
علی رغم اینکه گفته می شود آنفلوانزای انسانی در پاییز امسال کمتر خواهد بود، احتمال شیوع آنفلوانزای پرندگان 
در اصفهان باالست

آنفلوانزا هم دست بردار نیست!
5

دو روی سکه یک حقوق
اگرچه 95 درصد احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان استان اصفهان پرداخت شده 

اما نگرانی ها و تردیدهای جدی در مورد اثرات آن مطرح است

3

رنا
 ای

س:
عک

وقتی وضعیت اقتصادی چرخ های 
سرمایه گذاری در بام ایران را کند می کند؛
 طرح های سرمایه گذاری 

همچنان روی کاغذ

 بازتاب گسترده خبر محرومیت
 آذری در فضای مجازی؛

حکم دردسرساز برای  
فدراسیون فوتبال

اولتیماتوم ۲ ماهه 
دادستان به متصرفان 

زاینده رود 

4

5

6 3

 رییس سازمان صنعت،
 معدن و تجارت استان:

۱9 هزار بافنده فرش 
اصفهان بیمه ندارند

5

مدیرکل آموزش و پرورش استان:
 ۱۰ هزار تبلت برای

 دانش آموزان اصفهانی 
تهیه  می کنیم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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 ۱۲ ربیع االول  ۱44۲ 

 ۲9 اکتبر  ۲۰۲۰
 شماره 3۱۰4

8 صفحه
7قیمت: ۱۰۰۰ تومان

۷۰ درصد 
مصرف گاز 

استان در بخش 
صنعت است

8

ابالغ 
دستورالعمل 

پیشگیری از وقوع 
سیل به نهادهای 
اجرایی اصفهان

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شورای محترم اسالمی شهر در نظر 
دارد فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین شهر را با اعتبار اولیه 12/400/000/000 

ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مناقصــه مــی بایســتی در ســاعات اداری به 

واحد عمران شــهرداری مراجعه و پیشــنهادهای خــود را حداکثــر تا پایان وقــت اداری روز دوشــنبه مورخ 

 99/08/26 بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یا قبــول یک یــا کلیه پیشــنهادها

 مختار است.

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1033996

چاپ اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:1034058

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی )عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی مسجد غدیر در شهر 
جدید بهارستان( به شرح زیر را در بهارستان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شــرکت های دارای گواهینامه 
صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت 

در مناقصه را محقق سازند.

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

12099001352000009
عملیات تکمیل ساختمان و 
محوطه سازی مسجد غدیر 

در شهر جدید بهارستان

حداقل رتبه 5 
رشته ابنیه

8 ماه 13/088/771/692654/440/000

تاریخ انتشار آگهی در سامانه از ساعت ۱4 مورخ ۱399/۰8/۰8 می باشد.
مهلــت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: تا ســاعت ۱4 مورخ 

۱399/۰8/۱5
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت ۱4 مورخ ۱399/۰8/۲8
زمان بازگشایی پاکت ها در سایت: ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱399/۰9/۰۱

مناقصه گــران در صورت نیــاز به اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد 
مناقصه و ارائــه پاکت الف )ضمانتنامــه( و نحوه امضــاء الکترونیکی 
)دیجیتالــی( اســناد و بارگــذاری پاکتهــای )الــف و ب و ج( در 
ســامانه ســتاد بــه آدرس بهارســتان بلــوار امیرکبیــر مراجعــه یــا 
 با شــماره تلفــن 36861090 داخلــی 228- امور قراردادهــا- تماس 

حاصل نمایند. 
 )توجــه: مناقصــه گــران مــی بایســت بــه دقــت شــرایط مناقصه

 را مطالعه نمایند(
الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما 55 درصد هزینه خدمات 
موضوع پیمان را به صــورت تهاتر بــا اراضی یا مســتحدثات تجاری یا 
 مســکونی پرداخت نماید. )پرداخت طبق شــرایط مندرج در شــرایط 

مناقصه(
 اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

جناب آقای دکتر شهرام موحدی
مدیر کل محترم دامپزشکی استان اصفهان 

کسب عنوان مدیر کل نمونه کشــوری در ســال 99 را به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
 مزید توفیقات شما برای خدمتی سرشار از شور و نشــاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی

 را مسالت داریم.
روزنامه زاینده رود

02 1  _  23540   

این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــالش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتال به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.

m a h a k - c h a r i t y . o r g
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اتهام سنگینی که ترامپ به بایدن زد
رئیس جمهور آمریکا رقیب دموکرات خود را متهم به دریافت کمک مالی از یک دولت خارجی کرد.

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ســخنانی در کارزار انتخاباتی خود در ایالت میشیگان، بار 
دیگر مدعی شد جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ از یک دولت 
خارجی کمک مالی دریافت کرده است، ولی رسانه ها به این موضوع نمی پردازند.وی گفت: هرگز 
در آمریکا چیزی شبیه این نداشتیم که او به یک کشور )اوکراین( برود و هنگامی که خانواده اش در 
حال ترک این کشور هستند، چندین میلیون دالر پول به جیب زده باشند. ولی رسانه ها به این مسئله 
نپرداختند. آن ها این موضوع را پوشش ندادند. نیویورک تایمز، واشنگتن پست و حتی سی. ان. ان 
به این مسئله نپرداختند. ترامپ در بخش دیگری از این گردهمایی تبلیغاتی، تصاویری گزینشی از 
سخنان گذشته جو بایدن را که ستاد انتخاباتی او تهیه کرده بود، به عنوان شاهدی بر ادعا های خود 

برای جمعیت حاضر پخش کرد.

فعال حقوق بشر عربستانی دست به اعتصاب غذا زد
فعال حقوق بشر زندانی عربستان بار دیگر دســت به اعتصاب غذا زده است.به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، »لجین الهذلول« فعال حقوق بشــر زندانی عربستان از شامگاه دوشنبه و در پی ممانعت 
مقام های زندان از دیدار وی با خانواده اش، دست به اعتصاب غذا زده است.»لینا الهذول« خواهر 
کوچک تر این زندانی، در پیامی توئیتری اعتصاب غذای جدید خواهرش را اعالم کرد. وی در این باره 
نوشت که لجین به خانواده اش اطالع داد که به علت بدرفتاری مسئوالن زندان و محروم کردن وی 

از شنیدن صدای خانواده اش  خسته شده است.

وعده جدید ترامپ در مورد کشورهای عربی و اسراییل
رئیس جمهور آمریکا در ابتدای آغاز سفر ســه روزه خود برای تجمع های انتخاباتی در ایالت های 
مختلف در جمع خبرنگاران گفت که عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای 

عربی احتماال پس از انتخابات آمریکا روی خواهد داد.
 »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا شامگاه روز سه شــنبه )به وقت تهران( کاخ سفید را ترک 
کرد تا طی سه روز آینده در ایالت های میشیگان، ویسکانسین، نبراســکا، نوادا، آریزونا، فلوریدا و 
کارولینای شمالی در تجمع های انتخاباتی مشارکت کند.وی پیش از سوار شدن به هواپیما در جمع 
خبرنگاران گفت که این بسیار مناسب و زیبا خواهد بود که به جای شمارش آرا برای دو هفته، پیروز 
انتخابات روز سوم نوامبر )۱۳ آبان( اعالم شود.ترامپ در ادامه با اشــاره به این موضوع که مدتی 
است که با »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین صحبت نکرده، در پاسخ به سوالی در این باره که 
وی چگونه انتظار دارد که چین مورد مجازات قرار بگیرد، گفت قصد ندارد این موضوع را خبرنگاری 

که سوال را پرسیده بگوید.

