را که سامانه 
فعلی به تنهایی قادر به تامین آن نیست تا افق ۳ دهه آینده تامین کند. 
مسعود میرمحمد صادقی ادامه داد: در واقع سامانه دوم آبرسانی، 
تامین کننده کمبود آب شرب جمعیت بیش از ۶ میلیون نفری تحت 
پوشش این طرح است که سامانه آبرسانی موجود اصفهان به تنهایی 
قابلیت تامین آن را نداشته و این کمبود از طریق یک تونل انتقال آب 
 و اجزای دیگر شامل تصفیه خانه و خطوط لوله و مخازن ذخیره آب

 جبران خواهد شد.
حال باید دید با پیگیری و مطالبه گری نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی و مسئوالن ذی ربط، اعتبارات الزم جهت بهره برداری 
و تکمیل سامانه دوم آبرسانی اصفهان در زمان مقرر در نظر گرفته 
می شود یا خیر.شاید دیگر مردم استان اصفهان با مشکل تامین 
آب شرب دست و پنجه نرم نکنند؛ مشکلی که در شهرستان ها و 

روستا های این استان یک بحران غیرقابل انکار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: توسعه روابط با کشــورهای عضو اکو می تواند 
گردشــگری فرهنگــی را در اصفهان رونق بخشــد.

سید حسن قاضی عسگر با اشــاره به توسعه روابط 
اقتصادی ایران با کشــورهای عضو اکو اظهار داشت: 
با حضــور رییس موسســه فرهنگی اکــو در ایران و 
استقبال وی از توسعه روابط کشــورهای اکو به ویژه 
تاجیکستان، گردشگری فرهنگی در اصفهان توسعه 

می یابد.وی افزود: مقرر شد نخستین شماره نشریه 
تخصصی فرهنگی اکو هریتیج بــه معرفی اصفهان 
بپردازد که ازنظر فرهنگی مهم اســت و با توزیع این 
نشریه در کشورهای عضو اکو اصفهان بیش از پیش 
معرفی می شود.معاون اقتصادی استانداری اصفهان 
اشــاره ای هم به برگزاری نخستین جلسه اصفهان و 
اکو در پایتخت هم گریزی زد و افزود: در این جلسه 
کمیته های مشــترک اعم از گردشــگری فرهنگی، 
گردشــگری سالمت، فرش دســتباف و گردشگری 
هنری و تاریخی تشــکیل و برنامه هایی در شــورای 
عالی اصفهان و اکو مصوب شد.وی افزود: مقررشد 
جلسات شورای عالی اصفهان و اکو به صورت ماهانه 
برگزار شود و هیئت ایرانی متشکل از بخش خصوصی 

به پایتخت تاجیکستان سفر کند و تورهای گردشگری 
مســتقیم ایران-دوشــنبه برقــرار شــود و پیمان 
گردشگری اصفهان با ده شهر تاریخی کشورهای عضو 
اکو تهیه و در آینده نزدیک امضا شــود.قاضی عسگر 
با اشاره به اینکه خانه دوســتی اصفهان با کشورهای 
عضو اکو در اصفهان راه اندازی می شود، تصریح کرد: 
نمایشگاه دائمی صنایع دستی کشورهای عضو اکو در 
اصفهان افتتاح می شود و همچنین فروشگاه صنایع 
دستی ایرانی هم در شهر دوشنبه دایر خواهد شد.وی 
اضافه کرد: شهرداری هم دفتر همکاری کشورهای اکو 
با اصفهان را دایر می کند و شب های فرهنگی اصفهان 
با موسسه فرهنگی اکو با همکاری شهرداری اصفهان 

در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد. 

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:

توسعه روابط با اکو؛ بستر شکوفایی گردشگری اصفهان

خبر روز

فروش فوق العاده 1۵0 هزار دستگاه خودرو با یک شرط جدید
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه  در شش ماه دوم سال، 1۵۰هزار خودرو توسط دو خودرو ساز 
به فروش می رسد تاکید کرد که در زمان ثبت نام 1۰ درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.  جعفر 
سرقینی افزود: ایران خودرو 11۰ هزار و سایپا ۴۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال ، پیش فروش و 
فروش فوق العاده در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.وی ادامه داد: با توجه به این که همچنان 
نحوه توزیع از طریق قرعه کشی است برای کسانی که ثبت نام می کنند شرط خاصی در نظر گرفته 
شده است که در زمان ثبت نام 1۰ درصد مبلغ را در حسابی واسطه قرار دهند.سرپرست وزارت صمت 
تاکیدکرد: این کار با هدف این که، کسانی که واقعا نیاز به خرید خودرو دارند اقدام به ثبت نام کنند 
ایجاد شده است و در واقع می خواهیم از این که برخی افراد، می خواهند شانس خود را برای دریافت 

خودرو امتحان کنند، جلوگیری کنیم.

 تسهیالت خرید کاالی خانگی بازنشستگان به زودی 
کلید می خورد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با کامل شدن فرآیندهای مالی و اداری، طرح ارائه 
تسهیالت خرید کاالی خانگی به بازنشستگان کشوری به زودی آغاز می شود. اکبر افتخاری  با اشاره 
به جزییات اجرای این طرح یادآور شد: سه بسته یک میلیون و دویست هزار تومانی شامل یک ماه 
خرید، یک ماه تنفس و چهار ماه بازپرداخت اجرا شده که با اتمام مرحله دوم آن در پایان شهریورماه، 
مرحله سوم آن نیز استمرار دارد و این طرحی بود که اعتبار آن روی کارت نقدی بازنشستگان شارژ 
شــده و خود این موضوع یک نوآوری در صنعت بانکداری و ارائه خدمات رفاهی اعتباری در کشور 
محسوب می شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه اجرای طرح یاری، بقیه 
سازمان ها و صندوق ها را هم عالقه مند کرده تا این طرح را برای مشترکان خود نیز اجرا کنند، ادامه 
داد: هم اکنون نیز هم فروشگاه رفاه درگیر ارائه خدمت به سایر صندوق ها و سازمان ها شده و هم 
بانک صادرات. بنابراین، طرح یاری امروز تبدیل به یک مدل شده برای سایر سازمان ها تا با این نوع 
کار خدمت جدیدی ارائه دهند. وی تصریح کرد: در ادامه بسته های رفاهی و خدماتی که برای توسعه 
قدرت خرید بازنشستگان در حال انجام است، تقریبا هر دو هفته یک بار یک طرح جدید معرفی 

می شود و تالش شده با پیامک و سایر ابزار، اطالع رسانی الزم انجام شود.

قیمت مصوب تخم مرغ هر شانه حدود 26 هزار تومان
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمهیدات الزم در نظر گرفته شده تا قیمت تخم مرغ به حالت تعادل 
بازگردد، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، قیمت هر شــانه تخم مرغ 1۸۰۰ گرمی برای مصرف 
کننده حدود ۲۶ هزارتومان خواهد بود.کاظم خاوازی اظهار داشــت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، 
قیمت تخم مرغ از درب مرغداری هر کیلو 1۲ هزار تومان، قیمت برای مصرف کننده هر کیلو 1۴/۵۰۰ 
تومان و عوارض صادراتی به ازای هر کیلو ۲/۵۰۰ تومان تعیین شــد.وزیر جهاد کشــاورزی افزود: 
بنابراین قیمت هر شانه تخم مرغ 1۸۰۰ گرمی برای مصرف کننده حدود ۲۶ هزارتومان خواهد بود.

کاظم خاوازی اظهار داشت: در کشور به اندازه کافی تولید تخم مرغ داریم و ساالنه یک میلیون و ۳۰ 
هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که ۶۰ هزار تن آن مازاد بر مصرف داخلی است.وزیر جهاد 
کشــاورزی ادامه داد: در هفته های اخیر، تقاضای صادرات زیاد بوده و صادرات بی رویه بازار تخم 
مرغ را به هم ریخته و موجب افزایش قیمت شده است.وی گفت: در همین راستا رییس جمهوری 
به معاون اول دســتور پیگیری دادند و در نهایت مقرر شد صدور مجوز صادرات تخم مرغ در اختیار 
وزارت جهادکشاورزی باشــد تا بین تولید و صادرات توازن ایجاد شود.وزیر جهاد کشاورزی افزود: 
 در همین راســتا صادرات تخم مرغ به میزانی صورت می پذیرد که قیمت تخم مرغ در بازار داخلی 

متعادل شود.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه صنف اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان:اخبار

2۵ درصد از ساندویچ فروشی های اصفهان، پروانه کسب ندارند
رییس اتحادیه صنف اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان گفت: در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از واحدهای صنفی اغذیه و ساندویچ فروشی در اصفهان پروانه کسب ندارند.

سیدمصطفی موسوی در تشریح آخرین حمایت های اقتصادی دولت از اصناف آسیب دیده از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: تسهیالت به واحدهای 
صنفی فعال و دارای پروانه کسب در اصفهان پرداخت شده است.وی در پاسخ به اینکه آیا واحدهای صنفی ساندویچ فروشی قادر به فعالیت تا پیش از اخذ پروانه 
کسب هستند، افزود: پروانه کسب برخی از واحدهای صنفی اغذیه و ساندویچ فروشی اصفهان که هم اکنون فعال هستند، هنوز آماده نشده است.رییس اتحادیه 
صنف اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان اضافه کرد: این واحدهای صنفی در بازه زمانی یک تا دو ماه پیش به جمع این اتحادیه اضافه شده اند و در حقیقت تعداد 
واحدهای صنفی ساندویچ فروشی در اصفهان در بازه زمانی یک تا دو ماه گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.موسوی ادامه داد: البته همزمان با افزایش 
۲۵ درصدی واحدهای صنفی این اتحادیه در بازه زمانی مذکور ۲۵ درصد از واحدهای صنفی فعال اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان فعالیت خود در بستر 

بازار را به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بهای مغازه و کاهش تقاضا برای خرید غذا که ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده، متوقف کرده اند.

واپسین روزهای 
برداشت گوجه از 

مزارع ایران
برداشت گوجه در حالی به روزهای 
پایانی خــود نزدیک می شــود که 
گوجه کاران امســال با مشــکالت 
عدیده ای از جمله وجــود دالالن، 
تعطیلی کارخانه رب اسدآباد و عدم 
خرید حمایتی دولت، قیمت پایین 

محصول روبه رو بودند.

وز عکس ر

مدیرکل پست استان:

اصفهان، مرکزثقل مبادالت 
پستی شمال-جنوب و 

شرق-غرب می شود
مدیرکل پست استان اصفهان از راه اندازی 
هاب پستی مرکزی کشور در مرکز مکانیزه 
اصفهان خبر داد.حمید باقری ضمن اشاره 
به راه اندازی هاب پستی مرکزی کشور در 
مرکز مکانیزه اصفهان گفت: با هدف افزایش 
سرعت جابه جایی و ضریب ایمنی مرسوالت 
و برای تمرکز زدایی از مرکز تجزیه و مبادالت 
تهران، هاب پستی مرکزی کشور در اصفهان 
آغاز به کار کرد.وی افزود: اصفهان در چهارراه 
ارتباطی و کریدور شمال به جنوب و غرب به 
شرق کشور قرار دارد و مرکز مبادله پستی 
۸ استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، یزد، کرمان، فارس، خوزستان، 
مرکزی و همدان است.باقری ادامه داد: با 
راه اندازی این مرکز، هرروز مبادله خطوط 
بین استانی اصفهان – مشهد، اصفهان – 
تبریز، اصفهان – اهواز و اصفهان – شیراز به 
صورت رفت و برگشت انجام می شود که باعث 
کاهش ترافیک وارده مرسوالت به تهران 
می شود، به عنوان نمونه در همین مدت کوتاه، 
از ارسال حدود ۲۸۰۰۰ کیسه و امانت به تهران 
جلوگیری شد.وی، دیگر دستاوردهای این 
هاب را افزایش ضریب ایمنی مرسوالت، کمک 
به پدافند غیرعامل شرکت، ظرفیت سازی 
خطوط و افزایش ترافیک و سرعت سیر 
مرسوالت، اصالح فرآیند های پستی و افزایش 
رضایت مندی مشتریان دانست و اضافه کرد: 
تسریع روند رهسپاری، نقش مهمی در توسعه 
اقتصادی و رونق کسب و کارها خواهد داشت.
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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری :

101 برنامه شاخص در هفته گرامیداشت دفاع 
مقدس اجرا می شود

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس چهارمحال و بختیاری 
در نشست خبری دبیر ستاد بزرگداشــت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هزار و 40 برنامه از سوی ادارات حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان ها ارسال شده و 101 برنامه شاخص 
طی هفته دفاع مقدس در سراسر استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

منوچهر ذوالفقاری افزود: همزمان با نخستین روز از هفته گرامیداشت دفاع 
مقدس، دیدار و تجلیل مقام عظمای والیت از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس 
به صورت ویدئوکنفرانس با یک میلیون نفر پیشکسوت کشور که 18 هزار نفر 
آنان از استان چهارمحال و بختیاری هستند، در سالن شهید آوینی دانشگاه 
شهرکرد برگزار می شود.مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط کرونا و عدم انجام رژه پیاده، 
عنوان داشت: در ابتدای روز 31 شهریور امسال، رژه موتوری نیروهای مسلح و 
کمک های مومنانه انجام می شود.ذوالفقاری با بیان اینکه در آخرین روز هفته 
دفاع مقدس تجلیل از پیشکســوتان دفاع مقدس در ادارات و نهادها انجام 
می شود، ادامه داد: تجلیل از 16 پیشکسوت میعادگاه های نمازجمعه و مساجد 
نیز انجام می شــود.وی بیان کرد: افتتاح فاز اول مرکز فرهنگی و موزه دفاع 
مقدس شهرکرد و برپایی نمایشگاه دستاوردهای مقاومت و دفاع مقدس در 
این مرکز فرهنگی، همزمان با هفت مرکز فرهنگی دیگر در کشور با حضور رییس 
مجلس شورای اسالمی  به وسیله ویدئوکنفرانس نیز طی هفته دفاع مقدس 

اجرا می شود. ذوالفقاری خاطرنشان کرد: آیین غبارروبی و عطرافشانی قبور 
مطهر شــهدای اســتان و رونمایی از 10 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس، 
برگزاری یادواره های شــهدا، نواختن زنگ مقاومت در مــدارس و فراخوان 
جشنواره مجازی )روایت قلم( از  مهم ترین برنامه های هفته گرامیداشت دفاع 
مقدس در استان است.وی با اشاره به اهمیت نام گذاری خیابان ها و کوچه ها 
با اسامی شهدا تصریح کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به 
عنوان مدعی العموم دفاع مقدس حق شــکایت از تحریف گران نام و عنوان 
شــهدا در تابلوی کوچه و خیابان ها را دارد.ذوالفقاری، مقابله جامعه پزشکی 
و پرستاران در برابر ویروس کرونا را یکی از رشادت های برگرفته از ارزش های 
دفاع مقدس خواند و تشریح کرد: کشورهایی که ادعای مدرن بودن و مدرنیته 
داشتند در ابتدای شیوع ویروس کرونا، ماسک و مواد ضدعفونی را از همدیگر 
سرقت می کردند ، به فکر سالمت جامعه نبودند و حتی سالمندان را بی نیاز از 
لوازم بهداشتی می دانستند اما ملت ما از هیچ تالشی دریغ نکرد و حتی افراد 
بی بضاعت را شناسایی و کمک مومنانه به آن ها اهدا کردند.وی در پایان اضافه 
کرد: فرهنگ  نوع دوستی، خدمت گزاری، ایثار، کوشش  مجاهدانه برگرفته از 
دوران دفاع مقدس اســت و نباید اجازه دهیم این فرهنگ ضعیف شود چرا 
که افرادی در داخل و خارج برای تضعیف فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس 
تالش می کنند و برخی از آثار و صحنه های آن را خشونت تلقی کرده و تالش 

می کنند حتی در کتاب ها اثری از دفاع مقدس نباشد.

