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  رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان می گوید میانگین سنی مصرف کنندگان باالی ۲۳ سال است؛

حرکت مارپیچ اعتیاد در اصفهان 
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خبرهای خوش 
 شهرداری اصفهان
 برای معلوالن 

 سرنوشت هافبک عراقی
  سرخ پوشان پایتخت 

به کجا می انجامد؟

ماجرای ادامه دار 
جدایی »بشار رسن«
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رییس دانشگاه علوم پزشکی:

 اصفهان در موج دوم
 کرونا قرار دارد

درخواست تعطیلی مدارس استان 
همچنان بدون پاسخ مانده است؛

  مسئوالن جدی تر 
پیگیری کنند

در راستای حفظ سالمت شهروندان 
صورت می گیرد؛

 تدابیر تاب آوری
 برای قطار شهری

 کرونا، نفس پاتوق ها را گرفت
کافی شاپ ها در اصفهان به دلیل شیوع کرونا در آستانه ورشکستگی هستند؛

فراخوان جذب نیرو

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، جهت تکمیل کادر اداری، مالی، انفورماتیک، خدماتی، کارپردازی 
و ترابری خود نیاز به تعدادی نیروی با شرایط ذیل دارد: 
1- ایمان و اعتقاد کامل به مبانی جمهوری اسالمی ایران

2- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
3- داشتن سالمت جسمی و روانی

4- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
5- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

6- داشتن حسن شهرت
7- عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرائی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح

8- داشتن حداقل 25 و حداکثر 35 سال سن
9- داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید

10- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه معتبر در رشته های مختلف
- برای کادر خدماتی و ترابری حداقل مدرک دیپلم مورد نیاز است

 MV،C #، ابزار ، PHP، C مدرک کارشناسی نرم افزار، تسلط به یکی از زبان های برنامه نویسی وب و ویندوز )ترجیحًا -
JQuery ، HTML( و پایگاه داده My SQL و SQL Server و نیز آشنایی با شبکه برای متقاضیان واحد انفورماتیک 

الزامی است.
- مدرک کارشناسی حسابداری برای متقاضیان واحد مالی الزامی است.

11- کسب نمره قبولی در آزمون و مصاحبه حضوری
12- دارا بودن  گواهینامه پایه یک یا دو برای کادر ترابری )تهیه وسیله نقلیه بر عهده شخص متقاضی می باشد(

 PDF متقاضیان جهت ثبت نام حداکثر تا 10 روز از زمان انتشار این آگهی مدارک ذیل را به ترتیب تعیین شده در یک فایل
به آدرس estekhdamkanoon@gmail.com ارسال نمایند.

1- تصویر تمام صفحات شناسنامه
2- تصویر کارت ملی

3- عکس پرسنلی 4*3 
4- تصویر مدارک تحصیلی یا نامه فراغت از تحصیل

5- خالصه سوابق و فعالیت های کاری به انضمام سوابق مدیریتی در رشته های مورد نظر )حداکثر در 3 صفحه(
6- نشانی محل کار قبل

7- مشخصات دو نفر به عنوان معرف به همراه شماره تماس و آدرس
8- نشانی محل سکونت قبل )در صورت وجود( و فعلی به  همراه شماره تلفن ثابت و همراه

متقاضیان واجد شرایط پس از بررسی مدارک ارســالی حداکثر تا 30 روز از زمان انتشــار این آگهی به منظور مصاحبه 
حضوری مطلع خواهند شد.

کد اقتصادی :411566481155 کد پستی : -81587-14343
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نام عامل ترور »عماد مغنیه« چگونه افشا شد؟
وبسایت عبری زبان »تیکون عوالم« شهریورماه امسال با گذشت ۱۲ سال از ترور شهید »عماد مغنیه« 
فرمانده حزب ا... لبنان، در سوریه نام سر دسته عملیات این ترور را فاش کرد.»ریچادر سیلور اشتاین« 
روزنامه نگار آمریکایی و صاحب امتیاز وب سایت تیکون عوالم، در مصاحبه ای با شبکه لبنانی »المیادین« 
گفت: اطالعاتی که این وب سایت از ترور مغنیه منتشــر کرد پس از آن به دست آمد که شعبه سانسور 
بخش نظامی رژیم صهیونیستی در بررسی دقیق کتاب متعلق به یکی از خبرنگاران امنیتی، قبل از انتشار 
آن مرتکب شد. وی افزود: مسئول بخش سانسور تالش کرد که نام رییس این عملیات در موساد را از 
کتاب حذف کند، اما به این مسئله دقت نداشت که این نام در فهرست و برخی صفحات باقی مانده است.
سیلور اشتاین مجددا اعالم کرد که »نعوم ایزر« رییس بخش عملیات موساد، در آن زمان عملیات ترور 
مغنیه را بر عهده داشته و این ترور با هماهنگی »سی آی ای« انجام شده است؛ موساد و سیا پیش تر 
نیز در چندین زمینه از جمله »ترور دانشمندان ایرانی در پرونده هسته ای این کشور« همکاری کرده اند.

سیلور اشتاین افزود: این منبع گفته است که انفجار بندر بیروت تنها بخشی از سلسله حمالتی است که 
اسراییل در لبنان آغاز کرده است. اسراییلی ها مسئولیت این انفجار را بر عهده نمی گیرند، زیرا تمام جهان 

و جامعه بین المللی، اسراییل را به ارتکاب جنایات ضد بشری متهم خواهند کرد.

اتحادیه اروپا، 7 وزیر سوری را تحریم کرد
اتحادیه اروپا از تحریم هفت وزیر سوری و قرار دادن نام آنها در فهرست تحریم های این اتحادیه خبر 
داد.اتحادیه اروپا جمعه اعالم کرد که اسامی »طالل البرازی«، وزیر تجارت، »لبنانه مشوح«، وزیر 
فرهنگ، »دارم طباع«، وزیر آموزش و پرورش، »احمد الســید«، وزیر دادگستری، »تمام رعد«، 
وزیر منابع آبی، »کنان یاغی«، وزیر دارایی و»زهیر خزیم«، وزیر حمل و نقل ســوریه را به فهرست 
تحریم های خود در رابطه با سوریه اضافه کرده است.اتحادیه اروپا مدعی است که این هفت وزیر 

سوری مسئول »سرکوب غیرنظامیان« سوری هستند.

قزاقستان و روسیه قرارداد همکاری های نظامی امضا کردند
در سفر رسمی »سرگئی شایگو« وزیر دفاع روسیه به قزاقستان قرارداد جدیدی همکاری های نظامی 
میان دو کشور به امضا رسید.شایگو در این ســفر با »نورالن ایرمکبایف« وزیر دفاع قزاقستان دیدار و 
در پایان دیدار دوجانبه طرفین قرارداد جدید همکاری های نظامی را امضا کردند.بر اساس این سند، 
همکاری های نظامی بین قزاقستان و روسیه در زمینه هایی مانند آموزش و آماده سازی پرسنل نظامی، 
عرضه سالح و تجهیزات، مشارکت در تمرینات مشترک و برنامه های آمادگی رزمی نیروها انجام خواهد 
شــد.این قرارداد همچنین شــامل مفاد جدیدی نظیر فعالیت های صلح طلبی، تعامل در چارچوب 
سازمان های بین المللی، مقابله با تهدیدات امنیت منطقه  ای و فعالیت  های فرهنگی و ورزشی است.

در انتخابات ببازم، آمریکا را ترک می کنم
رییس جمهور آمریکا که نظرســنجی ها از وضعیت بد وی در رقابت هــای انتخاباتی حکایت دارند 
در اظهاراتی عنوان داشــت که در صورت شکســت در انتخابــات ماه نوامبر، ایــاالت متحده را ترک 
می کند.»دونالد ترامپ« در اظهاراتی در جمع هواداران خود در جورجیا، با حالتی کنایه آمیز و با زبان طنز 
اعالم کرد که در صورت شکست خودرن در انتخابات ماه آتی باید آمریکا را ترک کند.ترامپ در ماه های 
اخیر به صورت مراتب از احتمال بروز تقلب در انتخابات ماه نوامبر سخن گفته و عنوان داشته که فقط 
در صورت بروز تقلب در این رقابت ها شکست می خورد.این در حالی است که طبق جدیدترین نتایج 
نظرسنجی »آسوشیتدپرس« و مرکز تحقیقات امور عمومی »نورک« )NORC( فقط ۱۵ درصد از 
رای دهندگان آمریکایی معتقدند که دموکراسی آمریکا عملکرد بسیار خوبی دارد و اکثریت آنها بر این 

باور بودند که جامعه آمریکا در خصوص ارزش های کلیدی دچار تفرقه و اختالف است.

آنچه پشــت محاصره ســرمایه داری علیه ایرانی که از قوای مبارزه با 
تروریسم حمایت می کند و سکوت در برابر ترکیه، به عنوان بزرگ ترین 
حامی تروریست ها در منطقه قرار دارد، جایگاه ترکیه در نظام سرمایه 
داری جهانی به لحاظ اقتصــادی، مالی و نظامی اســت، جایگاهی 
که پیشــینیان اردوغان آن را پایه ریــزی کرده اند.ترکیــه ده ها هزار 
نفر از مزدوران و تروریســت ها را به خدمت می گیرد، برایشان پایگاه 
تدارک می بیند و با اروپا بازی مهاجــران را به راه می اندازد، مهاجرانی 
که در بین آن ها تروریســت هایی هم هســتند و به این شکل، باعث 
نگرانی همسایگانش می شود.با این حال، اروپایی ها کمترین حد از 
محافظه کاری را در مورد ترکیه رعایــت می کنند و حتی آمریکا به کلی 
با ترکیه همراهی می کند، همانطور که در شعله ور کردن جنگ اخیر با 

ارمنستان، شاهد این مسئله بودیم.
در مقابل، گروه هایی که اروپایی ها وابسته به ایران می دانند و تحریم 
شان می کنند، با تروریســم مقابله کرده، شکست شان داده و هزاران 
شــهید در این راه تقدیم کرده اند و در حالی که ترکیه با سالح و نیرو و 
به کمک ترکمن ها و ســوریه ای های مزدور و تروریست، از آذربایجان 
حمایت می کند، ایران موضع معتدلی اتخاذ کرده و جریان گسترده ای 

در این کشور، در کنار ارمنستان مسیحی ایستاده است.
 در این شــرایط، چه چیزی می تواند محاصره جهان ســرمایه داری، 
آمریکا-اروپا علیــه دولتی که به نیابت از همه با تروریســم جنگید و 

سکوت در قبال دولتی که از تروریسم حمایت می کند را تفسیر کند؟
اوال، موضــع در قبال رژیــم صهیونیســتی و یهودیان جهــان، که بر 
مجامع مالــی بین المللــی ســیطره دارد و ثانیا، جایــگاه این یا آن 
دولت در سیستم بازار ها و شبکه های ســرمایه داری جهان.در رابطه 
با عامل اول و در حالی که ایران مخالف به رســمیت شــناختن رژیم 
صهیونیستی است و از سوریه و مقاومت فلسطین و لبنان در برابر این 
رژیم حمایت می کند، ترکیه صهیونیســت ها را به رسمیت شناخته و 
مراودات دیپلماتیک و اقتصادی با آن هــا دارد، همانطور که در زمینه 
صنعت نظامی، با اسراییل هماهنگی هایی دارد و بیشتر ساکنان رژیم 
صهیونیستی »اشکنازی« از ریشــه های ترکی هستند.شاید مسئله 
خطرناک تر در محاسبات تفکر امپریالیســتی در مورد ترکیه و رژیم 
صهیونیستی، ســناریوی تقســیم وظایف بین آن ها در شرق است، 

طرحی که توسط برنار لویس، برنامه ریزی شد.
اما عامل دوم، جایــگاه ترکیه و ایران در نظام ســرمایه داری جهانی 
اســت؛ آنچه پشــت محاصره ســرمایه داری علیه ایرانی که از قوای 
مبارزه با تروریسم حمایت می کند و ســکوت در برابر ترکیه، به عنوان 

بزرگ ترین حامی تروریســت ها در منطقه قرار دارد، جایگاه ترکیه در 
نظام ســرمایه داری جهانی به لحاظ اقتصادی، مالی و نظامی است، 
جایگاهی که پیشــینیان اردوغان آن را پایه ریزی کرده اند، همانطور 
که ایشان کامال تســلیم بانک های بین المللی و صندوق بین المللی 
پول و برنامه های خصوصی ســازی گسترده شدند، ترکیه خاک خود 
را به روی پایگاه های نظامی آمریکا گشــوده و وارد ناتو شد، که همین 
مســئله به این کشــور به ویژه در دوره اردوغان اجازه داد تا وابستگی 
خود به نظام سرمایه داری را بیشتر کند.به این معنا، ترکیه یک دولت 
سرمایه داری است که از عضویت ناتو و روابط دیپلماتیک، اقتصادی، 
نظامی و امنیتی با تل آویو برخوردار اســت و از دین بــرای به غفلت 
کشاندن ملت های شــرقی اســتفاده می کند، این یک برنامه ریزی 
دقیق برای مراکز بورژوازی بزرگی است که ترکیه با نقاب اردوغانی بر 
آن حکومت می کند.در مقابل، ایران از نظر اقتصادی به سرمایه داری 
دولت و بخش عمومی نزدیک تر اســت، از این رو، ارتباط نزدیکی با 

بازار سرمایه داری جهانی، دنیای شــرکت ها و تجارت ندارد، همانطور 
که »اقتصاد وقفی« تاریخی وابســته به مذهب، این کشور را از سوق 
یافتن به سمت فلسفه بازار و لیبرالیسم جدید دور کرده است، عالوه 
بر این، ایران مخالف رســوخ قواعد ناتو در خاک خــود بوده و مایل 
است استقالل سیاسی اش را حفظ کند.به همه این ها دو عامل دیگر 
اضافه می شــود، که همان سیطره بر سیاســت ها و ابزار های مالی و 
نقدینگی و ســیطره دولت بر منابع مالی بزرگ، مثــل نفت و گاز و ... 
 و محرومیت شرکت های ســرمایه داری از به غارت بردن این ثروت 
عظیم اســت.بدین معنا، ایران برخــالف ترکیه، یــک دولت دارای 
حق حاکمیت مســتقل و مخالف با سیاســت های امپریالیستی و 
صهیونیستی است، که می تواند سیاست هایش را به تنهایی مشخص 
کرده و از حق حاکمیتش دفاع کند و از این مسئله با روابط اقتصادی 
و سیاسی گسترده خود با چین، روسیه و دولت های برگزیت، حمایت 

کند.

عضــو مجلس نمایندگان افغانســتان، ســفر آتی 
عبدا...، رییس شورای عالی مصالحه ملی به تهران 
را امیدوار کننــده خواند و آن را در شــرایطی که بن 
بست گفت وگوهای صلح در دوحه قطر ادامه دارد، 
با اهمیت دانست.»ســیدجمال فکوری بهشتی« 
، اجماع ملی، منطقه ای و جهانــی را در روند صلح 
افغانستان، مهم ارزیابی کرد و گفت که اگر یک کشور 
یا حلقه ای در این روند مفقود باشد، موفقیت صلح 
را با خطر مواجه می سازد.وی گفت که در روند ملی 
تا حدودی اجماع وجود دارد اما در سطح منطقه ای 
و بین المللی این اجماع چنانچــه انتظار می رفت 
ایجاد نشده و هدف آمریکایی های برای صلح پایدار، 
افغان ها را با شک و تردید مواجه کرده است.نماینده 

اســتان بامیان در مجلس نمایندگان افغانســتان 
گفت: با توجه به گذشته همکاری و حمایت ایران از 
دولت و ملت ما، این بار نیز از حمایت ایران از صلح 
در افغانستان اطمینان داشــته و امیدواریم ایران 
بتواند بن بســت کنونی مذاکرات صلح بین دولت 
افغانستان و طالبان در دوحه قطر را بشکند.بهشتی 
با بیان اینکه ســفر عبدالله به ایران، راهگشا و فوق 
العاده مؤثر خواهد بود، اظهار کرد: این سفر می تواند 
ارمغانی برای برقراری صلح باشــد و از ایران توقع 
داریم در روند صلح افغانســتان همکاری کند.این 
عضو مجلس افغانستان گفت: هرچند آمریکا تالش 
می کند که نقش ایران را در روند صلح افغانســتان 
نادیده بگیرد و این کار باعث آسیب جدی به نتیجه 

صلح خواهد شد اما در مقابل، دولت افغانستان از 
این مهم به طور کامل آگاهی دارد و در این راســتا 
مســیر درســتی در پیش دارد.به گفتــه این فعال 
سیاسی، دولت به ویژه رییس شورای عالی مصالحه 
ملی افغانستان به این مهم پی برده و همه می دانند 
که ایران نیز در افغانستان نقش و منافع خود را دارد 
که باید با توجه به آن و در نظــر گرفتن نقش ایران 

حمایت آنها را از روند صلح جلب کند.

عضو مجلس افغانستان:

سفر عبدا... به تهران در روند صلح افغانستان راهگشاست

ادعای باکو درباره شلیک موشک به خاک ایران
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه ای اصابت گلوله به خاک ایران را عمدی و کار ارمنستان دانست. ارمنستان تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده است.

هم اکنون جنگ شدیدی میان ارتش جمهوری آذربایجان از یک سو و نیروهای جمهوری خودخوانده قره باغ/ آرتساخ و ارتش ارمنستان از سوی دیگر در جریان 
است. این جنگ در مرزهای شمالی ایران باعث شده بارها گلوله های موشک به روستاهای مرزی ایران اصابت کند. در چند مورد این اتفاقات، باعث زخمی شدن 
یک ایرانی و تخریب چند خانه شده است. در همین زمینه وزارت امرو خارجه آذربایجان به نقل از کانال تلگرامی سفارت این کشور در تهران عنوان کرد درگیری 
های مسلحانه در اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان هم مرز با جمهوری اسالمی ایران ادامه دارد. ارتش آذربایجان با انجام اقدامات ضد حمله، با از بین بردن 
نیروهای مسلح ارمنستان اشغالگر، سرزمین های خود را آزاد می کند. یگان های مسلح پراکنده ارمنستان در حال عقب نشینی از مناطقی که درگیری در حال 
انجام است با هدف تخریب گری به شلیک موشک به اراضی کشور دوست و برادر ایران ادامه می دهند. علی رغم تمام تالش های ارتش آذربایجان برای دفع حمله 
دشمن، موشک ها در اثر شلیک های هدفمند، گاه گاهی به خاک ایران اصابت می کنند. این اقدام دشمن حیله گر ما را آزرده خاطر می سازد و ما در ناراحتی مردم 
برادر ایران سهیم می شویم. جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور دوست و برادر تاریخی، همواره تجاوز ارمنستان برعلیه آذربایجان را محکوم کرده و از آزادی 

مناطق اشغالی آذربایجان، اجرای قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل و حق حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده است.

خبر روز

واکنش »واعظی«  به یک ادعا درباره فرزند روحانی
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه من درباره عضویت فرزند آقای روحانی در هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرس وجو کردم و به من گفتند که اصال چنین چیزی نیست، 
گفت: در واقع اصل کسی که نشسته این ســناریو را طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار گذاشته که 
از مسئولین در این باره بپرســند، درحالی که دختر آقای رییس جمهوری اصال در هیئت علمی آن 
دانشگاه عضویت ندارد.محمود واعظی درباره انتشار مطلبی درباره تخصیص اعتبارات کرونایی به 
یکی از دانشگاه های کشــور به دلیل عضویت فرزند رییس جمهوری در هیئت علمی این دانشگاه 
اظهار کرد: همانطور که سخنگوی دولت نیز توضیح دادند، ســازمان برنامه و بودجه به بسیاری از 
دانشگاه هایی که نیازمند هســتند، کمک کرده و این روند هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عده ای 
دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشــگاه افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت را به خاطر 

این افراد به آن دانشگاه دادند.

سردار حجازی:

 آمریکا خواهش می کند که به آنها فرصت دهیم
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بیان کرد: ترامپ جنایتکار و آدم کش ادعا و اظهار می کند که 
با اقدامات وحشیانه من آمریکا امروز امن تر است و بعد از شهادت شهید سلیمانی آمریکا امن تر 
شده، اگر آمریکا امن تر شده چرا در پایگاه هایتان عین بید می لرزید و در پیام هایتان خواهش می 
کنید که لختی فرصت دهید. سردار حجازی گفت: اگر امن تر شده کجا فرار می کنید و برای چه پا به 
فرار گذاشتید؟ اگر مالحظات انتخاباتی نبود امروز یک سرباز در آمریکا وجود نداشت. وی ادامه داد: 
ترامپ جنایتکار تصور می کند که با این جنایت ها در امنیت به سر می برد. خیر، آنها باید بایستند و 
تقاص جنایت های خود را بپردازند.حجازی تصریح کرد: جریان مقاومت همیشه بوده و ادامه خواهد 
داشــت. خط مقاومت، پیروزی و مقاومت بود و آنچه نصیب دشمن شده عقب نشینی و پسرفت 
بوده است. جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در خاتمه عنوان کرد: ملت های مسلمان منطقه با 
اقدامات دشمن مخالف بوده و این بنا بر آمارهای رسمی و با عادی سازی روابط با کشوری که خود 

در ناامنی به سر می برد مخالف هستند.

 توئیت تهدید آمیز رییس کمیسیون امنیت ملی 
برای روحانی!

مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس در توئیتی حسن روحانی را تهدید به اعدام کرد.رییس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در توئیتی به ســخنان اخیر حســن روحانی، رییس جمهور درباره صلح امام 
حسن)ع( انتقاد کرد. او در انتهای توئیت خود مدعی شد: اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل 
و مجازات شما راضی نمی شود، با منطق شما رهبر انقالب بایددستور دهندهزار بار شما را اعدام کنند 

تا دل مردم راضی شود.

تاکید ایران و سوئد بر گسترش همکاری ها
سفیر ایران در استکهلم و قائم مقام وزارت صنایع سوئد وضعیت روابط دوجانبه دو کشور را بررسی 
و بر تقویت همکاری های اقتصادی بین دو کشــور تاکید کردند.»احمد معصومی فر« سفیر ایران 
در سوئد و »امیل هوک برگ« قائم مقام وزیر صنایع، شرکت ها ونوآوری این کشور راه های توسعه 
روابط اقتصادی تجاری میان ایران و ســوئد را در یک دیدار دوجانبه مورد بررسی قرار دادند.در این 
دیدار بر تقویت همکاری شرکت های دو طرف به ویژه شــرکت های کوچک ومتوسط در حوزه های 
فناوری، نوآوری، حمل نقل و محیط زیســت و نیز برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی در آینده 

نزدیک تاکید شد.

کافه سیاست

رییس کمیسیون اصل ۹۰ :

نظارت میدانی نمایندگان 
نمایشی نیست

رییس کمیســیون اصل ۹۰ مجلــس گفت: 
متاسفانه دولتمردان به مشکالت مردم توجه 
نمی کنند و نظارت میدانی نمایندگان را نمایشی 
می دانند؛ اما اینگونه نیست.حجت االســالم 
نصرا...پژمانفر با بیان اینکه نمایندگان مجلس 
باید با نظارت های میدانی خود مشکالت مردم 
را حل و فصل کنند، گفت: همان طور که مردم 
در زمان انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
مشارکت می کنند، پس از راه یافتن نمایندگان 
به مجلس هــم باید این ارتبــاط بین مردم و 
نمایندگانشان در مجلس برقرار باشد.وی بیان 
کرد: باید همواره شرایط برای انتقال مالت مردم 
به مسئوالن تراز اول به ویژه مسئوالن اجرایی 
کشور وجود داشته باشد تا تصمیمات الزم برای 
حل مشــکالت آنان اتخاذ شود.نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
مردم نباید احساس کنند که حرف های آنان از 
طرف نمایندگان شان شنیده نمی شود و بر این 
اساس نمایندگان مجلس یازدهم به وظایف 
خود توجه دارند و پای حرف مردم می نشینند 
تا برای حل مشکالت آنان چاره اندیشی کنند.