اظهارات گانتس علیه حزب ا... لبنان
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی ادعا کرد، شــهروندان لبنانی باید بدانند که حزب ا... لبنان مشکل 

آنهاست نه اسرائیل!
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از 
شمال سرزمین های اشغالی از تمرینات »تیر کشنده« که توسط سربازان اسرائیلی در حال انجام 
است، تقدیر کرد و مدعی شد، مشکل لبنانی ها حزب ا... لبنان است نه اسرائیل زیرا لبنانی ها بهای 
هرگونه اقدام خصمانه حزب ا... لبنان را پرداخت خواهند کرد. او ادامه داد: دشمنان خارجی نه در 
شمال و نه در جنوب آرام نیستند و ما به دفاع از شهروندان اسرائیلی ادامه می دهیم و آماده هرگونه 

حمله ای هستیم.

رقابت های انتخاباتی در آمریکا به اوج خود رسیده و هر دو طرف در حال افشاگری بر علیه یکدیگر هستند

همه علیه ترامپ ، ترامپ علیه همه

با نزدیک تر شدن به موعد پایانی انتخابات  علیرضا کریمیان
در آمریکا رقابت ها حساس تر و حیاتی تر 
می شود، دو جناح مانند رویه ثابت انتخابات در آمریکا برگ های برنده 
خود را رو می کنند تا شــاید به این نحو حریف را از میدان رقابت به در 
کنند. در این دوره رقابت ها به دلیل ویژگی های ستیزه جویانه ترامپ 
شدت بیشتری هم داشته است، ترامپ که تلویحا و رسما اعالم کرده 
نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت و احتمال وجود تقلب های داخلی 
و خارجی را در انتخابات داخلی آمریکا مطرح کرده اســت تا اینجا در 

نظرسنجی ها از بایدن عقب افتاده است.
 ستاد انتخاباتی ترامپ به شــدت تالش دارد تا خبرهای دست اولی 
برای تخریب بایدن رو کند. در روزهای اخیر نیویورک پست در گزارشی 
به ایمیل های »جو بایدن« که ادعا می شود شواهدی از سوءاستفاده 
»هانتر بایدن« پسر نامزد حزب دموکرات از قدرت پدرش را که در آن 
زمان معاون رییس جمهور آمریکا بود، پرداخته اســت. روز چهارشنبه 
توییتر و فیس بــوک محدودیت هایی را برای جلوگیری از دســت به 
دست شدن گزارش »نیویورک پست« درباره ایمیل های »جو بایدن« 
اعمال کردند؛ ایمیل هایی که ادعا می شــود شواهدی از سوءاستفاده 
»هانتر بایدن« پسر نامزد حزب دموکرات از قدرت پدرش را که در آن 

زمان معاون رییس جمهور آمریکا بود، نشان می دهد. اتهامی که پیش 
از این هم علیه جو بایدن مطرح بود.روزنامه آمریکایی نیویورک پست 
در گزارش خود اعالم کرده این ایمیل هــا را »رودی جولیانی«، وکیل 
شخصی ترامپ از  لپ تاپی شکسته که در یک تعمیرگاه لوازم رایانه ای 
رها شده بود و بعد به دست اف بی آی کشف و ضبط شد، علیه بایدن ها 
به دســت آورده و در اختیار این روزنامه قرار داده است. وکیل ترامپ 
گفته بزودی اسناد دیگری را هم از روی لپ تاپ مذکور علیه جو بایدن 

و پسرش منتشر خواهد کرد. 
نیویورک پســت اما گفته نمی تواند تایید کند این رایانه به پسر بایدن 
تعلق دارد. همچنین جولیانی وکیل ترامپ گفته است تصاویر جنسی 
مربوط به دختران زیر سن قانونی در لپ تاپ پسر جو بایدن کاندیدای 

ریاست جمهوری پیدا شده است.
در مقابل بایدن هم دست به کار شده و جبهه مخالفت با ترامپ را بسیج 
می کند. در جدیدترین این اقدامات الکساندر ویندمن سرهنگ ارتش 
آمریکا و مدیر سابق امور اروپا در شورای امنیت ملی آمریکا قرار است 
به زودی کتاب خود در مــورد حضور در دادگاه و شــهادت دادن علیه 
استیضاح ترامپ را منتشر کند. ویندمن در بیانیه ای اعالم کرد: من و 
خانواده ام پشتیبانی خارق العاده ای از مردم سراسر جهان داشته ایم، 

امید من این است که داســتان خود را به عنوان تصدیقی ارائه کنم که 
رویای آمریکایی زنده است و ارزش جنگیدن برای آن را دارد.سرهنگ 
ویندمن از جمله مقامات شــورای امنیت ملی آمریکا که سال گذشته 
با حضور در دادگاه و شــهادت دادن علیه ترامپ از سمت خود توسط 
رییس جمهوری آمریکا برکنار شد.اگرچه تالش نمایندگان دموکرات 
مجلس نمایندگان سرانجام در اســتیضاح ترامپ نتوانست موفقیت 
آمیز باشد اما رییس جمهوری آمریکا بعد از تبرئه شدن از استیضاح در 
مجلس در انتقام از افرادی که علیه وی در دادگاه شهادت داده بودند، 
آنان را اخراج کــرد. عالوه بر این کلینتون رقیب پیشــین ترامپ و هم 
حزبی بایدن هم اخیرا افشا کرده که بیشــتر جمهوریخواهان مخالف 
دونالد ترامپ هســتند و می خواهند که در انتخابات شکست بخورد.
هیالری کلینتون افزود بیشتر جمهوریخواهان »کارچاق کن های ترسو 

و بزدل« دونالد ترامپ در طول فعالیت دولت او بوده اند.
در شــرایط کنونی هــر لحظه امــکان دارد خبــری از هــر دو کاندیدا 
له  نتخابــات را تغییــر دهــد ایــن مســا نــد سرنوشــت ا بتوا
موجب شــده تــا هــر دو طــرف بــه شــدت تحــرکات انتخاباتی 
 و رســانه ای یکدیگــر را رصــد و از دســتاوردهای کنونــی خــود 

حفاظت نمایند.

یک جامعه شناس، رییس جمهوری فرانسه را مثل 
همتای آمریکاییش گرفتــار در توهم خودبزرگ بینی 
و فاقد بلوغ سیاسی دانســت و گفت: دفاع امانوئل 
مکرون از توهین به پیامبر اســالم )ص( احمقانه و 

ناشی از جهل وی به حقیقت آزادی و برابری است.
 عماد افــروغ درباره دالیل حمایــت رییس جمهوری 
فرانســه از توهین کننــدگان بــه پیامبر اکــرم )ص( 
خاطرنشــان کرد: قطع نظر از توجیــه ناموجه دفاع از 
کاریکاتور موهن به نام آزادی بیان، فرانســه ظاهرًا به 
عنوان یک دولت الئیک می خواهد تا جایی که امکان 
دارد مرز هــای مربوط بــه قدرت دولتــی را از دخالت 
آموزه های دینی دور نگــه دارد؛ چیزی که امتناع ذاتی 
و مفهومی دارد.این استاد دانشگاه با بیان اینکه هیچ 

حکومتی سکوالر نیست، اما مراتب غیرسکوالریستی 
آن ها فرق می کند، گفت: ممکن است رییس جمهوری 
فرانسه بگوید به نام آزادی بیان از توهین به پیامبر اسالم 
حمایت کرده است، اما او مفهوم واقعی آزادی که مرتبط 
با حقوق و نیاز های انسانی و واقعیت حیات اجتماعی 
اوست را نفهمیده است.این استاد دانشگاه با تاکید بر 
این موضوع که آزادی یک مفهوم متعالی است به آرای 
امانوئل کانت فیلسوف آلمانی اشاره و خاطرنشان کرد: 
کانت به عنوان یک آزادی خواه لیبرال، آزادی را متاعی با 
ارزش می داند که باید در دسترس انسان های قدیس 
و مهذب قرار گیرد.افروغ با بیان اینکه از هر زاویه ای که 
به موضع رییس جمهوری فرانســه نگاه کنیم، موضع 
او احمقانه و ناشی از جهل اســت، گفت: مکرون یک 

رجل علمی و فردی فرهیخته نیست بلکه تازه به دوران 
رســیده ای اســت که به صورت تصادفی توانسته در 
مناقشات سیاسی پیروز و جایگاهی پیدا کند و آزادی، 
برابری و دموکراســی را نمی شناسد.وی، مکرون را در 
جایگاهی که بتواند درباره آزادی یا در دفاع از آن صحبت 
کند، ندانست و افزود: آزادی حتی در تعریف لیبرال ها 
به معنی آزادی از قید و بند های غیر ضرور است و قید 
و بند های ضرور پذیرفته شــده است. این قید و بند ها 

بخشی فردی و بخشی اجتماعی است.