افتتاح 8 خانه هالل در چهارمحال و بختیاری 
همزمان با سراسر کشور، هشــت خانه هالل به صورت ویدئوکنفرانس در مناطق مختلف استان 
چهارمحال وبختیاری روز پنجشنبه افتتاح شد.مدیرکل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری 
گفت: این خانه های هالل در شهرســتان های اردل، کیار، کوهرنگ، سامان، لردگان و فارسان با 
همکاری داوطلبان جمعیت هالل احمر افتتاح شد.ســید احمد مرتضوی فرد روز پنجشــنبه در 
حاشیه افتتاح این خانه های هالل افزود: این خانه های هالل در روستاهایی که خطر پذیری بیشتر 
داشته باشند و در مراکز روستاها و بخش های دارای جمعیت باال ،فعال می شوند.وی با اشاره به 
اینکه 100 خانه هالل تا پایان سال در استان فعال می شود ، گفت: تاکنون ۲۵ خانه هالل در استان 
فعال شده است.مرتضوی فرد اظهارداشــت: ارائه آموزش امدادگری و مواجهه با بحران، حوادث 
و آموزش همگانی به گروه های ســنی مختلف،  ارائه آموزش در زمینه افزایش تاب آوری در برابر 
حوادث و پاسخگویی مناسب در امر امدادرسانی در حوادث و بالیا از اهداف راه اندازی خانه های 

هالل است.بیش از 10 هزار نفر در چهارمحال وبختیاری داوطلب جمیعت هالل احمر هستند.

اجرای طرح »هر روستا یک مهارت« در چهارمحال و بختیاری
طرح »هر روستا یک مهارت« با هدف توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق روستایی در 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.فرانک کبیری، مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح هر روستا یک مهارت با هدف توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق روستایی 
در گام نخســت با انتخاب یک روستا در هر یک از شهرســتان های 10 گانه اســتان وارد مرحله 
اجرایی می شود.وی افزود: برهمین اساس مقرر شده است تا فرمانداران شهرستان های 10 گانه 
با معرفی یک روستا که دارای ظرفیت مشخص در حوزه اشــتغال و کارآفرینی باشد، شناسایی 
و به فنی و حرفه ای استان معرفی کنند.کبیری اضافه کرد: این طرح در ابتدا در هر شهرستان در 
یک روستا اجرا می شود و در گام بعدی روستا های بیشتری در این طرح مشارکت داده می شود.

وی ادامه داد: با ارائه آموزش های الزم به مردم عالقه مند روســتایی، بــرای افرادی که موفق به 
کسب مدرک شوند تسهیالت بانکی درنظر گرفته می شود تا بتوانند از این طریق برای خود کسب 

و کاری راه اندازی کنند.

انتخاب شعار »ایمنی کارکنان خدمات سالمت« برای روز 
جهانی ایمنی بیمار

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، با اشاره 
به نام گذاری 1۷ ســپتامبر به عنوان روز جهانی ایمنی بیمار از سوی ســازمان جهانی بهداشت از 
سال ۹8 ، از انتخاب شــعار»ایمنی کارکنان خدمات ســالمت« برای این روز در سال جاری خبر 
داد. فریدون رحمانی افزود: هر ساله روز جهانی ایمنی بیمار، به منظور کاهش صدمات و آسیب 
های وارده به بیماران با تاکید بر 3محور برگزار می شــود.وی، از جمله محورهای مورد تاکید، به 
ارتقای سطح آگاهی و توانمندســازی و جلب مشــارکت بیماران و جامعه در ارتقای پیامدهای 
خدمات ســالمت اشــاره داشــت. رحمانی، ایجاد فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی با ترغیب گزارش دهی وقایع ناخواسته ایمنی بیمار و سازمان دهی مدیریت خطر واکنش 
و پیشگیرانه را از دیگر محورهای 3گانه برشــمرد.وی گفت: نقش سیاست گذاران و دولتمردان 
در ایجاد خط مشی ها و استراتژی های مناســب جهت ارائه خدمات بیمار، سومین محور مورد 
تاکید در راستای کاهش صدمات و آسیب ها به بیماران است.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد اظهار داشت: در راســتای ارتقای ایمنی بیماران ضمن انجام بازدیدهای مدیریتی ایمنی 
بیمار، تقدیر از کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار و فعاالن این حیطه در بیمارستان ها ، تهیه و 
توزیع پوستر و آموزش با موضوع ایمنی بیماران، کارکنان و کرونا، بر گزارش دهی وقایع ناخواسته 

و پیشگیری از آنها در مراکز درمانی استان نیز تاکید شده است.

بام ایرانخبر خوان
شنبه  29  شهریور   1399 / 1  صفر  1442/ 19  سپتامبر  2020/ شماره 3072
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مفاد آراء
6/132 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیــن تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره هــای ذیل هیات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باســتاد اســناد رســمی مالکیت مشــاعی 
و اســناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعــارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور اســناد مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظــرف مدت یک 
 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند . 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
 اســناد مالکیت صادر خواهد شــد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعــه متضرر به

 دادگاه نیست . 
پرونــده   کالســه    139960302018000551 شــماره  رای  بــر  برا
1392114402018001333 آقای سیدمحمدســجادی موحد   فرزند ســیدفضل اهلل  
بشماره شناســنامه 9599 صادره از دولت آباد  نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 273  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 101 اصلی واقع در دولت آباد  
بخش 16 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از آقای سیدمصطفی نریمانی زمان آبادی 

)سید مصطفی سجادی نسب( 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/13

م الف : 981065 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

6/133 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعیــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شــماره هــای ذیل هیات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
دولت آبــاد برخــوار بخــش  16 ثبت اصفهــان باســتاد اســناد رســمی مالکیت 
مشــاعی و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بالمعارض 
متقاضیــان ذیل محــرز گردیده اســت لــذا طبق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیف 
 وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور

 اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
 مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نیست . 
پرونــده  کالســه   139960302018000691 شــماره  رای  بــر  برا
1398114402018000048  آقای محمود حاجی زرگر باشی فرزند غالمعلی بشماره 
شناسنامه 25313   صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب سوله به مساحت 291 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  
بخش 16 ثبت اصفهان  خریداری بطور مع الواسطه از آقای اسداله سجادیان دهکردی

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/6/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/13

م الف : 980297 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
فقدان سند مالکیت

6/134 شــماره نامه: 139985602033001941-1399/06/12 نظر به اینکه سند 
مالکیت مجاری 5 سهم از 12 سهم یک طاق شب سه شــنبه قنات معروف دیزا پالک 
ثبتی شــماره 68- اصلی ردیف 61 واقع در بخش 9 حوزه ثبتــی نطنز ذیل ثبت 43 در 
صفحه 287 دفتر امالک جلد 20 مجاری به نام حســین حاجی هادی ریسه فرزند علی 
اکبر تحت شماره چاپی 38115 ثبت و صادر گردیده اســت،  سپس خانم آذر خطیری 
فرزند محمد احدی از ورثه مع الواســطه نامبرده بموجب گواهــی حصر وراثت مورخ 
1399/02/07 قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف نطنز حسین حاجی هادی فوت 
ورثه حین الفوتش عبارتند از: فاطمه خانم حاج هادی ریســه و زهرا حسین حاج هادی 
ریسه و حبیب اله حاجی هادی ریســه فرزندان و الغیر ســپس بموجب گواهی حصر 
وراثت 1035 مورخ 1381/06/05 رئیس شــعبه 1102 دادگاه عمومــی تهران زهرا 
حسین حاجی هادی فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از: ذبیح اله، قدرت اله، رحمت اله، 
نبی اله، عصمت، رفعت، شوکت و آذر شــهرت همگی مزرعه خطیری فرزندان و الغیر 
بموجب درخواســت وارده 139921702033001786-1399/06/11 ، منضم به دو 
برگ استشهادیه که امضا شهود  آن به شماره شناسه یکتا 139902155884000230 
و رمز تصدیق 238422 شــماره 67252 مورخ 1399/06/11که بــه تایید دفترخانه 
 اسناد رســمی 7 نطنز رســیده اســت مدعی مفقود شدن ســند مالکیت پالک مرقوم 
در اثر اســباب کشــی مفقود گردیده است و درخواســت ســند مالکیت المثنی ملک 
فوق را نموده اند  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
 ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به 
ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا 
 در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 987639 علی جوانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز
ابالغ رای

6/135 شــماره پرونده : 98 / 728 ش 10 ح  شــماره دادنامه 80 – 27 / 2 / 99 تاریخ 
رسیدگی : 20 / 1 /99 درخصوص دعوی خواهان شرکت بیمه پاسارگارد سهامی عام به 
مدیریت اقای معصوم ضمیری با وکالت پرپرخ نادری توکابادی به نشانی تهران خیابان 
فاطمی نبش هشت بهشت ساختمان شماره 2 بطرفیت خواندگان 1 - اقای اطعم ثابت 
سروســتانی فرزند اکبر 2 - آقای بهنام روشن سروســتانی فرزند فیروز هردو مجهول 
المکان به خواســته مطالبه مبلغ 600 / 811 / 118 ریال بابت اصل خواســته بانضمام 
مطلق خسارات وارده از قبیل هزینه دادرســی حق الوکاله وکیل خسارات تاخیر تادیه از 
زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و اجرای تشــریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید شورا با توجه به بارنامه شماره 813915 مورخ 
18 / 6 / 1393 و قرارداد بیمه مســئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی تحت پوشــش 
بیمه مسئولیت شــرکت موکل به شــماره 384 / 93 / 0-30068/0 /39 و سند تعهد 
نامه غیرمالی دفترخانه اسناد رسمی شــماره 119 اصفهان تحت شماره 18685 مورخ 
 31 / 6 / 1393 آقای اطعم ثابت سروســتانی فرزند اکبر به شماره ملی 5149752614 
و آقای بهنام روشن سروستانی فرزند فیروز به شماره ملی 5149765945 که بموجب 
این ســند خواندگان متعهد گردیــده اند کلیه خســارات به محمولــه کامیون مرقوم 
به شــماره بارنامه 813915 مورخ 93/6/18 را به شــرکت بیمه پاســارگارد پرداخت 

 نمایند و هرگونه ادعا یا اعتراضی را از جانب خودیا قائــم مقام قانونی خود در هریک از 
مراجعه اعم از قضائی یا اداری و غیره را از خود سلب نموده اند و حق هیچ گون اعتراضی 
را نخواهند داشــت که خواهان ارائه کرده اســت که تعهد نامه مذکــور را خواندگان 
امضاء کرده اند و در جلسه شورا حاضر نشــده اند و نیز هیچگون دلیلی که موید برائت 
ذمه خویش نســبت به بدهی خود باشد به شــورا ارائه نکرده اند لذا استناد به تعهد نامه 
 رسمی موصوف مســتندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی مصوبه 1379 رای به 
محکومیت خواندگان بالســویه بــه پرداخت مبلــغ 600/ 811 / 118 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلــغ 000 / 685 / 1 ریــال هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر 
 تادیه وفق شــاخص اعالمی بانک مرکــزی با محاســبه دایره اجــرا از تاریخ تقدیم
 دادخواســت 5 / 11  98 لغایــت زمان پرداخت و حــق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در 
حق خواهان را صادر و اعالم مــی دارد  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ســپس ظرف همیــن مدت قابل تجدید 
 نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرســتان شــاهین شــهر می باشد. 
م الف: 989849 مجتبی رضوانی  قاضی شــعبه دهم محاکم حقوقی شورای حل 

اختالف شاهین شهر 
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

6/136 شماره آگهی: 139903902003000071 شماره پرونده: 139804002003003627 
بــر اســاس پرونــده هــای اجرائــی شــماره 139804002003003627/1 ، 
 139804002003003632/1 ، 139804002003003631/1 ، 139804002003003633/1
، 139804002003003693/1 ، 139804002003004435/1  بــه شــماره بایگانی های 
9805085 و 9805093 و 9805092 و 9805090 و 9805181 و 9806271 تمامــت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 503 فرعی از 4842 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت پانصد و شصت و هشــت متر مربع مورد ثبت شماره 
46526  در صفحه 92 دفتر 355 دفاتر بخش پنج ثبت اصفهــان با مالکیت آقای رضا 
اکبران نجف آبادی فرزند عبداله که برابر نامه های شماره 139885602024006209 
- 1398/08/25و 139985602024005620-1399/06/13  اداره ثبــت اســناد و 
امالک منطقه جنوب اصفهان به نام نامبرده ســابقه ثبت دارد و حدود و مشــخصات 
ششــدانگ پالک مرقوم عبارت است از شــمااًل پی اســت به طول پانزده متر و پنجاه 
سانتی متر )15/50( به شــماره 502 فرعی از 4842 اصلی، شرقًا پی است به طول سی 
و شش متر و شصت سانتی متر )36/60( به شــماره 504 فرعی از 4842 اصلی، جنوبًا  
به طول پانزده متر و پنجاه ســانتی متر )15/50( به خیابان میر، غربًا اول دیواریست به 
طول سی و شش متر و هفتاد ســانتی متر )36/70( به شماره 21 فرعی از 4842 اصلی 
دوم به زمیــن 9 فرعی از 4842 اصلی ) فواصل این دو قســمت دیوار مجاور اســت(. 
ضمنًا حسب گزارش کارشــناس رسمی دادگستری شــرح پالک مرقوم عبارت است 
از ســاختمانی در دو طبقه که اعیانی موجود دارای زیرزمین به مســاحت حدود 20 متر 
مربع بصورت انباری، همکف و طبقه اول به صورت یک منزل مســکونی که جمعًا به 
مســاحت حدود 620 متر مربع و با قدمتی در حدود 40 سال، اسکلت ساختمان با ستون 
 فلزی در ردیف وسط و دیوارهای باربر کناری و ســقف تیرآهن و آجر ضربی می باشد. 
دیوارهای ســالن و کالس هــای درس تا ارتفــاع 1/1 متر دیوارکــوب و بقیه ارتفاع 
 ،mdf سفیدکاری دو گچه و رنگ، سقف اندود دوگچه و رنگ، آبدارخانه دارای کابینت
درب های بیرونی پروفیل آلومینیوم شیشه شــده تک جداره و درب های داخلی چوبی 
است. پالک دارای یک انشعاب آب یک دوم اینچ، انشــعاب فاضالب، یک امتیاز برق 
تک فاز، یک امتیاز برق سه فاز بانضمام امتیاز گاز می باشد. گرمایش محل از دو پکیج 
دیواری و سرمایش آن کولر آبی و اسپیلت سرد و گرم برای مواقع ضروری است. نمای 
ساختمان آجری است که بواسطه استفاده از محل برای دبستان بر روی آن رنگ آمیزی 
و نقاشی شده است. کف کل ساختمان سرامیک و کف حیاط موزائیک و چمن مصنوعی 
می باشد. دســتگاه پله با بدنه اندود دو گچه و رنگ و کف پله ها سرامیک و دارای نرده 
فلزی می باشــد. با توجه به موارد فوق و میزان عرصه و اعیــان و قدمت بنا و موقعیت 
محل و ســایر عوامل موثر و اعیانی در حد قبل از بازســازی ارزش ششدانگ عرصه و 
اعیان و امتیازات پالک ثبتی 503 فرعی از 4842 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مبلغ یکصد و چهل  هفت میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون )147/680/000/000( 
ریال برآورد کــه در نتیجــه ارزش تمامت یک دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و 
اعیان پالک ثبتی مذکور به مبلغ بیســت و چهار میلیارد و ششــصد و ســیزده میلیون 
و ســیصد و ســی و ســه هزار  )24/613/333/000( ریال توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری ارزیابی گردید. طالبین می توانند به آدرس اصفهان خیابان میرفندرسکی 
روبروی بیمارستان ســپاهان جنب دبیرســتان دخترانه فراز که فعال پیش دبستانی و 
دبســتان پســرانه غیرانتفاعی بنیان در آن دایر اســت مراجعه و از مورد مزایده دیدن 
 به عمل آورند.   الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به بدهی های مالیاتی
 و عوارض شــهرداری و غیره  به عهده برنده مزایده است . مزایده از ساعت 9 صبح الی 
12 روز سه شنبه مورخ 1399/07/08 در شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی ابتدای خیابان الهور طبقه چهارم از طریق 
مزایده به فروش می رســد و مورد مزایده تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان پالک ثبتی مذکور از مبلغ بیســت و چهار میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و 
سیصد و سی و سه هزار )24/613/333/000( ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری شروع و به هر شخصی که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شــود.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 
 بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهی در یک نوبت
 در روزنامــه زاینــده رود  چــاپ اصفهــان چــاپ و منتشــر خواهد شــد. توضیحا 
طبــق مــاده 136 آییــن نامــه اصالحــی مفــاد اســناد رســمی ) شــرکت در 
مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی به حســاب 
 ســپرده ثبت  و حضــور خریدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایده اســت
 برنــده مزایده مکلف اســت مابــه التفــاوت مبلغ فــروش را ظرف مــدت 5 روز از 
 تاریخ مزایده به حســاب صنــدوق ثبت تودیع نمایــد و در صورتی کــه ظرف مهلت
 مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد 
 نبوده و بــه حســاب خزانه واریــز خواهد شــد در این صــورت عملیات فــروش از
 درجــه اعتبار ســاقط و مزایــده تجدید می گــردد(. خریــداران جهت شــرکت در 
جلســه مزایده بــا واریــز ده درصــد از کل مبلغ پایــه مزایده به حســاب شــماره 
IR   090100004061013207670192 تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اصفهان و شناسه واریز 998108561161070070570000000000 امکان 
حضور در جلســه مزایده را دارند. شــایان ذکر اســت طبق گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری، بنا بر اظهارات مدیر مدرسه  )مســتاجر ملک( اعیانی ها توسط ایشان مورد 
بازسازی قرار گرفته که فعال به صورت یک مدرســه غیر دولتی مورد استفاده است که 
اعیانی تقریبا در حد ســفتکاری و نازک کاری ها تقریبًا مخروبه بوده که لیست مخارج 
و هزینه ها و اجناســی که برای محل خریده اند را در اختیار دارنــد و محل را در مقابل 
12/800/000/000 ریال و اجاره ماهیانه 60/000/000 ریال در تاریخ 1398/04/01 
رهن و اجاره نموده انــد. م الف: 990644 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اســناد 