پژمانفر افزود: مشــکالت مردم باید از سوی 
دولتمردان هم شنیده شود و آنان باید از نزدیک 
با مردم گفت وگو کرده و در جریان دغدغه های 
آنان قرار گیرند و اگر الزم است لوایحی را برای 
حل مشکالت مردم به مجلس شورای اسالمی 
ارائه کنند.وی اظهارداشــت: جای تأسف دارد 
که امروز دولتمردان به مشــکالت مردم توجه 
نمی کنند و ارتباط نزدیکی با ملت ندارند و یکی 
از بزرگ ترین مشکالت رییس جمهور آن است 
که زمینه الزم برای مطرح شــدن مشــکالت 
مردم را فراهــم نمی کند.رییس کمیســیون 
اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: نه تنها مردم، بلکه 
نمایندگان مجلس هم امــکان آن را ندارند که 
مسائل و مشــکالت مردم را به رییس جمهور 
منتقل کنند و در طول هفت سال گذشته هیچ 
گاه نمایندگان نتوانستند با رییس جمهور دیدار 
داشته باشند تا درباره مســائل مردم با وی به 

گفت و گو بنشینند.

بین الملل

المیادین در گزارشی بررسی کرد:

چرا ایران را محاصره؛ اما در قبال ترکیه سکوت می کنند؟

وز عکس ر

روزهای رای گیری 
درآمریکا

ماشین های رای گیری در یک 
مرکز اخــذ رای زودهنگام در 
انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا در شهر »آتالنتا« مرکز 

ایالت »جورجیا« آمریکا
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عضو هیئت رییسه مجلس:

 بورس به  نقطه معقولی برمی گردد
عضو هیئت رییســه مجلس یازدهم گفت: بورس بر اســاس آنچه که معقول اســت رشد خواهد 
کرد و به نظر می رســد با تشکلی از خرده ســهام داران در بورس قوت و پشــتیبانی خوبی از آنها به 

عمل آید.حســینعلی حاجی دلیگانی با 
ابراز امیدواری برای بازگشــت بورس به 
وضعیــت مطلوب، اظهار داشــت: برای 
مدتی بورس حبابی رشــد پیــدا کرده 
بود کــه دلیل آن به مدیریــت مجموعه 
بــورس و وزارت اقتصاد بــر می گردد و 
ســپس مقداری ریزش پیــدا کرد که 
قطعا اینگونه نخواهــد ماند.وی معتقد 
اســت که بورس بــه جایــگاه معقول 
خود برمی گــردد و بر اســاس آنچه که 

معقول اســت رشــد می کند، از ســویی دیگر به نظر می رسد با تشــکلی از خرده ســهام داران در 
بورس قوت و پشــتیبانی خوبی از خرده ســهامداران به عمــل آید.عضو هیئت رییســه مجلس 
یازدهم یکی از اشــکاالت مدیریت بورس را فقــدان جهت دهی منابع به ســمت تولید عنوان کرد 
و افزود: این امر یکی از اشــکاالت مدیریت بوده و هست که تالشــی برای آن نشده و این مشکل 
ساختاری و اساسی باید توســط شــورای عالی بورس مورد بررســی قرار گیرد.وی خاطر نشان 
کرد: امروزه به دلیــل وضعیت ارز و باال بــودن قیمت آن از یک طرف فشــار به مــردم آورده و از 
طرف دیگر باعث به صرفه بودن صادرات شــده ، اما این در حالی اســت که بیشــترین سوددهی 
 و منفعت در حوزه تولید اســت و هر چقدر ســرمایه ها در تولید سرازیر شود، شــرایط برای کشور

 بهتر می شود.

گران فروشی در رأس تخلفات تعزیراتی
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: از ابتدای سال 99 تا کنون از اصناف 176 هزار 
و 56 بازرسی صورت گرفت که منجر به تشکیل  3 هزار و 960 پرونده و ارسال به تعزیرات حکومتی 
شد.جواد محمدی فشارکی اظهار کرد: ارزش ریالی مجموع سه هزار و 960 پرونده معادل 121 
میلیارد و 25 میلیون و 735 هزار و 776 ریال است.وی افزود: در بازرسی های انجام شده گران 
فروشی در صدر تخلفات و همچنین عدم درج قیمت و عدم رعایت موارد بهداشتی، جایگاه های 

بعدی در تخلفات را به خود اختصاص داده است.

روغن با قیمت مصوب در اصفهان توزیع می شود
معاون امور بازرگانی ســازمان صمت اســتان اصفهان گفت: روغن تنظیم بازار با قیمت مصوب در 
فروشــگاه های بزرگ اصفهان، وارد چرخه توزیع شــد و تا زمان فراوانی این تزریق ادامه خواهد 
داشت.اسماعیل نادری با تاکید بر اینکه تمام شرایط امروز به نبود ثبات در بازار برمی گردد، توضیح 
داد: زمانی که نرخ ارز به عنوان یک شاخص درنظر گرفته می شود و براساس آن قیمت ها سنجیده 
می شود، اگر قیمت ها ثبات نداشته باشد، این شرایط به تبع بر دیگر کاالها چه آنهایی که با ارز ارتباط 
دارند و چه ندارند، تاثیرگذار است.معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان اضافه کرد: به 
دلیل اینکه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نرخ ارز را به عنوان یک معیار یا شاخص قرار می دهند، 
متاسفانه کاالها از نوسانات ارزی تاثیر می گیرد و در این میان تنها مصرف کننده با حقوق ثابت خود، 
تحت فشار قرار می گیرد.نادری در خصوص کم شدن روغن در بازار نیز تاکید کرد: قرار است روغن 

تنظیم بازار با قیمت مصوب در فروشگاه های بزرگ اصفهان، وارد چرخه توزیع شد.

کافی شاپ ها در اصفهان به دلیل شیوع کرونا در آستانه ورشکستگی هستند؛

کرونا، نفس پاتوق ها را گرفت

چند ســالی اســت که کافی شــاپ ها با  مرضیه محب رسول
استقبال فوق العاده جوانان و حتی خانواده 
ها رشد چشمگیری در سطح کشــور و البته شهر اصفهان داشته اند. در 
ســایه گســترش تعامالت اجتماعی و خروج برخی از مراسم از جمله 
خواستگاری ها و قرارهای کاری، تولدها و مهمانی ها از حریم خانه های 
شخصی، مشتریان این مدل از کســب و کارها هم افزایش یافت و در 
نتیجه با رکود در بخش های صنعتی و تولید و کشــاورزی، بسیاری از 
جوانان ترجیح دادند تا با سرمایه های کم یا زیاد وارد عرصه تجارت قهوه 
شوند و خدمات خود را در قالب کافی شاپ ها و رستوران ها به مردم ارائه 
دهند. رشد مداوم کافی شاپ ها در چند سال گذشته را کرونا زمین گیر 
کرد و حاال بسیاری از این مکان ها تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی قرار 
دارند. این رویه وقتی بیشتر شد که کافی شاپ ها جزو اولین گزینه های 
مقابله با سرایت کرونا قرار گرفتند و در چندین نوبت تعطیل شدند. پس 
از آن مردم هم به دلیل تنگناهای اقتصادی و هم به دلیل سربســته و 
کوچک بودن اغلب محیط این مکان ها  ترجیح می دهند به این اماکن 
وارد نشوند . این مسئله حاال بســیاری از این کسب و کارهای خرد را در 
آستانه ورشکســتگی قرار داده اســت. در هیمن زمینه رییس اتحادیه 
فروشندگان آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان با اشاره به کاهش ۴0 

درصدی فروش بستنی، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون پروانه کسب 
11 واحد صنفی این حوزه باطل شــده است؛ کســانی که صاحب مغازه 
هایشان نبودند، نتوانستند با خسارات ناشــی از شیوع ویروس کرونا 
مقابله کنند.محمود رنجبر افزود: هر ســال در ابتــدای مهرماه فروش 
بستنی کاهش می یابد؛ اما امسال به نزدیک صفر رسیده است. همچنین 
به دستور ستاد اســتانی مبارزه با کرونا، کافی شــاپ ها ابتدا یک هفته 
تعطیل و پس از آن با پیگیری های انجام شده، اجازه فعالیت بیرون بر 
این واحدهای صنفی نیز داده شد.رنجبر افزود: البته بیرون بر شدن کافی 
شــاپ ها با تعطیلی آن ها برابر اســت و این موضوع موجب خســارت 
بسیاری از این واحدها شده است.وی ادامه داد: تا کنون بارها به ستاد 
استانی مبارزه با کرونا درخواست داده ایم که فعالیت کافی شاپ ها در 
فضای باز، با رعایت فاصله گذاری و دســتورالعمل های بهداشتی مجاز 
باشد اما با این درخواست موافقت نشده و هر گونه فعالیت کافی شاپ 
ها ممنوع اعالم شده است.رییس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنی 
و کافی شــاپ اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون پروانه 
کسب 11 واحد صنفی این حوزه باطل شده است، گفت: کسانی که صاحب 
مغازه هایشان نبودند، نتوانستند با خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا 
مقابله کرده و درخواست تعطیل شدن واحد صنفی دادند.وی با اشاره به 

تفاوت های دیده شده در اعمال محدودیت های کرونایی برای واحدهای 
صنفی گفت: بهتر است محدودیت ها برای همه اصناف یکسان باشد تا 
ضرر و زیان کاهش مشتری فقط نصیب یک حوزه نشود.رنجبر افزود: 
اکنون برخــی از اصناف با وجود اعمال محدودیت هــا مجوز فعالیت با 
درصدی از ظرفیت شان را دارند. این در حالی است که کافی شاپ ها کامال 
تعطیل شده و موجب اعتراض کافی شاپ داران شهر اصفهان شده است. 
کارمندان کافه ها در اصفهان مانند دیگر کافه های کشــورمان موقعیت 
شغلی متزلزلی را تجربه می کنند؛ ناامیدی و بالتکلیفی در میان کافه داران 
موج می زند و زنگ خطر تعطیلی بسیاری از کافه ها در شهر به صدا در آمده 
است. بسیاری از کارکنان این کافه ها اگر چه بیمه هستند اما امیدی به 
اســتفاده از بیمه بیکاری ندارند. به گفته یکی از آنها، اســتفاده از بیمه 
بیکاری محدودیت دارد و قوانین بیمه آنچنان که مسئوالن و رسانه ها باور 
دارند و اعالم می کنند، دست و دلبازانه نیست. در این میان هر روز اوضاع 
کرونایی کشور تنگ تر می شــود و امیدها برای رسیدن هر چه زودتر به 
روزهای عادی کمتر . در این شرایط باید منتظر خاموش شدن چراغ تعداد 
بیشتری از کافی شاپ ها در اصفهان باشیم؛ کســب و کاری که روزی 
دریچه ای از امید پیش روی جوانان جویای کار بود و حاال دری بسته که 

معلوم نیست کی باز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: ســامانه جامع کاریابی »ســابک« در استان 
اصفهان اصــالح، تکمیل و توســعه خواهــد یافت.

سیدحسن قاضی عســگر اظهارکرد: سامانه سابک 
به نشانی sabak.mcls.gov.ir توسط یک شرکت 
دانش بنیان طراحی و زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی فعالیت می کند.وی ادامــه داد: راه اندازی 
و آغاز فعالیت این ســامانه در اصفهان فرصتی را به 

منظور شناســایی فرصت های شــغلی، شرکت ها و 
کارفرمایان، کارگاه های نیازمند نیروی انسانی از یک 
سو و شناســایی و جمع آوری اطالعات، تحصیالت 
و توانمندی های افــراد جویای کار از ســوی دیگر را 
فراهم می کند.قاضی عســگر بیان کرد: دانشگاه ها و 
مراکز علمی، آموزشی و پژوهشــی، فنی، سازمان ها 
و دســتگاه های اجرایی موظف هستند ظرفیت های 
شغلی خود را در این سامانه وارد کنند. همچنین تمامی 
دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ملزم به معرفی 
این سامانه به دانشجو های خود هستند تا قبل از اینکه 
آنان دانش آموخته شــوند، فرصت شغلی متناسب 
ســوق داده شــوند.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان اضافه کرد: این سامانه شرایطی 

را فراهم می کند که نیاز ســنجی شــغلی در استان و 
کشور انجام شود و دانشگاه ها، مراکز علمی و فنی نیز 
متناسب با این نیاز ها و متناسب با ظرفیت و رشته های 
مورد نیاز بازار به تربیت دانشجو بپردازند نه اینکه فقط 
نیروی بیکار تحویل جامعه دهند.وی خاطرنشــان 
کرد: این سامانه فرصتی را برای شناسایی رشته ها و 
دانشگاه هایی که بیکار تحویل جامعه داده اند ایجاد می 
کند تا متناسب با شرایط و مقتضیات در خصوص این 
مراکز تصمیم گیری شود و دانشگاه های ما را به سمت 
دانشگاه های کارآفرین سوق دهد.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان ابراز امیدواری کرد 
راه اندازی این سامانه فرصت خوبی را برای افزایش 

اشتغال زایی در استان فراهم خواهد ساخت.

سامانه جامع کاریابی در اصفهان توسعه می یابد

خبر روز

اجرای عملیات تله متری مجتمع های روستایی قورتان و 
فارفان شهر ورزنه

به گزارش روابط عمومی آبفای ورزنه، تله متری مجتمع های آبرسانی قورتان و فارفان که وظیفه آبرسانی به 
17 روستای منطقه را دارند به اتمام رسید و در مدار بهره برداری قرار گرفت.شفیعی مدیر امور آب وفاضالب 
منطقه گفت: باتالش شبانه روزی پرسنل واحد بهره برداری ورزنه و واحد تله متری استان، این عملیات با 
هدف مانیتورینگ و کنترل ایستگاه های پمپاژ و مخازن این دو مجتمع روستایی صورت پذیرفت. همچنین 
از مزایای دیگر این طرح می توان به کنترل دبی ورودی به هر ایستگاه و توزیع عادالنه آب بین روستاهای 

منطقه نام برد و این موضوع در کاهش تنش های آبی منطقه در فصول گرم سال نقش بسزایی دارد.

عملیات توسعه شبکه آب وفاضالب بیمارستان 32 
تخت خوابی شهر ورزنه

مدیر امور آبفای ورزنه از اجرای عملیات لوله گذاری شبکه آب و فاضالب واقع درفاز ایثار انتهای خیابان 
دارالفنون خبر داد و گفت: در راستای توسعه شبکه آب و فاضالب و بهره مندی این واحد از آب شرب و 
دفع فاضالب، پرسنل امور آبفای منطقه ورزنه اقدام به لوله گذاری و توسعه شبکه آبرسانی به صورت 
امانی کرد.شــفیعی در ادامه افزود: اجرای عملیات لوله گذاری آب و فاضالب از جنس پلی اتیلن به 
اقطار110و200 میلی متر بوده و طول لوله گذاری اجرا شده حدود 170متر بوده است.وی استفاده از صد در 
صد پتانسیل اجرایی منطقه و کاهش چشمگیر هزینه های اجرا را از مشخصه های این پروژه دانست.

نصب عملگر برقی روی خط انتقال مخازن آب شرب 
شهرستان مبارکه

به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، به منظور مدیریت توزیع آب طرح اصفهان بزرگ بین مخازن، 
عملگر برقی روی خط انتقال آب مخازن مبارکه نصب شــد. رییس اداره بهره برداری و توسعه آب، 
ضمن بیان مزایای این طرح در راستای توزیع آب و کنترل سطح آب مخازن، تصریح کرد: با اعتماد 
به تخصص مهندسان ایرانی، برای اولین بار از عملگر برقی ایرانی در منطقه مبارکه استفاده شده و 
امکان مانیتورینگ و کنترل عملگر از محل مرکز کنترل امور آبفای منطقه مبارکه فراهم شده است.

رفع شکستگی خط انتقال آب طرح در منطقه مبارکه
رفع شکســتگی خط انتقال آب طرح منطقه مبارکه بدون هیچ گونه افت فشار و قطعی آب انجام 
شد.رییس اداره بهره برداری و توسعه آب منطقه اعالم کرد: در پی نشت آب از خط انتقال آب طرح 
اصفهان بزرگ، ضمن هماهنگی با گروه بحران ســتاد آبفای استان، تعویض لوله آسیب دیده خط 
۸00 میلی متر بتنی با لوله فوالدی انجام شد و با پیش بینی های الزم و استفاده از ظرفیت مخازن و 
چاه های آب شرب مجاز شهرستان و نیز استفاده از سامانه تله متری و تله کنترل، تعمیرات مذکور 

بدون هیچ گونه افت فشار و قطعی آب در شهرستان با موفقیت انجام شد.

 احداث ایستگاه پمپاژپساب فاضالب تصفیه خانه 
فاضالب زرین شهر

به گزارش روابط عمومی آبفای لنجان، ایســتگاه پمپاژ پساب فاضالب تصفیه خانه فاضالب زرین 
شهراحداث شد. این عملیات با پیشرفت فیزیکی ۸5 درصد ازمنابع فوالد با مبلغی بالغ بر55 میلیارد 
ریال درحال تکمیل است.گفتنی اســت هدف ازاجرای طرح فوق ، انتقال پساب حاصل ازتصفیه 

فاضالب ازتصفیه خانه فاضالب زرین شهربه مجموعه فوالد مبارکه سپاهان است.

با مسئولان

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان :آبفا

حال تجارت الکترونیک در استان اصفهان خوب نیست
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان گفت: متاسفانه امروز حال و روز استان اصفهان در حوزه تجارت الکترنیک خوب نیست و در حالتی خوش 
بینانه در رتبه کمتر از پنجم کشور قرار دارد.محمد اطرج اظهار کرد: در بحث تجارت الکترونیک، توسعه خدمات پستی در استان بسیار حائز اهمیت است.رییس 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان با اشاره به اینکه با همت معاون استاندار، کمیته تجارت الکترونیک استان قرار است فعال شود و جلسات خوبی در 
این باره داشته ایم، تاکید کرد: متاسفانه در این حوزه آیین نامه و دستورالعمل مشخصی نداریم و براساس سعی و خطا پیش رفته ایم و گاه دولت در این مسیر 
سنگ اندازی کرده و گاهی کمک رسان بوده است، اما اکنون به دنبال آیین نامه مشخصی هستیم.وی با بیان اینکه به دنبال تدوین مارکت پلیس هایی در عمده 
فروشی و خرده فروشی هستیم، گفت: در این فضا پست باید با تمام ظرفیت های خود وارد میدان شود و اگر توسعه یابد این بیزینس اصلی پست خواهد شد، 
بنابراین باید ظرفیت خالی پست در شهرستان ها را شناسایی کنیم.وی با اعتقاد بر اینکه موضوع تجارت الکترونیک به راحتی در استان می تواند شکل بگیرد، 
گفت: در حال حاضر هر شهرستانی صنایع دســتی مخصوصی خود را دارد که نیازمند حمایت برای فروش است و شرکت پست برای توزیع این محصوالت می 
تواند کمک رسان باشد.رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان تاکید کرد: اصل اول در تمام امور موضوع توانمندسازی است که فنی و حرفه ای در 

این خصوص می تواند ورود پیدا کند و در مجموع بخش خصوصی آماده کمک برای توسعه تجارت الکترونیک است.

بهره برداری از 
نخستین مزرعه 
گلخانه ای آلوئه ورا

نخســتین مزرعــه گلخانه ای 
آلوئه ورا در شهرســتان نایین به 
تولیــد رســید.این گلخانه هزار 
مترمربعی را بانویــی نائینی راه 

اندازی کرده است. 

وز عکس ر

توقف طرح تونل 
بهشت آباد کذب است

نماینــده مردم خمینی شــهر در مجلس 
یازدهم گفت: بعد از انجام پیوست محیط 
زیســتی تونل بهشــت آباد و تحویل به 
ســازمان محیط زیســت،کار این تونل 
شــروع خواهد شــد و قطعــا نیازهای 
مبــدأ و مقصد بایــد باهم دیده شــود.

حجت االســالم محمدتقــی نقدعلی با 
تکذیــب خبــر متوقف شــدن پــروژه 
بهشت آباد اظهار داشت: شخصا دررابطه 
با انتشار خبر در مرکز کشور و مرکز استان 
ازطریق معاونت حفظ حقوق بیت المال 
قوه قضاییه و دادســتانی پیگیری های 
الزم را انجــام دادم و این خبر کذب بوده 
و هیچگونه دستوری مبنی بر جمع شدن 
کارگاه تونل بهش آباد صادر نشده است.

وی ادامه داد: این خبری اســت که من 
گمان می کنــم قطعا از طــرف نیروهای 
معاند برای ازبین بردن آرامش اجتماعی 
و اســتفاده از نقاطی اســت که می تواند 
اســباب اختالف شود، ســاخته شده و 
هیچگونه ریشــه و پایه ای ندارد.نماینده 
مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای 
اســالمی دررابطه با پروژه بهشــت آباد 
تصریح کــرد: پروژه بهشــت آباد یکی از 
پروژه های ملی بوده و ســالیان ســال 
تمام مطالعات آن انجام شــده که قطعا 
و یقینا در اجرای آن باید منافع اســتان 
چهارمحال بختیاری و اســتان اصفهان 
مراعات شود و نمایندگان این دو استان 
نیز در ایــن مطلب اتفاق نظــر دارند.وی 
خاطرنشــان کــرد: اخیرا بــرای تکمیل 
پیوست محیط زیســتی به شکل موقت 
کار تونل بهشــت آباد متوقف شده و بعد 
از اینکه پیوســت محیط زیســت انجام 
شده و به سازمان محیط زیست تحویل 
داده شــود، به فضــل پــروردگار مجددا 
کار این تونل شــروع خواهد شد و قطعا 
نیازهــای مبدأ و مقصد بایــد باهم دیده 
شود و نمایندگان استان اصفهان و سایر 

استان ها نیز بر این نکته تاکید دارند.