طعنه عماد افروغ به مکرون:

 دچار توهم ترامپی شده است

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: شخصی که کاندیدای ریاست جمهوری می شود باید در وهله اول توان مدیریتی باالیی داشته باشد به این معنا وقتی که می بیند 
مشکل کشور در حوزه اقتصادی است و نتوانسته ایم زیرساخت های تأمین کاالهای اولیه کشــور را فراهم کنیم باید در این حوزه تمرکز کند.بابک حیدری در این 
خصوص که چه عواملی یک کاندیدا را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به پیروزی می رســاند، اظهار کرد: رئیس جمهور نفر دوم و نفر اول اجرایی کشور 
است و در وهله اول باید بررسی شود که چه مشکالتی در داخل کشور وجود دارد و کسی که کاندیدای ریاست جمهوری می شود باید دارای توانمندی هایی باشد 
که بتواند این مشکالت را حل کند.وی با ابراز این عقیده که بررسی عملکرد  ۴۰ سال گذشته نشان می دهد که مشکل مدیریتی داشته ایم، افزود: از روز اولی که 
آمریکا دشمنی خود را با انقالب اسالمی آغاز کرد و کارتر گفت ایران را تحریم همه جانبه می کنیم و نفت از آن نمی خریم امروز هم پس از ۴۲ سال ترامپ هم همین 
راهبرد را در قبال ایران پیش گرفته است که نتیجه آن این بوده که امروز وارد کننده کاالهای اساسی خود هستیم. به این معنا که اگر ۱۰ قلم کاالی اساسی از قبیل 
برنج، گندم، کنجاله سویا و...را بررسی کنیم متوجه می شویم که در ۴۰ سال گذشته وارد کننده این کاالها بوده ایم.این عضو شورای هماهنگی اصولگرایان استان 
اصفهان، گفت: بر فرض اگر بگوییم ۱۰ سال اول درگیر امور اول انقالب و جنگ بودیم، اما بعد از آن، ۳۰ سال سپری شده است و مشکالت همچنان به طور کامل 
حل نشده است. این موضوع حکایت از آن دارد که در کشور مشکل مدیریتی داریم و مسئوالن نتوانسته اند اولویت ها را شناسایی و این مشکالت را برطرف کنند. 
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وز عکس ر

سفیر جدید ایران 
در تایلند

سفیر جدید کشــورمان در 
تایلنــد در دیدار با پادشــاه 
این کشور اســتوارنامه خود 

را تقدیم کرد.

تست کرونای قالیباف مثبت شد
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به کرونا مبتال شد. رییس مجلس در توییتی نوشته است: یکی 
از همکاران دفترم به کرونا مبتال شد، نیمه شب پاسخ تست بنده هم اعالم و کرونا مثبت شد. در حال 

حاضر در قرنطینه هستم و به امید خدا،  پیگیر امور و وظایف محوله خواهم بود.

واکنش حداد عادل به حرف های جنجالی مکرون
غالمعلی حدادعادل عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در توئیتی نوشت: حقیقت این است که قدرت 

و نفوذ هیچ کشوری در اروپا به اندازە ی فرانسه در قرن بیستم افول نکرده است.
این عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد: به نظر می رسد  مکرون می کوشد با حرف های 

جنجالی و اهانت به مقدسات مسلمانان، فرانسه را از فراموش شدن حفظ کند.
 

اتهام جدید پمپئو به ایران و چین
وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای علیه ایران و چین، اعالم کرد: این دو کشور متهم به نقض 

آزادی های مذهبی هستند.
مایک پمپئو، به مناسبت روز جهانی آزادی مذهبی، با انتشار بیانیه ای یک بار دیگر با تکرار اتهامات 
بی اساس خود درباره کشور های مخالف سیاســت های آمریکا، اعالم کرد: دو کشور ایران و چین 
مرتکب نقض آزادی های مذهبی شده اند. در بیانیه پمپئو که در پایگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه 
آمریکا منتشر شده است از کشور های ایران، چین و کره شمالی به عنوان بزرگترین نقض کنندگان 
آزادی های مذهبی در جهان نام برده شده است. وزیر امور خارجه آمریکا در پی این اتهام مدعی شد 
که؛ جمهوری خلق چین به دنبال این است تا هرگونه عقاید و باور های مذهبی مغایر با دکترین حزب 

کمونیست چین را ریشه کن کند.

ادعای فرود یک هواپیمای ایرانی در ونزوئال
رویترز بامداد چهارشنبه به نقل از »یک قانونگذار اپوزیسیون ونزوئال« و »داده های پروازی« مدعی 
شد که یک هواپیمای ایرانی در ونزوئال فرود آمد.رویترز نوشت که این هواپیما روز سه شنبه به وقت 
محلی ونزوئال در این کشور فرود آمد.رویترز این هواپیما را EP-FAB ۷۴۷ معرفی کرد و نوشت که 
شرکت هواپیمایی »فارس ایر قشم« مالک آن است. آمریکا در سال ۲۰۱۹ فارس ایر قشم را به بهانه 
آنچه که انتقال تسلیحات به سوریه خوانده است، تحریم کرد.»امانوئل اولیوارس« نماینده ایالت 
»وارگاس« در پیامی توئیتری نوشت که این هواپیما در فرودگاه »مایکوتیا« در این ایالت فرود آمد.

نظر کریمی قدوسی درباره استیضاح روحانی
نماینده مشــهد در مجلــس یازدهم بــا تأکید بر اینکــه اکنــون اراده ای برای انجام اســتیضاح 
رییس جمهوری در مجلس وجود ندارد، گفت: انجام این مهم در شــرایط فعلی چه بسا التهابات را 
بیشتر کند.جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس یازدهم با اشاره به آخرین وضعیت طرح 
استیضاح رییس جمهور در مجلس گفت: هیئت رییسه مجلس به صورت رسمی اعالم کرد که این 
طرح اعالم وصول نمی شود و منتفی است. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه طرح استیضاح رییس جمهور در واقع توســط جمعی از نمایندگان به دلیل فشار زیادی که به 
ملت در حوزه معیشت وارد شده بود صورت گرفت، افزود: به طور میانگین این دولت چهار ماه کاری 
یعنی ۱۲۰ روز پیش رو داشته و مجلس نیز ۶۰ جلسه علنی تا پایان سال جاری دارد که حداقل ۲۰ 
جلسه برای بررسی بودجه و ۴۰ جلسه نیز برای پرداختن به اولویت ها صرف خواهد شد، از این رو 

اگر استیضاح انجام شود و رأی بیاورد باز هم این تیم تغییر نمی کند.