رسمی اصفهان 
حصر وراثت

6/137  خانم زهرا گلســتانیان دارای شناســنامه شــماره 1230053972 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  375/99 این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان شمســی آقا میری اردســتانی به شناســنامه 227 
 در تاریــخ 98/12/25 اقامتگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت
 آن مرحوم منحصر است به 1- محسن گلســتانیان فرزند حسن، ش.ش 3954 صادره 
از نطنز متولد 1348/6/28 ، 2- زهرا گلستانیان فرزند محسن، ش.ش 1230053972 
 متولــد 1375/9/20 صــادره از نطنــز، 3- ابوالفضل گلســتانیان فرزند محســن، 
ش.ش 1230069781 متولــد 1378/12/14 صــادره از نطنــز. مرحومــه ورثــه 
 دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه
 آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 991391 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز

اجرای طرح ملی کنترل وزن و 
چاقی دانش آموزان آغاز شد

معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای طرح 
ملی کنترل وزن و چاقی دانش آموزان استان خبر 
داد.خدایار قاسم پور با اشاره به شیوع افزایش وزن 
و چاقی در بین سنین خردســالی و دانش آموزی 
افزود: به منظور جلوگیری از خطرات چاقی و اضافه 
وزن در بروز مشــکالت بهداشتی، سالمتی و شیوه 
بیماری هــای غیرواگیردار این طــرح در مدارس 
استان همزمان با سراســر کشور اجرا می شود.وی 
گفت: این طرح برای جلوگیری از افزایش یا کاهش 
وزن دانش آموزان در ایام کرونایی و خانه نشــینی 
دانش آموزان و کاهش فعالیت بدنی آنها، اجرایی 
می شود.به گفته وی، در این طرح دانش آموزانی که 
در  مدارس حضور دارند، با همکاری مدیر مدرسه، 
سفیران ســالمت و معلمان ورزش قد و وزن آنها 
ارزیابی و توده بدنی شــان مشــخص و در سامانه 
ســناد آموزش و پرورش ثبت می شــود. با اجرای 
این طرح میزان چاقی و اضافه وزن دانش آموزان 
ارزیابی و آموزش هــای الزم به خانواده و همچنین 
خــود دانش آمــوزان در خصوص تغذیــه، تحرک 
فیزیکی، رژیم غذایی ارائه می شود.قاســم پور به 
تهیه محتواهای آموزشــی و کتابچه آموزشی برای 
آموزش اولیا و دانش آموزان اشــاره کــرد و گفت: 
دانش آموزانــی که در مدارس حاضر نیســتند و به 
صورت غیرحضوری آمــوزش می بینند نیز باید قد 
و وزن خود را به معلمــان ورزش ارائه دهند تا پس 
ارزیابی توده بدنی، اطالعات آنها نیز درسامانه ثبت 
شــود.به گفته وی، براســاس ارزیابی و مطالعات 
انجام شــده در ســال ۹۵ به نام »کاسپین« ۲1.۲ 
درصد دانش آموزان کشور دارای اضافه وزن و چاقی 
بودند که برای شناسایی و ارزیابی دقیق این مطالعه 
این طرح در مدارس سراسر کشور اجرا می شود.وی 
با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت :ساعت ورزش 
دانش آموزان در مدارس با رعایت فاصله سه متری 
و در قالب ورزش های فردی انجام می شود و انجام 

ورزش های گروهی در مدارس ممنوع شده است.
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راهکارهایی برای خروج از آلودگی هوای اصفهان
به جهـت کاهـش آلودگی هـوا در اصفهـان، ۱۰۰ دسـتگاه اتوبـوس پـاک وارد چرخه حمـل و نقل 
عمومـی می شـود.مدیرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهـان در گفـت وگو با بخـش خبری 
۲۰ شـبکه اصفهـان دربـاره برنامـه ریزی هـای مربـوط به کاهـش آلودگـی هـوا در آسـتانه پاییز 
گفـت: از پارسـال، دانشـگاه های صنعتـی، اصفهـان و محیط زیسـت کشـور مطالعاتـی را در این 
باره عهده دار شـدند که با جمـع بندی ایـن مطالعات، قرار شـد طرح سـاماندهی و بهینه سـازی 
نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی اجـرا و در مرحلـه اول آن، ۱۰۰ دسـتگاه اتوبـوس پـاک وارد شـهر 
شـود.منصور شیشـه فروش با بیـان اینکه بخش زیـاد ایـن مطالعات بـه توزیع پایدار سـوخت 
یـورو ۴ در جایگاه هـای سـوخت مربـوط اسـت، افـزود: گره هـای ترافیکی، اسـتفاده نکـردن از 
مـازوت در بخش نیـروگاه هـا، سـاماندهی کارگاه هـای گـچ و آجـر و استانداردسـازی خروجی 
 صنایـع آالینده بـا پیگیـری محیـط زیسـت از دیگـر بحث هـای مطـرح شـده در ایـن مطالعات

بوده است.

کمک مومنانه به ایستگاه مدارس رسید
مدیر آموزش و پـرورش ناحیه ۳ اصفهـان گفت: بیش از ۲ هزار بسـته لوازم التحریر آماده شـده 
و هفتـه آینده تقدیـم خانواده هـای نیازمند خواهد شـد، این جلـوه ای از رزمایش کمـک مومنانه 
در ایـن برهـه از زمـان اسـت.نظریان با اشـاره به جزییـات این طـرح ابراز کـرد: رزمایـش اخیر، 
سـومین مرحله اسـت که نخسـتین مرحله آن از ابتدا اسـفند ماه آغاز شـد و بیش از هـزار قطعه 
هدیه بـه ارزش ۱۵۰ هزار تومـان تقدیم خانواده هـای نیازمند شـد، مرحله دوم توزیع بسـته های 
معیشـتی بود که بیـش از ۶۰۰ بسـته توزیع شـد و به تازگی بیـش از ۲ هزار بسـته لـوازم التحریر 
آماده شـده و به زودی تقدیـم خانواده های نیازمنـد خواهد شـد.مدیر آموزش و پـرورش ناحیه 
۳ اصفهان تاکیـد کرد: اقدامـات آموزش و پرورش بر اسـاس مصوبه سـتاد ملی کرونـا پیگیری 
می شـود و با توجه به شـرایط بحران فعلـی، اختیار با خانواده هاسـت و براسـاس میـزان حضور 
دانـش آمـوزان، درب هـای همـه مـدارس بـا حضـور کادر آموزشـی و همچنیـن رعایـت مـوارد 

بهداشـتی بـه روی دانش آموزان باز اسـت.

 مجوز ادامه پروژه سد کوهرنگ 3 فقط »تمدید«
 شده است

روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان چهارمحـال و بختیـاری در واکنـش 
بـه انتشـار مصاحبـه خبـری حجـت ا... غالمـی، معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری 
اصفهـان دربـاره اخذ مجـوز زیسـت محیطی پروژه سـاخت سـد کوهرنـگ ۳ اطالعیـه ای صادر 
کرد.روابـط عمومـی حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان چهـار محـال و بختیـاری، اجـرای کامـل 
تعهـدات را شـرط اساسـی تمدید مجوز از سـوی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور عنوان 
کـرد.در اطالعیـه روابط عمومـی حفاظـت محیـط زیسـت چهارمحـال و بختیـاری آمده اسـت: 
توضیـح حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان در مـورد خبـر منتشـر شـده در رسـانه ها در ارتبـاط بـا 
صحبت هـای حجـت غالمـی، معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری اصفهـان مبنـی بـر 
»اخـذ مجـوز زیسـت محیطـی سـاخت سـد تونـل کوهرنـگ سـوم« بدین شـرح اسـت:مجوز 
زیسـت محیطـی جدیدی بـرای پـروژه سـد کوهرنگ ۳ صـادر نشـده و صرفـا مجوز صادرشـده 
در سـال ۱۳۹۱ بـا تاکیـد بـر رعایـت کامـل تعهـدات قبلـی توسـط معاونـت تخصصـی مربوطـه 
در سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور »تمدیـد« شـده اسـت.همچنین تاکیـد می شـود 
کـه نه تنهـا تعهـدات زیسـت محیطـی قبلـی مجـری طـرح تعدیـل نشـده، بلکـه تمدیـد مجـوز 
 فعالیـت پـروژه، مشـروط بـه اجـرای کامـل تعهـدات قبـل در زمان بنـدی مشـخص صـورت 

پذیرفته است.

با وجود مشاهده کرونا در چندین مورد میان دانش آموزان و معلمان در اصفهان، مسئوالن همچنان مصمم به برگزاری حضوری آموزش ها هستند؛

ضد و نقیض های حضور در مدارس

پریسا سعادت با گذشـت دو هفته از شـروع مدارس در 
سراسـر کشـور همچنـان اعتراضـات و 
حرف و حدیث هـا در مورد رفتـن یا نرفتـن دانش آموزان به مدرسـه 
و برگزاری حضـوری کالس هـای درس ادامـه دارد. بر اسـاس اعالم 
معـاون علـوم پزشـکی اصفهـان،از ابتـدای دوران شـیوع کرونـا، 
بچه هـای زیر ۱۸ سـال بسـتری در مراکز، بـه ۱۶۴۴ نفر رسـیده که از 
این تعـداد تاکنـون ۷۱ نفر جان خود را از دسـت داده اند.در شـرایطی 
که بر اسـاس آمار، اصفهان در شـرایط حـاد کرونایی قـرار دارد حضور 
دانـش آامـوزان در مـدارس اعتراضـات زیـادی را بـه دنبـال داشـته 
اسـت. تصمیم آمـوزش و پرورش بـرای حضـور معلمـان در مدارس 
و دانـش آمـوزان در کالس هـای درس حـاال صـدای نماینـدگان 

مجلس را هم درآورده است. 
مهـدی اسـماعیلی، عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس 
، بـا بیـان اینکـه وزارت آمـوزش و پـرورش در بازگشـایی مـدارس با 
شـتاب زدگی برخـورد کـرد و مجلـس را در تعییـن زمـان بازگشـایی 

مـدارس در جریـان نگذاشـتند، گفت:در شـرایطی کـه درگیـر بیماری 
کرونا هسـتیم و این موضـوع تمام ابعـاد زندگی ما را تحـت تاثیر قرار 
داده اسـت، الزم بـود بـرای بحث آمـوزش دانـش آمـوزان تمهیداتی 

اندیشـیده شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در هیـچ شـرایطی نمـی تـوان چرخـه آمـوزش 
لبتـه قـرار بـر ایـن بـود کـه بازگشـایی  را قطـع کـرد، ادامـه داد: ا
مـدارس بـر اسـاس وضعیـت کرونـا در هـر منطقـه باشـد؛ امـا 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـدون مشـورت بانماینـدگان اعـالم 
حضـوری  کشـور  نقـاط  تمـام  در  مـدارس  همـه  کـه   کـرد 

خواهد بود. 
عالوه بر ایـن الهـام آزاد، نماینده مـردم ناییـن در صفحـه توئیتر خود 
نوشـت: »وزیـر آمـوزش و پـرورش اعـالم کردند حضـور معلمـان در 
مـدارس الزامـی اسـت و معلـم بایـد ضمـن تدریـس مجـازی، بـه 
دانش آمـوز حاضـر در مدرسـه نیـز آمـوزش دهـد. جنـاب وزیـر ۱۶۰ 
دانش آمـوز و ۴۸ معلـم در اسـتان اصفهـان از آغـاز سـال تحصیلـی 

تاکنون بـه کرونـا مبتال شـده اند و یـک دانش آمـوز ۱۰ سـاله در غرب 
اسـتان جان خـود را از دسـت داده اسـت«.

 ایـن بخشـی از اعتـراض هـا نسـبت بـه بازگشـایی و حضـور دانـش 
آموزان در مدارس اسـت؛ صحبت هایی کـه با واکنش علوم پزشـکی 

اصفهـان همـراه بوده اسـت.
 بر اسـاس اعالم رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان، آمار دانش 
آمـوزان و معلمـان مبتال بـه کرونا اسـتخراج شـده و اسـامی در هفته 
اول بازگشـایی مـدارس بـه صـورت محرمانـه بـه آمـوزش و پرورش 
اعالم شـده اسـت و بـا توجه بـه گسـتردگی ابتـال بـه کرونـا، آموزش 
حضـوری دانش آمـوزان بایـد به حداقـل برسـد.طاهره چنگیـز اظهار 
کـرد: آماری کـه توسـط معاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی ارائه 
شـد، آمـار درسـت و مربـوط بـه هفته هـای دوم و سـوم شـهریورماه 

اسـت.
وی تاکیـد کـرد: در ایـن دو هفتـه مـدارس بـه طـور کامل بازگشـایی 
نشـده بـود و ایـن افـراد در محیط مدرسـه بـه کرونـا مبتال نشـده اند.