ناامیدی و بالتکلیفی در میان کافه داران موج می زند 
و زنگ خطر تعطیلی بسیاری از کافه ها در شهر به صدا 
در آمده است. بسیاری از کارکنان این کافه ها اگر چه 

بیمه هستند اما امیدی به استفاده از بیمه بیکاری ندارند
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درخواست تعطیلی مدارس استان همچنان بدون پاسخ مانده است؛

 مسئوالن جدی تر پیگیری کنند

چند هفته ای است موج سوم کرونا با قدرت در چهارمحال و بختیاری 
جوالن می دهد. آمار ابتال به این ویروس به نســبت ماه های گذشته 

افزایش قابل توجهی داشته است.
آغاز ســال تحصیلی در نیمــه دوم شــهریور ماه همزمان با شــتاب 
گرفتن شــیوع کرونا، موجــی از نگرانــی را برای والدیــن و معلمان 
چهارمحال و بختیاری ایجاد کرد؛ به خصوص عدم دسترسی بسیاری 
از روســتاهای مناطق محروم به شبکه شــاد و اینترنت و همچنین 
عدم برخوداری بســیاری از دانش آمــوزان از تبلت یا گوشــی تلفن 
همراه شخصی شــرایطی را به وجود آورد که بسیاری از دانش آموزان 
 مجبــور هســتند همچنــان حضــوری در کالس هــای درس پیگیر

 آموزش باشند.
عدم زیرساخت مدارس برای تهویه مناســب هوا، سرد شدن هوا در 
چهارمحال و بختیــاری و نصب بخاری و اجبار برای بســته پنجره ها 
و خروجی های هوا و تجمع دانش آمــوزان در کالس ها و مکان های 
سرپوشیده باعث شده نگرانی خانواده ها در خصوص ابتالی فرزندان 
شــان به کرونا افزایش یابد.در 6 هفته گذشته در ستاد استانی مبارزه 

با ویروس کرونا همین مســئله مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد 
چون تعطیلی مدارس در اختیار مسئوالن استانی نیست و باید توسط 
ستاد ملی مبارزه با کرونا بررسی شود؛ نامه ای از ستاد استان به ستاد 
ملی ارسال شود و درخواست تعطیلی یا تاخیر در آغاز سال تحصیلی 

را مطرح کنند.
سید علی درخشان در خصوص پیگیری این نامه، گفت:  طبق مصوبه 
جلسه قبل ســتاد اســتانی مقابله با ویروس کرونا، نامه تعطیلی دو 
هفته ای مدارس استان چهارمحال و بختیاری به ستاد ملی مبارزه با 

ویروس کرونا ارسال شد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 
ادامه داد: تاکنون پاســخ و جوابیه ای پیرو نامه درخواســت شــده 
استان از ســوی مرکز واصل نشده است.امید اســت با پیگیری های 
جدی تر از ســوی مســئوالن اســتانی این موضوع تعییــن تکلیف 
شــود و در صورت عدم موافقــت با تعطیلــی، پروتکل هــا در مراکز 
 آموزشی تقویت شوند و در صورت تعطیلی هم به این نگرانی عمومی

 پایان دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری  خبر داد:

توزیع کتب کمک آموزشی در مناطق محروم چهارمحال  
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری  اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن سالروز 
شــهادت امام حســن مجتبی)ع(، رحلت پیامبر اکرم)ص( و همچنین شهادت امام هشتم)ع( 
برنامه های فرهنگی و هنری در چهارمحال و بختیاری اجرا شد که از آن جمله می توان به  توزیع کتب 
مذهبی و کمک آموزشی درسی در مناطق محروم اشــاره کرد.ابراهیم شریفی افزود: این کتب در 
مناطق روستایی و عشایری به ویژه روستای موگویی شهرستان کوهرنگ توزیع و ارزش ریالی آن ها 
60 میلیون ریال است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری 
برنامه مشارکتی فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان با موسســه خیریه حضرت خدیجه)س( قم، 
تصریح کرد: توزیع 2.5 تن گوشت بین هزار و 500 خانواده  نیازمند چهارمحال و بختیاری با مشارکت 

این موسسه و توسط کانون های مساجد شهری و روستایی انجام شد.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

آب دهی قنات های چهارمحال و بختیاری کاهش یافت
مدیر آب و خاک جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آب دهی قنات های چهارمحال و 
بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: ۳0 درصد قنات های چهارمحال و بختیاری با کاهش آبدهی مواجه 
شده اســت.غالمرضا ذاکری گفت: 50 درصد قنات های چهارمحال و بختیاری خشک شده است.وی 
ادامه داد: کاهش بارش ها و تغییر الگوی بارش در این استان از مهم ترین عوامل کاهش آبدهی قنات ها 
در این استان است.مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: حفظ اشتغال بخش 

کشاورزی در این استان نیازمند بهره گیری از تجهیزات نوین آبیاری در این استان است.

مدیرکل حمل و نقل و راهداری جاده ای چهارمحال و بختیاری :

 270 میلیارد ریال برای راه های روستایی چهارمحال و 
بختیاری اختصاص یافت

مدیرکل حمل و نقل و راهداری جاده ای چهارمحــال و بختیاری گفت: افزون بر 2۷0 میلیارد ریال اعتبار 
برای توسعه و احداث ســه محور روســتایی به طول 66 کیلومتر اختصاص یافت.عزیزا...روشن اظهار 
داشت: اعتبار اختصاص یافته به طرح محور حاشــیه زاینده رود از بن تا بابا پیراحمد سامان به  طول ۱۱ 
کیلومتر، طرح روســتایی بخش بازفت کوهرنگ به طول ۴۷ کیلومتر و محور روستای مصطفی آباد به  
طول هشت کیلومتر است.وی با اشــاره به تعیین پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی طرح های رهداری یاد 
شده در نیمه دوم  امسال، تصریح کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، این طرح ها امسال تکمیل 
و بهره برداری خواهد شــد. مدیرکل حمل و نقل و راهداری جاده ای چهارمحال و بختیاری  همچنین از 
تخصیص ۱۷5 میلیارد ریال اعتبار برای انجام روکش آسفالت مناطق روستایی سطح استان، تاکید کرد: 
افزون بر 66 کیلومتر راه های روستایی شهرســتانهای ۱0 گانه استان که در حال حاضر آسفات است ولی 
دچار فرسودگی شده ،در اولویت انجام عملیات روکش قرار دارد.   روشن در ادامه از شناسایی ۴۹ نقطه 
پرخطر در استان خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون هفت نقطه اصالح شده و مابقی نقاط نیز در دستور 
کار اصالح قرار گرفته است.به گفته وی،  بیشتر نقاط پرخطر استان آشکارسازی شده ست اما پایش دوباره 
محورهای مواصالتی استان از دیگر برنامه های سالجاری استان است و چنانچه در بازدیدهای میدانی، 
نقطه ای شناسایی و آشکارسازی شود برای تامین اعتبار به وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود.مدیرکل 
حمل و نقل و راهداری جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت:  آسفالت شــانه ها و لکه گیری محورهای 
شریانی، نصب و تجدید تابلوهای هشداری و عالئم، ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها و پاکسازی آبروها 

از دیگر اقداماتی است که در راستای نگهداری و ایمن سازی محورهای ارتباطی استان انجام می شود.
چهارمحال و بختیاری سه هزار و ۷۳2 کیلومتر راه دارد که 25۹ کیلومتر بزرگراه، ۷6۱ کیلومتر راه اصلی، 

2۹۱ کیلومتر راه فرعی و 2 هزار و ۳6۹ کیلومتر راه روستایی است.

بام ایرانبا مسئولان

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال 
و بختیاری خبر داد:

 واگذاری یک میلیارد ریال 
اوراق وقف مشارکتی 

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به استقبال مردم اســتان از وقف مشارکتی 
گفت: تاکنون یک میلیارد ریال اوراق وقف مشارکت 
حضرت زهرا )س( در این استان به مردم واگذار شده 
است.حجت االسالم حســن امیری افزود: تاکنون 
وقف خاصی در اســتان برای ترویج فرهنگ فاطمی 
و اعزام مبلغ برای ترویج این فرهنگ وجود نداشته 
که با روش مشارکتی، امکان وقف برای همه اقشار 
جامعه با هر مبلغی فراهم شده است.امیری اضافه 
کرد: ارزش هر سهم 500 هزار ریال است تا بتوان یک 
مکانی را خریداری و از عواید آن در راســتای ترویج 
فرهنگ فاطمی استفاده کرد.وی با اشاره به استقبال 
مردم از وقــف مشــارکتی ادامه داد: خیــران برای 
خرید اوراق وقف مشــارکتی به ادارات اوقاف و امور 
خیریه استان مراجعه و یا نذر خود را به شماره کارت 
50۴۱۷2۱۱۱۱5۷5552 نزد بانک رســالت به طرح 
موقوفه مشــارکتی حضرت زهــرا )س( اختصاص 
دهند.امیری گفــت: هم اکنون یکهــزار و ۷00 وقف 
در اســتان با بیش از ســه هزار و ۷00 رقبه ثبت شده 
اســت، که ترویج فرهنگ وقف به خصوص در زمینه 
رفع نیاز های روز جامعه از جمله علم و دانش، کمک 
به نیازمنــدان، دارو درمان، ازدواج، رفع مشــکالت 
اقتصادی و محرومیت زدایی باید در جامعه نهادینه 
شود.وی به راه اندازی نخستین انجمن یاوران وقف 
علم و فناوری با همکاری بنیاد نخبگان و دانشــگاه 
اشــاره کرد و افزود: تاکنون توجه به دانشــگاه ها در 
حوزه وقف علمی بسیار کم بوده و باید با ترویج این 
فرهنگ، کمک بزرگــی به نخبه پــروری، حمایت از 
نخبه هایی که از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند و 
همچنین حمایت از کارآفرینان و استعداد های برتر 
را فراهم کرد.امیری اضافه کرد: از هفته وقف پارسال 
تاکنون ۳۷ وقف جدید در استان ثبت شده که تعداد 
وقف های ثبت شده از ابتدای امسال تاکنون انگشت 

شمار بوده است.
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مفاد آراء
7/104 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
 ثبتــي و اراضــي و ســاختمانهاي فاقد سندرســمی شهرســتان گلپایگان بــه منظور

 اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد.
1- رای شماره  1358-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدحسین اكرمي 
فرزند اسداله بشماره شناســنامه 65 صادره از گلپایگان درششــدانگ یك ساختمان به 
مساحت 825.16 مترمربع مجزی شــده از پالك 881 فرعي از 5 اصلي   واقع در بخش4 

محرز گردیده است.
 2- رای شــماره 1230- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي خانــم

 زلیخا اسالم پناه فرزند نیازعلي بشماره شناسنامه 1571 صادره از ري در ششدانگ یك 
ساختمان  به مساحت 143.15 مترمربع مجزی شده از پالك 7فرعي از520 اصلي  واقع 

در بخش1  محرز گردیده است.
3- رای شــماره 1229-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي  نعمت اله عراقي 
فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 20 صادره ازگلپایگان در ششدانگ یك ساختمان 
به مساحت 921.09 مترمربع مجزي شده از  پالك4 فرعي از 4255 اصلي واقع دربخش 

1 محرز گردیده است.
4- رای شماره  1355-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید محمدشریفي 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 4631 صادره ازگلپایگان درششدانگ یك ساختمان  به 
مساحت 128 مترمربع مجزي شده از  پالك4412 اصلي واقع در بخش1  محرز گردیده 

است.
5- رای شماره 1226-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر سهرابي فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 14673 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ یك ساختمان به 
مساحت 427.61 مترمربع مجزی شــده از  پالك18 فرعي از4 اصلي   واقع در بخش2 

محرز گردیده است.
6- رای شــماره 1227-  تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي خانم اعظم توســلي 
فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 157 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ ساختمان  به 
 مســاحت 307.04 مترمربع مجزی شــده از پالك2555 اصلي واقع در بخش1 محرز

گردیده است.
7- رای شــماره 1362-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اكرم سهرابي فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 61 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان  به مساحت 
269.32 مترمربع مجزی شــده از پالك196 فرعي از4 اصلي  واقــع در بخش2 محرز 

گردیده است.
8- رای شماره1357-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  قدرت حبیبي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 956 صادره از بشارت الیگودرز در ششدانگ ساختمان به مساحت 
278.45 مترمربع مجزی شده از پالك8 فرعي از 10 اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده 

است.
9- راي شــماره  1228 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي خانم فاطمه روزبهاني 
فرزند نصراله بشماره شناسنامه 393 صادره از بوئین و میاندشت درششدانگ ساختمان  به 
مساحت 165 مترمربع مجزی شــده از پالك384 فرعي از 1870 اصلي  واقع در بخش1 

محرز گردیده است.
10- رای شــماره 1366 و 1367 - تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي 

آقاي  ســید علیرضا میرمهدي فرزند ســید محمود بشــماره شناســنامه 83 صادره از 
گلپایگان درپنج دانگ مشــاع و خانم راضیــه خوب بخت فرزند محمد كاظم بشــماره 
شناســنامه 692 صادره ازخوانســاردر یك دانگ مشــاع از ششــدانگ یك ساختمان 
 به مســاحت 414.46 مترمربع پالك 1005فرعــي از5 اصلي  واقــع در بخش4محرز 

گردیده است.
11- رای شــماره1363-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي صمد ابوالقاسمي 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 7 صادره از گلپایگان در ششدانگ ســاختمان   به 
 مســاحت 243.36 مترمربع مجزی شــده از  پالك 2490 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
12- رای شــماره 941- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قربان ربیعي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ زمین مزروعی  به مساحت 
3070.15مترمربع مجزی شده از پالك 149 فرعي از 7 اصلي  واقع در بخش2 خریداري 

از مالك رسمي حاج بابا ربیعی محرز گردیده است.
13- رای شماره 1361-   تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حسن بیاتي فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 434 صادره ازخوانساردر ششدانگ ساختمان به مساحت 352.74 
مترمربع مجزی شده از  پالك  571  فرعي از1870  اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده 

است.
14- رای شماره1364 و 1365-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدكاظم 
صدرایي فرزند محمد جواد بشــماره شناســنامه 18014 صادره از گلپایگان درسه دانگ 
مشــاع و آقای مهدي صدرائي فرزند محمدجواد بشــماره شناســنامه 16398 صادره 
از گلپایگان در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ  یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 
 2392.55 مترمربع مجزی شــده از پالك 280 فرعي از 3 اصلي واقع در بخش2  محرز 

گردیده است.
15- شــماره1218- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم صدیقه سیاوشــي شاه 
عنایتي فرزند احمد بشــماره شناســنامه 552 صادره از بوئین و میاندشــت درششدانگ 
ساختمان به مساحت 151.62 مترمربع مجزی شده از پالك4413 اصلي  واقع در بخش1 

محرز گردیده است.  
16- رای شــماره1359- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اكبر احمدي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 18947 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه  به مساحت 
126.26 مترمربع مجزی شــده از پالك 2 فرعي از 3037 اصلي  واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
17- راي شــماره1379- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  حمیدرضا یاوري 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 4069 صادره از گلپایگان در ششــدانگ ساختمان  به 
مســاحت243.80 مترمربع مجزی شــده از پالك 1735 اصلي  واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
18- رای شــماره   1224-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي علي نوروزي 
فرد فرزند محمد بشماره شناســنامه 67 صادره از گلپایگان در ششدانگ عمارت مخروبه  
به مســاحت 871.79 مترمربع مجزی شــده از  پالك 213 فرعــي از 5 اصلي   واقع در 

بخش4محرز گردیده است.
19- رای شــماره 2994 و 2995- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم فاطمه 
ناطقي فرزند حسن بشماره شناســنامه 41 صادره ازخوانســار در یك و نیم دانگ مشاع 
و آقاي مرتضي ناطقي فرزند علیجان بشماره شناســنامه 35 صادره از خوانسار در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مســاحت 284.37 مترمربع مجزی شده از  پالك 
 1فرعي از4430 اصلي واقع در بخش 1 خریداري از مالك رسمي خانم عالیه جاللی محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/07/27

 م الف: 1005144 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان

مفاد آراء
7/105 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یك قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذكور آرا ذیل كه از طرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صــادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شــخص یا اشخاصی كه به آرا مذكور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم نموده و در مهلت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نماینــد در این صورت اقدامات ثبت موكول به ارایــه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
 مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- رای شــماره 139960302031000558- 99/7/5 آقــای غالمرضــا 
یوســف ســربی فرزند رمضان ششــدانگ دو درب اطاق تحتانی و فوقانی به 
پالك ثبتــی 1602 اصلی واقــع در نائین بخــش 1 ثبت نایین به مســاحت 
 40/45 متر مربــع خریداری عادی مع الواســطه از مرتضی بنــده علی نائینی

 مالك رسمی
2- رای شــماره 139960302031000602- 99/7/14  خانم اشــرف نیك 
فر فرزند خلیل شش ســهم مشــاع از هفتاد و دو سهم ششــدانگ یك درب 
باغ به پالك ثبتی 107 اصلــی واقع در نائین بخش 1 ثبت نایین به مســاحت 
 ششدانگ 1711 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از خاور ابوالزاده نائینی

 مالك رسمی
3- رای شماره 139960302031000603- 99/7/14 خانم فاطمه حسن زاده 
محمدی فرزند علی اكبر ششدانگ مفروزی یك باب خانه احداثی در پالك ثبتی 
قسمتی از 3064 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 238 متر 
مربع خریداری عادی از شهربانو محمدی و ابوطالب حسن زاده  مالکین رسمی 

و مالکیت رسمی متقاضی
4- رای شــماره 139960302031000604- 99/7/14  خانم فریده رحیمی 
بافرانی فرزند علی ششــدانگ مفروزی  یك باب خانــه احداثی در پالك ثبتی 
قسمتی از 17617 اصلی واقع در روستای جزالن بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
268 متر مربع خریداری عادی مع الواســطه از فتح اله حســنی بافرانی مالك 

رسمی
5- رای شماره 139960302031000605- 99/7/14 خانم نورالسادات نقوی 
بنوید فرزند عبدالجواد ششدانگ مفروزی یك باب خانه احداثی در پالك ثبتی 
قسمتی از 17617 اصلی واقع در روستای جزالن بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
270/40 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از فتح اله حسنی بافرانی مالك 

رسمی
6- رای شماره 139960302031000607- 99/7/14 آقای عباسعلی باقری 
خاروانی فرزند كاظم ششــدانگ مفروزی یکباب خانــه احداثی در پالك ثبتی 
قسمتی از شماره 44 اصلی واقع در روســتای خاروان بخش 17 ثبت نایین به 
 مساحت 538/70 متر مربع خریداری رسمی مشاعی از میرزا احمد خان فاطمی 

مالك رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/12

م الف: 1019717 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
نائین

مزایده نوبت
7/106 واحد اجرای شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی كاشان با توجه به دستور 
 فروش رقبه مشاعی در پرونده كالســه 9900938 صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی كاشــان به ســود فیروزه فیضی و زیان فائــزه و محمد علی 
و محمد محســن و امیر حســین همگی فیضی مبنی بر فروش ملك مشــاع 
ششــدانگ از پالك ثبتــی 483 فرعی از 49 اصلــی واقع در كوی ســررود 
 حوزه ثبتی قمصــر بخش 7 كاشــان )خ ولی عصر قمصر خ شــهید مطهری(

 به مساحت تقریبی 2300 مترمربع دارای اعیانی در دو طبقه زیرزمین حدود 35 
مترمربع انباری  وهمکف مســکونی حدود 110 متر مربع و سرویس بهداشتی 
در حیاط و انباری مجاور آن حدود 11 متر مربع با سازه دیوار باربر مسقف چوبی 
 نمای خارجی: آجری  و داخلی گچ كاری درب ها چوبی، كف موزاییك كه ملك
 موصوف بــه ارزش كارشناســی 26/780/000/000 ریال می باشــد. بابت 
هزینه كارشناســی و اینکه كارشــناس رســمی/منتخب دادگســتری پس از 
بازدید به شــرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده اســت. در تاریخ 1399/8/20 از 
ســاعت 10 الی 11 واحد شــعبه اول حقوقی به مزایده می گــذارد به هر كس 
و كســانی كه از مبلغ كارشناســی شــده ذیل الذكر شــروع و باالترین مبلغ 
را پیشــنهاد نماید اموال بــه وی فروخته خواهد شــد خریدار می بایســت ده 
درصــد از ارزش كل اموال را فــی المجلس تودیــع نماید و مابقــی را ظرف 
مهلتی كه از ســوی مســئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداكثر آن 
 از یك ماه تجاوز نمی كند می بایســت پرداخــت نماید. چنانچــه خریدار در
 مهلت مقرر تعیین شــده نســبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او 
پس از كســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایــده تجدید خواهد گردید. 
كســانی كه مایلند اموال را مالحظه و بازدید نمایند مــی توانند 5 روز مانده به 
 وقت مزایده به دایره اجرای شعبه اول حقوقی دادگستری كاشان مراجعه نمایند. 

م الف: 1021681 اجرای شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی كاشان
 تحدید حدود اختصاصی

7/107 شماره نامه: 139985602210005326-1399/07/21 نظر به اینکه 
به موجب رای شماره 139960302210000805- 1399/04/28 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ  
یکباب باغ ویال به مساحت 2210/10 متر مربع پالك ثبتی شماره 829 فرعی 
از 2190 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره اصلی مزبور واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان، در مالکیت آقای علی مهدی اف اردستانی فرزند حسین مستقر گردید 
 و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربــوط به پالك اولیه فاقد ســابقه تحدید حدود 
 می باشــد  لذا به اســتناد  تبصره ذیــل مــاده 13 قانون فوق الذكــر و طبق

 تقاضای مالك تحدید حدود ملك مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 1399/08/21 
 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی
 به كلیــه مالکین و مجاوریــن اعالم می گردد تــا در روز و ســاعت مقرر در 
 محل حضــور یابند و اعتراضات مالکیــن و مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تــا )30( روز پذیرفته 
 خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86 آئین نامه قانــون ثبت بایــد از تاریخ

 تســلیم اعتراض بــه ایــن اداره، ظــرف یك مــاه دادخواســت خــود را 
به مرجــع ذیصــالح قضائــی تســلیم و گواهــی تقدیــم دادخواســت را 
اخذ و بــه ایــن واحد ثبتــی ارائــه نمایــد، در غیر ایــن صــورت متقاضی 
ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعه 
 و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را دریافت و بــه اداره ثبت تســلیم نماید 
 و اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه 
می دهد. م الف: 1020842 ناصر صیادی صومعــه مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت  ملك جنوب شرق اصفهان



یکشنبه 27 مهر      1399 / 1 ربیع االول 1442/ 18 اکتبر 2020/ شماره 3095
مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

اصفهان، عاری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان اصفهـان بـر افزایـش حساسـیت هـا، آمـاده بـاش کامـل و برخـورد 
بـا هرگونـه سـهل انـگاری در ایـن حـوزه تاکیـد کرد.شـهرام موحـدی بـر ضـرورت همـکاری سـایر 
دسـتگاه هـای مرتبـط تاکیـد و اظهـار کـرد: خوشـبختانه نزدیـک بـه دو سـال اسـت کـه هیـچ گونه 
مـوردی از بـروز بیمـاری آنفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان در سـطح اسـتان مشـاهده نشـده و ایـن 
موضـوع مهـم را مرهـون همـکاری و تعامـل بیـن بخشـی، تـاش جمعـی و... هسـتیم.موحدی 
بـر اهتمـام انجـام واکسیناسـیون آنفلوانـزای فـوق حـاد در مـزارع پـرورش پولـت تخم گـذار و 
بوقلمـون گوشـتی و همچنیـن  نظـارت بـر اکیـپ هـای مایـه کوبـی واکسیناسـیون طیـور، درج 
آمـار در سـامانه هـای مربوطـه و...  تاکیـد و افـزود: هیـچ گونـه سـهل انـگاری از سـوی مسـئوالن 
ذی ربـط قابـل پذیرفتـن نیسـت.وی بـه اسـتمرار ممنوعیـت فـروش طیـور زنـده بـه صـورت 
 دوره گـردی و فـروش مـرغ پایـان دوره تخـم گـذار تاکیـد و آگاهـی بخشـی بـه روسـتاییان را 

خواستار شد.

 استفاده از آمران به معروف برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی

جانشـین مجمع رهـوران امـر به معـروف و نهـی از منکـر اسـتان اصفهـان گفت: آمـران بـه معروف 
و ناظـران سـامت در اسـتان در راسـتای کنتـرل و پیشـگیری از کوویـد ۱۹  نقش تذکری، ارشـادی، 
نظارتـی و مرتبطـی در مـوارد عـدم رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی را ایفـا می کنند.حجت االسـام 
حمیدرضـا صـادق زاده بـا اشـاره بـه نقـش امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، اظهار داشـت: یکـی از 
برنامه هـای مهم نقـش امر معـروف و نهـی از منکر در سـامتی جسـم و روح مردم است.جانشـین 
مجمع رهـروان امر بـه معروف و نهـی از منکر اسـتان اصفهـان با بیـان اینکه قـرار ما نظارت بیشـتر، 
ارشـاد و تذکـر در مناطـق مختلف شـهر و اسـتان اصفهان اسـت، گفـت:  به عنـوان یک نقـش امر به 
معروفـی ایـن نکتـه را در اسـتان  پیـاده می کنیم تا هـر چـه بیشـتر رعایـت پروتکل های بهداشـتی 
مقابله بـا کرونا توسـط مـردم رعایت شـود.وی تصریـح کـرد:  ۱00 نفـر در مرحلـه اول اعـام آمادگی 
کردنـد و مـا 2 هـزار نفـر را آمـاده می کنیـم تـا در مناطـق مختلـف شـهر اصفهـان و همچنیـن سـایر 
شهرسـتان های اسـتان کـه از لحاظ کرونـا دچار مشـکل هسـتند، حضـور پیـدا کننـد و پیگیری های 

الزم انجام شـود.