کافه سیاست

استاد دانشگاه تربیت مدرس: 

 مجلس یازدهم، طرحها
  و شعارهای عوام پسند

 می دهد
علی قنبری اســتاد اقتصاد دانشگاه تربیت 
مــدرس در روزنامــه ایــران نوشــت: ارائه 
طرح هایی از ســوی مجلس کــه هدف آن 
کمک به معیشــت مردم اســت اگر بدون 
در نظر گرفتــن منابع مالی مطرح شــود نه 
تنها کمک کننده نیســت بلکه منجر به ایجاد 
توقعات و انتظاراتی می شود که خود عالوه بر 
احساس بدبینی تورم زا هم هست. در واقع 
هر طرحی که مجلس مطــرح می کند حتمًا 
باید در بودجه سنواتی دیده شده باشد در غیر 
این صورت فاقد اعتبار است و شورای نگهبان 
بر اساس قانون اساسی چنین طرح هایی را 
رد می کند. متأســفانه برخی اوقات مجلس 
جدید با توجه به عدم شناختی که از مسائل 
دارد سخنانی مطرح می کند که شرایط تحقق 
و امکان اجرا ندارنــد؛ در واقع می توان گفت 
نوعی صحبت ها و شــعارهای عوام پســند 
مطرح می شود که منطبق بر حساب و کتاب 
نیست. این رفتارها و رویه هایی که تندروی 
محسوب می شود باید کنترل و مدیریت شود 
و مجلس بر اســاس چارچوب های قانونی 
حرکت کند چرا که هیچ دســتگاهی قادر به 
اجرای آن نیست. از ســوی دیگر دولت باید 
از طریق نماینده پارلمانــی خود در مجلس، 
نمایندگان را توجیه کنــد.از رئیس مجلس 
انتظار مــی رود فضای اقتصــادی حاکم بر 
کشور را برای نمایندگان تبیین کنند. همچنین 
نماینده پارلمانی دولت هم باید در این زمینه 
کوشا باشد. از سوی دیگر خود نمایندگان هم 
باید قوانین و مقررات را بیشتر مالحظه کنند و 

منطبق بر قانون رفتار کنند.  
اگر ایــن موضوع به قدر کفایــت مورد توجه 
قرار نگیرد بــا ارائه طرح ها و شــعارهایی که 
اکنون در مجلس ارائه می شــود نتایج تورم 
زا برای دولت و کشــور به بار می آورد. گاهی 
اوقات صحبت های بی پایه و اساسی مطرح 
می شود که متأســفانه صداوسیما هم به آن 

دامن می زند.

 ترامپ که تلویحا و رسما اعالم کرده نتیجه انتخابات را 
نخواهد پذیرفت و احتمال وجود تقلب های داخلی 
و خارجی را در انتخابات داخلی آمریکا مطرح کرده 
است تا اینجا در نظرسنجی ها از بایدن عقب افتاده 

است

بین الملل
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

19 هزار بافنده فرش اصفهان بیمه ندارند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: ۲۷۰ هزار نفر بافنده فرش در این 
اســتان فعالیت دارند که از این تعداد ۱۹ هزار نفر فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند.ایرج موفق 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهارداشت: اقدامات و پیگیری های الزم 
برای جلوگیری از تضییع حقوق بافندگان فرش در این اســتان انجام خواهد شد.او با بیان اینکه 
مسائل و مشکالت بافندگان فرش اصفهان به وزارت صنعت معدن و تجارت منعکس شد، ادامه 
داد: بدنبال این هستیم که با پیگیری های الزم، اعتبارات بصورت منطقی و عادالنه تخصیص داده 
شــود.او اضافه کرد: از ابتدای امســال تا کنون بیش از ۸۳ هزار و ۳۵۰ متر مربع فرش در استان 
اصفهان تولید شده اســت.به گفته موفق بیش از یکهزار و ۵۰۰ کارگاه متمرکز فرش و حدود ۱۸۰ 

کارگاه وابسته به فرش در زمینه طراحی و حرفه های وابسته در این استان وجود دارد.

تأمین دولتی 100 درصد نهاده های مرغداران 
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه قیمت مرغ 
۲۷۰ هزارریال بــرای مصرف کننده عادالنه نیســت گفت: میزان جوجه ریــزی در مرغداری های 
استان تابستان امســال در مقایسه با مدت مشــابه پارســال، ۱۰ درصد افزایش یافت و اکنون 
در تولید مرغ مشــکلی وجود ندارد.حســین ایراندوســت افزود:باید توجه داشــت که مشکل 
گرانی مــرغ تنها مربوط بــه اصفهان نیســت و موضوعی کشــوری اســت.وی یادآور شــد: با 
توجه به برخی محدودیت ها، شــهریور نســبت به مدت مشــابه پارســال با افــت ۱۰ درصدی 
جوجه ریزی مواجــه بودیم، همچنیــن در مهر به علــت عرضه نشــدن ۱۰ روزه جوجــه به بازار 
این افت بیشــتر شــد و به نظــر می رســد در ۴۰ روز آینده دچار کاهــش تولید مــرغ خواهیم 
شــد.وی اضافه کرد: در اســتان اصفهان مشــکلی از نظر پرورش، تولید و تأمیــن مرغ نداریم. 
همواره در فصل گرمــا مصرف محصــوالت پروتئینی مانند گوشــت، تخم مــرغ و مرغ کاهش 
 و با ســرد شــدن هوا افزایش می یابد؛ بنابرایــن افزایش تقاضــا یکی از علــل افزایش قیمت 

مرغ است.

 تخصیص 10 درصد اعتبارات روستایی به توسعه 
مشاغل خانگی

مدیرعامل جمعیت احیاگران روســتاهای ایــران گفت: جمعیت احیاگران روســتایی به عنوان 
یک جمعیت مردم نهاد، جهت تعامل با جهاد دانشــگاهی و در قالب تفاهم نامه ای برای توسعه 
مشــاغل خانگی در چند بخش اجرایی برای کمک به پایداری و اشتغال زنان مشارکت می کند.

نادر گیویــان پور با بیان اینکه در حال حاضر طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی توســط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت پایلوت در ۹ اســتان کشــور تعریف و مصوب شــده است، 
اظهار کرد: این طرح در حوزه های مرتبط با ســند اقتصاد مقاومتی اجرا می شود تا مناطق کمتر 
برخوردار نیازمند اشــتغال خانگی را، پوشــش دهند .مدیرعامل جمعیت احیاگران روستاهای 
ایران با بیان اینکه اســتان اصفهان یکی از پیشتازان این طرح اســت، گفت: متولی اجرای این 
طرح، جهاد دانشــگاهی بوده که با همکاری امور بانوان ریاســت جمهوری و امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری و ... این طرح پیش می رود.وی تاکید کرد: با وجــود تالش های ویژه جهاد 
دانشــگاهی اصفهان، ایجاد اشــتغال ۳ هزار نفر در حوزه مشــاغل خانگی برای استان اصفهان 
پیش بینی شــده اســت که نیازمند کمک نهادهای دیگر بــه این مجموعه هســتیم.وی گفت: 
اخیرا معاون وزیر کار، ۱۰ درصد تســهیالت اعتبار اشــتغال روســتایی را به طرح توسعه مشاغل 
 خانگی اختصاص داده اســت تا با تامین اعتبار بیشــتری و پشــتیبانی مالی بهتــر، این طرح

 اجرایی شود.