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان، تصریـح کرد: متعهـد بودیم 
اگـر دانش آمـوز و معلمـی یـا خانـواده ایـن دو گـروه تسـت کرونای 
مثبـت داشـتند این موضـوع را بـه آمـوزش و پـرورش اعـالم کنیم تا 
از حضـور آنها در مدرسـه خـودداری شـود و ایـن افـراد عامـل انتقال 

نباشـند.
چنگیـز بـا اشـاره بـه اینکـه بـه هیـچ عنـوان مخالـف امـر آمـوزش و 
بازگشـایی مـدارس نیسـتیم، گفـت: آمـوزش و پـرورش در کشـور 
باید بـه کار خود ادامـه دهد و سـرمایه های انسـانی کشـور نباید وقت 
خود را بـدون آموزش هـدر دهند؛ اما انتشـار ایـن آمار بـه دلیل دقت 
بیشـتر مـدارس در خصـوص رعایـت دسـتورالعمل های پیشـگیری 
و مقابلـه بـا کروناسـت. آمـوزش و پـرورش و متولیـان اداره اسـتان 
در حالـی همچنـان بـر تصمیـم خـود مبنـی بـر بازگشـایی مـدارس 
مصمم هسـتند کـه هـر روز آمـار و تلفـات ناشـی از کرونـا در اصفهان 
 بیشـتر شـده و وضعیت بر اسـاس آنچه پزشـکان هشـدار مـی دهند

 بحرانی است. 
اگـر چه آمـوزش و پـرورش اعـالم کـرده کـه تمهیـدات بهداشـتی در 
مـدارس را رعایـت خواهد کـرد و نظـارت کافی بـر آن وجـود دارد؛ اما 
در نهایـت نمـی تـوان بـا توجـه بـه تجمـع دانـش آمـوزان در مدارس 
 از بـروز و سـرایت ایـن بیمـاری آن هـم در محیـط هـای کوچـک 

جلوگیری کرد.

با مسئولان جامعه

رییس بیمارســتان فوق تخصصی شهید صدوقی 
اصفهان گفــت: جدای از سیاســت گــذاری های 
کشــوری، در اصفهان تاکید خاصی بر خوب جلوه 
دادن اوضاع و وضعیت بحرانی اســت این درحالی 
است که استان اصفهان دچار بحران است.سیدرضا 
مرتضویان ادامــه داد: افراد زیادی فــوت کرده اند 
که تاکنون این آمار سابقه نداشته است و این آمار 

جدای از دو سری مرگ و میر است که حساب نمی 
کنیم، برخی از مرگ و میرها بیماران کرونایی هستند 
که جرات حضور در بیمارستان ها را ندارند و برخی 
دیگر بیماران غیــر کرونایی که عمل های جراحی و 
درمان روی آن ها انجام نمی شــود.وی افزود: بی 
تفاوتی در زمینه کرونا در بین مردم ایجاد شــده و 
ترس اولیه از بین رفته اســت؛ با همه این شرایط و 
هشدارهایی که اعالم می شود به تذکرات گوش نمی 
کنند. در همین مدت کوتاهــی که مدارس با نصف 
ظرفیت باز شده، طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان معلمان و دانش آموزان درگیر کرونا شده 

اند.رییس بیمارستان فوق تخصصی شهید صدوقی 
اصفهان تاکید کرد: تا امروز من ندیدم که کسی در 
اصفهان چالش و تنشی ایجاد کند تا مردم مقداری 
در این زمینه با حساســیت بیشتری فعالیت کنند؛ 
شــرایط جامعه ما در زمینه کرونا بحرانی اســت و 
بسیج جامعه پزشــکی باید در این زمینه به صورت 
پویا ورود کند. وی در پایان اظهار داشــت: بســیج 
هرکجا نیاز باشــد می تواند از بسیجیان خود برای 
این اهداف استفاده کند، باید از این ظرفیت عظیم 
اســتفاده کنیم تا حداقل بتوانیم تا حدودی در بین 

مردم این روند بی تفاوتی را اصالح کنیم.

 تاکید عجیب بر خوب جلوه دادن وضعیت بحرانی
در اصفهان! 

مراسم تشییع چهارمین 
پزشک مدافع سالمت 

اصفهان
 مراســم تشــییع چهارمین پزشک شهید 
مدافع سالمت در اصفهان، دکتر حسن ابن 
شهیدی متخصص قلب و عروق پنجشنبه 
۲۷ شهریور، با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی و با حضور رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی و همــکاران این 
شــهید واالمقام در مرکز آموزشی و درمانی 

الزهرا)س( اصفهان برگزار شد. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 تشکیل گروه های ویژه جهت برخورد سریع با اراذل و
 اوباش در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از تشــکیل گروه های ویژه ای به منظور برخورد سریع، منسجم و 
قاطع با اراذل و اوباش در اصفهان خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری گفت: گروه های ویژه ای به 
منظور برخورد سریع، منســجم و قاطع با اراذل و اوباش شروری که باعث ایجاد نا امنی ، مزاحمت 
و سلب آسایش شهروندان می شــوند ، در اصفهان تشکیل شده اســت.وی اظهار داشت: در پی 
مشکالتی که عده ای از افراد شرور، قانون گریز و زیاده خواه برای مردم عزیز و شریف ایجاد کرده و 
موجبات نارضایتی آنها را فراهم آورده بودند، قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش در 
ناجا تشکیل شد که همزمان با سراسر کشور این قرارگاه فعالیت خود را از یک ماه گذشته در استان 
اصفهان نیز آغاز کرد.ســردار میرحیدری با بیان اینکه در بررســی های صورت گرفته مشخص شد 
بسیاری از افرادی که باعث سلب آسایش شهروندان می شوند، دارای سوابق متعدد کیفری هستند، 
افزود: عده ای از این افراد هم که به دلیل شــیوع ویروس کرونا براســاس رأفت اسالمی از زندان 
مرخص شده بودند، مجددا دست به اقدامات شرارت آمیز و سلب آسایش شهروندان زده بودند.این 
مقام ارشد انتظامی ، از راه اندازی گروه های ویژه ای به منظور شناسایی و دستگیری سریع اراذل و 
اوباش و  تحویل آنان به مراجع قضایی خبر داد و گفت: به تمامی یگان های انتظامی و پلیس های 
تخصصی ابالغ شده که این مجرمان در کلیه سطوح مورد رصد قرار گرفته و نسبت به جلب و تحویل 
آنها به مراجع قضایی اقدام کنند که تا به امروز تعدادی از این افراد دستگیر و تعدادی نیز در دستور 

یگان های انتظامی قرار دارند که به زودی آنها را هم دستگیر و تحویل مراجع قضایی خواهیم داد.

دستگیری عامل هتک حرمت در فضای مجازی 
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری عامل هتک حرمت و نشر اکاذیب در فضای مجازی در 
کاشان خبر داد.حسین بساطی با اشاره به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین خانواده ها و اثرات مثبت 
و منفی آن اظهار داشت: متاســفانه برخی از افراد از این فضا سوءاســتفاده کرده و در فضای مجازی به 
نشر اکاذیب علیه دیگران و توهین به آنها می پردازند.وی با بیان اینکه ماموران پلیس فتا فضای مجازی 
شهرستان را رصد و با کوچک ترین اقدامی که موجب هتک حرمت شهروندان شود برخورد می کنند، ابراز 
داشت: چندی پیش یکی از شهروندان کاشانی با مراجعه به پلیس فتا از فردی شکایت کرد که در فضای 
مجازی علیه او به نشر اکاذیب و هتک حیثیت می پرداخت.فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه 
بنا به اظهارات شاکی فرد هتاک با استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به اعمال مجرمانه خود کرده 
است، تصریح کرد: این موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای نیروی انتظامی شهرستان کاشان قرار 

گرفت و بعد از یک سری اقدامات فنی، فرد هتاک شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی بازداشت شد.

اینترنتی شدن تعویض پالک در اصفهان 
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت:از امروز، تعویض پالک در اصفهان اینترنتی انجام می 
شود و بدون نوبت اینترنتی خدماتی ارائه نخواهد شد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به اینکه 
خدمات تعویض پالک در اصفهان فقط اینترنتی انجام می شــود، اظهار داشت: خدمات تعویض 
پالک در مراکز شماره یک و دو کالن شهر اصفهان فقط به صورت اینترنتی انجام می شود.وی افزود: 
شهروندان به هیچ عنوان بدون نوبت اینترنتی به مراکز تعویض پالک مراجعه نکنند.رییس پلیس 
راهور استان اصفهان با بیان اینکه هر شخص بر اســاس شماره ملی و شماره تلفن همراه که به نام 
شخص باشد مجاز به دریافت یک کد کاربری است، تصریح کرد: درج آدرس محل سکونت متقاضی 
در فیلد مربوطه الزامی است. هر فرد از زمان نوبت دهی به مدت یک ساعت فرصت مراجعه به مراکز 

را خواهد داشت؛ در غیر این صورت با ارسال پیامک نوبت وی لغو می شود.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

ناجا

 راهیان نور مجازی 
برپا می شود

چهره روز

مســئول ســازمان اردویی راهیان نور سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج( گفت: با توجه به 
شرایط حاصل از بیماری کرونا و عدم برگزاری 
اردوهــای راهیان نور به خصــوص در منطقه 
کردستان، در تابستان امســال برنامه ریزی 
شد تا در شــبکه های مجازی، اردوی راهیان  
نور را ایجاد کنیم.عباس محمدی در خصوص 
برگزاری اردوی راهیان  نور به صورت مجازی 
در مناطــق عملیاتی غرب کشــور، بیان کرد: 
با توجه به شــرایط حاصل از بیمــاری کرونا 
و عــدم برگــزاری اردوهــای راهیــان نور به 
خصوص در منطقه کردســتان، در تابســتان 
امسال برنامه ریزی شد تا بتوانیم با توجه به 
شرایط پیش آمده، در شــبکه های مجازی، 
اردوی راهیــان  نــور را ایجاد کنیم.مســئول 
ســازمان اردویی راهیان نور ســپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( در خصوص نحوه برگزاری 
اردوی مجازی راهیان  نور غرب کشور، توضیح 
داد: در سه استان ســنندج، آذربایجان غربی 
و کرمانشــاه این کار انجام می شــود که یک 
گروه از راویان به این مناطق اعزام شــده اند.

وی با اشــاره به جزییات برگزاری این اردوی 
فرهنگی معنوی افزود: روند کار به این صورت 
خواهد بود که روایتگری هــا ضبط، تدوین و 
برای صدا و ســیما ارســال خواهند شد تا در 
مواقع مناسب منتشر کنند، همچنین تعدادی 
از روایتگری ها نیز همان روز به صورت زنده در 
صفحات مجازی به اشتراک گذاشته می شود 
و در شبکه های مجازی و کانال هایی که مرتبط 
با موضــوع راهیان نور اســت، پخش خواهد 
شد.محمدی در ادامه به بیان اهداف این طرح 
پرداخت و گفت: چون مردم نتوانستند به این 
مناطق عملیاتــی و یادمان ها بیایند، راویان را 
در این مناطق حاضر کردیم تــا یاد و خاطره 
شهدای کردستان زنده شود و ارتباطی قلبی 
برقرار شود.مسئول ســازمان اردویی راهیان 
نور ســپاه حضــرت صاحب الزمان)عج( در 
پایان خاطرنشان کرد: عموم مردم می توانند 
برنامه را از ســایت های راهیان نور کشوری و 
کانال های مربوط به راهیان نور استان اصفهان 

دنبال کنند.

رییس جمعیت هالل احمر استان:

پایگاه های هالل احمر اصفهان با کمبود خودروی نجات رو به رو هستند
رییس جمعیت هالل احمر استان اصفهان ضمن اشاره به کمبودهای پایگاه های اســتان اصفهان گفت: به لحاظ داشتن خودروی نجات، پایگاه های امدادی 
هالل احمر استان اصفهان با کمبود مواجه هستند. علی محمد هاشمی اظهار داشت: در آستانه هفته دفاع مقدس در سطح استان اصفهان، پایگاه های امداد و 
نجات راه اندازی و افتتاح می شود که به نمایندگی از این پایگاه ها، پایگاه خیرساز امداد و نجات بین شهری بادرود از طریق ویدئوکنفرانس با فرمان رییس جمهور 
افتتاح شد که با راه اندازی این پایگاه می تواند به تمامی حوادث جاده ای و صنعتی و کوهستان کمک کند. هاشمی گفت: درحال حاضر ۴۲ پایگاه امداد و نجات 
بین شهری، یک تیم واکنش سریع، دو پایگاه امداد کوهستان و یک پایگاه امداد هوایی با استقرار یک فروند بالگرد با مشارکت بیش از یک هزار نفر از نجاتگران 
داوطلب و پرسنل امدادی و با بهره مندی از ۹۶ دستگاه خودروی امدادی در خدمت هموطنان است.رییس جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به تالش 
های امدادگران در ایام کرونا تاکید کرد: نجاتگران و پرسنل امدادی جمعیت هالل احمر استان در ایام شیوع کرونا در ۵۳ پایگاه در مبادی ورودی و خروجی استان 
حضور داشتند و تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را غربالگری کردند و تعداد یک هزار و ۵۰۰ نفر از افراد نیز به مراکز درمانی ارجاع داده شدند.هاشمی در خصوص 
تجهیزات وامکانات پایگاه های امداد نجات جاده ای جمعیت هالل احمر استان اصفهان نیز گفت: به لحاظ داشتن خودروی نجات، پایگاه های امدادی هالل 

احمر استان اصفهان با کمبود مواجه هستند .



شنبه 29   شهریور  1399 / 1 صفر 1442/ 19 سپتامبر 2020/ شماره 3072

انتقال قرضی »صیادمنش« به لیگ اوکراین
ستاره سابق باشگاه استقالل به تیمی در اوکراین ملحق می شود. روزنامه فوتوماچ ترکیه نوشت: باشگاه 
فنرباغچه ترکیه اللهیار صیادمنش را به صورت قرضی در اختیار تیم زوریا لوهانسک اوکراین قرار می دهد. 
دو باشگاه ترکیه ای و اوکراینی برای این انتقال به توافق رسیده اند. انتقال قرضی اللهیار صیادمنش یک 
و نیم سال است و پس از این مدت باشــگاه زوریای اوکراین می تواند با پرداخت 3.5 میلیون یورو  به 

فنرباغچه ترکیه این مهاجم ایرانی را به صورت قطعی بخرد.

رکورد منفی در کارنامه آسیایی شهر خودرو
تیم فوتبال شــهر خودرو در چهارمین هفته رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز بار دیگر متحمل شکست 
شد تا رسما از گردونه مسابقات حذف شود. فروش بازیکنان کلیدی در بازار نقل و انتقاالت تابستانه در کنار 
محرومیت برای استفاده از خریدهای جدید باعث شد تا لیست شهر خودرویی ها خالی از بازیکن شود و 
کادرفنی جوان این تیم برای تکمیل ارنج 11 نفره خود کار دشواری را داشته باشد؛ اتفاقی که باعث شد تا هم 
در دیدار رفت و هم در دیدار برگشت مقابل شباب االهلی عربستان شاگردان مهدی رحمتی شکستی یک گله 
را تجربه کنند تا بدون امتیاز در قعر جدول گروه B قرار گیرند و به بلندپروازی های خود در آسیا پایان دهند. 

پولم را ندهید، فسخ می کنم
شیخ دیاباته، مهاجم مالیایی تیم فوتبال استقالل که در حال حاضر در اردوی استقالل در کشور قطر حضور 
دارد، در نامه ای به باشگاه استقالل به پرداخت نشدن مطالباتش اشاره کرده و گفته است که اگر ۴3۸ هزار 
دالر از قراردادش را پرداخت نکنند، آن را فسخ خواهد کرد.این نامه ۹ شهریور ارسال شده و دیاباته 15 روز به 
باشگاه برای پرداخت مطالباتش فرصت داده بود. اگر بحث تعداد روزهای کاری محاسبه شود، فرصتی 

برای باشگاه استقالل جهت پرداخت این مبلغ وجود ندارد.