وزارت علوم اعام کرد:

 مهلت ثبت نام سامانه های آموزشی برای اینترنت
 رایگان تا 30 مهر

معاونـت آموزشـی وزارت علوم اعـام کرد کـه همه سـامانه های آموزشـی دانشـگاه ها و موسسـات 
آمـوزش عالـی بـرای بهره منـدی از تعرفـه ترافیـک رایـگان تـا ۳0 مهرمـاه بـرای ثبت نـام فرصـت 
دارنـد.در هماهنگـی انجـام شـده بـا وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، سـامانه های آموزشـی 
مراکـز آمـوزش عالـی از ترافیـک رایـگان بهره منـد می شـوند.با توجـه بـه فراگیـری آموزش هـای 
لکترونیکـی در دوران شـیوع بیمـاری کوویـد ۱۹، طـی رایزنی هـای وزارت علـوم، تحقیقـات و  ا
فنـاوری بـا وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات مقرر شـد همه سـامانه های آموزشـی دانشـگاه ها 
و موسسـات آمـوزش عالـی از تعرفـه ترافیـک رایـگان برخـوردار شـوند.به ایـن منظـور ضـرورت 
دارد همـه مراکـز آمـوزش عالـی تـا ۳0 مهرمـاه ۱۳۹۹ نسـبت بـه ثبـت سـامانه های آموزشـی خود 
 www.ict.gov.ir/fa/unitraffic روی وبـگاه تعیین شـده از سـوی وزارت ارتباطـات در نشـانی 

اقدام کنند.

  رییس پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان می گوید میانگین سنی مصرف کنندگان باالی ۲۳ سال است؛

حرکت مارپیچ اعتیاد در اصفهان 

مواد مخدر و مصرف سوء آن سال هاست  پریسا سعادت
که بر سر کشورمان سایه گسترده و هزاران 
نفر قربانی مقابله با مصرف مواد مخدر شده اند؛ اما هنوز این بحران در 
کشور ادامه دارد و آنچه در این میان در حال تغییر بوده الگوهای مصرف 
توزیع و تولید مواد مخدر در کشور است. گذشته از نوع مواد که هر از چند 
گاهی تغییراتی دارد؛ سن، نوع توزیع و راه های تولید و ورود مواد به کشور 
هم در سال های اخیر متناسب با شرایط تغییراتی داشته است. در این 
زمینه، توزیــع خانوادگی و تشــکیل باندهای چند نفــره از پدر، مادر و 
فرزندان زیاد مشاهده می شود؛ شیوه ای که پلیس می گوید به دلیل 
افزایش فقر و حاشیه نشینی در حال افزایش است. در کنار این مسئله 
افزایش قیمت مواد مخدر در ماه های اخیر به دلیل کم شدن ترددهای 
ناشی از بروز کرونا، اســتفاده از مواد صنعتی و گیاهی به خصوص گل 
افزایش قابل ماحظه ای داشته است. البته میزان کشفیات مواد مخدر 
هم افزایش داشته که این نشــان می دهد راه ها و گلوگاه های حمل و 
توزیع مواد در کشور در حال تنگ تر شدن اســت. از سوی دیگر اما هر 
سال سن اعتیاد در کشــور در حال پایین آمدن است به صورتی که هم 
اکنون سن ابتا از 26 به 2۳ سال رسیده است. بر اساس اعام رییس 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان اصفهان، کشفیات موادمخدر در سال 

جاری بیش از ۳0 تن بوده که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش 
داشــته است.ســرهنگ غامحســین صفری اظهار کرد: کشــفیات 
موادمخدر در ســال جاری نسبت به سال گذشــته ۳۵ درصد افزایش 
داشته و نسبت به سال ۹۷ نیز با افزایش حدود ۵0 درصدی مواجهیم که 
این زنگ خطری برای اســتان اصفهان بوده است. در واقع بیش از ۳0 
تن کشفیات در ســال جاری کشف و ضبط شــده  و به طور کلی استان 
اصفهان از نظر کشف، دستگیری و اشــراف بر باندهای مواد مخدر در 
وضعیت خوبی قرار دارد.وی با بیان اینکه میانگین سنی مصرف کنندگان 
مواد مخدر حدود 2۵ سال است، افزود: میانگین سنی مصرف کنندگان 
باالی 2۳ سال است اما اگر بخواهیم تمامی افراد را در نظر بگیریم حتی 
مصرف کننــدگان ۱2 یا ۱۳ ســاله هم مشــاهده می شــوند که نقش 
خانواده ها در ترویج مصرف یا عدم مصرف به میان می آید.رییس پلیس 
مبارزه با موادمخدر اســتان اصفهان در خصوص دستگیری باندهای 
خانوادگی در حوزه مواد مخدر تصریح کرد: یکی از معضات اســتان ما 
حاشیه نشینی است که با شرایط اقتصادی کشور تشدید شده است، با 
مهاجرت هایی که از اســتان های دیگر به اصفهان مواجه هستیم بعضا 
والدین درگیر اعتیاد هستند و بدین ترتیب فرزندان نیز درگیر مواد مخدر 
می شوند و همین فرزندان در ســنین پایین در محیط آسیب پذیر قرار 

گرفته و در دام اعتیاد می افتند که اغلب باندهای خانوادگی در خصوص 
خرده فروشی و حمل مواد مخدر دستگیر شده اند.صفری در خصوص 
شهرستان های درگیر با اعتیاد، افزود: شهرهایی که دارای حاشیه نشین 
بیشتری هســتند با تعداد افراد درگیر باالتری روبرو می شوند. به طور 
مثال شهر اصفهان از این لحاظ در جایگاه اول قرار دارد، شهرهای نزدیک 
اصفهان همچون خمینی شهر نیز با آسیب بیشــتری مواجه هستند.

رییس پلیــس مبارزه بــا موادمخدر اســتان اصفهــان، در خصوص 
موادمخدر گل و گراس، تصریح کرد: متاسفانه مافیای موادمخدر ذائقه 
افراد را شناسایی می کند و با توجه به اقبالی که در مصرف گراس بوده و 
به دلیل جوان پســندی آن توزیع آن را به گل منتقل کردند و به صورت 
کشت گلخانه ای که کیفیت گیرایی و تخریب آن باالتر است، توانسته اند 
گروه هدف جوانان را جذب کنند که کشت آن هرچند درصد زیادی ندارد؛ 

اما یکی از تهدیدات جدید محسوب می شود.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکات اجتماعی، اقتصادی و 
بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری 
محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می شود. 
اعتیاد به عنوان یک آســیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن 

نخواهد شد، اما با تدبیر و تاش حداقل می توان آن را کنترل کرد.

با مسئولان جامعه

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با 
بیان اینکه در شرایط اقلیمی اصفهان شیوع ویروس 
آنفلوآنزا از حــدود آذر ماه خود را نشــان می دهد، 
گفت: هم اکنون توزیع واکسن آنفلوآنزا برای مادران 
باردار، بیماران خاص و کارکنان بیمارستان ها درحال 
انجام است و امیدواریم به زودی توزیع واکسن در 
داروخانه ها برای سایر مردم نیز شروع شود، اگرچه 
برای تزریق این واکسن هنوز دیر نشده است.رضا 
فدایی با اشاره به شروع فصل سرما و احتمال ابتا 

به آنفلوآنزا، اظهار کرد: گروه های آسیب پذیر برای 
پیشگیری از ابتا به این بیماری باید حتما واکسن 
آنفلوآنــزا تزریق کنند.وی با اشــاره بــه اینکه از دو 
هفته پیش سهمیه دولتی واکسن آنفلوآنزای برای 
مادران باردار، بیماران خاص و کارکنان بیمارســتان 
هــا در حال توزیع اســت، گفت: منظــور از بیماران 
 خاص بیماران ســرطانی، پیوند عضو، تاالســمی و
 دیالیزی است.مســئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر واکسن 
آنفلوآنزا تنهــا برای گروه های یاد شــده توزیع می 
شود، افزود: از طرف بیمارســتان و یا انجمن ها با 
این بیماران تماس گرفته و از آنها دعوت می شود تا 
در نقاطع تعیین شده برای تزریق واکسن آنفلوآنزا 
مراجعه کنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر واکسن 

آنفلوآنزا برای گروه های یاد شده به میزان کافی در 
استان تامین شده، افزود: سایر اقشاری که توصیه 
شده واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند مانند سالمندان، 
افراد مبتا به دیابت و فشــار خون و سایر افراد که 
بیماری ندارند ولی مایل هســتند واکسن آنفلوآنزا 
تزریق کننــد، باید صبر کنند تا واکســن آنفلوآنزا از 
طریق داروخانه ها توزیع شود.فدایی با بیان اینکه 
در شرایط اقلیمی اصفهان شیوع ویروس آنفلوآنزا از 
حدود آذرماه خود را نشان می دهد، گفت: بنابراین 
برای تزریق واکســن آنفلوآنزا دیر نشده است. هم 
اکنون توزیع واکســن آنفلوآنزا برای گروه های یاد 
شــده درحال انجام اســت و امیدواریم به زودی 
توزیع واکســن در داروخانه ها برای سایر مردم نیز 

شروع شود.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

برای تزریق واکسن آنفلوآنزا هنوز دیر نشده است

انهدام باند قاچاق مواد افیونی به مرکز کشور
فرجانشــین فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشــت: نیرو های رزمی یگان تکاوری 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان حین کنترل و رصد هوشــمندانه یکــی از محور های خاکی 
و بیابانی در منطقه شــرق استان به ۳ 
دســتگاه خودروی ســواری مشکوک 
و قصد متوقف کردن آن ها را داشــتند 
که خودرو هــا اقدام به فــرار می کنند. 
ســرهنگ محمدرضا هاشــمی افزود: 
با فــرار خودرو های مذکــور ماموران با 
استفاده از خودرو های تیزرو و تجهیزات 
پیشرفته خود به تعقیب آن ها پرداخته 
و در یک اقدام ضربتــی این خودرو ها 
را متوقف کردند.ســرهنگ هاشمی فر 
از دســتگیری ۵ قاچاقچی مواد افیونی در این عملیات خبر داد و گفت: در بازرسی از خودرو های 
این افراد ۴۴۸ کیلو تریاک کشف شد.جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
قاچاقچیان این مقدار مواد را از مرز های شرقی به مقصد استان های مرکزی کشور حمل می کردند، 
اظهار داشت: این اقدام ضربتی، هشــداری جدی برای قاچاقچیان و سوداگران مرگ است که 

با هوشیاری و تیزبینی ماموران پلیس، مسیر های استان اصفهان برای آن ها امن نخواهد بود.

 دستگیری 2 سارق لوازم و قطعات خودرو در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر گفت: پس از وصول چندین مورد شکایت با موضوع 
سرقت داخل خودرو از چندین دستگاه خودروی پارک شــده در خیابان ها، دستگیری سارق یا 
سارقان در دستور کار پلیس آگاهی شهرســتان خمینی شهر قرار گرفت. سرهنگ غامرضا براتی 
با اشاره به گشت های هدفمند و نامحســوس ماموران انتظامی در حوزه استحفاظی، گفت: یکی 
از واحد های این یگان حین گشت زنی به 2 نفر که با موتور سیکلت در حال حمل یک گونی بزرگ 
بود، مشکوک شدند که متهمان با مشــاهده خودرو پلیس اقدام به فرار کردند در نهایت ماموران 
موفق به دستگیری آن ها شدند.سرهنگ براتی خاطرنشان کرد: ماأموران در بازرسی از گونی همراه 
متهمان یک عدد باطری، یک عدد رینگ الستیک، یک عدد تیغه اره اهن بر، کابل برق، تعدادی 
انبردست، آچار لوله گیر، آچار آلن به همراه یک عدد آچار رینگی مخصوص باز کردن درب خودرو 

از متهمان کشف کردند.

دستگیری ۶ سارق حرفه ای در تیران و کرون
فرمانده انتظامی شهرستان تیران وکرون اظهارداشت: در پی وقوع چندین مورد انواع سرقت در 
شهرستان تیران و کرون بررسی موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران انتظامی و پلیس 
آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. سرهنگ یوسف بهرام پور افزود: پس از انجام یکسری اقدامات 
تخصصی 6 سارق که مرتکب این سرقت ها شده بودند توسط ماموران شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: ســارقان تاکنون به ۵ فقره سرقت ســیم و کابل برق، یک فقره 
سرقت اماکن خصوصی، یک سرقت موتورسیکلت و یک فقره سرقت گوشی تلفن همراه اعتراف 
کرده اند.سرهنگ بهرام پور ادامه داد: در این رابطه پرونده تشکیل و همه متهمان برای اقدامات 
قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.فرمانده انتظامی شهرستان تیران وکرون خاطر نشان 
کرد: رعایت توصیه های و هشــدار های انتظامی و از بین بــردن فرصت های ارتکاب جرم از وقوع 
بسیاری جرائم پیشگیری می کند و اطاع به موقع و سریع اخبار از طریق تماس با سامانه ۱۱0 به 

پلیس می تواند در دستگیری به موقع مجرمان تاثیر گذار باشد.

خبر روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی:

 اصفهان در موج دوم
 کرونا قرار دارد

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، 
گفت: در حــال حاضر موارد تســت مثبت 
کرونا در استان زیاد است و اکثر افراد در این 
تست مثبت ها بستری نمی شوند و در منزل 
از آنها مراقبت می شود. بسیار مهم است که 
این افراد از مابقی افراد خانواده جدا شوند و 
اصول قرنطینه خانگی را مراعات کنند.طاهره 
چنگیــز در خصوص علــت افزایش تعداد 
مبتایان به ویروس کرونا و بستری شدگان 
در بیمارستان ها، اظهار کرد: افزایش بیش 
از حد ترددها و تجمع هاســت که می تواند 
به انتشــار این ویروس کمک کنــد.وی با 
بیان اینکه تعداد موارد بســتری شدگان در 
بیمارســتان ها در چند روز اخیــر افزایش 
پیدا کرده نکرده است، افزود: تقریبا شیب 
مایمی را در این چنــد روز طی می کنیم و 
امیدواریم که این روند پایــدار بماند. موارد 
جدیدی شناسایی شــده که قسمت عمده 
آن افرادی هستند که بدون عائم بوده و یا 
عائم خفیفی دارند و باید در منزل بمانند.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، 
تصریح کرد: اســتان اصفهان موج ســوم 
کرونا را نداشــت اگر چه کل کشور در موج 
ســوم کرونا قرار دارد، امــا اصفهان در حال 
حاضر در موج دوم این اپیدمی اســت و از 
شهریور ماه این افزایش را تجربه می کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر موارد تســت 
مثبت کرونا در استان زیاد است و اکثر افراد 
تست مثبت بستری نمی شوند و در منزل از 
آنها مراقبت می شود. بســیار مهم است که 
این افراد از مابقی افراد خانواده جدا شوند 
و اصول قرنطینــه خانگی را بــه طور کامل 

مراعات کنند.

دبیر مجمع نمایندگان استان:

 نباید اجازه دهیم زاینده رود خشک شود
دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: سرریزهای زاینده رود به تاالب گاوخونی وارد می شود و نباید اجازه دهیم زاینده رود خشک شود.الهام آزاد اظهار داشت: 
در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان، میزبان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بودیم که وی گزارشی از وضعیت زیست محیطی استان ارائه 
داد.وی افزود: حفظ تاالب گاوخونی اهمیت باالیی دارد. براساس مباحث مطرح شده در این جلسه، با بارندگی های سال های اخیر اکثر تاالب های کشور احیا 
شدند؛ ولی تاالب گاوخونی هنوز با مشکل جدی روبه رو است.نماینده مردم نائین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: در قسمتی از گزارش 
اشاره شد که بخشی از تاالب گاوخونی تبدیل به فضای گیاهی شده است که در درازمدت باعث بروز مشکات زیست محیطی می شود و با غافل شدن از این تاالب 
با مشکات متعدد روبه رو می شویم.وی افزود: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین در اظهارات خود به موضوع احیای تاالب گاوخونی اشاره کرد و 
گفت »برداشت های غیرمجاز و بی رویه از آب زاینده رود و مدیریت غلط روند احیای تاالب را با مشکل رو به رو می کند«.آزاد ادامه داد: سرریز زاینده رود به تاالب 

گاوخونی وارد می شود و نباید اجازه دهیم زاینده رود خشک شود. اگر حفظ محیط زیست فرهنگ سازی نشود پیامد های غیرقابل جبرانی به همراه می آورد.
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آغاز تزریق واکسن آنفلوانزا در کادر درمان بخش خصوصی 
رییس نظام پزشکی اصفهان از آغاز واکسیناسیون کادر درمانی شاغل در بخش خصوصی این شهرستان 
خبر داد.دکتر عباسعلی خادمی با اشاره به این که واکسن آنفلوانزا را برای بخش خصوصی دریافت کرده 

ایم ، گفت: با معاونت بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان هماهنگی های 
الزم را انجام دادیم تا واکسن ها به زنجیره 
سرد برده شوند و 5 مرکز را برای ارائه این 
واکســن به همکاران پروانه دار مشخص 
کردیم.وی با اشاره به این که 9هزار همکار 
دارای پروانــه در اصفهان داریم، افزود:  بر 
اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته 
جهت تزریق واکســن آنفلوانزا به اعضای 
دارای پروانه مطب شهرستان اصفهان که در 

بخش خصوصی فعال هستند،جدول زمان بندی تعیین کردیم تا واجدین شرایط طبق آن به مراکز تعیین 
شده مراجعه کنند.وی تصریح کرد :با توجه به محدودیت تعداد واکسن و لزوم رعایت اولویت،»همراه 
داشتن کارت نظام پزشکی و تصویر پروانه مطب اصفهان« الزامی بوده و واکسیناسیون همکاران شاغل 
در مراکز دولتی، عمومی غیر دولتی و ... توسط مراجع ذی ربط انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: حدودا 
60 درصد واکسن دریافت  کرده ایم که به ترتیب اولویت سنی به همکاران تزریق می شود و چون تعداد 

زیادی هم متقاضی نیستند به نظر می رسد این مقدار برای واکسیناسیون کفایت کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

برای صدور پایان کار، رعایت نکات ایمنی الزامی است
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: رعایت نکات ایمنی در ساختمان 
ســازی برای صدور ســند پایان کار الزامی است.آتشــپاد محســن گالبی اظهار کرد: مقررات و ضوابط و 
دستورالعمل های آتش نشانی بر اساس مقررات ملی ساختمان اســت.وی تصریح کرد: مقررات ملی 
ساختمان مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی 
اعم از تخریب، نوسازی، توســعه بنا، تعمیر و مرمت اساســی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان 
اســت که به منظور تامین ایمنی، آســایش، بهداشــت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان افزود: در حقیقت مقررات ملی 
ساختمان حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ســاز را مورد تاکید قرار داده که با توجه به 
شــرایط فنی و اجرایی تهیه و تدوین شده است.آتشــپاد گالبی ادامه داد: ضوابط مقررات ایمنی سازمان 
 آتش نشانی در مرحله طراحی شده که یکی ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از یکدیگر با توجه به نوع 

کاربری است.

جو اصفهان تا فردا پایدار است
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: وضعیت جوی استان اصفهان تا چند روز آینده 
ناپایدار است.آسیه آقایی با اشاره به بررسی نقشه های هواشناســی اصفهان طی چند روز دیگر  اظهار 
داشت: بررسی این نقشه ها بیانگر حاکمیت جوی پایدار در همه نقاط استان اصفهان است.وی با بیان 
اینکه در اکثر مناطق استان جوی نیمه ابری و وزش باید نسبتا شدید پیش بینی می شود، افزود: برای 
فردا جوی نسبتاآرام و آســمانی نیمه ابری با وزش باد خفیف پیش بینی می شود.کارشناس مسئول 
پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه کمینه دمای استان اصفهان بین چهار تا پنج درجه سانتی 
گراد کاهش می یابد، اضافه کرد: دمای هوای شهر اصفهان بین ۲۳ و هشت درجه سانتی گراد باالی صفر 
در نوسان است.وی افزود: همچنین اصفهان با دمای ۲۳ درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین و بویین 

میان دشت با دمای یک درجه سانتی گراد زیر صفر خنک ترین نقطه پیش بینی شده اند.

گزینه های روی میز علوم پزشکی اصفهان برای مدیریت بحران کرونا؛

خصوصی ها به خط شدند

دو هفته پیش کــه رییس بیمارســتان  پریسا سعادت
الزهــرای اصفهان به عنــوان اصلی ترین 
مرکز پذیرش بیماران کرونایی در اصفهان اعالم کرد وضعیت در این مرکز 
مانند شرایط جنگی است، کمتر کسی این حرف را جدی  گرفت. این را 
می توان از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و تعلل چند 
روزه مسئوالن جهت برقراری محدودیت ها فهمید. حاال اما با پر شدن 
ظرفیت بیمارستان ها، علوم پزشکی چندین گزینه را برای حل مشکل 
افزایش بیماران و پر شدن تخت بیمارستان های دولتی در دستور کار 
قرار داده است. یکی از این راه حل های سریع، احداث بیمارستان های 
صحرایی است؛ این راهکار پیش از این و در ابتدای شیوع کرونادر برخی 
از شــهرها مانند قم و تهران به کار گرفته شــد؛ امــا در اصفهان تا کنون 
استفاده از این مدل از بیمارستان ها انجام نشده و به نظر می رسد لبریز 
شــدن تخت ها از بیماران و نبود توان برای پذیرش بیشــتر مراجعان 
مســئوالن را ناچار به راه اندازی بیمارســتان صحرایی در اصفهان کرده 
است بر این اساس در اصفهان رسما احداث بیمارستان های صحرایی 

کلید خورد. 
این خبــر را  رییس بیمارســتان صدوقی اصفهان اعــالم کرد.رییس 
بیمارســتان شــهید صدوقی اصفهان گفت: با توجه بــه روند افزایش 

مبتالیان کرونا، این بیمارستان صحرایی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و جداسازی پذیرش بیماران غیرکرونایی راه اندازی شد تا بتوان 
در این بیمارستان به بیماران غیر کرونایی خدمات درمانی ارائه کرد.دکتر 
مرتضویان افزود: این بیمارســتان صحرایی مجهز به ۷0 تخت بستری 
و 6 تخت آی سی یو همچنین به آزمایشــگاه، رادیولوژی، داروخانه و 
اورژانس نیز مجهز شده است  و ۴0 کادر درمان مشغول خدمت رسانی 
به بیماران بستری شده هستند.وی گفت: درصورت بحرانی شدن کرونا 
پیش بینی برای افزایش دو برابری تخت بستری بیماران شده است. 
مسئوالن درمانی استان اصفهان در حالی برای باال بردن میزان پذیرش 
بیماران به سمت احداث بیمارســتان های صحرایی روی آورده اند که 
پیش از این رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در پاسخ 
به این ســوالی درباره اینکه آیا این بیمارستان ها می توانند پاسخگوی 
نیازهای درمانی باشند یانه، گفته بود بیمارستان های  صحرایی امکانات 
درمانی خاصی برای کمک به بیماران کووید- ۱9 ندارند و نمی توان روی 
آنها حســاب زیادی باز کرد.  گزینه دیگر اســتفاده از بیمارستان های 
خصوصی در ســطح اصفهان است؛ در این زمینه ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با توجه به تکمیل ظرفیت بیمارستان های مرجع 
و دولتی برای ارائه خدمت به بیماران کرونایی، از ورود بیمارستان های 

خصوصی و خیریه به چرخه پذیرش بیماران کرونایی از بیستم مهرماه 
خبر داد.آرش نجیمی با اشاره به تکمیل ظرفیت بیمارستان های مرجع 
و دولتی در نظر گرفته شده برای پذیرش بیماران دارای عالئم کرونا اظهار 
داشت: تعدادی از بیمارستان های خصوصی و خیریه استان بر اساس 
دستورالعمل مشخص شده و باید نســبت به پذیرش و بستری کردن 
این بیماران با رعایت کامل اصول کنترل عفونت و جداسازی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: براساس دستورالعمل جدید معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان درباره بیماری کووید ۱9 و با توجه به روند رو به رشد 
پذیرش بیماران در بیمارستان های استان مقرر شد که بیمارستان های 
شهید مطهری لنجان و عسگریه اصفهان به ترتیب 60 و ۱۲0 تخت را برای 

پذیرش بیماران مشکوک کرونا تخصیص دهند.
نجیمی ادامه داد: بیمارستان های میالد و زهرای مرضیه)س( اصفهان 
از بیســت و پنجم مهرماه باید به ترتیب ۱۲0 و 60 تخت را برای پذیرش 
بیماران مشــکوک به کرونا در نظر بگیرند.وی با اشــاره به اختصاص 
بیمارستان های خانواده، سعدی و ســینای اصفهان از پایان مهرماه به 
بیماران کرونایی اظهار داشت: باید هر کدام از بیمارستان های مذکور 60 
تخت را برای پذیرش و بستری بیماران مشــکوک به کرونا اختصاص 

دهند.