اگرچه 95 درصد احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان استان اصفهان پرداخت شده اما نگرانی ها و تردیدهای جدی در مورد اثرات آن مطرح است

دو روی سکه یک حقوق

وعده چندین ساله دولت به بازنشستگان  مرضیه محب رسول
باالخــره عملــی شــد و بر طبــق وعده 
مســئوالن از مهرمــاه همسان ســازی حقــوق ۱.۵ میلیــون نفر از 
بازنشستگان کشوری تا ســقف ۹۰ درصد از خالص دریافتی شاغالن 
مشابه بر اساس آیین نامه مصوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
اداری اســتخدامی صورت گرفت. در همین خصوص شریعتمداری 
وزیر کار گفت: بر اساس اعالم رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، 
به طور متوسط ۷۷ درصد افزایش دستمزد در سال ۹۹ نسبت به سال 
قبل در جریــان افزایش و همسان ســازی حقوق و دســتمزد برای 

بازنشستگان کشوری انجام شد.
 آنگونه که شریعتمداری وزیر کار اخیرا اعالم کرده است، به طور متوسط 
۷۷ درصد افزایش دستمزد در سال ۹۹ نسبت به سال قبل در جریان 
افزایش و همسان سازی حقوق و دستمزد برای بازنشستگان کشوری 
انجام شده است. بر اساس اعالم مســئوالن در اصفهان هم به عنوان 
رتبه سوم دارای بیشترین بازنشســته تقریبا همسان سازی به پایان 
رسیده و ۹۵ درصد احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی 
شــده اســت. آنگونه که مدیر صندوق بازنشستگی کشــوری استان 
اصفهان اعالم کرده با ارســال دســتورالعمل و تامیــن اعتبار، حقوق 

بازنشستگان کشوری در اســتان اصفهان از مهر امسال افزایش پیدا 
کرد.وی ادامه داد: احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان استان بر 
اساس۹۰ درصد حقوق افراد شاغل صادر و پرداخت شد.مدیر صندوق 
بازنشستگی کشوری اســتان اصفهان اظهار داشت: اقدامات الزم در 
خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان بر اساس دستور العمل 
ابالغی لحاظ شــده اما در زمان حاضر بخشــنامه ای در مورد مشاغل 
و ســخت و زیان آور ارائه نشده اســت.وی اضافه کرد: در صورتی که 
دســتورالعمل جدید یا اصالحیه ای در این خصوص برای استان ارائه 

شود، اصالحات انجام خواهد شد.
عبادی گفت: احکام بیش از ۹۵ درصد بازنشســتگان استان اصفهان 
صادر شده اســت و تنها تعدادی از افراد باالی ۹۰ ساله باقی مانده اند 
که باید احراز هویت آنها انجام شــود. چنین حجم از افزایش حقوق 
قطعا بــدون تاثیرات اقتصادی نخواهد بود. هر چند ســال هاســت 
بازنشستگان با مشکالت معیشــتی و نابرابری دریافتی ها دست و 
پنجه نرم می کنند و دولت های پیشین همواره به دلیل بار مالی زیاد 
اجرای همسان سازی از زیر بار آن شانه خالی می کردند، اما برخی می 
گویند افزایش یکباره حقوق ها برای کاهش ایــن نابرابری در نهایت 

می تواند به ضرر این قشر تمام شود. 

هر چند این طرح با جدیت از ســوی دولت اجرا شد اما نگرانی ها در 
مورد تبعات اجرای آن کم نبوده اســت . مخالفان اجرای این طرح از 
اثرات تورمی و کاهش قدرت همین قشری که با افزایش حقوق مواجه 
هســتند می گویند و نگران تامین منابع اجرای آن هستند. آن هم در 
شرایطی که دولت با کسری بودجه روبرو است و این اقدام می تواند 

گرانی های بیشتری را به دنبال داشته باشد. 
هرچند قضاوت قطعی در خصوص سازوکار دریافت منابع ریالی برای 
اعمال همسان سازی با توجه به محدودیت در دسترسی به اطالعات 
با دشواری همراه اســت اما برخی اقتصاددانان معتقدند عمال همان 
فرایند رشد تورم از مسیر افزایش نقدینگی بابت تامین مالی این طرح 

در حال روی دادن است.
 نکته دیگر این اســت کــه آیا این افزایــش حقوق در ســالهای بعد 
هم ادامــه خواهد داشــت و یا تنها حرکتــی نمایشــی و تبلیغاتی از 
ســوی دولــت خواهد بــود هــر چنــد مســئوالن ســازمان برنامه 
و بودجــه از جملــه نوبخــت اذعان کــرده اند کــه این طــرح ادامه 
خواهد داشــت، امــا با توجــه به پایــان عمر دولــت بعید بــه نظر 
 می رســد اجرای همســان ســازی از ســوی دولت های آینده هم 

پیگیری شود. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از ابالغ 
دستورالعمل پیشگیری از وقوع سیل به دستگاه های 
اجرایی استان خبر داد و گفت: شرح وطایف تمامی 
دستگاه ها از جمله هواشناسی، آب منطقه ای، جهاد 
کشاورزی، راهداری و دیگر دستگاه  های مسئول در 
این دستورالعمل قید شده است.منصور شیشه فروش 
افزود: در این راســتا اداره کل هواشناســی موطف 
شده به صورت مســتمر وضعیت آب و هوا را رصد و 
سامانه های هشدار سیل را با همکاری آب منطقه ای 
تدوین و ابالغ کند.وی، پیش بینی بموقع مخاطرات 

جوی، بارندگی ها، تگرگ، سیل های فصلی و صدور 
اخطاریه های الزم و همچنین هماهنگی الزم با جهاد 
کشاورزی برای صدور اطالعیه هواشناسی کشاورزی، 
هماهنگی با اداره راه و شهرسازی برای اطالع رسانی 
هواشناسی جاده ای را به علت وجود سه ایستگاه در 
جاده ها از دیگر وظایف هواشناسی استان برشمرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به 
اینکه برداشت بی رویه مصالح از بستر رودخانه ها نیز 
از عوامل تشدید وقوع سیل محسوب می شود افزود: 
افزایش ساخت و ساز در مناطق جمعیتی باعث شده 
که برخی از مردم به سمت تامین مصالح شن و ماسه 
به عنوان مرغوب ترین و سریع ترین جنس در  حریم و 
بستر رودخانه ها گرایش یابند.وی اضافه کرد: این در 
حالیست که اگر  در این زمینه اصول مهندسی و نظارت 

به درستی صورت نگیرد، هزینه های ناشی از برداشت 
بی رویه مصالح و تشدید و تخریب سیالب، چندین 
برابر هزینه هــای تامین تمام مصالــح خواهد بود.

شیشه فروش افزود: بر این اساس برداشت مصالح از 
رودخانه ها ممنوع شده است.وی همچنین با اشاره به 
اینکه موضوع پوشش گیاهی و تخریب و از بین بردن 
جنگل ها و مراتع می تواند باعث ســیل شود گفت: با 
تخریب و قطع درختان جنگلی و از بین بردن پوشش 
گیاهی عالوه بر تشدید سرعت روان آبهای سطحی و 
کاهش جذب آن در زمین باعث می شودتا بار جامد 
رودخانه ها از محل قطع درختان و سرشاخه های آن 
با تشدید رسوب گذاری، مسدود شدن مسیر و جمع 
شدن درختان و شاخه ها در پشت پل ها باعث ایجاد 

سیل شود.