بازیکنان شاخص در سبد خرید »منصوریان«
باشــگاه تراکتور بعد از انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان ســرمربی تیم فوتبال خود، قصد دارد 
فعالیت نقل و انتقاالتی خود را برای  حضور مقتدرانه در لیگ بیستم آغاز کند و  قرار است منصوریان 
لیست مازاد و بازیکنان مورد نیاز خود را به باشگاه ارائه بدهد تا براساس این لیست اقدامات الزم 
صورت بگیرد.  سرخ پوشــان تبریزی بعد از جدایی رشید مظاهری به دنبال جذب دروازه بان برای 
فصل آینده هستند و گفته می شود شیخ ویســی مدنظر منصوریان برای پست دروازه بانی است.  
همچنین تراکتوری ها در پســت دفاع هم با کمبود بازیکن مواجه هستند و  شنیده می شود آرمین 
ســهرابیان مورد توجه منصوریان برای خط دفاع میانی قرار گرفته است.  عالوه بر این، منصوریان 
خواستار حفظ  3 کاپیتان  ملی پوش تراکتور )اشکان دژاگه - احسان حاج صفی - مسعود شجاعی( 

شده است و باید دید مدیران تراکتور می توانند مانع جدایی حاج صفی شوند یا خیر.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران و برایتون:

امیدوارم فصل جدید فرصت بیشتری به من برسد
علیرضا جهانبخش، هافبک تیم ملی فوتبال ایران و برایتون بعد از انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین در 
بازی برابر پرثموث گفت: خوشبختانه توانستیم با ارائه یک بازی خوب برنده شویم و به دور بعد رقابت ها صعود 
کنیم.  یک ســری بازیکن جوان هم در ترکیب تیم به میدان رفتند و به آنچه که می خواستیم رسیدیم. درباره 
گلی هم که به ثمر رساندم باید بگویم که دیدم در سمت چپ فضای خالی وجود دارد و به همین توانستم از این 
فضا استفاده کنم و شانس خود را امتحان کنم و شوت بزنم. بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: این بهترین بازی من در برایتون نبود و قبال هم در بازی هایی برای تیم به خوبی بازی کرده بودم. 

بازگشت جواد محمدی به ذوب آهن؛

آرامش به اردوگاه سبزپوشان باز می گردد

سمیه مصور   جـواد محمـدی بـار دیگـر بـر صندلـی 
مدیریـت باشـگاه ذوب آهـن تکیـه زد تـا 
آرامش بـه اردوگاه سبزپوشـان که طـی چند هفتـه اخیر وضعیـت نابه 
سامانی را پشت سـر گذاشـته بودند، بازگشـته و فصل جدید پیشرفت 

ورزشی در لیگ برتر فوتبال برای ذوبی ها رقم بخورد.
جلسـه هیئـت مدیـره جدیـد باشـگاه ذوب آهـن روز پنجشـنبه هفته  
گذشـته برگزار شـد و در این جلسـه هیئت مدیره و مدیرعامل باشـگاه، 
حمایت قاطـع خـود را از آقای»رحمان رضایی« سـرمربی تیـم فوتبال 
بزرگ سـاالن و همچنین سـایر همـکاران زحمتکش تیم های ورزشـی 
اعالم کردنـد. در این جلسـه »مهـدی بهرامی« بـا اکثریت آرا بـه عنوان 
رییـس هیئـت مدیـره، »جـواد محمـدی« بـه عنـوان نایـب رییس و 
مدیرعامـل و »بهـروز یبلویـی« بـه عنـوان دبیـر هیئـت مدیره باشـگاه 

فرهنگی ورزشـی ذوب آهـن اصفهـان انتخاب شـدند.
ضعف هـای مدیریتـی سـبب شـده بـود تـا ذوب آهـن در فصـل 
نقل وانتقـاالت عـالوه بـر اینکـه نتوانـد مهره هـای خوبـی جـذب کنـد، 
بازیکنان کلیـدی خـود از جمله احسـان پهلـوان، دانیال اسـماعیلی فر 
و... را هم از دسـت بدهد. کارشناسـان فوتبالـی دیار زاینـده رود معتقد 

بودنـد که اگـر مدیریت باشـگاه ذوب آهن دچـار ضعف نمی شـد قطعا 
چنین اتفاقاتـی نمی افتـاد و یا  حداقـل بازیکنانـی در حد سـتاره های 
جدا شـده جذب می کرد تـا تیم ضربـه نخورد.ذوب آهن غیـر از موضوع 
بازیکنانـش، بر سـر انتخاب سـرمربی نیـز چالش های زیادی داشـته 
اسـت. پـس از کش و قوس هـای فـراوان در نهایـت رحمـان رضایی به 
عنوان سـرمربی جدید ذوبی هـا معرفی شـد اما پس از گذشـت مدت 
کوتاهـی ایـن شـایعه مطـرح شـد کـه رضایـی انتخـاب هیئـت مدیره 
باشـگاه نبـوده و بـه نوعـی بـه تیـم تحمیـل شـده اسـت.تیم فوتبـال 
ذوب آهـن اصفهـان در فصـل گذشـته لیـگ برتـر علیرضـا منصوریان، 
میـودراگ رادولوویچ، سـرمربی مونته نگرویـی و لـوکا بوناچیچ کروات 
را روی نیمکـت خـود به عنـوان سـرمربی تجربه کـرد و سـرانجام با 3۰ 
امتیـاز فقط توانسـت رده دوازدهـم لیگ برتر را کسـب کند.تیمـی که به 
اعتقاد کارشناسـان امر ممکـن بود حتی به دسـته پایین تر سـقوط کند 
ولی شـانس با سبزپوشـان دیار نصف جهان همـراه بـود و در لیگ برتر 
1۶ تیمـی با اختالف هشـت امتیـاز با تیـم آخر جـدول رتبـه دوازدهم را 
کسـب کـرد. از ایـن رو انتظار مـی رفت کـه مدیـران باشـگاه ذوب آهن 
 انتخـاب بهتـری بـرای سـرمربی سبزپوشـان داشـته باشـند و رضایی

 نمـی توانـد انتظـارات را بـر آورده کنـد. در روزهـای گذشـته هـم چنین 
شـنیده شـد در پـی اعتـراض رضایـی بـه جـذب حسـین ابراهیمـی، 
هافبـک فصل گذشـته تیـم فوتبـال نفـت مسجدسـلیمان، اختالفات 
میـان او و مدیـران بیشـتر شـده و احتمـال جدایـی او از ایـن تیـم می 
رود؛ امـا  در نشسـت برگـزار شـده در باشـگاه ذوب آهـن کـه بـا حضور 
منصوریزدی زاده، مدیرعامل شـرکت سـهامی ذوب آهن برگزار شـد بر 
ادامه همـکاری بـا رضایـی تاکید شـد تا ذوبـی ها بـا این مربـی جوان 
پا به فصـل جدید رقابـت های لیـگ برتر فوتبـال بگذارند. سبزپوشـان 
اصفهانی دیروز پس از تیم هایی چون گل گهر، ماشـین سـازی، سـایپا 
و نسـاجی که تمرینات آماده سـازی خود را برای حضور در لیگ بیستم 
آغاز کـرده بودند، تمرینـات شـان را زیر نظر رضایـی شـروع کردند. این 
تیم در بازار نقـل و انتقاالت تابسـتانه با شـهاب گردان، محمد قریشـی 
و میـالد جهانی بـه توافق رسـید و این سـه بازیکـن در تمریـن ذوبی ها 
حضـور پیدا کردنـد. انتظار مـی رود تغییرات گسـترده ای که در باشـگاه 
ذوب آهن صـورت گرفت، نویـد روزهای درخشـان را برای سبزپوشـان 
دیدار نصف جهـان به ارمغان بیـاورد و بازهـم این تیم بتوانـد با حمایت 
هـواداران خود به جایـگاه واقعی اش در لیـگ برتر فوتبال ایران برسـد.

 خبر  روز

ضرر مالی هنگفت یوونتوس با فسخ قرارداد »ایگواین«
باشگاه یوونتوس به صورت رســمی از فسخ قراردادش با گونســالو ایگواین بر اساس توافق دو 
جانبه خبر داد.طبق این بیانیه فسخ قرارداد این مهاجم آرژانتینی که یک سال دیگر با بانوی پیر 
قرارداد داشت، برای این تیم ضرری 1۸.3 میلیون یورویی داشــته است. او چندی پیش برای 
فسخ قراردادش با یووه به توافق رسیده بود که به موجب آن قرار شده این تیم نیمی از حقوق فصل 
آخر قراردادش که ۴ میلیون یورو بود را بپردازد. به این ترتیب یوونتوس بازیکنی که ســال 2۰1۶ 
در ازای ۹۰ میلیون یورو از ناپولی خرید و در آن زمان به گران ترین خرید تاریخ این باشگاه تبدیل 
شد را بدون آنکه از فروشش درآمدی کسب کند، واگذار کرد که این تصمیم از نظر مالی ضرر قابل 
توجهی به این تیم وارد کرد.ایگواین اگرچه طی ۴ فصل حضورش در یوونتوس که البته یک فصل 
آن به صورت قرضی در تیم های میالن و چلسی سپری شد، گل های قابل توجهی برای بانوی پیر 
زد؛ اما او در برنامه های سرمربی جدید تیم آندره آ پیرلو جایی نداشت و به همین دلیل هم راهی 
آمریکا شده و به زودی قرار است با تیم اینترمیامی قرارداد ببندد.در همین حال سایت گل مدعی 
شــده اســت که یوونتوس برای پر کردن جای خالی ایگواین در نوک خط حمله از خرید لوئیس 

سوارس منصرف شده و در آستانه خرید ادین ژکو از تیم فوتبال رم است. 

»مورینیو« به رکورد 100 پیروزی در اروپا رسید
تاتنهام توانست در اولین دیدار خود در مرحله پلی آف لیگ اروپا با نتیجه 2 بر یک برابر لوکوموتیو 
بلغارستان به برتری برسد. این پیروزی باعث شــد ژوزه مورینیو، سرمربی تیم فوتبال تاتنهام به 
رکورد 1۰۰ پیروزی در رقابت های اروپایی دست یابد. مورینیو توانست 3۰ پیروزی در رقابت های 
اروپایی با چلســی، 2۴ پیروزی با رئال مادرید، 1۸ پیروزی با منچســتریونایتد، 1۶ پیروزی با 
پورتو، 1۰ پیروزی با اینتر و 2 پیروزی با تاتنهام کسب کند.تاتنهام در هفته دوم لیگ برتر انگلیس 
باید به دیدار ساوتهمپتون برود و در لیگ اروپا نیز در بازی بعدی خود با نماینده مقدونیه شمالی 

بازی خواهد داشت.

»گرینوود« جانشین رونالدو در منچستریونایتد
»میسون گرینوود« با عملکرد درخشان خود در تیم فوتبال منچستریونایتد به ستاره تبدیل شده 
است.گرینوود، ستاره جوان منچستریونایتد بازیکنی اســت که در 1۸ سالگی به جمع بازیکنان 
بزرگسال شیاطین سرخ راه پیدا کرده است. بسیاری از کارشناسان فوتبال انگلیس او را جانشین 
کریســتیانو رونالدو و وین رونی می دانند.گرینوود فوتبال خود را از تیم جوانان منچستریونایتد 
آغاز کرد و در سال 2۰1۸ به جمع بزرگساالن این تیم اضافه شــد.او در مجموع در 1۰۰ بازی برای 
شیاطین سرخ به میدان رفته که حاصل آن ثبت ۶1 گل و 1۷ پاس منجر به گل بوده است .ارزش 

ستاره منچستریونایتد به ۴5 میلیون یورو رسیده است.

صعود به لیگ اروپا برای میالن حیاتی است
آث میالن که بی صبرانه به دنبال بازگشت به رقابت های اروپایی است، جمعه شب در مرحله دوم 
مقدماتی لیگ اروپا به مصاف شمراک رورز ایرلند رفت و موفق شد با دو گل زالتان ابراهیموویچ و 
هاکان چالهان اوغلو، حریف را 2-۰ شکست دهد. استفانو پیولی ،سرمربی میالن از این پیروزی 
بسیار خوشحال بود و گفت صعود به مرحله اصلی لیگ اروپا برای روسونری اهمیتی حیاتی دارد.

در این بازی دو تیم که در ایرلند برگزار شــد حتی خوش بین ترین هواداران شــمراک هم انتظار 
نداشتند نتیجه ای غیر از این رقم بخورد ولی پیولی در انتهای بازی از تیم ایرلندی به عنوان رقیبی 
سرســخت یاد کرد و گفت با توجه به تازه شروع شــدن فصل برای میالن این دیدار برای تیمش 

بسیار دشوار بوده  است.

 فوتبال جهان

پیشکسوت استقالل: 

مدیران استقالل هیچ وقت 
واقعیت را نمی گویند

پیشکسوت استقالل درباره منتفی شدن حضور 
استراماچونی در اســتقالل اظهار کرد: چند روز 
پیش هم در خصوص این مســئله در مجلس 
صحبت شد و نماینده های مجلس نیز درباره 
این مسئله صحبت کردند که به خاطر وضعیت 
کشــور بهتر اســت قرارداد ریالی ببندند و می 
خواهند این کار انجام شود. حاال مدیران باشگاه 
استقالل باید درخصوص استراماچونی واقعیت 
را بگویند چرا که مردم واقعیت را می پسندند و 
راضی می شوند.منصور رشــیدی ادامه داد: به 
هر حال آخرش همه چیز مشــخص می شود 
و دست کســانی که دروغ می گویند رو خواهد 
شد. روز اول گفتند استراماچونی را می آورند و 
با او مذاکره کرده اند ولی متاسفانه این ها فقط 
حرف هایی بود که مردم ســرگرم شــوند. این 
رفتارها درست نیست و اگر با مردم و تماشاگرها 
روراست تر باشند، کارشان بهتر پیش می رود. 
متاسفانه هیچ وقت واقعیت را نمی گویند و نمی 
دانم دلیلش چیست.پیشکســوت استقالل 
درباره نوع انتخاب مربی اســتقالل برای فصل 
بعد گفت: دو تیم استقالل و پرسپولیس بزرگ 
هستند و هواداران زیادی در این مملکت دارند. 
باید به آن ها اهمیت داد و به نظر تماشــاگران 
احترام بگذارند. یک نفــر باتجربه باید هدایت 
استقالل را به عهده بگیرد. کسی که سابقه داشته 
باشد و از پس این حاشــیه ها بر بیاید. یکی از 
گزینه های خوب امیر قلعــه نویی بود که از هر 
لحاظ می توانست انتخاب مناسبی باشد که به 
تیم دیگری رفت.وی ادامه داد: به هر حال باید 
مربی انتخاب شود که بتواند تیم را از این بحران 
و مشکالتی که پیش آمده، خارج کند و سربلند 
بیرون بیاید. مربی که تجربه داشته باشد و بتواند 
هواداران میلیونی استقالل را راضی و خوشحال 
کند و مسائل حاشیه تیم کم کم به پایان برسد و 
استقالل به آرامش برسد.رشیدی درباره پیش 
بینی اش از حضور اســتقالل در لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: با توجه به بازی هایی که در این چند 
روز دیدم واقعا کیفیت تیم ها پایین آمده است. 
با توجه به کرونا حتی تیم های عربی هم در حد 

سال های قبل شان نیستند. 

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

 اتوبوس المپیک لندن
 به حراج گذاشته شد

اتوبوسی که در مراســم اختتامیه بازی های 
المپیک 2۰12 لندن مورد استفاده قرار گرفت، 
اکنون به حراج گذاشــته شده است. قیمت 
این اتوبــوس در حراجــی 2۰۰۰ پوند اعالم 
شده اســت. البته گفته می شــود هر کسی 
این اتوبوس را خریداری کنــد باید کارهای 
زیادی برای حرکت کردن آن انجام دهد چون 
موتورهای الکتریکی نصب شــده روی این 
اتوبوس برداشته شده و اتوبوس سقف ندارد. 