معاون امور مجلس و اســتان های ســازمان اوقاف 
و امور خیریه گفــت: هدف ما پویاتر کردن ســازمان 
اوقاف اســت، در این زمینه باید آسیب های گذشته 
را شناســایی و جلوی آن را بگیریم.سیدناصرالدین 
نوری زاده در ســفر یک روزه به اســتان اصفهان و در 
دیدار با حجت االسالم محمد حسین بلک، مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه یکی 
از روش های نیکو و سنت های حســنه وقف است، 
اظهار داشت: وقف از دیرباز در اشکال مختلف وجود 
داشته اســت، در روایات در رابطه وقف نکات زیادی 

عنوان شده و از این رو همه مسلمانان باید به این مهم 
توجه ویژه داشته باشند.وی با بیان اینکه ما در ارتباط با 
دولت و حاکمیت هستیم، گفت: از این رو باید مواظب 
رفتار خود باشیم، چرا که هر اشتباه ما باورهای مردم 
را تحت تاثیر قرار می دهد.حجت االسالم نوری زاده با 
بیان اینکه هدف ما پویاتر کردن سازمان اوقاف است، 
اضافه کرد: در این زمینه باید آســیب های گذشته را 
شناسایی و جلوی آن را بگیریم، فرصت های گذشته را 
تقویت کنیم و دراین زمینه با دیگر سازمان ها و نهادها 
در تعامل باشیم.وی با بیان اینکه راهبردهای زیادی 
برای پویایی سازمان اوقاف وجود دارد، ادامه داد: در 
این زمینه نیازمند گفتمان سازی، توانمندسازی اعضا 
و پرسنل و همچنین نیازمند الگوسازی در زمینه وقف 
هستیم و باید از ظرفیت وقف حداکثر استفاده را داشته 

باشــیم.معاون امور مجلس و اســتان های سازمان 
اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه دکتر خاموشــی در 
صدد استفاده از خالقیت و نوآوری برای تقویب حوزه 
وقف و تثبیت اعتقادات مردم است، ادامه داد: یکی 
از مهم ترین بنگاه های اقتصادی در اسالم وقف است، 
۸00 نیت وقف داریــم و می توانیم با هدایت مردم در 
راســتای ترویج فرهنگ وقف اقدام کنیم.همچنین 
محمدحســین بلک، مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه استان 
اصفهان دارای ۲5 اداره و دفتر نمایندگی اوقاف و امور 
خیریه است، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۷6 نفر در 
این ادارات مشغول ارائه خدمات هستند.وی اضافه 
کرد: همچنین در این استان شش هزار مسجد و ۴5 

هزار رقبه متصرفی و غیر متصرفی وجود دارد.

معاون امور مجلس و استان های سازمان اوقاف و امور خیریه:

سازمان اوقاف پویا می شود

 بیمارستان های میالد و زهرای مرضیه)س( اصفهان 
از بیست و پنجم مهرماه باید به ترتیب 120 و 60 تخت 

را برای پذیرش بیماران مشکوک به کرونا در نظر بگیرند

محموله محصوالت خوراكی قاچاق به مقصدنرسيد 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر از اجرای طرح شناسایی و كشف انواع كاالی قاچاق و 
کشــف محموله محصوالت خوراکی قاچاق به ارزش ۴50 میلیون ریال خبر داد. ســرهنگ علی 
صادقی اظهار داشت: در راستای كنترل 
ورود و خــروج خودروهــای عبوری از 
محورهای مواصالتی شاهین شهر و در 
راستای اجرای طرح كشف انواع كاالی 
قاچاق ماموران گشــت انتظامی یگان 
امداد در محور پلیس راه اصفهان،تهران 
مستقر شدند.وی افزود: ماموران  حین 
كنترل ورود و خــروج خودروها به یك 
دستگاه اتوبوس ولوو كه به سمت تهران 
در حركت بوده مشكوك شده و خودرو 
را مورد بررسی دقیق تر قرار می دهند.وی در ادامه بیان داشت: پس از بررسی دقیق از خودروی 
مذكور تعداد ۲۸۸ عدد نوشابه انرژی زا ، ۸۲۸ عدد ژله ، ۱56 شیرسویا ، ۱۳۲ عدد پفك و ۱۴۴ كره 
بادام زمینی همگی فاقد هرگونه اسناد گمركی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر 
در پایان خاطر نشان كرد :به گفته كارشناســان، ارزش ریالی اموال كشف شده ۴50 میلیون ریال 
 بوده كه در این راستا ، پرونده مقدماتی تشكیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال

 شده است.

جاساز حرفه ای تریاک لو رفت
فرمانده انتظامی شهرســتان خوروبیابانك از كشــف ۲0 كیلو و 5۴0 گرم تریاک که در الســتیک 
های دو ســواری پژو ۴05 جاســاز شــده بود خبر داد. ســرهنگ جواد افشــاری اظهار داشت: 
ماموران ایستگاه بازرسی شهرستان خوروبیابانک به دو  ســواری ۴05 مشکوک و آنها را متوقف 
کردند.وی افزود: در بازرســی از این خودروهــا ۲0 کیلو و 5۴0 گرم تریاک که در الســتیک های 
جلوی دو خودرو جاساز شــده بود ، کشف شد.سرهنگ افشاری بیان داشــت: در این رابطه  دو 
 سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل

 داده شدند.

کشف موتورسیکلت های قاچاق در گلپایگان 
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت قاچاق غیر مجاز به ارزش 
۱۲ میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد. سرهنگ علی ســبحانی اظهار داشت: در راستای اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ماموران پلیس آگاهی و یگان امداد تعداد ۳ دستگاه موتور سیکلت 
غیر مجاز و قاچاق را که در شــهر  گلپایگان تردد می کردند و باعث رعب و وحشت شهروندان می 

شدند، شناسایی و توقیف کردند.
وی با اشــاره به اینکه موتورســیکلت های کشــف شــده فاقد مدارک گمرکی و قانونی مربوطه 
بودند،  گفت: در این رابطه ۳ نفر دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجــع قضایی تحویل 
داده شــدند.این مقام انتظامی افزود: کارشناســان مربوطه ارزش ریالی موتورســیکلت های 
کشــف شــده را ۱۲ میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کــرده اند.فرمانده انتظامی شهرســتان 
گلپایگان در پایان با اشــاره به اینکه پیشــگیری از جرائم به ویژه برخورد بــا قاچاقچیان کاال، از 
 اهداف پلیس در اجرای طرح هــای ارتقای امنیت اجتماعی اســت، تصریح کرد: شــهروندان

 می تواند به صورت ۲۴ ســاعته هرگونه موارد مشــکوک را از طریق تماس بــا مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱0 اطالع رسانی کنند.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

شهردار اصفهان:
مطالبه گر حقابه 
 زیست محیطی  
زاینده رود هستم

شــهردار اصفهان گفت: همــواره خودم را 
مطالبه گر حقابه زیست محیطی رودخانه 
برای جاری بودن و حفظ زیســت بوم آن 
می دانم.قدرت ا... نوروزی با گرامیداشت 
۱۸ مهرمــاه روز »نکوداشــت زاینده رود« 
که به همت فعاالن مدنی نام گذاری شده، 
اظهار کرد: زاینده رود به عنوان یک میراث 
طبیعــی تنها به مردم شــهر اصفهان تعلق 
ندارد، بلکه متعلق به تمام ایرانیان اســت.
وی تاکید کرد: به عنوان شــهردار اصفهان 
همواره خودم را مطالبه گر حقابه زیســت 
محیطی رودخانــه برای جــاری بودن و 
حفظ زیســت بوم آن می دانم و تاکنون تا 
حدامکان در این راســتا تالش کرده و در 
آینده نیز از هیچ اقدامی در این راستا دریغ 
نخواهم کرد.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
زاینده رود ریشــه درخت تنومند تمدن در 
مرکز ایران اســت، اظهار امیدواری کرد که 
زاینده رود تا همیشــه از ســراب تا پایاب 
جاری باشــد.وی با بیان اینکــه با وجود 
شرایط بحرانی کرونا این هفته برنامه »هر 
یکشــنبه، یک افتتاح« به صورت محدود 
برگزار می شود، تصریح کرد: در این برنامه 
پروژه های عمرانی و خدماتی مختلفی در 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
)باغ رضوان( افتتــاح و به بهــره برداری 
خواهد رســید.نوروزی افزود: شهروندان 
به خوبی می دانند که ایــن روز ها کارکنان 
سازمان آرامســتان ها در شرایط سخت و 
خطرناکی مشــغول فعالیت هستند و از 
اولین روز های شیوع بیماری کرونا نسبت 
به تغسیل و تکفین تمام متوفیان از جمله 
متوفیــان کرونایی با رعایــت تمام نکات 
شرعی و بهداشتی اقدام کرده اند. کارکنان 
سازمان آرامستان ها خدمات زیادی را در 
خاموشــی و به دور از چشــم مردم انجام 
می دهند که از آن ها بــه خاطر فعالیت در 

این شرایط سخت قدردانی می کنیم.

مدیر درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور:

مصرف مواد مخدر در خانواده های متمول تبدیل به یک پرستیژ  شده است
مدیر درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد کشور  با بیان اینکه حمایت از جمعیت های آسیب پذیر نقش مهمی در کاهش اعتیاد دارد، افزود: مصرف مواد مخدر در 
خانواده های متمول تبدیل به یک پرستیژ شده است.علیرضا نوروزی با تاکید بر اینکه همه بیماری های روانپزشکی از جمله اختالالت مصرف مواد مخدر، تک 
عاملی نیستند یعنی عوامل متعددی در گرایش به ســمت مصرف آن دخالت دارند، افزود: این اختالالت همانند بیماری های عفونی یا کرونا نیست که فرد در 
مواجهه با فردی که کرونا مثبت است، کرونا می گیرد.وی توضیح داد: مجموعه ای از دالیل فردی، خانوادگی، گروه های همساالن، در اینکه فرد به سمت مصرف 

مواد مخدر کشیده شود، دخالت می کنند.
وی درباره دالیل فردی توضیح داد: افرادی که درجه مخاطره جویی آنان نسبت به دیگران بیشتر است یعنی به لحاظ سرشتی، بیشتر در برابر خطر تجربه مصرف 
مواد هستند یا افرادی هستند که نگرش های مثبتی در خود و گروه های همساالن شان نسبت به مواد وجود دارد.به گفته نوروزی، به طور کلی در افرادی که انتظارات 

مثبتی از مواد مخدر دارند یا تصور می کنند که مصرف مواد منافعی دارد، کشش به سمت مصرف مواد بیشتر است.

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/606 مورخ ۱۳99/06/0۱ شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق 
برگزاری تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

آگهی تجدید مناقصه

جواد نصری- شهردار فالورجانم الف:1017073

پروژه ساماندهی پارک میثم

محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینی شده: ۴/500/000/000 ریالمدت پروژه: ۲ ماه

محل تامین اعتبار: شهرداری فالورجانتعدیل و ما به التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه سال ۱۳99

کلیات عملیات اجرایی شامل:
۱- تخریب و خاکبرداری و حمل به خارج از شهر

۲- کارهای سنگی با سنگ پالک
۳- تهیه و اجرای بتن با مقاومت مشخصه مطابق با اسناد مناقصه و دستور کارهای ابالغی

۴- کارهای فوالدی
5- تهیه و اجرای سنگ کوبیک

6- موارد پیش بینی نشده مطابق با دستور کارهای ابال غی
۷- سایر عملیات اجرایی مطابق اسناد مناقصه

 - آخریــن مهلــت ارســال پیشــنهاد قیمت تــا پایان وقــت اداری روز ســه شــنبه 
مورخ ۱۳99/0۸/06 می باشد.

 www.falavarjan.ir جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتی -
مراجعه فرمائید.

نوبت اول

میانگین سنی مصرف کنندگان باالی ۲۳ سال است اما 
اگر بخواهیم تمامی افراد را در نظر بگیریم حتی مصرف 
کنندگان ۱۲ یا ۱۳ ساله هم مشاهده می شوند که نقش 
خانواده ها در ترویج مصرف یا عدم مصرف به میان 

می آید

نوبت  دوم
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اختالف کیانی با سپاهان برای جدایی
مهدی کیانی، کاپیتان فصل گذشته سپاهان با وجود همراهی این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا، قصد جدایی دارد .کیانی در حال حاضر چند پیشنهاد خوب لیگ برتری دارد ولی هنوز باشگاه 
سپاهان حاضر به دادن رضایت نامه به کیانی نشده است. ظاهرا طرفین در خصوص نحوه جدایی با 
یکدیگر اختالف دارند و سپاهان برخالف برخی بازیکنانش که از این تیم جدا شدند، حاضر نیست 

به کیانی رضایت نامه بدهد.

گل شجاع، بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا شد
هفته گذشته سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بهترین گل مسابقات لیگ قهرمانان 2020 
در منطقه غرب نظرسنجی برگزار کرد که در بین 10 گل، نام سه ایرانی به چشم می خورد. گل شجاع 
خلیل زاده به شارجه با کسب 48 درصد آرا توانست به بهترین گل لقب گیرد. گل شیخ دیاباته نیز به 
االهلی عربستان با 34 درصد آرا به مقام دوم لقب گرفت. گل رضا میرزایی، مهاجم سپاهان به السد 

قطرهم با کسب 3 درصد به مقام پنجم رسید.

بازگشت میلیچ به استقالل منتفی شد؟
در حالی که طلب شیخ دیاباته، مهاجم اهل مالی تیم فوتبال استقالل پرداخت شد تا او زودتر به ایران 
بازگردد، اما خبری از پرداخت مطالبات هروویه میلیچ، مدافع کروات آبی پوشــان نیست.باشگاه 
اســتقالل پولی برای پرداخت طلب 31۵ هزار دالری دیاباته نداشت و اسماعیل خلیل زاده، رییس 
هیئت مدیره باشگاه اعالم کرد خودش این پول را پرداخت کرده است. در رابطه با میلیچ اما باشگاه، 
گرفتاری دیگری به نام پرونده شکایت وینفرد شفر، سرور جپاروف و پاختاکور ازبکستان دارد و به 
نظر می رسد باشگاه استقالل فعال برنامه ای برای پرداخت مطالبات میلیچ ندارد.در همین زمینه، با 
توجه به نوسانات قیمت ارز و عدم تامین منابع مالی، استقاللی ها سراغ محمد نادری مدافع فصل 
گذشته پرسپولیس رفتند که هنوز مذاکره با او نتیجه ای نداشته است. شاید مسئوالن استقالل تصور 
می کنند دیاباته اهمیت بیشتری به نسبت میلیچ دارد و با توجه به مشکالت مالی برای تامین ارز، 

قید این بازیکن را بزنند و بیشتر تمرکز خود را روی حفظ دیاباته بگذارند.

ناشناخته ترین تیم لیگ بیستم با 90 درصد تغییر!
تیم ماشین سازی تبریز با تغییرات بسیار زیاد، ناشــناخته ترین لیگ بیستم خواهد بود.تیمی که 
فصل گذشته ستاره های جوانی را در اختیار داشت، حاال با جدایی تمامی این بازیکنان مواجه شده 
و برای جایگزینی آن ها، به سراغ بازار لیگ رفته است؛ همان بازاری که سرمربی خود یعنی وحید 
بیاتلوی 33 ساله را از آن خریدند و ســپس بازیکنانی اغلب ناشناخته را به خدمت گرفتند.لیست 
خروجی بلند باالی سبزپوشان تبریزی، به این شــرح است: »حامد لک، علیرضا حیدری، محمد 
مســلمی پور، مســیح زاهدی، عزیز معبودی، فردین عابدینی، علی آل کثیر، فرید کریمی، قائم 
اسالمی خواه، شاهین توکلی، محمد خرم الحسینی، محمد قادری و بابک مرادی.« البته این تنها 
نام بازیکنان مشهور جدا شده از ماشین سازی است که فصل گذشته در ترکیب این تیم به میدان 
می رفتند.در فهرست ورودی تنها سه چهار نام آشنا دیده می شود: »محمد باقر صادقی، ابوالفضل 
رزاق پور، مهدی مومنی، اکبر آفاقی، ایمان باصفا و بهمن ساالری.« دیگر خریدها از لیگ یک هستند 
و بیاتلو تیمی جوان و کم هزینه را برای ماشین ســازی بسته است؛ تیمی که باید دید ماموریت بقا 
در لیگ برتر را به چه شــکلی اجرا خواهد کرد. ماشین سازی در دو فصل گذشته تا آخرین هفته ها 
جزو تیم هایی بود که احتمال سقوط شان وجود دارد اما این بار شاید عامل انگیزه و جوانی، نتایج 
دیگری را رقم بزند؛ هرچند که احتمال دیگر، نتایجی عجیب است که موفقیت نماینده تبریز در لیگ 

برتر را کاهش می دهد.

سرنوشت هافبک عراقی سرخ پوشان پایتخت به کجا می انجامد؟

ماجرای ادامه دار جدایی »بشار رسن«

این روزها ماجرای جدایی بشاررسن در  سمیه مصور
صدر اخبار ســرخ پوشــان پایتخت قرار 
گرفته اســت، اصرار عجیب هافبــک عراقی برای جدا شــدن از تیم 
پرســپولیس و  واکنش های مختلف مســئوالن این باشگاه به این 
جدایی که باعث شده خبرهای متفاوتی در این زمینه هر روز به گوش 

برسد.
تیرماه 1396 خبر پیوستن  بشار رســن به پرسپولیس منتشر شد، او 
به عنوان یکی از ســهمیه های زیر 23 سال پرســپولیس جذب شد و 
خیلی زود جایــش را در دل هواداران چنان باز کرد که برایش شــعار 
اختصاصی ساختند. افتخاری که نصیب هر بازیکنی نمی شود.  بشار 
در قهرمانی های مکرر به پرسپولیســی ها کمک کرد و در دو شهرآورد 
هم موفق به گلزنی شــد. نقش بشار در صعود پرســپولیس به فینال 
آســیایی با یحیی گل محمدی غیرقابل انکار اســت؛ اما درســت در 
روزهایی که پرسپولیســی ها برای این فتح این فینال لحظه شماری 
می کنند و احســان پهلــوان و وحید امیــری را به دلیــل محرومیت 
ناشی از کارت زرد و قرمز و عیســی آل کثیر را به دلیل تنبیه انضباطی 

)تا این لحظه( در اختیار ندارند، خبر جدایی بشــار رســن شنیده می 
شود. هافبک عراقی سرخ پوشان مشــکالت خانوادگی را دلیل این 
جدایی اعالم کرده ولی گویا پای پیشــنهاد چنــد میلیون دالری تیم 
های قطری به این بازیکن مطرح اســت، پیشنهاد های اغوا کننده ای 
موجب شده تا بشــار عزم رفتن کرده و پســت های و استوری های 
مختلفی در این باره در صفحه اینســتاگرامش به اشــتراک بگذارد. 
باشــگاه پرســپولیس، کادر فنی و هواداران با ایــن جدایی مخالف 
هســتند. آنها می گویند بشــار هنوز قرارداد دارد و باید بماند. در این 
میان کسانی با اشــاره به موارد مشابه در کشــورهای اروپایی عنوان 
می کنند که وقتــی از نقل و انتقال یک بازیکن پول خوبی به باشــگاه 
می رسد چرا نباید او را قبل از تمام شــدن موعد قرارداد و تبدیل شدن 
به بازیکن آزاد فروخت؟ این یک روال معمول در تمام دنیاســت که 
برای باشــگاه ها درآمدزایــی دارد. آن هم برای پرسپولیســی که هر 
روز با یک شکایت تازه در فیفا گوشــت تن هوادارانش می ریزد! بشار 
رسن در قرارداد جدید خود با پرســپولیس بندی دارد که در نیم فصل 
با داشتن پیشنهاد خارجی می تواند با پرداخت 2۵0 هزار یورو از جمع 

سرخ پوشان جدا شود، ولی باشگاه پرسپولیس در نظر دارد در صورت 
 امضای قرارداد این بازیکن با تیم القطر، درآمد بیشتری از این انتقال

 داشته باشد.
از این رو مسئوالن باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته اند تا به کارگیری 
راهکار ویژه ای هم هافبک عراقی شــان را برای فینال لیگ قهرمانان 
آسیا در خدمت داشته باشند و هم این که از نقل و انتقال او سود خوبی 
را به حساب این باشگاه واریز کنند. در همین رابطه مدیران پرسپولیس 
در آخرین جلسه خود با بشار رســن، به این بازیکن پیشنهاد داده اند 
اکنون قرارداد سه ساله خود با تیم القطر را امضا کند ولی در نیم فصل 
از جمع   جدا شود و به این تیم قطری بپیوندد. باشگاه پرسپولیس در 
واقع  به دنبال تکرار شیوه انتقالی است که پیش از این علیرضا بیرانوند 
دنبال کرده بود و این باشــگاه در توافق با انتورپ بلژیک در نهایت او را 
در روزهای پایانی فصل در اختیار آنها قرار داده بود، در صورتی توافق و 

قرارداد طرفین در زمستان فصل گذشته به امضا رسیده بود.
باید دید بشــار رسن و مدیربرنامه اش در شــرایط کنونی با این شیوه 
انتقال موافقت خواهند کرد یا این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت.

 خبر  روز

 واکنش یوونتوس به اظهارات وزیر ورزش
 درباره »رونالدو«

کریســتیانو رونالدو به تازگی در اردوی تیم ملی پرتغال به ویروس کرونا مبتال شــده و به ایتالیا 
بازگشــته اســت تا خود را قرنطینه کند. انتقادات زیادی در این روز ها روانه فوق ستاره پرتغالی 
شده و بسیاری معتقدند که او پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده است. از وزیر ورزش ایتالیا 
تا دادستانی تورین می خواستند علیه او پرونده ای تشــکیل دهند اما رونالدو از خود دفاع کرد و 

این حرف ها را دروغ خواند.
وزیــر ورزش ایتالیا اخیرا گفته بود کــه نباید شــهرت و موفقیتی که بازیکنان فوتبال به دســت 
آورده اند باعث شــود که آن ها به نهادها بی احترامی کرده و آن هــا را دروغگو خطاب کنند. اکنون 
آندرآ آنیلی، مدیر باشگاه یوونتوس ســعی کرده اســت که با اظهاراتی کم خطر و کم هزینه برای 
بیانکونری ها به نوعی به این قضیه واکنش نشان دهد. آنیلی یوونتوس را از این قضایا کنار کشید 
و همه چیز را مربوط به بازیکنان دانســت. آنیلی در کنفرانس مطبوعاتی گفت:»یووه پروتکل ها 
را اعمال می کند. من یک مدیر ورزشــی هســتم ، نمی دانم آیا رونالدو قانــون ایالتی را نقض 
کرده اســت یا خیر. به بازیکنان گفتیم کســانی که می خواهند می توانند برای قرنطینه شدن به 
 خانه بروند. قانونی شکســته نشــد ، آنها می توانند تصمیم بگیرند که بروند چرا که شهروندانی

 آزاد هستند.«

رئال و بارسا به دنبال ستاره پرتغالی یونایتد
درحالی که از زمان انتقال برونو فرناندس، ســتاره پرتغالی به منچســتریونایتد تنها هشت ماه 
می گذرد ولی روزنامه انگلیسی ســان مدعی است دو غول اســپانیایی، رئال مادرید و بارسلونا 
عزم خود را جزم کرده انــد تا در اولین فرصت برای جذب فرناندس اقدام کنند.ســان در گزارش 
خود می گوید هر دو باشــگاه اســپانیایی شــرایط فرناندس را به دقت زیر نظر دارنــد. با اینکه 
فرناندس در روزهای اخیر هر گونه مشــکل و ناراحتی بین خودش و منچستریونایتد را تکذیب 
کرد ولی گفته می شــود از اینکه در جریان شکســت 6-1 مقابل تاتنهام بیــن دو نیمه تعویض 
شــده بوده ناراحت اســت.با وجود صحبت های آشــتی جویانه فرناندس وقتــی خبرنگاران 
از سولسشــر پرســیدند دلیل تعویض او در آن بازی چه بوده، سولسشــر پاســخ صریحی نداد 
و تنهــا گفت: » هر تعویضی دالیل زیادی دارد و درســت نیســت کــه من هر بار یــک بازیکن را 
 تعویض می کنم دربــاره اش توضیح بدهم. من بــرای برونو توضیــح دادم و او پذیرفت. هیچ

 مشکلی نیست«.