ابالغ دستورالعمل پیشگیری از وقوع سیل به نهادهای 
اجرایی اصفهان 

خبر روز

 آیا این افزایش حقوق در سالهای بعد هم ادامه خواهد 
داشت و یا تنها حرکتی نمایشی و تبلیغاتی از سوی دولت 
خواهد بود هر چند مسئوالن سازمان برنامه و بودجه از 
جمله نوبخت اذعان کرده اند که این طرح ادامه خواهد 

داشت

صنعت فرش از واردات ماشین آالت بی نیاز می شود
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه صنعت فرش کشور از واردات ماشین آالت 

بی نیاز می شــود، گفت: حوزه فناوری روی فرش ماشــینی متمرکز شده اســت و داخلی سازی 
ماشین آالت، تجهیزات و تولید مواد اولیه که رقم واردات آن قابل توجه است را مورد توجه قرار داده 
تا این صنعت در داخل کشور ایجاد شود.سورنا ستاری افزود: کاشــان و آران و بیدگل قطب تولید 
فرش ماشینی کشور محسوب می شوند و چند شرکت دانش بنیان نیز تا کنون اقدام به تولید قطعات 

دستگاه های فرش ماشینی کرده اند.
وی با تاکیــد بر حمایت از شــرکت های دانش بنیان در راســتای تحقق هدف ها بیــان کرد: ایران 
اســالمی البته دارای ظرفیت های فوق العاده صنعتی اســت که می تواند کل تجهیزات و قطعات 
مورد نیــاز را در داخل کشــور تولید کند.وی اظهار داشــت: منطقه کاشــان در زمینه شــرکت های 
دانش بنیان و مرکزهای نوآوری نســبت به یک سال و نیم گذشــته به ویژه در حوزه صنایع خالق 
 پیشــرفت های خوبی کرده اســت و با ظرفیت بســیار فوق العاده ای که دارد، باید روی این حوزه

 بیشتر کار شود.

با تالش شش ساله کشاورز گرگابی

تولید فلفل دلمه ای با طعم بادمجان 
کشاورز گرگابی این محصول را با ظاهر فلفل دلمه و با طعم بادمجان به عنوان بادمجان سبز و طالیی 
تولید کرده است.مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت : این محصول در موسسه 
تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور به عنوان بادمجان سبز و طالیی ثبت شده است. مصطفی 
عباسی با بیان اینکه این محصول سرشار از مواد مقوی و مغذی همچون پروتئین، نشاسته، روی، 
منگنز، پتاسیم و کلسیم اســت  افزود: پیش بینی می شــود این نوع بادمجان با توجه به بازدهی 
خوب در مزرعه و نیز جذابیت شکل و رنگ و طعم آن بتواند نظرمشــتریان را در بازار به خود جلب 
کند.حمیدرضا شفیعی کشاورز گرگابی که بعد از ۶ سال تحقیق و تفحص، توانسته بادمجانی تولید 
کند با اشاره به اینکه این بادمجان متفاوت تر از سایر بادمجان ها است گفت: این بادمجان در ابتدا 
سبز و سپس طالیی رنگ می شود و با طعم و مزه بسیار شیرین، بسیار لذیذ و عطر و بوی خوبی در 

دسترس است .
وی با بیان اینکه امسال این محصول را در ســطح هزارمترمربع کشت کرده و بوته آن نیز تا ۳ سال 
 عمر می کند، افزود: وزن ایــن بادمجان به هزار و ۵۰۰ گرم می رســد و در مقابل بیماری و آفات نیز

 مقاوم است.

برای نخستین بار

صادرات ماهی گرمابی از گلپایگان به خارج از کشور
برای نخســتین بار محموله ۲۵ تنی ماهی گرمابی پرورشــی از گلپایگان به خارج از کشــور صادر 
شد.مدیرجهاد کشاورزی گلپایگان با اشاره به اینکه این محموله شامل ماهی کپور، آمور، فیتوفاک 
و بیکت است، گفت: در این مرحله ۲۵ تن ماهی گرمابی پرورشی از یکی از استخر های پرورش ماهی 

شهرستان گلپایگان صید و به کردستان عراق صادر شد.
حیدرعلی گل محمدی با اشــاره به ســابقه ۲۰ ســاله پرورش ماهــی در این شهرســتان گفت: 
در حــال حاضر ظرفیت تولیــد ماهیان گرمابی شهرســتان گلپایــگان با ۲۰ پــرورش دهنده، ۱۰۰ 
تن در ســال و ظرفیت تولید ماهیان ســردآبی همچــون قزل آال نیــز با ۶۰ پــرورش دهنده، در 
استخر های ذخیره آب کشــاورزی، ۶۰۰ تن در سال است.ابوطالب موســی خانی پرورش دهنده 
ماهی گرمابی با بیان اینکه ۲ ســال اســت پرورش ماهــی گرمابی را آغاز کرده گفــت: با توجه به 
 اســتعداد این مزرعه، میانگین وزنی هر ماهی آمور بــه ۷ کیلوگرم و ماهی کپــور ۳ تا ۴ کیلوگرم

 رسیده است.

کافه اقتصاد

اخبار
 در آستانه بررسی جزئیات طرح کاالبرگ برای تامین کاالی اساسی در مجلس، دولت صراحتا با آن مخالفت کرد؛ موضعی که هم از سوی سخنگوی دولت اعالم 
شد و هم رئیس جمهوری بر آن صحه گذاشت. مناقشه اصلی دولتی ها با مجلس در طرح موسوم به کوپن ۶ ماهه بر سر منابعی است که از منظر دولت، در سال 
۹۹ قابل تحقق نیست.جزئیات طرح کاالبرگ برای تامین کاالی اساسی در شرایطی )چهارشنبه( در صحن علنی بررسی شد که دولت - برخالف اظهارات رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس- همچنان اصلی ترین مخالف تصویب آن است. این مخالفت گرچه پیش از این از سوی حمید پورمحمدی معاون سازمان 
برنامه و بودجه در جلسه بررسی کلیات طرح اعالم و سبب ارجاع طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر شده بود، دیروز هم رسما از سوی سخنگوی دولت اعالم 
شد. البته مخالفت دولتی ها با این طرح محدود به این مواضع نیست؛ دیروز حسن روحانی نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهاراتی داشت که با 
توجه به در دستور کار بودن طرح کاالبرگ برای تامین کاالی اساسی در پارلمان، به نظر می رسد همین طرح یکی از مصادیق انتقادات رئیس جمهوری بوده است؛ 
طرحی که در آستانه ۱۰ ســالگی تصویب قانون هدفمندی یارانه ها و حذف کاالبرگ -در صورت تصویب در مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان- یک بار دیگر 

نظام سهمیه بندی کوپنی را برای کاالهای اساسی در کشور را ۶ ماه دوم امسال برقرار می کند.

»نه« دولت به کوپن ۶ ماهه

تولید کشمش به 
روش سنتی در 

شهرضا
شهرســتان شــهرضا یکی از 
قطب های کشــت انگــور در 
استان اصفهان است که حدود 
۶۰۰ هکتار تاکستان انگور این 
شهرستان ســاالنه بیش از ۷ 

هزار تن انگور تولید می کند.

وز عکس ر

عکس: فارس

نماینده اصفهان در مجلس:  

وزیر ارتباطات پاسخگوی 
تخلف مالی فیلترینگ 

باشد
نماینده اصفهان در مجلس گفت: رقم بسیار 
بزرگی از کاربران تلگــرام قبل از فیلترینگ 
این پیام رسان کسر شده اســت که منتظر 
پاســخ وزیر ارتباطات می مانیــم تا علت و 
ابعاد این مسئله بیشتر روشن شود.عباس 
مقتدایی گفت: اوایل شروع به کار مجلس 
شورای اسالمی، ویدیو و کلیپ های گرافیکی 
در سطح فضای مجازی منتشر شد که بیانگر 
یک تخلف در خصوص پیام رســان تلگرام 
بود. در همین راستا فعاالن فضای مجازی و 
برخی کاربران نیز این مباحث و مطالبات را 
به نمایندگان منتقل کردند و در این خصوص 
شفافیت این موضوع دغدغه جدی داشتند.