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی از اعزام احسان حدادی به آلمان برای انجام عمل جراحی خار پاشنه خبر داد.محمد اسد مسجدی با اشاره به اینکه برای از 
دست ندادن آمادگی و تمرینات احسان حدادی چندین تماس با بنده گرفته شد و فدراسیون پزشــکی ورزشی در این رابطه کمیسیونی را برگزار کرد، گفت: نهایتا 
تصمیم بر این شد تا درمان وی به پزشکی که سال ها در آلمان حضور و حدادی را تحت نظر دارد، سپرده شود و هربار هم که عمل جراحی صورت گرفته نتیجه خوبی 
گرفته اند.وی در این گفت وگوی تلویزیونی، ادامه داد: احسان حدادی یکی از ســرمایه های ماست و ما نیز وظیفه خود دانستیم که کارهای مربوط به درمان وی را 
انجام دهیم.سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در پاسخ به اینکه امکان درمان خارپاشــنه در داخل کشور وجود ندارد، بیان کرد: شرایط ویژه ای برای قهرمانان 
وجود دارد و آن ها حساسیت بسیار باالیی برای سالمت خود قائل هستند. احسان حدادی عنوان کرد: اگر پزشکی به من تضمین می دهد، حرفی ندارم.مسجدی 
با اشاره به اینکه بررسی ها در این رابطه صورت گرفت و دوستان پزشک ما نظر خود را اعالم کردند، گفت: بنده تخصص ارتوپدی در این رابطه ندارم و پزشک مربوطه 

در آلمان تضمین داده است.

حدادی، سراغ فدراسیون پزشکی ورزشی رفت

سرپرست انجمن پاراوزنه برداری اظهار کرد: در دسته 
فوق سنگین همیشه رقابت در پیکارهای قهرمانی جهان 
و بازی های المپیک سخت بوده و نمایندگان ایران طی 
چند دوره گذشته المپیک در این دسته مدعی بودند.

حســین رضازاده افزود: در توکیو نیز بــا وجود جوانی 
مانند »علی داودی« شــانس موفقیت داریم. در این 
دسته »الشا تاالخادزه« فعال برترین است و رکوردهای 
جهان و المپیک را از آن خود کرده است. البته رسیدن به 
رکورد او در آینده سخت نیست.دارنده چهار مدال طالی 
وزنه برداری قهرمانی جهان افزود: سهمیه ایران برای 
حضور در توکیو به دلیل دوپینگ کم شده، با این وجود 
2 نماینده کشــورمان در صورت کسب سهمیه قطعی، 
شانس کسب مدال در توکیو را خواهند داشت. در دسته 
۹۶ و 1۰۹ و به اضافه 1۰۹ کیلوگــرم وزنه بردارانی داریم 
که می توانند در توکیو افتخارآفرینــی کنند. امیدوارم 

ایران در دسته ۹۶ کیلوگرم بتواند سهمیه کسب کند. در 
دسته سنگین وزن، ایران شانس حضور در سکو را دارد.

رضازاده ادامه داد: شاید آن زمان که من وزنه 23۶.5 
کیلوگرمی را مهار کردم، تصور شکســتن این رکورد در 
کمتر از دو دهه ســخت بود؛ اما با ظهــور وزنه برداران 
قدرتی مانند تاالخادزه این رکورد شکســته شــد.وی 
گفت: به نظرم جوانان ایرانی با همت و تالش می توانند 
رکورد غول گرجستانی را در آینده بشکنند زیرا در گذشته 
بهداد سلیمی از ایران توانسته بود نتایج خوبی کسب 
کند و رکورد یک ضرب دسته فوق سنگین را مدتی در 
اختیار داشت.دارنده مدال طالی بازی های المپیک 
2۰۰۰ ســیدنی همچنین افزود: مشکلی با فدراسیون 
وزنه برداری ندارم و برای اعتالی ورزش کشور نیز آماده 
ام. اکنون نیز به دنبال تدوین برنامه ای برای موفقیت 
ورزشــکاران پاراوزنه برداری هســتم. ورزشــکاران با 

یک دوره برنامه تمرینــی و آماده ســازی می توانند 
در توکیو تاریخ ساز شــوند.رضا زاده خاطرنشان کرد: 
اکنون 2 ورزشکار پاراوزنه برداری در سالن وزنه برداری 
فدراسیون جانبازان تمرین می کنند و بقیه ورزشکاران 
نیز زیر نظر ســرمربی تیم تمرینات خود را به صورت 
انفرادی پیگیری خواهند کرد. با اخذ مجوز از ســتاد 
مقابله با کرونا در ورزش، اردوها متمرکز برگزار خواهد 
شد.سرپرست انجمن پاراوزنه برداری گفت: نام سیامند 
رحمان با رکورد شکنی همراه اســت و مهار وزنه 31۰ 
کیلوگرم توسط وی تاریخ ساز شــد. او یک ورزشکار 

بااخالق و الگو به شمار می رود.

حسین رضا زاده:

پاراوزنه برداری ایران می تواند در المپیک تاریخ ساز شود

پس از کش و قوس های فراوان در نهایت رحمان 
رضایی به عنوان سرمربی جدید ذوبی ها معرفی شد 
اما پس از گذشت مدت کوتاهی این شایعه مطرح 
شد که رضایی انتخاب هیئت مدیره باشگاه نبوده و به 

نوعی به تیم تحمیل شده است
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مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان خبر داد:

ساماندهی حوزه گسترده بار درون شهری اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان گفت: پلیس راهور و سازمان بار 
شهرداری یاران همراه برای ارتقای فرهنگ ترافیکی و ساماندهی حوزه گسترده بار درون شهری 
اصفهان هستند.مجید طهماسبی با اشاره به برگزاری سومین نشست مشترک با رییس پلیس 
راهور استان و شهرســتان اصفهان با موضوع رصد سامانه های هوشــمند حوزه بار، اظهار کرد: در 
این نشست راهکارهای اجرای دقیق و سریع قوانین برای ارتقای فرهنگ ترافیک و سامانه های 
هوشمند سازمان حمل بار مورد بررسی قرار گرفت.وی تصریح کرد: موضوعات محوری این جلسه 
ساماندهی عبور و مرور خودروهای حمل مواد سوختی و خطرناک به شهر و لزوم برخورد جدی 
با هماهنگی پلیس و شــهرداری، تامین نیروی گشت های مشترک توســط پلیس برای اعمال 
حداکثری قانون در تخلفات حوزه حمل بار، ســاماندهی و الزام صدور بارنامه برای خودروهای 
حمل اســباب و اثاثیه بود.مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان ادامه 
داد: اجرای محــدوده زمانی و مکانی بــرای خودروهای زیر ۱۰ تن در اصفهــان و برخورد قاطع با 
تخلفات اضافه تناژ خودروهای ســنگین حمل نخاله و میکســرهای حمل بتــن همچنین الزام 
صدور بارنامه برای آنها در جلســه با پلیس راهور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.وی اظهار کرد: 
در این جلسه طرفین ضمن ابراز خرسندی از بهبود شــرایط بعد از اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه 
 ششم توسعه، بر ادامه همکاری های همه جانبه برای ســاماندهی حوزه حمل بار به صورت قاطع

 تاکید کردند.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان خبر داد:

ارسال 322 پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات 
شهرداری اصفهان برای طراحی یک سامانه

مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان اظهار کرد: نظام پیشــنهادها 
مجموعه ای پویا در بدنه مدیریت شــهری اســت که ماموریت آن انتظام فرآینــد ایده پردازی با 
هموار کردن مســیر دریافت، تحلیل و برون داد ایده در شهرداری اصفهان است.مرتضی نصوحی 
افزود: نظام پیشنهادها طبقه خالق، نخبگان، نهادها و شــرکت ها، کارگزاران شهری، شهروندان 
و گردشگران را مخاطب خود دانسته و شــهر و شــهروند را بهره بردار آن می داند.مدیر پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان تصریح کرد: این مجموعه ضمن اعتقاد به تاثیر 
اندیشه های نو در تحقق توسعه پایدار شــهری به دنبال ایفای نقشی فعال در تصمیم سازی های 
مدیریت شهری و تحقق مدیریت مشــارکتی در شهر اصفهان اســت.وی با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۳۲۲ پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان رسیده است، 
گفت: از این تعداد ۳۷ پیشنهاد قبول شده و ۱۱۷ پیشــنهاد نیز در مرحله بررسی است.نصوحی 
ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ کمیته فعال در نظام پیشــنهادها تعریف شــده که شامل کمیته های 
معاونت ها، مناطق، مدیریت های حوزه شهردار، سازمان ها و تعدادی از شرکت های وابسته است.

وی با بیان اینکه پیشنهادها پس از ثبت در ســامانه، با توجه به موضوع به کمیته های تخصصی 
ارجاع داده شده و پس از بررســی در صورت تایید بر اســاس مالک های مشخصی امتیازدهی 
می شود، خاطرنشــان کرد: پیشنهادات ارائه شــده در صورت کســب حداقل امتیاز ۴۰ مشمول 
پاداش نقدی و غیرنقدی می شود.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 
افزود: مخاطبان نظام پیشــنهادها شامل کارکنان شهرداری در تمام ســطوح شغلی و در تمامی 
مجموعه های شهرداری، اندیشکده ها، دانشگاه ها و مراکز علمی، شهروندان و گردشگران است.

وی تاکید کرد: سامانه دسترسی ثبت پیشنهاد در حوزه شهروندی در حال بهبود و طراحی است که 
با راه اندازی آن در آینده بسیار نزدیک، امکان ثبت آسان پیشنهاد برای شهروندان خالق اصفهان 

فراهم خواهد شد.

در بازدید جمعی از اصحاب رسانه از ابرپروژه های عمرانی شهر اصفهان مطرح شد:

حرکت پرشتاب ابرپروژه های زیرساختی اصفهان

مدیران رسانه های اصفهان از پروژه های مختلف شهر اصفهان مانند خط 
دو قطار شهری، حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان و پروژه های مرتبط 
با این مسیر، مرکز نمایشگاه های بین المللی استان و سالن اجالس 
سران بازدید کردند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،  
شهردار اصفهان پس از این بازدید در نشست با مدیران رسانه ها، اظهار 
کرد: از بهترین تصمیماتی که در این دوره مدیریت شــهری گرفته شد، 
ورود به پروژه هایی بود که در راستای عدالت فضایی و توسعه پایدار قرار 
داشــت زیرا اجرای پروژه های مرتبط با توسعه پایدار متعلق به جامعه 
بشریت در حال و آینده است.قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: پروژه های 
بزرگی که در سطح شهر اصفهان در حال رقم خوردن است از جمله کارهای 
اساسی و زیرساختی شهر اصفهان است، نمی توانیم اصفهان را جهان 
شهر بدانیم در حالی که این جهان شــهر فاقد مترو باشد؛ شهر اصفهان 
جمعیتی بالغ بر دو میلیــون نفر دارد و الزم اســت که چنین جمعیتی 
برخوردار از خطوط متروی گسترده باشد.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
مترو با وجود هزینه های سنگین نیاز به آزادسازی های گسترده نداشته 
و فضایی را اشغال نمی کند، ادامه داد: مسیر ۱۴ کیلومتری خط دو دارای 
۱6 ایستگاه است و نکته بســیار مهم این است که ۱۲ ایستگاه این خط 

در حال ساخت و برخی ایستگاه ها تا 9۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و ۴ ایستگاه دیگر نیز در دستور کار است.وی اضافه کرد: با وجود شرایط 
اقتصادی حاکم بر کشــور اجرای چنین پروژه هایی کار بسیار سختی 
است، الزم است بررسی شود تا مردم بدانند در چنین شرایطی چه اتفاقی 
رخ داده، چه تدابیری صورت گرفته و این پروژه ها از چه پشتوانه مالی 
برخوردار شده که در چنین شرایطی که بسیاری از پروژه ها در سطح کشور 
تعطیل است، فعالیت های عمرانی شهرداری اصفهان هیچگاه متوقف 
نشده است.نوروزی با اشاره به پروژه رینگ چهارم شهر اصفهان، تاکید 
کرد: این پروژه دارای فرعیاتی است که یکی از آنها جاده فرزانگان با مسیر 
6 کیلومتری است که آمار تلفات جانی تصادفات را به شدت کاهش داده 
است. تقاطع غیرهمسطح آفتاب، شهید سلیمانی و حلقه حفاظتی به 
طول ۸۰ کیلومتر که دور شــهر اصفهان را فرا می گیرد، کمک بسیاری به 
حمل و نقل و کاهش ترافیک و کاهش تلفــات تصادفات می کند.وی 
افزود: فاصله بین پل آفتاب تا تقاطع غیرهمســطح شــهید سلیمانی 
۷ کیلومتر در ۷۵ متر اســت که الزم بود این فاصله آزادســازی شده و 
سپس فعالیت های عمرانی آن آغاز شود که کار بسیار سخت و پیچیده 
 ای است.شــهردار اصفهان در ادامه با اشــاره به پروژه نمایشگاه های 

بین المللی اصفهان افزود: وجود چنین نمایشگاهی در اصفهان جایگاه 
اقتصادی کالن شهر اصفهان را در کشور بسیار باالتر می برد و منفعت های 
بسیاری برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان کاال دارد و پلی است میان 

صنعتگران با جامعه هدف که اهمیت چنین مرکزی را نشان می دهد.
وی، پروژه سالن اجالس را یکی دیگر از پروژه های مهم اصفهان ذکر کرد 
و گفت: امیدوارم روزی مانند ســازمان ملل که از تمام کشورهای جهان 
در آن حضور دارند در ســالن اجالس اصفهان نیز شخصیت های مهم 
کشــورهای دنیا حضور یابند و اجالس مهم بین المللی در این ســالن 

برگزار شود.
نوروزی با بیان اینکه بهره برداری از ســالن اجالس ســران نیز برای ما 
بسیار مهم است، افزود: برای انتخاب بهره بردار در این سالن نیاز به کمک 
همگانی داریم و الزم اســت بهره برداری از این سالن در اختیار شرکت 
ها یا افراد توانمندی قرار بگیرد تا باعث رونق این مرکز و در نهایت منجر 

به رونق استان و کشور شده و رفت و آمد در آن رفت و آمد جهانی باشد.
وی در ادامه با اشاره به ســایر پروژه های شهر اصفهان از جمله پیاده راه 
سازی چهارباغ و خیابان های اطراف آن، گفت: خیابان شیخ بهایی در 
نقطه مرکزی شهر، خیابان عباس آباد، خیابان سپه و میدان امام حسین 
)ع( نیز فعالیت های عمرانی آن یا آغاز شده یا اینکه به زودی آغاز می 
شود که جا دارد از تمام مجموعه هایی که با شهرداری برای اجرای این 
پروژه ها همکاری می کنند اعم از برون سازمانی یا درون سازمانی تشکر 
کنم.شهردار اصفهان ضمن تاکید بر عدالت فضایی، تصریح کرد: به طور 
مثال در حوزه های مختلف اتفاقات بسیار خوبی در زینبیه رقم خورده که 
نشان می دهد امکانات به مناطق کمتر برخوردار رفته و عدالت فضایی 

ایجاد شده است.
 وی تاکید کرد: امسال تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل عمومی رقم می 
خورد، ۸۰ اتوبوس را در شرایطی که هیچ شهری موفق به خرید اتوبوس 
نشــد خریداری کردیم، با همه تالش های صورت گرفتــه عمر ناوگان 
اتوبوسرانی به ٩ سال رسیده اســت و امیدواریم با تداوم این اقدامات 
در آینده ای نزدیک شاهد کاهش عمر ناوگان اتوبوسرانی بوده و شاهد 
رســیدن میانگین کارکرد اتوبوس ها به پنج سال باشیم. نوروزی ادامه 
داد: زمانی که از بازسازی صحبت می شود این بازسازی به معنای انجام 
کارهای ظاهری نیست و به این معناست که یک اتوبوس به طور کامل 
بازسازی می شود.شــهردار اصفهان اضافه کرد: در صورتی که اطالعات 
اصحاب رسانه از پروژه های عمرانی کامل و جامع باشد، هیچ فردی نمی 
تواند حقیقت را قربانی جهل کند و این اصحاب رسانه هستند که پاسخ 

های دقیق به افکار عمومی می دهند و به کمک شهر می آیند. 