ژاردل:

 من بهتر از »لواندوفسکی« بودم
ماریو ژاردل، مهاجم پیشین برزیلی پورتو به مقایسه با روبرت لواندوفسکی بهترین بازیکن اروپا 
در ســال 2020- 2019 واکنش نشــان داد.او گفت: من مهاجمی منحصر به فرد بودم و می توانم 
بگویم که لواندوفســکی مانند من نبود بلکه مــن بهتر از او بودم.ژاردل ادامه داد: لواندوفســکی 
بازیکنی اســت که در یک ســال 4۵ تا 60 گل به ثمر می رساند اما من ۷-6 ســال پیاپی چنین 
رکوردی را به نام خود به ثبت رساندم و این نشان می دهد که چرا می گویم بهتر از مهاجم لهستانی 
بایرن مونیخ هســتم.این مهاجم برزیلی باوجود آن که دو بار در ســال 1999 و 2002 توانســت 
کفش طــالی فوتبال اروپا را به دســت آورد اما تنها تیم سرشناســی که در اروپــا برای آن بازی 
کرد پورتو بود و 10 بــار هم پیراهن تیم ملی فوتبال برزیل را بر تن کــرد.او ادامه داد: اکنون قیمت 
 بازیکنان بســیار باال رفته اســت. اگر االن من بازی می کردم حداقل قیمتــم 1۵0 تا 200 میلیون 

یورو بود.

فوتبال جهان

دفاع همه جانبه 
»خلعتبری« از نویدکیا

 محرم نویدکیا در شــروع کار مربیگری اش 
هدایت تیــم ســپاهان را برعهــده گرفته و 
خیلی ها می گویند این انتخاب برای او یک 
چالش بزرگ بوده و ممکن اســت موجب 
فرصت سوزی شود. به هر صورت اگر نویدکیا 
در شــروع مربیگری اش در سپاهان خوب 
نتیجه نگیرد، شــاید این فرصت بزرگ را از 
دســت بدهد. همانند اتفاقی که برای علی 
کریمــی رخ داد. اما محمدرضــا خلعتبری 
یکی از بازیکنان جدیدی کــه به اردوی تیم 
سپاهان ملحق شده، نظری غیر از این دارد 
و می گویــد: نمی توان و نبایــد گفت محرم 
نویدکیا تجربه ای ندارد. وقتی شما 1۵ تا 20 
سال در یک تیم باشید؛ با مردم، هواداران و 
همه چیز آن تیم آشــنا هستید. تجربه فقط 
این نیست که شما در میادین باشید. محرم 
کمک های خیلی قوی دارد. تکسیرا واقعا به 
تیم کمک می کند. محمود کریمی سرد و گرم 
فوتبال را چشیده، او دو فصل کنار کرانچار بوده 
و چیزهای خیلی زیادی یاد گرفته است. در 
کنار همه اینها یک مدیر قوی به نام محمدرضا 
ســاکت داریم که به همه چیز مسلط است. 
ما یک باشگاه حرفه ای هســتیم و مطمئنا 
نویدکیا یک فصل خیلی خوب را همراه این 

بازیکنان پشت سر می گذارد.«
نکته جالب اینکه علی ربانی، مربی بدنساز 
فرهاد مجیدی در استقالل کارهای بدنسازی 
ســپاهان را برعهده دارد. مربی جوانی که با 
انتقاد مواجه شد و البته فرهاد مجیدی از او 
دفاع کرد. محمدرضا خلعتبری در مورد او هم 
صحبت کرده و می گوید: همه چیز تمرینات 
ما به روز است. علی ربانی، مربی بدنساز فصل 
قبل اســتقالل بود که به تیم ما اضافه شده، 
تمرینات خیلی خوبی را پشت سر می گذاریم. 
هم کارهای قدرتی و هم تمرینات تاکتیکی را 
زیر نظر نویدکیا انجام می دهیم و همه چیز به 
روز است. تمریناتی که در همه تیم های خوب 
برگزار می شود را ما هم انجام می دهیم و خدا 
را شکر مشــکلی بابت تمرین نداریم. بحث 
دوستی من و خلعتبری مطرح نیست و برای 

محرم فرقی نمی کند. 

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

وقتی امباپه گلش را به 
پسربچه سرطانی تقدیم کرد

کیلیان ام باپه پس از گلزنی در بازی پاریس 
مقابل نیم المپیک، گلش را به پسری 8 ساله 
تقدیم کــرد.او در زیر پیراهنش نوشــته بود: 
لوکاس شــجاع بــاش! من کنار تو هســتم. 
لوکاس، پســر بچه 8 ســاله طرفدار پاریس 
است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم 
می کند.ایــن پیراهن نیز بالفاصله به دســت 

لوکاس رسید.

چرا پرافتخارترین کشتی گیر ایرانی در رقابت های آسیایی، مدال جهانی نگرفت؟
پرافتخارترین کشتی گیر ایرانی در رقابت های آسیایی با ۵ طال و یک نقره در دو رشته آزاد و فرنگی می گوید، زندگی حرفه ای را بلد نبوده است.علیرضا لرستانی اظهار 
کرد: دو بار در رقابت های جهانی شرکت کردم اما مدال نگرفتم که بدشانسی هم شامل حالم شد و البته آگاهی و علم تمرین آن موقع را نمی شود با االن مقایسه 
کرد و اینکه زندگی حرفه ای را بلد نبودم.وی ادامه داد: نداشتن یک مشاوره خوب هم در این ناکامی تاثیرگذار بود. ورزشکار باید بداند چه ساعتی تمرین می کند، 
چه ساعتی می خوابد و چه ساعتی غذا می خورد.لرستانی با اشاره به شــرایط آن زمان، تاکید کرد: اگر مشاور خوبی در کنارم می بود مطمئن باشید شرایط من با 
االن خیلی متفاوت تر بود و می توانستم چند مدال جهانی هم کسب کنم.این کشتی گیر سنگین وزن لرستانی با بیان اینکه ورزشکار باید شرایط زندگی حرفه ای 
را بداند، تصریح کرد: امکانات به تنهایی نمی تواند موفقیت بیاورد و موفقیت یک پکیج و مســیر است که باید در آن به درستی حرکت کنیم.وی افزود: ما زندگی 
حرفه ای نداشتیم و نداریم و متولیان هم به فکر یاد دادن این موضوع نبوده و نیستند. هدایت کننده خوب در ورزش نداریم یا کم داریم و باید این نقیصه رفع شود.

لرستانی بیان کرد: ورزشکاران به ویژه در رده های پایه شاید الزامات زندگی حرفه ای  را نداند و اینجا وظیفه مربی است که باید این ها را به ورزشکاران یاد بدهد.

سرمربی جدید تیم فوتسال گیتی پسند اظهار کرد: 
ســعی و تالش ما این اســت که تمرینات سخت 
و نفس گیری را پشــت ســر بگذاریم تا بتوانیم به 
موفقیت و اهداف مدنظرمان دســت پیــدا کنیم و 
اتفاقات خوبی را بــرای گیتی پســند و اصفهان در 
لیگ برتر فوتســال ایران رقم بزنیم.شمســایی که 
پس از 9 ســال به اصفهان بازگشــته است، افزود: 
خوشحالم که دوباره به شهر خود برگشتم. هدف های 
زیادی در باشگاه داریم و با تالش همه اعضای تیم 
می خواهیم به آن ها دست پیدا کنیم تا گیتی پسند 
به ســومین قهرمانی اش در لیگ برتــر و همچنین 
حضور پرقدرت در آسیا دست پیدا کند.سرمربی تیم 
فوتسال گیتی پسند درباره برگزاری مسابقات بدون 
حضور تماشاگران عنوان کرد: تا به حال تجربه بازی 
بدون حضور هواداران را نداشته ام. حضور هواداران 

موثرترین عامل بــرای موفقیت یک تیم اســت و 
باعث تالش بیشــتر بازیکنان در زمین می شــود. 
امیدواریم شرایط مهیا شود تا بتوانیم حضور هواداران 
را در کنارمان تجربه کنیم؛ چراکه تاثیر چشــمگیری 
در کســب نتایج فوق العــاده دارد.وی در پایان، در 
خصوص شرایط مالی باشــگاه گفت: شرایط مالی 
باشگاه گیتی پسند در حد و اندازه این تیم است و ما 
نیز از این شرایط رضایت داریم. با جذب چند بازیکن 
مدنظرمان برای فصل جدید آماده می شویم.گیتی 
پســند در ســه فصل اخیر موفق به کسب قهرمانی 
در لیگ برتر فوتســال نشده اســت و برای برگشت 
به دوران قهرمانی با بازیکنان و ســرمربی جدید به 
دنبال خلق این اهداف است تا به سومین قهرمانی 
خود در لیگ برتر فوتسال دست پیدا کند.این تیم در 
نقل و انتقاالت با جذب ستاره هایی همچون وحید 

شمسایی، ســپهر محمدی، قدرت بهادری و فرهاد 
توکلی عملکرد مناســبی داشــت. همچنین مهران 
عالیقدر، محمد کشــاورز، مرتضی عزتــی، پیمان 
حفیظی، حسین فهیمی، محمدحسین درخشانی 
و الکــس فالکــون از جمع قرمزپوشــان اصفهانی 
جدا شدند.الزم به ذکر است مسابقات فصل جدید 
لیگ برتر فوتسال ایران، اول آبان ماه و بدون حضور 
تماشــاگران در دو گروه ۷تیمی برگزار خواهد شد و 
گیتی پسند در گروه اول برابر تیم های فردوس قم، 
کراپ الوند، ستارگان ورامین، مقاومت البرز، اهورای 

بهبهان، شهروند ساری صف آرایی خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند:

به دنبال سومین قهرمانی در لیگ برتر فوتسال هستیم

هافبک عراقی سرخ پوشان مشکالت خانوادگی را 
دلیل این جدایی اعالم کرده ولی گویا پای پیشنهاد چند 
میلیون دالری تیم های قطری به این بازیکن مطرح 
است، پیشنهاد های اغوا کننده ای موجب شده تا بشار 
عزم رفتن کرده و پست های و استوری های مختلفی 

در این باره در صفحه اینستاگرامش به اشتراک بگذارد
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خبرهای خوش شهرداری اصفهان برای معلوالن 
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، اظهار کرد: 
تحقق شهر زیست پذیر در گرو رعایت شــاخص هایی در ابعاد کالبدی فرهنگی و اجتماعی است.

سید احمد حســینی نیا تاکید کرد: یک 
کالنشهر زمانی می تواند در مسیر توسعه 
پایدار گام بــردارد که ابعــاد همه جانبه 
حیات شــهری همســو با یکدیگر مورد 
توجه قــرار گیرد.معاون شهرســازی و 
معماری شــهردار اصفهــان ادامه داد: 
یکی از مهم ترین شــاخصه های شــهر 
زیســت پذیر توجــه به تامیــن حقوق 
شهروندی و نیازمندی های شهروندان 
اســت زیرا بیشتر شــهروندان به دلیل 

شــرایط متفاوت نیازمندی های متفاوتی دارند.وی با بیان اینکه عرصه های عمومی و خصوصی 
شهر و فضاهای کالبدی آن باید متناسب با رفع نیازهای همه شهروندان باشد، اظهار کرد: در صورتی 
که رفع نیازهای هرکدام از اقشار جامعه شهری در برنامه ها و طرح های شهری لحاظ نشود، توسعه 
پایدار به صورت کامل محقق نخواهد شد.حسینی نیا گفت: مناسب سازی فضاهای شهری برای 
استفاده آسان و مستقل افراد دارای معلولیت، سالمندان جانبازان و کم توانان جسمی و حرکتی 
ضرورتی است که به عنوان یکی از سیاست های کالن و اجرایی شهرداری اصفهان در اولویت قرار 
دارد.وی تاکید کرد: طی سال های اخیر در شهرداری اصفهان برای مناسب سازی ساختمان ها و 
فضاهای شهری به منظور استفاده نابینایان تالش های بسیاری شده است.معاون شهرسازی و 
معماری شــهردار اصفهان با بیان اینکه تحقق حق زندگی شایسته افراد دارای معلولیت در شهر، 
همراه با داشتن فرصت هایی برابر، عزم بیش از پیش مسئوالن را می طلبد، ادامه داد: پاسخگویی 
شهر به خواست و نیاز شــهروندان و فراهم کردن فضایی ایمن، امن و عادالنه برای همگان بسیار 
ضروری است.وی اظهار کرد: روز جهانی عصای سفید زنگ هشداری ساالنه برای نظام مدیریت 
شهری اســت که چه اقداماتی برای بهره مندی معلوالن و به ویژه نابینایان از حق زندگی شایسته 
و ایجاد محیط مناسب برای سکونت و فعالیت های آنها انجام می شود.حسینی نیا افزود: در این 
راستا شهرداری اصفهان با تشکیل ستاد مناسب ســازی فضاهای شهری با هدف اجرایی کردن 
قوانین از طریق نیازسنجی، سیاســت گذاری و اولویت بندی، نظارت و کنترل اجرای پروژه های 
مناسب سازی، تخصیص بودجه با ســرفصل های اختصاصی مناسب ســازی معابر، پارک ها و 
ساختمان های شهرداری جهت تردد معلوالن و جانبازان و تشکیل تیم های رصد شهری انجام شده 
و برای بازدید، کنترل و نظارت عالیه بر پروژه های اجرایی شهرداری و پاسخگویی به اعالم نیازها و 
مکاتبات نابینایان در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری اقدام کرده است.وی خاطرنشان کرد: 
برگزاری جلسات مشــترک و متعدد با انجمن های فعال نابینایان در شهر و تعامل سازنده با آنها 
برای شناسایی نیازها، عقد تفاهمنامه با بهزیستی و تدوین طرح جامعه پیاده روسازی با محوریت 
مناسب سازی و رعایت ضوابط مناسب سازی در تمامی خیابان ها و پیاده روهای جدیداالحداث، 
طراحی و اجرای تجهیزات شهری مناســب مانند طراحی نمونه سازی و اجرای کفپوش راهنما و 
هشدار ویژه برای مسیریابی و تامین ایمنی تردد نابینایان و کم بینایان و تامین سالمتی و رعایت 

حقوق و کرامت انسانی شهروندان دارای معلولیت از دیگر اقدامات شده است.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: به زودی الیحه اســتفاده رایگان معلوالن 
از سیستم حمل و نقل درون شــهری و تشکیل ســامانه ویژه حمل و نقل معلوالن از طرف ستاد 
مناسب سازی فضاهای شهری شهرداری اصفهان به شورای اســالمی شهر تقدیم می شود.وی 
اظهار امیدواری کرد: با عزم بیش از پیش مســئوالن در آینده شاهد حضور و مشارکت بیشتر آنها 

در شهر و عرصه های اجتماعی باشیم.

در راستای حفظ سالمت شهروندان صورت می گیرد؛

تدابیر تاب آوری برای قطار شهری

نقش غیر قابل انکار قطار شهری در حوزه  نرگس طلوعی
گســترش حمل و نقــل عمومی موجب 
شــده تا موضوعات مربوط به افزایش ایمنی و تاب آوری مترو نیز به 
طور ویژه در دستور کار مدیران شهری قرار بگیرد. مسئله تاب آوری طی 
سالیان اخیر به دغدغه مهمی برای شهرها تبدیل شده است چرا که بی 
توجهی و اهمیت ندادن به این موضوع خســارات قابل توجهی برای 

شهرها در هنگام وقوع حوادث به دنبال خواهد داشت. 
با توجه به عملکرد شهرداری اصفهان در احداث خطوط مترو و سرعت 
باالی توسعه این خطوط لزوم اهمیت دادن به بحث ایمنی خطوط و 
ایستگاه ها و مسائل مربوط به ایمنی شهروندان واضح است. البته باید 
توجه داشت که ایمنی با امنیت تفاوت دارد که ایمنی مربوط به شرایط 
فیزیکی مترو به عنوان یک زیرساخت شــهری است و امنیت به آثار 
ذهنی تبعی آن گفته می شود و صد البته که با افزایش ایمنی می توان 

تا حدودی حس امنیت را نیز تقویت کرد.
هریــک از خطوط مترو به عنوان یک ســرمایه ماندگار برای شــهر به 
حســاب می آید؛ اما چنانچه تدابیر الزم و ملزومات اولیه در طراحی و 
ساخت خطوط مترو و ایستگاه های آن قبل از بهره برداری رعایت نشود 

چه بسا به یک تهدید شهری تبدیل شود! طبق گفته مدیرعامل شرکت 
مترو منطقه اصفهان، سیستم های خدمت رسان به شهر به طور معمول 
در محل هایی ایجاد می شــود که راه های دسترسی الزم وجود داشته 

باشد و تامین ایمنی یکی از موضوعات مهم است.
احمدرضا طحانیان افزود: تاب آوری، پدافند غیرعامل و اســتفاده از 
سیستم های ایمنی برای حفظ سالمت شــهروندان تا حد امکان در 
ایستگاه های مترو فراهم و فعال شده اســت و با برگزاری مانورهای 

متعدد آمادگی الزم برای شرایط خاص وجود دارد.
به گفتــه مدیرعامل شــرکت متــرو منطقه اصفهان، ســعی شــده 
آموزش های ایمنی به کارکنان به صورت مستمر ارائه شود تا از آمادگی 
دو چندان برخوردار شــوند؛ تا حد امکان سعی شــده شدت و تعداد 
حوادث را کاهش دهیم و در حوادث غیرمترقبه به ســرعت نسبت به 

کنترل و مدیریت آن ها اقدام کنیم.
طحانیان گفت: آموزش HSE به پرســنل، اجرای پدافند غیرعامل و 
بازدیدهای دائم و تحلیل روی حوادث ما را در برابر حوادث مترو نسبتا 
قوی تر کرده اســت ؛اما به هر حال حوادث غیرمترقبه هم وجود دارد 
و سعی داریم شدت و تعداد حادثه را با آموزش کم کنیم. همکاران در 

مترو توانسته اند به شدت و به سرعت اتفاقات را مدیریت کنند و روی 
تاب آوری سیستم کار شده است.

وی بــا بیان اینکــه افزایش تاب آوری ایســتگاه های متــرو یکی از 
موضوعات مهم و مورد توجه اســت، گفت: برای افزایش تاب آوری و 
ایمن ســازی خط دو مترو نیز تمهیدات الزم انجام شده، هرچند عمق 
برخی از ایستگاه ها ۲۰ متر زیر زمین بوده و به لحاظ تاب آوری از شرایط 
خوبی برخوردار است.مدیر عامل شــرکت متروی منطقه اصفهان در 
خصوص تمهیدات اندیشــیده شــده جهت جلوگیری از نشت آب در 
ایستگاه های مترو نیزی اظهار کرد: وقتی مترو ۲۳ متر زیر زمین قرار 
گرفته است، نشت آب در تونل ها به طور معمول اتفاق می افتد؛ حتی 
اگر مترو در شهرهای کویری نیز احداث شود نشتی آب به دلیل عمق 
سیســتم مترو اتفاق می افتد، اما نوع برخورد و مدیریت آن مهم بوده 

که در اصفهان به خوبی مدیریت شده است.
طحانیان افزود: در بعضی از ایســتگاه های خط یــک مترو به دلیل 
نزدیکی با رودخانه زاینده رود نشــت آب بیشتر اتفاق می افتد چرا که 
کد ارتفاعی مرکز شهر و حاشیه آن گاهی تا ۲۰ متر اختالف دارد، اما در 

شرکت مترو کارکنان آب را هدایت کرده و مشکلی وجود ندارد.

 با مسئولان

آغاز جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان
سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان از ۲۷ مهر آغاز می شود.

دبیر اجرایی جشنواره، شعار این دوره را »هر خانه یک سینما و هر کودک یک داور«اعالم کرد و گفت: 
با توجه به برگزاری مجازی جشنواره، بخشی در نظرگرفته شده تا به بهترین اثر با داوری همه کودکان 
تماشاگر فیلم ها جایزه ای اهدا شــود.ایمان حجتی، کرونا روایت را بخش جدید جشنواره امسال 
اعالم کرد و افزود: المپیاد فیلمسازی هم چهارمین دوره متوالی، ویژه نوجوانان عالقه مند به هنرهفتم 
برگزار می شود.وی گفت: امسال تالش شده تا با متناسب سازی اکران ها جامعه معالوالن از جمله 
نابینایان و ناشنوایان هم بتوانند مخاطب فیلم ها باشند.مراسم افتتاح جشنواره ساعت ۱۸ یکشنبه 

۲۷ مهر در یکی از مناطق مسکونی اصفهان برگزار و به صورت برخط پخش میشود.

 اهدای 50 هزار جلد کتاب توسط اصفهانی ها در
»بحار کتاب؛ انوار دانایی«

سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره های کتابخوانی از ابتدای 
سال تاکنون در استان اصفهان اظهار داشــت: برگزاری دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در سطح 
ملی برگزار شد.امیر هالکویی افزود: دومین جشــنواره »بحار کتاب، انوار دانایی« هم با وجود تمام 
محدودیت های کرونایی، با اهدای بیش از ۵۲ هزار جلد کتاب توسط شهروندان اصفهان همراه بوده 
است.سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان بیان داشــت: جشنواره دفاع مقدس هم به 
مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس در اصفهان برگزار شد 
که با توجه به محدودیت های شدید کرونایی سه روز در هفته به موضوعات آموزشی در فضای مجازی 
اختصاص پیدا می کند.وی به برگزاری برنامه هایی از قبیل قصه گویی، نشست کتابخوان و معرفی کتاب 
هم گریزی زد و افزود: در آینده نزدیک این برنامه که از طریق اینستاگرام اداره کل کتابخانه های استان 

اصفهان برگزار می شود توسط مسئوالن و مدیران ارشد استان اصفهان به معرفی کتاب می پردازد.

تولید مجموعه های تصویری هویت و میراث ناژوان
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: پروژه فیلمبرداری ثبت هویت و میراث ناژوان آغاز شده است و تا پایان 
سال مجموعه دیده نشــده ای را از هویت ناژوان تولید خواهیم کرد.سید رسول هاشمیان  اظهار کرد: این 
طرح شامل ساخت مستندهایی از مراکز گردشگری، قلعه ها و عمارت های تاریخی، فضای سبز و گونه های 
جانوری منحصر به فرد ناژوان همچنین خدمات و اقدامات ارائه شده در این مجموعه است.وی با اشاره به 
مغفول ماندن هویت تاریخی ناژوان، تصریح کرد: گردآوری و تدوین هویت و شاخصه های ۹ محله موجود 
در محدوده ناژوان محور مجموعه مکتوبی است که هم اکنون توسط کارشناسان اصفهان شناسی در دست 
اقدام است.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان افزود: در حوزه نشر کودک و نوجوان نیز طرح های مختلفی از 
جمله طراحی و تولید کتاب رنگ آمیزی و داستان با محوریت مراکز گردشگری در دست اقدام است.وی 
ادامه داد: ثبت تاریخ شفاهی ساکنین و اهالی محدوده ناژوان نیز از بخش دیگری از مجموعه مستندهای 
در دست تولید است.هاشمیان با تاکید بر حفظ و حراست از فضای سبز منطقه ناژوان، افزود: بسیاری از 
گونه های گیاهی و پوشش جنگلی همانند درخت چنار ملقب به »چنار مرتضی علی« در محدوده ناژوان هنوز 
ناشناخته است که در قسمت دیگری از ساخت مستندها به معرفی جامع و کامل آنها خواهیم پرداخت.وی 
با اشاره به وجود قلعه های تاریخی در ناژوان، گفت: متاسفانه طی سال های گذشته شاهد بی مهری زیادی 
نسبت به حفظ و مرمت قلعه ها و عمارت های واقع در ناژوان از جمله قلعه فاتح الملک، قلعه ملک صالحی، 
قلعه مشیر و تنها باغ آسیاب اصفهان بوده ایم که قدمت آنها بعضا به ۳۰۰ سال نیز می رسد و اکنون تنها بقایایی 
از آنها به جا مانده است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان افزود: از همه شهروندانی که مدارک و یا مستنداتی 
از تاریخچه محدوده شــمال و یا جنوب ناژوان دارند، درخواست می شود برای تکمیل اطالعات این پروژه 
مدارک خود را به صورت»امانت« در اختیار این مجموعه قرار دهند تا همه عالقه مندان از آن بهره مند شوند.