وی ادامه داد: بر اســاس خواسته کاربران 
و فعاالن فضــای مجــازی، مصاحبه های 
مختلفی با رسانه ها انجام دادم و خواستار 
ورود کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی به 
موضوع شدم و همچنین از وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات خواستم که درخصوص 
این دغدغه پاسخ الزم را بدهد.نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد: 
پس از اینکــه وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات پاسخ الزم را نداد، از طریق تذکری 
کتبی در مردادماه خواستار تشریح و شفاف 
ســازی مفاد قرارداد بــا تلگــرام و چرایی 
محاســبه ترافیک بین الملل برای کاربران 
تلگرام با وجود اســتقرار cdn  های تلگرام 

در کشور شدم.
وی افزود: تاکنون این وزارتخانه اقدامی در 
این خصوص انجام نداده مقتدایی مطرح 
کرد: بررســی هــای تیم تحقیقاتــی دفتر 
اینجانب نشــان می دهد که بعد از استقرار 
cdn  تلگرام، ترافیک بین الملل حســاب 
شده است و در این صورت رقم بسیار بزرگی 
از کاربران تلگرام قبل از فیلترینگ این پیام 
رسان کسر شده است که منتظر پاسخ وزیر 
ارتباطات می مانیــم تا علــت و ابعاد این 

مسئله بیشتر روشن شود.
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وقتیوضعیتاقتصادیچرخهایسرمایهگذاریدربامایرانراکندمیکند؛

 طرح های سرمایه گذاری همچنان روی کاغذ

بر اساس نظر اقتصاددانان، سرمایه گذاری به معنای استفاده از منابع 
به منظور افزایــش درآمد یا تولید در آینده اســت و از آنجا که اســتان 
چهارمحال و بختیاری در حال  توســعه بوده اما کمبود سرمایه و منابع 
مالی دارند، لذا برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی موردنیاز خود 
نیازمند جلب سرمایه های بخش خصوصی و خارجی هستند.توسعه 
پایدار در شهرها از مهم ترین دغدغه مدیران است که جهت دستیابی به 
این هدف، جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری نقش بی بدیلی 
دارد. عدم وجود درآمدهای پایدار در شهرها موجب شده مدیران شهری 
نتوانند آنگونه که باید خدمات مطلوب را به شهروندان ارائه کنند.بسیاری 
از مدیران ارشد مدعی هستند، حجم باالیی از سرمایه های ریالی و ارزی 
را به این استان سرازیر کرده اند اما واقعیت این است که بخش عمده ای 
از پروژه ها یا عمال به اجرا درنیامده و یا در میانه راه رها شده است تا جایی 
که اگر بگوییم این حجم از ســرمایه گذاری خارجی و داخلی تنها روی 
کاغذ محقق شده دور از واقعیت نیســت و حتی در برخی نشست ها و 
جلساتی هم که در رسانه ها مطرح شــده آنطور که شایسته بوده هیچ 

دستاورد خاصی برای منطقه نداشته است.
عدم شفافیت در بازار سرمایه موجب خسران سرمایه های مردم شد

امروز اوضاع اقتصادی متفاوت شــده و سرمایه گذاری کند شده است 
و حتی پروژه هایی که از قبل داشــتیم با کندی جلو می رود و استقبال 
از پروژه های جدید نیز کاهش یافته و خبری از مشــارکت های جدید 
نیســت.البته اســتان چهارمحال و بختیاری به ویژه شــهر شــهرکرد 
عقب ماندگی های فراوانی در زمینه سرمایه گذاری و جلب مشارکت های 
ســرمایه ای عمومی دارد که برج های دوقلو نمونه بارز آن است اما در 
مجموع شرایط اقتصادی کشور به ویژه در این روزهای کرونایی جذب 

سرمایه گذاری را با مشکل روبرو کرده است.

6694طرح به بانک های چهارمحال وبختیاری ارسال شد
ســپنتا حبیبی در جلسه کارگروه تخصصی اشــتغال و سرمایه گذاری 

شهرستان شهرکرد می گوید: از ابتدای امسال تاکنون از مجموع 6 هزار و 
694 طرح ارسالی به بانک های عامل با اشتغال 8 هزار و 998 نفر مبلغ 
406 میلیارد ریال توسط بانک های عامل به بنگاه ها و فعالین اقتصادی 
آسیب دیده از کرونا و در راستای حمایت و جلوگیری از اخراج کارگران 

پرداخته شده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شــهرکرد ادامه داد: در بحث 
اشــتغال خانگی جمعا 161طرح به مبلغ 20میلیارد ریال به بانک های 
توســعه تعاون و رفاه کارگران ارســال شــد که تاکنون 65 درصد این 
میزان جذب شــده اســت.وی افزود: در بحث اشــتغال روستایی و 
عشــایری 517 طرح به چهار بانک عامل کشــاورزی، توسعه تعاون، 
پســت بانک و صندوق کارآفرینی امید ارســال شده اســت و تاکنون 
موفق به جذب 295 میلیارد ریال با اشــتغال جدید 760 نفر شده ایم.

حبیبی با اشــاره به عملکــرد موفق در جــذب اعتبارات و تســهیالت 
کرونایی برای شــهرکرد، توضیــح داد: در مدت باقی مانده بایســتی 
تالش بیشتری شــود تا نســبت به جذب مابقی ســهمیه شهرستان 
اقدام شــود.وی با بیــان اینکه زمــان پرداخت تســهیالت مربوط به 
کرونا تا پایان مهرماه ســال جاری ادامــه دارد، گفت: دســتگاه های 
اجرایــی و بانک های عامــل در مهلــت باقی مانده نســبت به تعیین 
 تکلیف پرونده های نیمه تمام و ثبت آن در ســامانه کارا اهتمام الزم را 

داشته باشند.
آنچه پیدا اســت این است که در پرداخت تســهیالت و ایجاد اشتغال 
روستایی عملکرد به نسبت خوب بوده اما در جذب سرمایه گذارخارجی 
و اجرا و تکمیل پروژه های بزرگی چون برج های دوقلوی شــهرکرد که 
سال هاســت در مرحله اســکلت فلزی مانده ناکام مانده ایم.هرچند 
مشکالت در امر جذب ســرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی و داخلی 
بسیار کند شده اما آنچه گویا است، این است که مسئوالن هم در راستای 
تحقق طرح های ســرمایه گذاری تالشی نداشــته و بروکراسی اداری 

همچنان ادامه دارد.

خانواده شهدای دانش آموز کانون های فهمای چهارمحال و 
بختیاری تکریم می شوند

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: خانواده 
شهدای دانش آموز کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری به مناسبت یوم ا... 
1۳ آبان و در قالب سه شنبه های تکریم، تجلیل می شوند.محمدرضا مظاهری ادامه داد: این اقدام 
در راستای تقویت سرمایه های اجتماعی و الگو ســازی برای جوانان و نوجوانان صورت می گیرد.

وی ابراز کرد: تکریم خانواده شهدای دانش آموز کانون های فهمای چهارمحال و بختیاری با رویکرد 
تربیتی و اصالح سبک زندگی و شبکه سازی و جریان سازی در عرصه های فرهنگی و دینی و ارتقا 
فرهنگ عمومی برگزار می شود.مظاهری گفت: استفاده از ظرفیت عظیم مردمی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و برنامه های فرهنگی هنری در قالب طرح 
ملی سه شنبه های تکریم، یکی از موثرترین برنامه های ترویجی در این حوزه محسوب می شود.

توزیع 293 تن روغن به نرخ دولتی در چهارمحال و بختیاری
کیقباد قنبری مدیرکل غله چهارمحال و بختیاری گفت: 29۳ تن روغن خوراکی به نرخ دولتی در این 
استان توزیع شد.او افزود: در چند روز اخیر از این مقدار روغن 2۳0 تن آن در مراکز عرضه توزیع شده است 
و 60 تن دیگر نیز در سراسر استان توزیع می شود.قنبری اضافه کرد: مجوز 100 تن دیگر روغن خوراکی 
برای مصارف صنعتی در مراکز تولید صنایع غذایی دریافت شده اســت.او ادامه داد: برای کوتاه شدن 
دست سودجویان در بازار روغن در حال پیگیری برای دریافت ۳55 تن دیگر روغن برای استان هستیم 

که به زودی وارد استان می شود.