با مسئولان

مدیر منطقــه ۱۲ شــهرداری اصفهان با اشــاره به 
پروژه های آماده بهره بــرداری منطقه ۱۲ اظهار کرد: 
یکی از این پروژه ها مجموعه فرهنگی ورزشی دکتر 
مظاهری است که با هزینه اجرایی ۲۲ میلیارد ریال، 
هزینه تملک ۲۵ میلیارد ریال و مبلغ کل ۴۷ میلیارد 
ریال آماده بهره برداری شده اســت.علی باقری با 
اشاره به مشخصات پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی 
دکتر مظاهری، ادامه داد: این پــروژه در زمینی به 
مســاحت یک هزار و ۱۰۰ مترمربع با زیربنای ۸۸۰ 
مترمربع و محوطه ســبز ۴۱۵ مترمربع در دو طبقه 
احداث شده است که شامل: سالن ورزشی، سالن 

بازی کودکان، رختکن، سالن اجتماعات و کتابخانه، 
سه کالس آموزشــی و دو کارگاه آموزشــی و اتاق 
مشاور اســت.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه احداث باند شمالی خیابان مهدیه از دیگر 
پروژه های آماده افتتاح این منطقه است، تصریح 
کرد: هزینه اجرای این پروژه به طول ۳۸۰ مترمربع 9 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال، هزینه تملک 6۸ میلیارد 
ریال و مبلغ کل ۷۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است.

وی با اشــاره به پروژه خانه ورزش امین آباد، گفت: 
برای ایــن پروژه کــه در زمینی به مســاحت ۳۲۵ 
مترمربع بــا زیربنای ۷۰۰ مترمربع احداث شــده، 
۱۳ میلیارد ریال هزینه شده اســت.باقری افزود: 
خانه ورزش امین آباد در دو طبقه شامل: دو سالن 
ورزشی، رختکن، دفتر مدیریت، اتاق پزشک و مربی 
احداث شده است.وی با اشــاره به ۱۴۴ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال پــروژه آماده کلنگ زنی در منطقه 
۱۲، خاطرنشان کرد: برای آغاز عملیات اجرایی باند 

شــمالی خیابان امیرکبیر ســوم به طول سه هزار 
مترمربع 69 میلیارد ریال هزینه اجرا در نظر گرفته 
شده است.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان از آغاز 
عملیات اجرایی خیابان ســازی محور عاشــق آباد 
به شــهرک امیرکبیر خبر داد و گفت: هزینه اجرای 
این پروژه به طول یــک هزار مترمربــع ۱۱ میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به 
پروژه خیابان سازی خیابان فیروزه واقع در شهرک 
نگین، اظهار کرد: برای اجرای این پروژه با طول ۴۵۰ 
مترمربع ۱۲ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شــده 
است.باقری گفت: خیابان ســازی اتصال شهرک 
مهدیه به خیابان مینو که دسترسی شهرک مهدیه به 
خیابان های عاشق آباد و بهارستان را ایجاد خواهد 
کرد، در دســتور کار منطقه ۱۲ قرار گرفته است.وی 
تصریح کرد: برای اجرای این پروژه چهار میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال و بــرای هزینه تملک ۴۸ میلیارد 

ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

بهره برداری و کلنگ زنی 2۸1 میلیارد ریال پروژه در منطقه 12

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان:

 محدودیت ها را با برنامه های مجازی در آستانه هفته
دفاع مقدس جبران می کنیم

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان در رابطه بــا برنامه های این 
بنیاد در هفته دفاع مقدس ســال جاری اظهار داشــت: امســال در ۴۰ ســالگی دفاع مقدس 
علی رغــم محدودیت های موجــود به علت شــیوع بیمــاری کرونــا در قالب یــک برنامه ۴۳ 
هفته ای که از ۳ خردادماه تا پایان ســال ادامه خواهد داشــت، برنامه هایــی در نظر گرفته ایم.

ســردار مجتبی شــیروانیان ادامه داد: برنامه های مذکــور در فضای مجازی و صدا و ســیما در 
 جهت ترویــج فرهنگ ایثار، مقاومت و شــهادت و نشــر ارزش های دفاع مقــدس پیش بینی 

شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان در رابطه با برنامه زنده صدا و 
سیما عنوان کرد: یکی از برنامه ها، پخش زنده گفت وگوی هفته با مسئوالن و دستگاه های مربوطه 
در دفاع مقدس است که یکشــنبه ها از ســاعت ۵ الی 6 بعد از ظهر پخش می شود و موضوعات 
مربوط به دفاع مقدس و نقش این دســتگاه ها طی ۸ ســال دفاع مقدس مطرح می شود.وی 
تصریح کرد: نمایشگاه ۴۰ سالگی دفاع مقدس و نقش استان اصفهان در دفاع مقدس هم در باغ 
موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شــد و همزمان با افتتاح این نمایشگاه، نکوداشت پیشکسوتان 
و ایثارگران دفاع مقدس برگزار می شود که به لحاظ شــرایط کرونایی به صورت نمادین تعدادی 
از پیشکسوتان و خانواده های ایثارگران دعوت شده اند.شــیروانیان ادامه داد: برنامه بهره مندی 
از صحبت ها و فرمایشــات حضرت آقا به مناسبت ۴۰ ســالگی دفاع مقدس نیز به صورت ویدئو 
کنفرانس در باغ موزه دفاع مقدس اصفهان ارائه خواهد شــد.وی خاطرنشان کرد: تالش ما این 
است که با اجرای برنامه های متعدد از قبیل جشــنواره ها و سایر برنامه های مجازی، محدودیت 
 اجرای برنامه های حضوری و فیزیکی به خاطر شیوع این ویروس در فضای مجازی و صدا و سیما 

جبران شود.

مسئول سازمان اردویی راهیان نور سپاه حضرت صاحب الزمان)عج(:

 با پای دل در مناطق عملیاتی کردستان
 قدم بزنیم

مسئول سازمان اردویی راهیان نور سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( در خصوص برگزاری اردوی 
راهیان  نور به صورت مجازی در مناطق عملیاتی غرب کشــور، بیان کرد: با توجه به شرایط حاصل 
از بیماری کرونا و عدم برگزاری اردوهای راهیان نور به خصوص در منطقه کردســتان، در تابستان 
امسال برنامه ریزی شــد تا بتوانیم با توجه به شــرایط پیش آمده، در شبکه های مجازی، اردوی 
راهیان  نور را ایجاد کنیم.عباس محمدی در خصوص نحوه برگزاری اردوی مجازی راهیان  نور غرب 
کشور، توضیح داد: در سه اســتان سنندج، آذربایجان غربی و کرمانشــاه این کار انجام می شود 
که یک گروه از راویان به این مناطق اعزام شده اند.وی با اشــاره به جزئیات برگزاری این اردوی 
فرهنگی معنوی افــزود: روند کار به این صورت خواهد بود کــه روایتگری ها ضبط، تدوین و برای 
صدا و سیما ارسال خواهند شد تا در مواقع مناسب منتشر کنند، همچنین تعدادی از روایتگری ها 
نیز همان روز به صورت زنده در صفحات مجازی به اشــتراک گذاشــته می شود و در شبکه های 
مجازی و کانال هایی که مرتبط با موضوع راهیان نور است، پخش خواهد شد.محمدی در ادامه به 
بیان اهداف این طرح پرداخت و گفت: چون مردم نتوانستند به این مناطق عملیاتی و یادمان ها 
بیایند، راویان را در این مناطق حاضر کردیم تا یاد و خاطره شهدای کردستان زنده شود و ارتباطی 
قلبی برقرار شود.مسئول ســازمان اردویی راهیان نور سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( در پایان 
خاطرنشــان کرد: عموم مردم می توانند برنامه را از ســایت های راهیان نور کشوری و کانال های 

مربوط به راهیان نور استان اصفهان دنبال کنند.

خبر روزاخبار

استفاده از طراحی های ویژه 
برای احداث پروژه سالن 

اجتماعات فردوس
مدیر اجرای پروژه سالن اجتماعات فردوس 
اظهار کرد: پروژه سالن اجتماعات فردوس 
در دو فــاز اجــرا می شــود که فاز نخســت 
ســالن اجتماعات و فاز دوم پارکینگ روباز 
اســت.علیرضا رحیمی   با بیان اینکه سالن 
اجتماعــات فــردوس دارای هفــت هــزار 
و ۲۰۰ مترمربع زیربناســت کــه در دو طبقه 
احداث شده اســت، افزود: سالن طبقه باال 
گنجایش حضور شــش هزار نفر و ســالن 
پایین آن گنجایش دو هــزار نفر جمعیت را 
دارد.مدیر پروژه ســالن اجتماعات فردوس 
خاطرنشــان کرد: پارکینگ روباز این پروژه 
سالن با گنجایش پارک ۳۰۰ دستگاه خودرو 
توسط سازمان عمران اجرا شــده و در حال 
تکمیل اســت.وی ادامه داد: پارکینگ روباز 
پروژه ســالن اجتماعات فــردوس ۱۲ هزار 
و ۷۰۰ مترمربــع زیربنا دارد که شــش هزار 
متر آن آزادسازی شــده و مابقی در فاز دو، 
آزادسازی خواهد شد که در مجموع ظرفیت 
پارک ۷۰۰ دستگاه خودرو را خواهد داشت.

رحیمی بــا بیان اینکــه برای پروژه ســالن 
اجتماعات فردوس حدود ۲6 میلیارد تومان 
و برای احداث پارکینگ حــدود دو میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شــده است، گفت: برای 
آزادســازی فضای مورد نیاز پــروژه تاکنون 
حــدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه شــده که با 
توجه به ادامه اجرای فازهــای بعدی پروژه 
میزان هزینه ها در این بخش افزایش خواهد 
یافت.وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات 
خاص در پروژه ســالن اجتماعات فردوس 
احداث یک سوله با حدود 6۰ مترعرض و ۸۵ 
متر طول بدون ایجاد ســتون و با استفاده از 
سازه های فضایی است همچنین در اطراف 
آن ۳6 در برای ورود و خروج شهروندان پیش 
بینی شده تا جمعیت زیاد سالن در کمترین 
زمان ممکن از داخل سالن به سمت رواق ها 
و گلســتان شــهدا و بالعکس از آن طرف به 

داخل سالن هدایت شوند.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهار کرد: برای تحقق چشم انداز توسعه و مشارکت اقدامات زیادی شده که تالش برای افزایش مشارکت یکی 
از این موارد است.مجید طرفه تابان با اشاره به بودجه سازمان عمران در سال جاری، تصریح کرد: بودجه امسال این سازمان ۲۰۳ میلیارد تومان است که ۱۴۲ 
میلیارد تومان آن مختص اجرای پروژه های عمرانی و ۳۵ میلیارد تومان برای واحدهای تولیدی است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان افزود: در 
سازمان عمران بودجه درآمدهای غیرعملیاتی حدود سه میلیارد تومان است که صرف هزینه مواردی چون کرایه ماشین آالت می شود و حدود ۱۰ میلیارد تومان 
نیز برای اجرای پروژه های مشارکتی سازمان در نظر گرفته شده است.وی از دریافت ۱۳ میلیارد تومان وام جهت خرید هفت دستگاه ترک میکسر برای اجرای 
برنامه های سازمان عمران خبر داد و گفت: حدود ۳۱6 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پروژه فعال عمرانی در شهر در دست اقدام است.طرفه تابان با بیان اینکه 
در سازمان عمران تعداد ۲۰ پروژه فعال و شش پروژه در مرحله انعقاد قرارداد است، اظهار کرد: از سال گذشته در موضوع مشارکت ها ورود پیدا کرده و همچون 

سایر سرمایه گذاران در فراخوان های سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری شرکت کرده و برنده بسیاری از مناقصه ها شدیم.

بیش از 31۶ میلیارد تومان پروژه فعال عمرانی در شهر اصفهان

سهمی برای 
طبیعت

بســیاری از شــهروندان در 
شــهرها برای خــود، خانه و 
محیط زندگی و کارشان سهمی 
برای طبیعت قائل هســتند و 
سعی می کنند با گلدان کوچک 
آپارتمانی یــا اختصاص دادن 
فضایی از ســاختمان یا محل 
کار خــود بــه گل و درخــت، 
طبیعت را بــه زندگی خویش 

بیاورند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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در سال جاری در 35 شهر و 6 منطقه اصفهان  سیستم تله متری در برخی از  
تاسیسات آبرسانی اجرا و نیز در 6 شهرستان در سطح استان به روز رسانی  

سیستم تله متری تاسیسات  آبرسانی در دستور کار قرار می گیرد. 
معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد: 
در سال جاری  در  مخازن و ایســتگاه های پمپاژ، شبکه های توزیع و چاه 
های محلی تامین آب شرب شهری، سامانه های آبرسانی، مجموعه های 
آبرسانی روستایی، حوضچه های فشارشکن، تصفیه خانه های گلپایگان، 
فیلترهای شنی فریدونشهر، تله متری انشعابات روستایی اجرا می شود.

ناصر اکبری با اشاره به بروز رسانی سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی 
در برخی از شهرستان های اســتان تصریح کرد: در سال 99 به روز رسانی 
سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی بازسازی و به روزرسانی تله متری 
شیرخانه نجف آباد، اتوماسیون صنعتی ایســتگاه پمپاژ مبارکه در تصفیه 
خانه باباشیخعلی، به روزرسانی تله متری ایستگاه های مبارکه، ایستگاه 
های ورزنه، ایستگاه های خمینی شــهر و به روزرسانی تله متری ایستگاه 

های نجف آباد انجام می شود.
وی با بیان اینکه محدودیت منابع آب، کاهش بارندگی و لزوم پاسخگویی 
به نیاز مشترکین و چالش های مدیریت منابع آب از جمله عوامل اجرای 
سیســتم تله متری در تاسیسات آبرسانی به شــمار می آید، خاطرنشان 
ســاخت: به منظور به حداقل رســاندن هدر رفت آب وکاهش هزینه های 
مالی، بســیار مهم اســت که تاسیســات آبرســانی به گونه ای حفاظت و 
نگهداری شودکه آب شرب شهرها و روستاها با حداقل هزینه تامین شود.

معاون بهره برداری و توســعه شــرکت آبفای اســتان اصفهــان مدیریت 
صحیح و برنامه ریزی شــده منابع آبی را با اســتفاده از سیستم های تله 
متری وکنترل ســطح مخازن بســیار با اهمیت دانســت و اظهار داشت: 
سیســتم تله متری برای مدیریت منابع آبی ضروری است چرا که اندازه 
گیری جریان آب، نشت یابی شبکه آبرســانی، نظارت برعملکرد تجهیزات 

به صورت آنی باعث می شــود که نه تنها  وقوع حوادث در کوتاه ترین زمان 
 ممکن مهار شــود بلکه آب به صــورت عادالنه میان مشــترکین به مرحله

 توزیع برسد.
اکبری با بیان اینکه در ســال های اخیر شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
همگام با پیشرفت علم وتکنولوژی و استفاده از فناوری های نوین باتوجه 
به اهمیت به کار گیری سیســتم های تله متری و کنترل از راه دور در بهبود 
بهره برداری از تاسیسات آب شرب گام های اساسی برداشته، اعالم کرد: 
بسیاری از تاسیسات طرح آبرسانی اصفهان از سیستم تله متری بهره مند 
شــده اســت که این امر موجب کاهش غلبه بر کم آبی منابع آبی در فصل 
گرم ســال و در اوج پیک مصرف شده و آب شــرب مردم به صورت پایدار 

تامین می شود.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان بیان داشت: اهتمام به امور فرهنگی از 
مهم ترین رئوس کاری در مخابرات منطقه اصفهان است.