خبر روزخبرخوان

بهره برداری و کلنگ زنی 
از پروژه های عمرانی و 

فرهنگی منطقه 11
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: در 
هفته جــاری پروژه های عمرانــی و فرهنگی 
این منطقه کلنگ زنی و افتتاح می شود.حمید 
اشرفی اظهار کرد: کلنگ زنی و احداث خیابان 
کاتب اصفهانی یکی از پروژه های این منطقه 
اســت که برای آزادســازی این خیابان پنج 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبــار در نظر 
گرفته شــده اســت.وی با بیان اینکه خیابان 
کاتب اصفهانی ۲۴ متر عرض و ۵۰۰ متر طول 
دارد، تصریح کرد: برای احداث این خیابان که 
تاکنون بخش زیادی از آزادســازی آن انجام 
شده، اعتباری معادل ۹ میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده اســت.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری 
اصفهان از افتتاح ســینما مهتــاب خبر داد و 
افزود: ســینما مهتاب اولیــن و مجهزترین 
ســینمای غرب اصفهــان دارای دو پردیس 

سینمایی ۱۳۵ نفره و ۳۰ نفره است.
وی ادامه داد: فضای اضافه شده به این سینما 
حدود ۴۰۰ متر مربع در یک و نیم طبقه شامل: 
گیشه بلیط فروشی، البی، کافه کتاب، سالن ۳۰ 
نفره، کافی شاپ است.اشرفی با بیان اینکه برای 
راه اندازی سینما مهتاب که زمین آن قبال تملک 
شده و بخشی از سالن شماره یک آن ساخته 
و صندلی آن نصب شــده بود، دو و نیم میلیارد 
تومان هزینه شده اســت، افزود: با راه اندازی 
نخستین سینمای غرب اصفهان در منطقه ۱۱ 
شهرداری اصفهان، شــهروندان و ساکنان این 
منطقه می توانند فیلم های سینمایی روز کشور 
را با رعایت پروتکل های بهداشتی در این سینما 
تماشا کنند.وی گفت: پروژه دیگر این منطقه، 
بزرگ ترین منبع ذخیره آب فضای سبز غرب 
اصفهان است که طول خط ۱۴۰۰ متر حدفاصل 
منبع آب تا خیابان امام خمینی بوده و اجرای 
آن با لوله سبز ۲۵۰ پلی اتیلن انجام شده است.
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
برای اجرای این منبع ذخیره آب که در زمینی به 
وسعت یک هزار مترمربع احداث شده و حجم 

۲۵۰۰ متر مکعب ظرفیت دارد.

مدیر پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید 
قاسم ســلیمانی اظهار کرد: در حال حاضر پیشرفت 
تابلیه های پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح 
شهید قاسم ســلیمانی قابل توجه بوده به طوری که 
از یک هــزار و ۱۰۰ متر طــول آن، بتن ریزی ۶۳۶ متر 
انجام شــده اســت.بابک حقیقی  تصریح کرد: ۵۷ 
درصد از طول تابلیه پل ها بتن ریزی شده و ۴۳ درصد 
باقیمانده طبق برنامه زمان بندی بــه اجرا در می آید.

وی با بیان اینکه ۳۷.۸ درصد اجرای آسفالت پروژه 
انجام شده است، افزود: ۶۲ درصد الیه روبی آن که در 

انتهای پروژه پیش بینی شده را اجرایی خواهیم کرد.
حقیقی تصریح کرد: در حال حاضر چهار پل مجموعه 
شهید سلیمانی در حال داربســت بندی است، از این 
رو حجم زیادی از مصالح را در پــروژه نیاز داریم.وی 
با تاکید بر اینکه پل شماره یک در حال تکمیل بوده و 
مراحل انتهایی داربست بندی انجام می شود، گفت: 
هنوز یکی از ســتون ها باقی مانده که با اجرای آن پل 
شــماره یک را تا یک ماه آینده تکمیل خواهیم کرد.

مدیر پــروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح 
شهید قاسم ســلیمانی با بیان اینکه مسیر پروژه از 
سمت خیابان جی شــمالی در حال زیرسازی است، 
اظهار کرد: پل های شماره دو و ســه پروژه به صورت 
همزمان در حال اجراســت، همچنین بتن ریزی پل 
شماره پنج به اتمام رسیده و خاک برداری زیرگذر آن 
تا چند روز آینده انجام خواهد شــد.وی با بیان اینکه 

آزادسازی انتهای بخش جنوبی پروژه مجموعه پل ها 
و تقاطع غیر همسطح شهید قاسم سلیمانی در سمت 
خاتون آباد باید هر چه زودتر انجام شود، ادامه داد: ۴۷ 
درصد اجرای پروژه پل سازی، ۲۷ درصد راه سازی و ۱۸ 
درصد اجرای دیوارها و کوله ها است که تاکنون ۷۶.۳ 
درصد پل ســازی و ۹۱.۸ درصد اجرای دیوارها و کوله 
انجام شده است.حقیقی از پیشرفت ۵۵.۹ درصدی 
عملیات راه سازی این پروژه خبر داد و گفت: در حال 
حاضر ۶.۹ درصد انحراف از برنامــه در این پروژه رقم 
خورده که در تالش هستیم آن را رفع کنیم.وی با اشاره 
به انحراف از برنامه اجرای پروژه سردار شهید سلیمانی، 
اظهار کرد: از جمله دالیل مهم آن احداث ورودی پمپ 
بنزین، تداخل دیوار کارخانه قند و بــا رمپ C، جا به 
جایی تاسیسات، تداخل منازل سازمانی کارخانه قند با 
رمپ B و معارضت حوضچه کارخانه و کارواش است.

اجرای 7۶ درصد پل سازی پروژه سردار شهید سلیمانی

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد: 

بهره برداری از خیابان کمکی دسترسی به بلوار کشاورز تا پایان آبان ماه 99
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به کم بودن عرض خیابان باغ گل ها در ورودی شهرک امیرحمزه از سمت میدان ۹ دی و وجود گذرهای متعدد که 
باعث ایجاد ترافیک سنگین در این محدوده شده بود، احداث یک خیابان کمکی برای دسترسی خیابان گل ها به بلوار کشاورز در دستور کار قرار گرفت.وی تصریح کرد: با 
توجه به وجود منازل و مغازه های تجاری که در مسیر این خیابان کمکی قرار داشت، سال گذشته بخشی از آزادسازی ها انجام و عملیات اجرای آن از ابتدای سال جاری 
با مشخص شدن پیمانکار مربوطه آغاز شده و تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.محمد شرفا افزود: احداث این خیابان کمکی با ایجاد دسترسی مناسب در کاهش 
ترافیک و جلوگیری از وقوع تصادفات بسیار تاثیرگذار خواهد بود.وی با بیان اینکه خیابان کمکی دسترسی خیابان گل ها به بلوار کشاورز در واقع خروجی شهرک امیرحمزه 
به سمت میدان ۹ دی است، گفت: برای اجرای این پروژه که ۲۰۰ متر مربع طول و ۱۰ متر مربع عرض دارد، اعتباری افزون بر ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
شرفا ،از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه خیابان کمکی دسترسی خیابان گل ها به بلوار کشاورز خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه تا پایان آبان ماه ۹۹ به بهره برداری می رسد.
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تفاهم نامه »کالس شهر« امضا شد
تفاهم نامه طرح »کالس شهر« بین کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر، اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان امضا و کتاب کار 
دانش آموز این طرح رونمایی شــد.»کوروش محمدی« ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در آیین امضای تفاهم نامه طرح بزرگ »کالس شهر« و رونمایی از 
کتاب کار دانش آموز، با بیان اینکه به عنوان شهر دوستدار کودک وظایفی از طرف وزارت کشور برای 
شهر اصفهان تعیین شده است، اظهار کرد: هر کجا قرار باشد شهروند شایسته، شهر شایسته، توسعه 
پایدار، شهروند مسئولیت پذیر، شهروند فهیم و… تربیت کنیم باید به مهارت آموزی توجه ویژه ای 
داشته باشیم.وی افزود: متاسفانه مهارت آموزی در کشور شــعاری شده است؛ امیدواریم کالس 
شهر بتواند این نقیصه را جبران کند و مهارت آموزی را از حالت شعاری و نمادین به سمت یک حرکت 

نهادینه شده که وابسته به هیچ گروه خاصی نباشد، حرکت دهد.

استقبال کالن شهرها از طرح »کالس شهر«
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در ادامه این آیین اظهار 
کرد: طرح کالس شهر در سال ۹۷ کلید خورد و در همان سال به صورت پایلوت در چند مدرسه اجرایی 
شد.»مرتضی رشیدی«  افزود: این طرح به دنبال تحقق آموزه های شهروندی و رسیدن به زیست 
پذیری شهری اصفهان است.معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: طرح کالس شهر در سایر کالن شــهرها نیز مورد اســتقبال قرار گرفت و امید است 
بتوانیم از آن به عنوان یک پروژه ملی بهره برداری کنیم.وی افزود: تشــکیل کمیته نظارت و راهبر، 
کمیته اجرایی و تامین محتوا، انتخاب بیش از ۴۰ کالس بــرای اجرای پایلوت، آموزش معلمان و 
اولیا، تدوین کتاب کار معلم و اولیا، برگزاری ۳۷۸ کارگاه آموزشی تکمیلی، برگزاری جشن های ویژه، 
اجرای تئاتر با موضوعات شــهروندی، تهیه مولتی مدیا، توزیع کتاب و تالیف کتاب سبک زندگی و 
آداب شهروندی برای دانش آموزان سال ششم اقداماتی است که تاکنون در این طرح انجام شده 
است.رشــیدی ادامه داد: اجرای طرح برای همه دانش آموزان پایه اول و ششم ابتدایی، اجرای 
دوره های آموزشی و مسابقات مجازی ویژه معلمان دانش آموزان و اولیا، تهیه نرم افزار کالس شهر 
قابل استفاده در برنامه شاد و سایر برنامه های آموزشــی و تعریف کتاب کار سبک زندگی و آداب 

شهروندی ویژه دانش آموزان و معلمان پایه ششم چشم انداز این طرح است .

اجرای طرح در پایه ششم ابتدایی
»شهین جوانی«، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این مراسم با تاکید 
بر اینکه آموزش پایه مبنای توسعه پایدار در هر کشوری است، اظهار کرد: در جامعه کنونی ما سهم 
زندگی اجتماعی نسبت به دوران گذشته افزایش یافته بنابراین آموزش و پرورش موظف است با 
نهادهای مختلف همکاری کرده تا فرصت های متنوع یادگیری را برای دانش آموزان رقم بزند.وی 
با بیان اینکه هدف آموزش ابتدایی تعلیم و تربیت در تمامی زمینه ها از جمله زمینه اجتماعی است، 
گفت: در همین راســتا »کالس شــهر« در پایه اول ابتدایی با این هدف که دانش آموزان با ایفای 
نقش بتوانند احساس تعلق خود را نسبت به گروه ارتقا دهند، قانون و نظم را در زندگی حاکم کنند و 
مدرسه مکانی برای تمرین و تجربه آموزی در این راستا باشد، تشکیل شد.معاون آموزش ابتدایی 
آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: موفقیت این طرح در پایه اول ابتدایی باعث شد این طرح 
را برای کالس ششم ابتدایی نیز اجرایی کنیم، هدف از طرح شدن کتاب حقوق شهروندی در ششم 
ابتدایی این اســت که دانش آموزان با شناخت مســئولیت های زندگی اجتماعی و فردی بتوانند 
رفتارهای سازنده و مسالمت آمیز داشته و به صورت سازنده و آزادانه از قانون پیروی کنند.وی ادامه 
داد: دانش آموزان در این طرح یاد می گیرند چگونه زندگی کرده و شهروند خوبی باشند، امید است 
بتوانیم فرزندان مان را به افرادی تبدیل کنیم که نفع خود جامعه و دیگران را همواره در نظر گرفته و 

آماده ورود به زندگی شایسته فردی و اجتماعی شوند.

در راستای کاهش آلودگی هوا صورت می گیرد؛

 استفاده از ظرفیت های حوزه حمل و نقل بار و کاالی درون شهری

کاهش آلودگی هوا با تکیه بر ظرفیت های        نرگس طلوعی
حوزه حمل و نقل بار و کاالی درون شهری 
یکی از محورهای برنامه راهبردی اصفهان 1۴۰5 است که مدیر عامل 
ســازمان مدیریت حمل و نقل  بار شــهرداری اصفهان از آن ســخن 

می گوید.
برنامه راهبــردی اصفهان 1۴۰5 بــه دنبال اتمــام دوره زمانی برنامه 
اصفهان 1۴۰۰ در راستای استمرار فعالیت های برنامه ریزی شده شهر، 
1۹ شهریورماه سال جاری توسط شهردار اصفهان تقدیم اعضای شورای 
اسالمی شهر شــد. این برنامه در چهارچوب نظام نامه ای مشخص و 
در نتیجه اقدامات تمام سطوح شهرداری با رویکردهای هدف محور و 
مسئله محور، با توجه به سه رکن اساسی شهر، شهروندان و مدیریت 
شهری و با استفاده از نظر نخبگان و خبرگان شهر تدوین شد .توجه به 
اسناد باالدستی به ویژه سند چشم انداز نظام جمهوری اسالمی در افق 
1۴۰۴، سیاست های ابالغی باالدست و سند آمایش و توسعه استان 
از دیگر مزیت های این برنامه در مراحل تدوین بوده اســت. به گفته 
شهردار اصفهان، با تحقق برنامه اصفهان 1۴۰5 قرار است زیست پذیری 
و رقابت پذیری در شهر اصفهان ارتقا یابد. این برنامه که برای نخستین 

بار از اسناد پشــتیبان برخوردار است،  جهت مشــاهده شهروندان در 
سایت شفافیت شهرداری بارگذاری شده است.

از آن جایی که آلودگی هوا به یکی از مهم ترین دغدغه های مسئوالن 
شهری در سال های اخیر تبدیل شده است این موضوع از کلیدی ترین 
محورهای برنامه راهبردی  اصفهان 1۴۰5 است که قرار است با برنامه 
ریزی های صورت گرفته، گام های موثری در جهت کاهش این مشکل 
اساسی بر داشته شود، مشــکلی که زندگی شهروندان را به خصوص 
در ماه های سرد ســال به مخاطره انداخته و باید راهکار اساسی برای 

برطرف شدن آن اندیشیده شود. 
یکی از اصلی تریــن اهداف برنامــه اصفهــان 1۴۰5 کاهش آلودگی 
ناشی از تردد ناوگان حمل بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی است که 
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان درباره 
آن می گوید: در ذیل این هــدف کالن، کاهش آلودگی های محیطی با 
تمرکز بر کاهش تولید آالینده های هوا قــرار می گیرد.وی ادامه داد: 
مدیریت زمانــی، مکانی و الزامات کیفی تردد نــاوگان باری در معابر 
درون شهری و مدیریت هوشمند حمل و نقل بار و کاالی درون شهری 

از راهبردهای مهم این برنامه است.

 مجید طهماســبی می افزایــد: از اقدامات مهم پیش بینی شــده در 
حوزه کاهش آلودگی ناشــی از تردد ناوگان حمل بــار در برنامه پنج 
ساله اصفهان 1۴۰5 می توان به طرح محدوده مکانی و زمانی ناوگان 
حمل بار LEZ، طرح گسترش کمی و کیفی ارائه خدمات معاینه فنی 
خودروها )سبک، سنگین، اتوبوس و موتورسیکلت(، طرح شناسایی، 
ساماندهی و نظارت هوشــمند بر حمل و نقل بار درون شهری و طرح 

رینگ چهارم ترافیکی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته سازمان حمل و نقل بار به صورت 
علمی و هدفمند در راستای دستیابی به اهداف اقدامات بسیار خوبی 
انجام داده است،  ادامه می دهد: از جمله آنها می توان به ساماندهی 
امور حمــل و نقل بار درون شــهری، اجرای طرح LEZ، شناســایی، 
ســاماندهی و ثبت نام بیش از ۲۲ هزار فعال حوزه بار در سامانه حمل 
بار، صدور انواع ســند حمل بار از جمله بارنامه، بــار برگ و مجوز تردد 
وســیله نقلیه باربر درون شــهری برای اولین بار در کشور، راه اندازی 
سامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز معاینه فنی، انجام مطالعات جامع 
حمل و نقل بار درون شهری اصفهان، احداث اولین مرکز معاینه فنی 

خودروهای نیمه سنگین و سنگین اشاره کرد.

مدیرمنطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: نوسازی 
پیاده روی خیابان باغ گلدسته و قسمت داخلی بوستان 
شهید رجایی با بیش از هفت میلیارد ریال اعتبار انجام 
می شود.حسین کارگر اظهار کرد: در راستای نوسازی 
پیاده روهای ســطح منطقه ســه، پیاده روی شمال 
خیابان عبدالرزاق، خیابان نشاط و ضلع جنوبی خیابان 
مشــتاق اول تا پایان ســال جاری اجرایی می شود.
وی افزود: عملیات آواربرداری ضلع شــمال و شرق 
بوســتان شــهید رجایی به منظور نوســازی پیاده رو 

انجام شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
با اشاره به نوســازی پیاده روی خیابان باغ گلدسته، 
تصریح کرد: عملیات آواربرداری پیاده رو ضلع شرقی 
بوستان شهید رجایی انجام شده و پس از زیرسازی 
مناسب سازی و موزائیک فرش می شود.وی افزود: 
هزینه عملیات نوسازی پیاده روی خیابان باغ گلدسته 
و قسمت داخلی بوستان شهید رجایی بیش از هفت 
میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.کارگر با اشاره به 
دیگر پروژه های عمرانی منطقه سه، گفت: در خیابان 
استانداری جنب خیابان فرشــادی محوطه ای روی 
بام پارکینگ زیرسطحی فرشــادی بالاستفاده وجود 
داشت که با طراحی ویژه، زیرسازی، نصب گلدان های 
سنگی، مبلمان ویژه شهری و نورپردازی به محیطی 

زیبا و دلنشین با عنوان پاتوق شهری، برای سپری کردن 
اوقات فراغت شهروندان در این محدوده احداث شده 
است.وی در خصوص دیگر پروژه های عمرانی منطقه، 
اظهار کرد: فاز سوم ســاماندهی گذر تاریخی میرعماد 
معروف به چاه حاج میرزا به طول ۳۸۰ متر تلفیق بلوک 
و سنگ فرش با تفکیک پیاده رو از سواره رو، پیشرفت 
۷۰ درصدی داشته اســت.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با اشاره به گذر تاریخی گردشگری بازار اصفهان 
در مسیر میدان تا میدان گفت: عملیات سبک سازی 
بام، ایزوالسیون و آجر بام بازار اصفهان به اتمام رسیده 
و عملیات سنگ فرش کف بازار با زیرسازی و نوسازی 
تاسیسات شهری در دســت اقدام است و تاکنون ۷۰ 

درصد پیشرفت داشته است.

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان:

پیاده راه خیابان باغ گلدسته نوسازی می شود

به گفته شهردار اصفهان، با تحقق برنامه اصفهان ۱۴۰۵ قرار 
است زیست پذیری و رقابت پذیری در شهر اصفهان ارتقا 
یابد. این برنامه که برای نخستین بار از اسناد پشتیبان 
برخوردار است،جهت مشاهده شهروندان در سایت 

شفافیت شهرداری بارگذاری شده است

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

ایده هایتان را در پروژه های نیمه تمام به کار گیرید
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در رویداد انتقال تجربه که در قالب »طرح 
جامع از مهارت تا اشتغال« و به صورت وبینار برگزار شــد، اظهار کرد: یکی از مهم ترین بخش ها در 
فضای کاری و ورود به بــازار کار، زمانی 
است که جوانان در تالطم چگونگی میخ 
کوبی یا همان سفت کاری جایگاه شان 
در موقعیت کاری قرار می گیرند.کوروش 
خسروی با بیان اینکه روش های»میخ 
کوبی«برای تثبیت جایگاه شغلی بسیار 
مهم اســت، تصریح کــرد: هنگامی که 
پویش پیشتازی شروع به کار کرد، روش 
کار اینگونه بود که افراد دارای صالحیت 
و تجارب شغلی به واســطه این پویش 
بتوانند وارد شرکت های بزرگ شــوند و از آن پس با بهره گیری از توان خود صاحب جایگاه شغلی 

مناسبی در شرکت ها و کارخانه ها بشوند.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: در این پویش و این نوع سبک برای 
پیدا کردن شغل مناسب و انتخاب آن، برخی افراد به واسطه توان، هوش، صبر و پشتکار خود موفق به 
کسب یک شغل مناسب در یک مکان و جایگاه مالی خوب می شوند و برخی دیگر متناسب با شرایط 

خود در این عرصه شکست خورده و نمی توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند.
خسروی افزود: در حال حاضر همه شرکت های صنعتی و تجاری و کارخانه ها با ظرفیت باالیی نیاز به 
نیروی کار جوان و متخصص دارند.وی، از عمده دالیل وجود آمار باالی بیکاری در جامعه را متخصص 
نبودن افراد دانست و گفت: شرکت های دانش بنیان و شرکت های دیگر ظرفیت استخدام نیرو و 
همچنین پروژه های نیمه تمام بسیاری دارند که اگر نیروی جوان با پشتکار و تخصص خود بتواند 
در آن شرکت ها خروجی خوبی را ارائه دهد، حتما برای استخدام انتخاب شده و به مرحله پیشرفت 

در شغل خواهد رسید.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: بهترین روش برای اینکه جوانان و 
نیروهای کار متخصص بتوانند جایگاه خود را در شرکت های دانش بنیان مستحکم تر کنند این است 
که ایده های کارآمدشــان در تکمیل پروژه های نصفه نیمه به کار گرفته شود.وی با اشاره به محکم 
کاری افراد برای حفظ جایگاه در مشاغل گفت: برخی افراد حتی در دوران دانشجویی و به طور نیمه 
وقت سعی دارند تا وارد شرکت ها شوند و بتوانند خود را به عنوان یک نیروی مفید و سودمند برای 

یک جایگاه شغلی نشان دهند و این روش خیلی کاربردی و زود بازده است.
خسروی افزود: نیروهای کاری که به صورت نیمه وقت داوطلب کار در این شرکت ها هستند به اندازه 
همان ســاعت هایی که فعالیت دارند حقوق و بیمه دریافت می کنند و مهم تر آنکه در شرکت برای 

استخدام جایگاه خود را محکم تر می کنند.
وی با اشــاره به موضوعات مالی در دوره کارآموزی گفت: با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی 
و نوســانات لحظه به لحظه ای بازار ارز هرکس تمایل دارد در جایگاه مالی خود پیشــرفت کند؛ اما 
پیشــنهاد ما به کارآموزان در دوره ای که تنها برای اثبات متخصص بودن خود در شرکت می گذرانند 
این است که حدی را برای کار در شرکت مشــخص کنند و تا جای ممکن از مبلغ دریافتی و حقوق 
اظهار نظر و صحبتی نداشته باشند.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر 
نشــان کرد: از دیگر توصیه ها به افراد برای ادامه این روند و تکمیل موقعیت شغلی آن ها این است 
که پس از استخدام و برای افزایش حقوق دریافتی خود به گونه ای عمل کنند که کار آن ها منوط به 
پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت شود تا مدیر عامل نیز نیاز به افزایش حقوق برای تشویق نیروی 

کار خود را احساس کند.