ناصر مشایخی در جلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه  اصفهان، اهتمام 
به امور فرهنگــی را از مهم ترین رئــوس کاری خود دانســت و اظهار کرد: 
کمترین اثر ترویج سبک زندگی اسالمی-ایرانی در بین کارکنان را می توان 
در  افزایش مولفه های بهره وری آنان در محیط کار به وضوح مشاهده کرد.

وی با تاکید بر حمایت همه جانبه از فعالیت های این شورا افزود: بنده به از 
هیچ کمکی در راستای تعالی فعالیت های شورای فرهنگی دریغ نخواهم 

کرد و امیدوارم با تغییراتی که در ساختار و اعضای این شورا صورت گرفته به 
زودی شاهد تحول چشمگیری در زمینه فرهنگی مخابرات منطقه اصفهان 
باشیم.حجت االســالم کیانی ،رییس شــورای فرهنگی مخابرات منطقه 
اصفهان نیز ضمن ارائه گزارشــی از  فعالیت های فرهنگــی صورت گرفته 
به بیان چشم اندازهای آینده شــورا پرداخت و گفت: با نظرات کارشناسی 
و تخصصــی برنامه مدونی در زمینــه فعالیت های فرهنگــی در مجموعه 
مخابرات تهیه شــده که اجرایی شــدن آن همت متعالی و مضاعف همه 

اعضای شورا را می طلبد.

معاون تولید شرکت ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه دو قرارداد شرکت 
ذوب آهن اصفهان حدود 100 هزار تن ریل اســت که طبــق پیش بینی ها در 
طول یک سال آینده تحویل داده می شود، گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان 
یک قرارداد عمده با قرارگاه خاتم برای ســاخت ریــل زاهدان-چابهار دارد و 
یک قرارداد با شرکت زیرساخت برای تامین ریل چند محور که شامل محور 
سنندج، محور رشت، محور میانه و محور یزد می شود و در بازه زمانی یک ساله 

شرکت ذوب آهن اصفهان ریل مورد نیاز آنها را تامین می کند.
مهرداد توالئیان بــا نگاهی به روند تحویل محصول ریل به مشــتریان در ماه 
های گذشته افزود: به طور متوسط طی شــش ماه گذشته هر ماه 5 هزار تن 
ریل تحویل مشتری داده شده است و در حال حاضر تقاضای قابلیت افزایش 
تولید و تحویل ریل به مشتری وجود دارد و می توانیم در نیمه دوم سال تولید 

را به 10 هزار تن در ماه افزایش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه تولید متنوع ریل به نوع واگن بستگی دارد، تصریح کرد: 
در شرایط کنونی شــرکت ذوب آهن اصفهان بر مبنای سفارشات ریل تولید 
می کند و  در حال حاضر 7 هزار تن ریل تایید شــده توسط بازرسان داریم که 
به دلیل اینکه امکان بارگیری ریل به مقصد محدود است فعال در انبار موجود 

هستند و به زودی تحویل مشتری می شود.
معاون تولید شرکت ذوب آهن اصفهان در پاسخ به اینکه آیا برنامه ای برای 
فروش ریل در بورس یا بازار برای سایر مصرف کننده ها دارید یا خیر؟ اظهار 
کرد: از آنجایی که اســتاندارد ملی ریل توســط شــرکت ذوب آهن اصفهان 
دریافت شده و به دنبال آن هستیم آن را در بورس عرضه کنیم شرکت هایی که 
برای معادن و ... به ریل نیاز دارند می توانند از طریق بورس ریل مورد نیاز خود 
را تامین کنند.توالئیان با اشاره به اینکه تاکنون چند عرضه ریل بورس داشتیم، 
گفت: 2 عرضه 300 تنی ریل شرکت ذوب آهن اصفهان توسط شرکت ها دیگر 
در بورس خریداری شده و اهداف بلندمدت ما این اســت که ریل مورد نیاز 
کشور را از طریق بورس تامین کنیم.وی با تاکید بر اینکه در شش ماه گذشته 
یک نوع ریل ویــژه معادن تولید کرده ایم، اظهار کــرد: تاکنون 500 تن از ریل 
تولیدی برای معادن به مشتری تحویل شــده است و محصول ارک معدنی 
هم با ســایز 36 تا چند ماه آینده به بازار عرضه می شود.معاون تولید شرکت 

ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه تولید تجهیزات دیگر ریلی نیز در دستور 
کار است، تشــریح کرد: در خطوط راه آهن وقتی چند خط به هم برخورد می 
کند، شکل ریل تغییر می کند که سوزن ریل نام دارد که در حال حاضر واردات 
این قطعه سخت شــده و در مهر ماه تولید این محصول را داخلی سازی می 
کنیم که در شرایط کنونی 2500 تن سفارش داریم که اگر تولید شود، می تواند 

نیاز کشور را تا یک سال آینده تامین کند.
توالئیان با بیــان اینکه در حال حاضــر تولید میلگردهــای 70 کروم 2 برای 
اســتفاده در صنایع مس در شــرکت ذوب آهن اصفهان از ســر گرفته شده 
اســت، اظهار کرد: ماهانه 10 هزار تن میلگردهای 70 کروم 2 به صنایع مسی 
تحویل داده می شود، این محصول جزو مواد اولیه صنعتی است که نسبت به 

محصوالت ساختمانی ارزش افزوده باالتری دارد.
وی با اعالم اینکه خوشبختانه طی دو سال گذشته شرکت زیان انباشته خود 
را پرداخت کرده و امیدواریم که در شش ماه نخست امسال این زیان انباشته 
به صفر برســد، گفت: پیش بینی می شود در شــش ماهه دوم شرکت سود 
خوبی به دست بیاورد، چراکه تولید در شش ماهه نخست امسال طبق برنامه 
پیش رفته و قرار بوده تا پایان امســال یک میلیــون و 100 هزار تن صادرات 
شمش فوالد، تیراهن، میلگرد و کالف انجام شــود که روند کنونی حکایت از 

تحقق این برنامه دارد.
معاون تولید شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به حمایت های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در تامین مواد اولیه شــرکت، اظهار کرد:  تامین زغال سنگ 
به اندازه انجام شده و مواد اولیه ســنگ آهن هم در انبار وجود دارد از این رو 

مشکلی برای تولید وجود ندارد.
توالئیان درباره حاشیه هایی که درباره قیمت شمش فوالد وجود دارد، اظهار 
کرد: در حال حاضر قیمت شــمش فوالد نســبت به ســایر حلقه های فوالد 
متناسب است و از آنجایی که قیمت سایر حلقه ها با درصدی از قیمت شمش 
تعیین می شود در شرایط کنونی نسبت ها مناســب است. از طرف دیگر در 
شرایط کنونی به دلیل اینکه قیمت انرژی، مواد اولیه، کارگر و .. افزایش یافته 
به همین دلیل نباید قیمت شــمش به صورت دســتوری تعیین و همچنان 

قیمت آن در بورس کاال تعیین شود.

در سال جاری صورت می گیرد؛

اجرای سیستم تله متری درتاسیسات آبرسانی  35 شهر استان اصفهان

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان:
اهتمام به امور فرهنگی از مهم ترین رئوس کاری در مخابرات است

معاون تولید شرکت ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن اصفهان ماهانه ۵ هزار تن ریل تحویل می دهد

چقدر لذت بخش است خواب شبانه  خوبی را تجربه کنید 
و صبح با ذهن و بدنی با نشــاط و ســرحال از رختخواب 
بیرون بیایید؛ برای این منظور باید قبل از خواب از جمالت 
تاکیدی مثبت اســتفاده کنید، در واقع تصویر ســازی و 
دریافت انرژی مثبت شــما را به ســمت آرامش رهنمون 
می کند.بایــد بدانید ذهن ناخودآگاه انســان با ســاده 
لوحی، تمام حرف ها، تصاویر و افــکار را به عنوان حقیقت 
می پذیرد، پس بــا تغییر افکار منفی بــه فکرهای مثبت 
می توانید تغییرات قابــل توجهی در زندگی خود به وجود 
آورید. تکرار جمالت تاکیدی مثبــت پیش از خواب، این 
افکار را در ضمیــر ناخودآگاه تان تثبیت مــی کند و جایی 
برای افکار منفی نخواهد بود. باورهای غلط و منفی سبب 
ایجاد احساساتی چون ناامیدی، اســترس و شرمندگی 
می شــود؛ اما با برنامه ریزی ضمیر ناخــودآگاه در جهت 
مثبت می توانید زندگی را برای خود شــیرین و دل نشین 
کنید.توصیه مــی کنیم قبل از خــواب از جمالت تاکیدی 
مثبت اســتفاده کنید تا زندگی تان را در مسیر تازه ای قرار 
دهید، الگوهای قدیمی و منفــی را کنار بگذارید و مغزتان 
را با فکرهای تــازه برنامه ریزی کنید.جــوزف کمپل می 
گوید: »هدف زندگی این اســت که نبض خود را با ضرب 

آهنگ کائنــات هماهنگ کنید تا طبیعــت وجودی تان با 
طبیعت جهان هستی تطبیق یابد.« باید جمالت تاکیدی 
را انتخاب کنید که بیشــتر جذب تان می کند و همان ها را 
قبل از خواب 10 بار تکرار کنید. جمالت کوتاه مناسب ترند 
و تاثیرگــذاری بهتری دارنــد. باید جمله هــای تاکیدی 
مثبت را با آرامش و طمأنینه تکرار کنید.شــاید بهتر باشد 
از انگشــتان دســت تان کمک بگیرید تا هر جمله دقیقا 
10 بار تکرار شــود. تمام جمالت تاکیــدی را در ذهن تان 
تجســم کنید و اجازه دهیــد آن احســاس در درون تان 
متجلی شــود. باید تصور کنید بدن و ضمیــر ناخودآگاه 
تان تمام جمالت را جذب می کند. یادتان باشــد جمالت 
تاکیدی مثبت همانند دیگــر عادت های خوب، برای این 
که نتیجه بخش باشــند نیاز بــه تکرار و اســتمرار دارند. 
پس تمــام عبارات تاکیدی را بیشــتر از یک شــب تکرار 
کنید تا تاثیرگذاری آن هویدا شود.با جذب هر فکر مثبت 
جدید از یک فکر منفی رها می شــوید. پس با تکرار این 
 جمالت، از ترس و دو دلی رها شــده و آرامش و عشق را

دریافت می کنید.
من امروز رها و آزاد هســتم: من امروز از ترس، نگرانی، 
خشــم، ناراحتی و مالمت رها هســتم. تمام نگرانی ها و 

استرس ها را کنار گذاشته ام. هر آنچه منفی است فرو می 
گذارم و مثبت هــا را نگه می دارم. وقتــی به خواب بروم 

دوباره آزاد خواهم بود تا لذت و آرامش را دریافت کنم.
من می بخشــم: هر آنچه باید اتفاق بیفتد رخ داده و من 
برای تغییر آن توانی ندارم. پس اتفاقات گذشته اهمیتی 
ندارد و می گذارم زندگی همان طوری باشد که اتفاق افتاده 
است. من تمام انسان ها را می بخشم، خودم را می بخشم 
و تمام آنچه باعث این پیشــامد ناخوشــایند شده را می 
بخشم. من به زندگی اطمینان دارم و در امنیت و آرامش 

کامل هستم.
من اجــازه دارم خوب بخوابم: امشــب به خــودم اجازه 
می دهم چشــمانم را روی هم بگذارم و فردا ســرحال از 
رختخواب بلند شــوم. بدن، ذهن و روان مــن الیق این 
اســتراحت هســتند و من می توانم خواب شبانه خوبی 

داشته باشم.
من خوابی عمیق و آرام خواهم داشــت: اتاق خواب من 
مکانــی عالی برای آرامش و آســودگی اســت. وقتی به 
اتاق خواب می روم و سر روی بالش می گذارم، تمام دل 
مشغولی های روزانه ام کمرنگ می شوند. بار مسئولیت ها 

از روی دوشم برداشته می شوند و به خواب می روم.

آشپزی

رسپی املت  بادمجان و 
سوسیس حرفه ای 

املت بادمجان و سوسیس به عنوان یک صبحانه می تواند روزتان را بسازد؛ 
اما این املت عالوه بر صبحانه می تواند به عنوان یک ناهار یا شام سبک هم 

در نظر گرفته شود. مواد الزم:روغن زیتون دو قاشق غذاخوری،سوسیس تند220 
گرم،بادمجان متوسط یک عدد، پیاز بزرگ زردنصف یک عدد،نمک به مقدار الزم،تخم 

مرغ بزرگ هشت عدد،برگ تازه ریحان خرد شده چهار پیمانه،پنیر فتا تازه60 گرم
طرز تهیه:سوسیس ها را به صورت حلقه ای خرد کنید. مقداری روغن داخل تابه بریزید و سوسیس ها را 
داخل روغن سرخ کنید. سپس داخل یک ظرف بریزید و با دستمال کاغذی روغن آن ها را بگیرید. برای 

سالم تر شدن این صبحانه می توانید سوسیس خانگی را تهیه کنید و به این غذا اضافه کنید.پیاز را به 
صورت نگینی خرد کنید. بادمجان را هم بعد از اینکه شستید، ساقه آن را جدا کرده و به صورت حبه های 

متوسط خرد کنید.باقی مانده روغن را داخل تابه بریزید. بادمجان و پیاز خرد شده را با هم حدود 
شش تا هشت دقیقه تفت دهید تا نرم شوند.سیر را رنده کنید و همراه نمک به مواد اضافه کنید. 

سوسیس ها را هم به قابلمه برگردانید. مواد را هم بزنید تا با هم مخلوط شوند.داخل یک 
کاسه تخم مرغ ها و ریحان را باهم بزنید و روی مواد داخل تابه بریزید. تابه را کمی 

کج کنید تا مایه تخم مرغ روی همه سبزیجات به طور مساوی قرار گیرد.
پنیر را خرد کنید و روی املت بریزید. در تابه را ببندید تا تخم 

مرغ کامال خودش را گرفته و املت بپزد.

قبل از خواب جمالت تاکیدی مثبت تکرار کنید تا به آرامش برسید

یونانی ها به تماشای یک کمدی ایرانی 
می نشینند

»سالم بمبئی2« در انتظار بازگشایی 
بالیوود

فیلم کوتاه »آخرین خانه دنیا« به کارگردانی امیر غالمی و تهیه کنندگی 
پیام کردستانی به بخش مسابقه چهارمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم سیمی یونان راه یافت.این جشنواره از 14 تا 18 سپتامبر برابر با 
24 تا 28 شهریورماه برگزار می شود.»آخرین خانه دنیا« یک فیلم کمدی 
تلخ و روایتگر داستان فردی است که می خواهد مشکالت افراد روستا را حل 
کند؛ اما شخص دیگری با داشتن 3 گلوله در پی این است که او را بکشد.

قربان محمدپور ،کارگردان »سالم بمبئی 2« اظهار کرد در صورت 
باز شــدن بالیوود، این فیلم ســینمایی با ترکیبــی از بازیگران 
هندی و ایرانی جلوی دوربین می رود.این کارگردان توضیح داد: 
قصه »سالم بمبئی 2« با »ســالم بمبئی« متفاوت است و دارای 
4 بازیگر اصلی یعنی یــک خانم و آقا از ایران و یــک خانم و آقا از 
هندوستان است.
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