گزارش
س: ایمنا

عک

خبر روزدیدگاه

سه پروژه شاخص منطقه 10 
آماده بهره برداری است

مدیر منطقه 1۰ شــهرداری اصفهــان گفت: در 
این منطقه ســه پروژه بزرگ و شاخص آماده 
افتتاح و بهره برداری اســت.حمید شــهبازی 
اظهــار کرد: یکــی از پروژه های آمــاده افتتاح 
منطقه 1۰ پارکینگ طبقاتی بیمارستان عسکریه 
اســت که به صورت مشــارکتی احداث شده 
اســت.وی افزود: این پارکینــگ در مجاورت 
بیمارستان عســکریه با ظرفیت ۳۰۰ خودرو و 
با اعتباری باالی 15 میلیــارد تومان به صورت 
مشــارکتی احداث شــده و آماده بهره برداری 
است.مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان با اشاره 
به پروژه بهینه ســازی، ســاماندهی و مرمت 
تاالر هنر، تصریح کرد: تعمیر ســالن تاالر هنر 
وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
و اســتفاده از بخش های بــدون کاربری این 
مجموعه به عنوان یکــی از تاالرهای تخصصی 
شهر ضروری بود.وی ادامه داد: از ابتدای سال 
گذشته به دستور شهردار اصفهان احیای سالن 
کوچک، اصــالح استانداردســازی پالتوهای 
تمرین، ساخت اتاق فرمان مستقل برای سالن 
کوچک با تجهیزات، تعمیر سیستم های تهویه و 
سرمایشی و گرمایشی، احیای سالن کنفرانس 
سالن کوچک، اصالح ورودی تاالر و رمپ گذاری 
برای معلــوالن، تعمیر تجهیزات نــور و صدا در 
دســتور کار قرار گرفت.شــهبازی با بیان اینکه 
برای اجرای عملیات بهینه سازی، ساماندهی 
و مرمت تاالر هنر بیــش از هفت میلیارد تومان 
هزینه شده است، گفت: برای بازسازی و مرمت 
تاالر هنر که مطالبه چند ساله هنرمندان شهر بود، 
اقدامات اساسی انجام شده است.وی با اشاره 
به پروژه فرهنگســرای حصه، افزود: با احداث 
مجموعه هــای فرهنگی دنبال ارتقای ســرانه 
فرهنگی و فرهنگ شــهروندی در این منطقه 
هســتیم.مدیر منطقه 1۰ شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: برای احداث پروژه فرهنگسرای 
حصه بیش از پنج میلیارد تومان هزینه شــده 
و بــه زودی بهره برداری می شــود تا به صورت 
تخصصی خدمــات ویژه ای را به شــهروندان 

ارائه کند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری:

12 طرح خدماتی – عمرانی در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان افتتاح می شود 
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: 1۲ طرح خدماتی – عمرانی با اعتبار ۴1 میلیارد تومان از سوی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
افتتاح و بهره برداری می شود.  احمدرضا مرادی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه های خدماتی و عمرانی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
در قالب برنامه های هر یکشنبه، یک افتتاح، اظهار کرد: تکمیل و راه اندازی ساختمان خدمات امور متوفیان باغ رضوان از جمله این طرح هاست.وی بیان کرد: شروع 
عملیات عمرانی و فضای سبز فاز سوم باغ رضوان، طراحی و ساخت سالن جلسات ساختمان اداری، تغییر هویت بصری و گرافیک محیطی آرامستان باغ رضوان 
و به روز رسانی اپلیکیشن خدماتی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از دیگر طرح هایی است که در برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« افتتاح و بهره برداری 
می شود.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اضافه کرد: طرح جدید درایگاه های آرامستان باغ رضوان، مناسب سازی قطعات برای تسهیل در تردد 
سالمندان، جانبازان، افراد دارای معلولیت و زائران اهل قبور، اجرای قبور پیش ساخته بتنی برای تسریع در ارائه خدمات به مراجعان، احداث سامانه تصفیه پساب 
غسالخانه آرامستان باغ رضوان، اجرای فیبر نوری و طراحی و ساخت آرامگاه های خانوادگی دیگر طرح هایی است که از سوی سازمان آرامستان اجرایی می شود.  

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۹/16۰1 مورخ ۹۹/۰6/۰۳ شورای محترم اسالمی شهر، عملیات احداث محوطه، تامین روشنایی، 
ابنیه محوطه و احداث منبع هوایی، کشتارگاه صنعتی دام نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 1۰۷/15۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب تعدیل و بدون ما  به التفاوت، 

از محل اعتبارات عمرانی سال 1۳۹۹ شهرداری و بر اساس فهرست بهاء سال 1۳۹۹ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 
مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه چهار در رشته ابنیه و پنج در رشته های تاسیسات و تجهیزات و راه و ترابری( از معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه داشتن مدارک و رزومه 

شرکت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۷ به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 5/۳6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره ۰1۰۴5۴۴15۰۰۰۲ شهرداری نجف آباد 
و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی – شهردار نجف آبادم الف:1015084
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســامی به طرح یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضاب شــهری و روستایی اشــاره کرد و گفت: خدمت 
رسانی به روستاها به اســتانداردهای خدمت رسانی در شــهرها نزدیک می 
شود.محسن علیزاده افزود: با گذشت حدود چند ماه از فرآیند یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی آثار مثبت این اقدام به خصوص 
در حوزه خدمت رسانی به روستاها مشــهود است.وی افزود: به عنوان مثال 
در برخی از اســتان ها با فاصله کوتاهی از یکی شدن شــرکت ها، روستاهای 
زیادی به شبکه آب شهری متصل شده اند، در حالی که پیش از این به دلیل 
اینکه دو شرکت مختلف شــهری و روستایی هر یک متولی تامین آب شرب 
محدوده های جغرافیایی مشخصی از شهر و روستاهای پیرامون همان شهر 
بودند، با وجود نزدیکی خیلی از این روستاها به شهر، در عمل امکان استفاده 
از تاسیسات آبرسانی شهری را نداشتند که این مسئله مشکات زیادی را به 
خصوص در تامین آب روستاهای مجاور شهرها ایجاد کرده بود.نماینده مردم 
سپیدان در مجلس شورای اســامی ادامه داد: این امر گاهی مواقع موجب 
دوباره  کاری و احداث تاسیسات متعدد در مناطق مجاور هم و در نتیجه هدر 
رفت منابع مالی کشــور شــده بود. به عنوان مثال در یک شهرستان، مراکز 
شهری را یک شرکت خدمات رسانی می کرد و روستاها را شرکت دیگری که 
این مسئله هم زمینه ساز هدر رفت منابع مالی بود و هم به واسطه بنیه مالی 
متفاوت دو شرکت شهری و روستایی، سبب بی عدالتی و تبعیض در خدمات 
رسانی شده بود.علیزاده گفت: نکته ای که امیدواری ها به حل مشکات آب و 
فاضاب روستاها را افزایش می دهد این  است که براساس مصوبه دولت همه 

حمایت های مالی و بودجه ای قبلی دولت از شــرکت های آبفای روستایی، 
همچنان در قالب شرکت های آب و فاضاب استانی ادامه دارد و به عاوه در 
کنار آن، ظرفیت های آبفای شــهری نیز برای حل و فصل مشکات روستاها 
به کمک می آیند.وی ادامه داد: با تجمیع این شرکت ها، به مرور و با سرعت 
قابل قبولی خدمات رسانی به روستاها به استانداردهای خدمات رسانی در 
شهرها نزدیک می شود چرا که در بخش فاضاب روستایی عقب ماندگی های 
زیادی وجود دارد که می بایست به ســرعت جبران شود.گفتنی است طرح 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب از بهمن ماه پارسال توسط وزارت 

نیرو اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، در شــش ماهه اول ســال جاری، 
تعداد 780 کنتور معیوب در ســطح شهرســتان مبارکه تعویض شده است، 
این در حالی است که در مدت مشابه ســال ۹8 تعداد تعویض کنتور صورت 
گرفته برابر 5۹6 مورد بوده که در مقایسه با این آمار، رشد 30 درصدی داشته 
است . گفتنی است این اقدام در راستای مدیریت مصرف آب و کاهش آب 

بدون درآمد و با تاش نیروهای واحد بهره برداری و امور مشترکین صورت 
پذیرفت.همچنین در راســتای افزایش رضایت مندی مشترکین در سطح 
شهرستان، در شش ماهه اول ســال ۹۹ تعداد 400 انشعاب آب نصب شده 
است، این آمار در مقایســه با تعداد 2۹7 فقره انشعاب نصب شده در مدت 

مشابه سال ۹8 ، رشد 35 درصدی داشته است .

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید شــرکت فوالدمبارکه اصفهان با اشاره 
به تاثیر کمبود مواد اولیه در عملکرد فوالدسازان به ویژه فوالدمبارکه، گفت: 
متاسفانه در طول ســالیان گذشته با توجه به ســرمایه گذاری های معادن 
درحوزه پایین دست زنجیره فوالد و عدم سرمایه گذاری الزم درحوزه معدن 
دچار کسری مواد اولیه واحدهای تولیدی شده است و اکنون شرکت های 

فوالدساز با کسری مواد اولیه مواجه هستند.
  حیدری افزود: متاسفانه در سال گذشــته بحث صادرات مواد اولیه نیز به 
این مشکل اضافه شد و فوالدمبارکه جهت جلوگیری از کاهش تولید خود و 
همچنین انجام تعهدات بازار ناچار به این شــد که از کلیه ذخایر استراتژیک 
کنســانتره وگندله خود اســتفاده کند. همچنین حدود 700 هزار تن تختال 

ذخیره سازی شده، را در نوردگرم و سرد مورد استفاده قراردهد.
مدیر برنامه ریزی و پشــتیبانی خرید فوالدمبارکه اصفهان در ادامه عنوان 
کرد: درحال حاضر فوالدمبارکه علی رغم تمام مشــکاتی که در تامین مواد 
اولیه خودش داشته با تمام توان اجازه کاهش تولید را نداده است اما درحال 
حاضر موجودی ذخایر فوالدمبارکه حداکثــر به میزان 10 روز تولید مجموعه 

است و این یک موقعیت خطرناک برای فوالدمبارکه محسوب می شود.
وی با اشاره به این که فوالدمبارکه از حیث تحریم آسیبی ندیده است، بیان 
کرد: شــاید انتظار می رفت که ما از حیث کاالهای خارجی و تحریمی مورد 
تهدید قرار بگیریم ولی امروز خوشبختانه آسیبی از حیث تحریم ها متوجه 
فوالدمبارکه نیست؛ اما از حیث تامین کنسانتره و گندله که تولید داخل کشور 

است این مجموعه تهدید جدی احساس می کند.
حیدری در باره اقدام فوالدمبارکه در راستای تامین پایدار ماده اولیه عنوان 
کرد: این مجموعه در سال گذشته جهت جبران بخشی از کسری مواد اولیه 
خودش ناچار شــد که بخشــی از محموله های صادراتی که در بندر شــهید 
رجایی جهت صادرات دپو شــده بود را خریداری کند. همچنین فوالدمبارکه 
در سال گذشته بخشی از کســری مواد اولیه خود را از محل معادن کوچک 
و یا واحدهای کوچک کنسانتره ســازی برطرف کرد. این دو اقدامی بود که 

توانست با انجام آن بخشی از کسری مواد اولیه را جبران کند.
به گفته مدیر مدیر برنامه ریزی و پشــتیبانی خریــد فوالدمبارکه اصفهان، 
اقدام مهم و اســتراتژیک ایــن مجموعه جهــت تامین پایدار مــواد اولیه 

در ســال های آتی ورود فوالدمبارکه به حــوزه معدن با تشــکیل معاونت 
معدنی بوده اســت. این اقدام جزو اقدامات بلند مدت فوالدمبارکه است 
 و در ســال های آینده می تواند به فوالدمبارکه در تامین پایــدار مواد اولیه

 کمک کند.
وی، در باره هدف فوالدمبارکه از ورود به حوزه اکتشــاف گفــت: به اعتقاد 
کارشناسان اگر شرکت های معدنی تمام تاش خود را در اکتشاف بیشتر در 
عمق و آماده سازی ذخایر معدنی بیشتر در کشــور به کار می گرفتند، شاید 
نیازی به این که فوالدمبارکه به حوزه اکتشاف و استخراج وارد شود نبود اما 
متاسفانه نگاه های بخشی و منطقه ای باعث این شده است که شرکت های 
معدنی بدون توجه به ظرفیت های موجود در زنجیره اقدام به سرمایه گذاری 

های جدید در حوزه پایین دست کنند.
حیدری افــزود: باید بــاور کرد که ســرمایه گذاری های صــورت گرفته در 
فوالدمبارکه، فوالد خوزســتان و ذوب آهن صرف نظر از اینکه این ها درچه 
مناطقی قرار گرفته اند ســرمایه گذاری های کشور است، اگر بنا براین است 
که امروز یک واحد گندله سازی در کشور شــکل بگیرد و ساخت این واحد 
به معنای توقف گندله ســازی فوالدمبارکه باشد این چیزی جز اتاف منابع 

ملی تلقی نمی شود.
مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید فوالدمبارکه اصفهان خاطرنشان کرد: 
باید دغدغه متولیان صنعت کشــور بر توازن زنجیره باشد در غیراین صورت 
ظرفیت های موجود و ســرمایه گذاری های پیشین کشــور به تدریج رو به 

توقف خواهد رفت.
حیــدری فوالدمبارکــه را محل پرورش کارشناســان، مدیــران متخصص 
و عملگرایــی دانســت و افــزود: جانشــین پــروری وگــردش تجــارب 
رویکــرد همیشــگی فوالدمبارکه بــوده اســت. فوالدمبارکه دیگــر صرفا 
تولیــد کننــده ورق نیســت، گــروه فوالدمبارکــه درحال حاضــر صاحب 
کل زنجیره فــوالد بوده ودر حــال گذار به ســمت ســازمانی دانش محور 
اســت. با تصمیــم اســتراتژیک مدیریــت ارشــد فوالدمبارکــه، تجارب 
کســب شــده در طول ســالیان گذشــته درجهــت تامیــن پایــدار مواد 
 اولیــه و اقــام اســتراتژیک در گــروه فوالدمبارکــه بــه کار گرفتــه

 خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای ورزنه، حوضچه بی هوازی شــماره یک تصفیه 
خانه فاضاب ورزنه به دلیل افزایش حجم لجن ته نشــین شده از مدار بهره 
برداری خارج شــد و پس از تخلیه لجن حوضچه و خشکاندن آن ، نسبت به 
بارگیری و خروج از تصفیه خانه اقدام الزم انجام شد .الزم به توضیح است از 
دیگر اقدامات انجام شده به منظور احیای این حوضچه و در مدار قرار دادن آن، 

زدن علف های هرز داخل و اطراف حوضچه ، ترمیم آســفالت کف حوضچه با 
استفاده از شفته آهک و بتن توسط نیروهای پیمانکار به سطح کل بیش از 250 
متر مربع و ترمیم ورود و خروجی های این حوضچه می توان اشاره کرد.هدف 
اصلی از انجام این کار باال بردن راندمان تصفیه خانه در حذف آالینده ها و بهبود 

کیفیت پساب خروجی است.

 به گزارش روابط عمومی آبفای لنجان، اوایل مهرماه ســال جاری، اموربهره 
برداری وتوســعه بخش فاضاب آبفای لنجان اقدام به تهیه طرح وساخت 
اسکلت وآشغال گیر دستی برای ایســتگاه پمپاژتصفیه خانه فاضاب زرین 
شهر کرد، که بامبلغی بالغ بر350میلیون ریال ازمحل جاری صورت پذیرفت.

الزم به توضیح است که این عملیات باتوجه به مستعمل بودن وازرده خارج 
بودن آشغال گیرســبدی قبلی ونظربه ضرورت ساخت وتجهیزمجددآشغال 
گیرمذکور انجام شــد.گفتنی اســت با اجرای این طرح از اثرات خرابی روی 
پمپ ها کاسته شده و در نتیجه کیفیت پساب خروجی نیزارتقا پیدا می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
خدمت رسانی به روستاها هم پای شهرها می شود

طی شش ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت؛ 
تعویض ۷۸۰ کنتور معیوب در مبارکه

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید فوالد مبارکه:
تامین پایدار مواد اولیه در گروه فوالدمبارکه جزو اولویت های ماست

 برکه بی هوازی شماره یک تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه در مدار
 بهره برداری قرار گرفت

ساخت اسکلت وآشغال گیر دستی ایستگاه پمپاژتصفیه خانه فاضالب 
زرین شهر

ما هنوز به طور دقیق نمی دانیم کارکرد خواب هایی که می بینیم 
چیست، اما این موضوع مانع از ساخت افکاری زیبا اما عجیب 
به دست ذهن مان در دنیایی دیگر نمی شود، افکاری که وقتی 
صبح از خواب بیدار می شویم ما را در حیرت فرو می برند. از 
قرار معلوم به دالیلی، بعضی چیزها و کارهای عادی هستند که 
هیچ وقت در خواب هایمان آن ها را نمی ببینیم، در حالی که 
فیل های پرنده، جنگ با آدم فضایی ها یا موتورسواری شاید 
پای ثابت خواب های ما باشند. با این حال، سر و کله  چیزهایی 
مثل تلفن های هوشمند، آینه و غذا به ندرت در خواب هایمان 
پیدا می شود.در ادامه می خواهیم ببینیم چرا بعضی چیزها یا 
کارها که در دنیای بیداری کاما شدنی هستند را در خواب نمی 

توانیم ببینیم یا انجام دهیم.
 دیدن تلفن های هوشمند: طبق تحقیقات فقط حدود 55/3 
درصد از زنان و 6۹/2 درصد از مردان در خواب هایشــان تلفن 
هوشمند می بینند. این مسئله شــاید به این مربوط باشد که 
از ورود تلفن های هوشــمند و دیگر دستگاه های امروزی به 
زندگی ما زمان خیلی کمی می گذرد و ذهن ما هنوز به طور کامل 
به آن ها عادت نکرده است. با این حال، بعضی چیزها ممکن 

است باعث شود در خواب هایمان تلفن هوشمند ببینیم. 
 نوشتن، خواندن یا صحبت واقعی: وقتی خواب هستیم آن 

قسمت های مغز که مسئولیت تفســیر زبان را برعهده دارند، 
فعالیت بسیار کمتری دارند. به همین دلیل است که ساخت و 
بیان زبان در خواب ممکن است کار دشوار و سنگینی شود.مثا 
بعضی ها می گویند مطمئن نیستند در خواب هایشان دیده 
باشند که خودشان یا کس دیگری واقعا صحبت کند و ارتباط 

میان آن ها بیشتر شبیه به تله پاتی است. بنابراین وقتی خواب 
هستیم مفاهیم و افکار را می توانیم متوجه شویم و خودمان را 
ابراز کنیم، اما در واقعیت نه صدایی می شنویم نه می بینیم که 
کسی واقعا حرف بزند.این مسئله درمورد خواندن، نوشتن یا 

ذکر زمان هم صدق می کند. 
  انجام فعالیت های فیزیکی: همه مــا احتماال تجربه اش را 

داشته ایم؛ سعی می کنید بدوید، مبارزه یا یک پرش بلند کنید، 
اما هر قدر هم که تاش می کنید انگار همه  این کارها را روی دور 
کند انجام می دهید. محققان می گویند شاید در خواب درک 
متفاوتی از زمان پیدا می کنیم و زمان هم سریع تر برایمان می 

گذرد هم آهسته تر.
نگاه کردن به خود در آینه: آینه هــا و انعکاس آن ها در دنیای 
خواب شکل عجیبی پیدا می کند. نکته اینجاست که در دنیای 
واقعی، انعکاس آینه ها پیرو قوانین فیزیک است، اما عامل 
محرک خواب های ما انتظارات ناخــودآگاه و خاطرات مان 
هستند و قواعد »زندگی واقعی« در آن ها به اجرا درنمی آید. به 
همین خاطر در خواب معموال تصویری که در آینه می بینیم یا 
تار است یا قابل تشخیص نیست، یا ممکن است چهره مان را 

به شکل عجیبی ببینیم.
 چشیدن غذا:کارشناســان می گویند آدم ها به ندرت عمل 
خوردن را به طور کامل در خــواب های خود تجربه می کنند 
و چیزی که معموال به یاد می آوریم این اســت که در خواب 
می خواستیم چیزی را بخوریم یا اینکه تازه از خوردن دست 
کشیده بودیم. اما اگر هم بتوانیم خود فرآیند خوردن را به یاد 
آوریم، شاید سخت بتوانیم تشخیص دهیم دقیقا چه می 

خوردیم و مزه  آن چطور بود.

آشپزی

 ساندویچ خوشمزه ایتالیایی
 با بادمجان

مواد الزم:  بادمجان متوسط چهار عدد،روغن زیتون دو قاشق 
غذا خوری،پنیر موزارال 200 گرم،نان باگت به مقدار الزم،نمک و فلفل 

به مقدار الزم،ریحان تازه ساطوری شده دو قاشق غذا خوری
 طرز تهیه: بادمجان ها را به صورت طولی و الیه الیه برش دهید. الیه های بادمجان را 

با روغن زیتون چرب و آن ها را با نمک و فلفل طعم دار کنید. بادمجان ها را 2 تا 3 دقیقه 
کباب کنید. بعد از کبابی شدن باید ضخامت آن ها کم و نازک شده باشد. در نهایت روی 
بادمجان های کباب شده سرکه بالزامیک بریزید.نان های تست را با قلم موی آشپزخانه 

به روغن زیتون آغشته کنید. روی هرکدام از نان ها به طور مساوی پنیر موزارال، برگ 
ریحان تازه و بادمجان کبابی قرار دهید و در آخر تکه نان دیگری را روی آن ها 

بگذارید.ساندویچ ها را درون دستگاه ساندویچ ساز یا گریل قرار دهید تا بپزند. 
اگر دستگاه گریل یا ساندویچ ساز در اختیار ندارید ساندویچ ها را در مقدار 

کمی روغن سرخ کنید. برای تهیه پنینی می توانید از هر ماده 
 دلخواه دیگری درون نان ها استفاده کنید و از طعم

 آن لذت ببرید.

کارهایی که هرگز در خواب نمی توانیم انجام دهیم!

 تدوین »سیاه باز« به 
پایان رسید

سارا بهرامی بازیگر »خائن کشی« مسعود 
کیمیایی شد

  تدوین فیلم سینمایی »سیاه باز« توسط خشایار موحدیان و الهه ایزدی 
به پایان رسید. این فیلم موضوعی اجتماعی دارد و نخستین فیلم 
سینمایی حمید همتی است. تهیه کنندگی این فیلم را علی قائم مقامی 
به عهده دارد.بازیگران: سام قریبیان، افسانه بایگان، شاهد احمدلو، مهدی 
کوشکی، علی رهبری، المیرا دهقانی، حامد بیسادی با حضور آتیا پسیانی. 
سایر بازیگران: مصطفی حبیبی منش، نوید کوه فاح، صدیقه تقی زاده.

سارا بهرامی که در دوره های پیشین موفق به کسب سیمرغ بلورین از 
جشنواره فیلم فجر به خاطر فیلم » دارکوب « شده ، نخستین بازیگر 
زنی است که در کنار امیر ٓاقایی حضورش در »خائن کشی« قطعی 
شده تا برای اولین بار جلوی دوربین کیمیایی برود.مسعود کیمیایی 
در سی امین ساخته خود، داستان مشهورترین سارق و کاهبردار ایرانی 
را به تصویر می کشد.
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