طلب 3۵0 میلیارد ریالی شرکت توزیع نیروی برق 
چهارمحال و بختیاری از مشترکین

مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: این شرکت هم اکنون 
۳50 میلیارد ریال بابت برق مصرفی مشترکان مطالبات دارد که از این مبلغ ۳00 میلیارد ریال مربوط 
به بدهی دستگاه های اجرایی استان و بقیه مختص سایر مشترکان است.او افزود: پرداخت نکردن 
این میزان بدهی از سوی دستگاه های اجرایی در سال 99، روند فعالیت های شرکت توزیع نیروی 
برق استان در شرایط اقتصادی کنونی را سخت کرده است.فرهزاد اضافه کرد: محدودیت های منابع 
مالی و اقتصادی سال را درک می کنیم، اما متاســفانه پرداخت حقوق دولتی و دیون شرکت های 
خدمت رسانی در برخی دستگاه های اجرایی استان اولویت نیست.او ادامه داد: هم اکنون هزینه های 
تامین قطعات، تجهیزات صنعت برق نسبت به پارسال سه برابر شده است.فرهزاد گفت: در صورتی که 
دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری نسبت به پرداخت بدهی برق مصرفی خود اقدام نکنند، در 
سال جاری زمستان سختی را در بخش تامین برق و قطعات آسیب دیده در استان خواهیم داشت.

13 هزار تن گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری تولید شد
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از 1۳ 
هزار تن گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری در سالجاری تولید شد، اظهار داشت: این میزان گوشت 
مرغ با هفت میلیون جوجه ریزی تولید شده است.سام مردانی گفت: در حال حاضر 21۳ مرغداری در 
استان چهارمحال و بختیاری فعال است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: مرغ تولیدی در سطح اســتان در حال توزیع است.وی تاکید کرد: بخش از مزغ 
تولیدی در این استان ذخیره سازی شده است و بخشی دیگر به استان های دیگر کشور ارسال می شود.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون کشور:

210 میلیارد تومان تسهیالت در چهارمحال و بختیاری 
پرداخت می کنیم

مهدویان مدیر عامل بانک توسعه تعاون کشــور به همراه نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی کشور 
و جمعی از مســئولین در ســفر به چهارمحال و بختیاری به صورت میدانی از پروژه های در دست 
اقدام شهرستان لردگان بازدید و در نشست بررسی مسائل و مشکالت طرح های اشتغالزایی این 
شهرستان که در محل فرمانداری تشکیل گردید شرکت کردند.ملک محمد قربان پور فرماندار لردگان 
گفت: این شهرستان لرگان دارای چهار بخش و هشت دهستان و چهار شهر و 295 روستا است که 

جمعیتی بالغ بر 170 هزار نفر را در خود جای داده است. 

بام ایرانبا مسئولان

مفاد آراء
8/21 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالک 

شهرستان اصفهان
نظر به اینکه طبق آراء صادره باســتناد مدارک تســلیمی تصرفات مالکانه مفروزی افراد 
متقاضی زیر در مجموعه زاینده رود پــالک 15241/3150- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان 
احراز گردیده است، لذا طبق قســمت اخیر بند 2 مذکور و ماده 10 آئین نامه اجرائی مراتب 
برای یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد از تاریخ 
الصاق آگهی ظرف مــدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اســناد و 
امالک منطقه شرق تسلیم و سپس از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف یک ماه دادخواست خود 
را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این واحد ارائه نماید بدیهی اســت در 
صورت عدم وصول اعتراض و گواهی طرح دعــوی ظرف مدت مقرر در اجرای رای صادره 
اقدام و سند مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد ضمنا برابر تبصره 2 ماده 1 فوق الذکر 
 صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض

 نمی باشد.
1- رای شماره 581 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 282/96 متر مربع به شماره 3351 
فرعی از 15241/3150- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای رســول چکشــی فرزند 

غالمرضا واقع در مجموعه زاینده رود
2-  رای شماره 582 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/73 متر مربع به شماره 3410 
فرعی از 15241/3150- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای عبداله مهدیان فرزند ناصر 

واقع در مجموعه زاینده رود
3- رای شماره 583 ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 284/23 متر مربع به شماره 3412 
فرعی از 15241/3150- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای مهدی رمضانیان ریزی فرزند 

علی واقع در مجموعه زاینده رود
4- رای شماره 584 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/41 متر مربع به شماره 3449 
فرعی از 15241/3150- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای علی غیاثی جندانی فرزند 

عبداله واقع در مجموعه زاینده رود
5- رای شماره 585 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/00 متر مربع به شماره 3481 
فرعی از 15241/3150- اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام 1- خانم جمیله شاهرخی فرزند 

علی و 2-  سیمین مشرف قهفرخی فرزند خدامراد )بالسویه( واقع در مجموعه زاینده رود
6- رای شماره 586 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/85 متر مربع به شماره 3490 
فرعی از 15241/3150- اصلی بخش 5 ثبــت اصفهان بنام آقای محمد باقر محبی فرزند 

محمود واقع در مجموعه زاینده رود
م الف: 1032916 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق

اخطار اجرایی
 8/22 محکوم علیه مــژگان رضایی مجهول المــکان و محکوم له مهدی آرتا بنشــانی
 شاهین شهر خ نظامی فرعی 9  به موجب رای شماره 165 تاریخ 28 / 4 / 99 حوزه قضای 
نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 140 ریال بابت اصل خواســته و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چــک 19/ 11 / 98 لغایت زمان وصول و مبلــغ 000 / 286 ریال هزینه دادرســی در حق 
محکوم له سایر هزینه های اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد .  ماده 34 قانون اجرای 
 احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .  م الف: 1030206 محسن اعظمی قاضی شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
اخطار اجرایی

8/23 محکوم علیه علی کرمی مجهول المکان و محکوم له امین برومندی شــاهین شهر 
حافظ شمالی 5 شرقی پ 74 به موجب رای شماره 212 تاریخ 15 / 5 / 99 حوزه قضای شعبه 
9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 000 / 000 / 2 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 250 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 000 / 45 ریال ابطال تمبر و مبلــغ 000 / 210 ریال چاپ روزنامه در حق محکوم له 
پرداخت و سایر هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد .   ماده 34 قانون اجرای 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید .  م الف: 1032728 محسن اعظمی قاضی شعبه9 حقوقی 

شورای حل اختالف شاهین شهر 
مزایده اموال منقول

 8/24 اجرای احکام دادگاه حقوقــی فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 9900179 
اجرایی موضوع علیــه آقای رضا قاســمی جوجیلی فرزنــد غالمعلی و لــه خانم راضیه 
قاســمی جوجیلی فرزند قاســم در تاریخ 99/8/27 به منظور فروش یــک وانت بار مزدا 
 تک کابین تیــپ : B 2000 مــدل 1382 رنــگ ســرمه ای متالیک شــماره انتظامی

 669 ی 71 _ ایران43 شــماره موتور 445204 شماره شناســایی 9220002933 تعداد 
محور 2 تعداد سیلندر 4 از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه 
ی اول دادگاه حقوقی فالورجان اطــاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توســط 
کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ 480000000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان 
 خرید میتوانند 5 روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . 
 مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . 
ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود . و کسانی میتوانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را حداقل دو روز قبل از تاریخ برگزاری 
مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره IR110100004061012907670593 وبا 
شناسه پرداخت شماره ی 983108100100119809983653401407 واریز فیش تایید 
شده از سوی حسابداری این دادگستری را ارائه نمایند . با انصراف برنده یا عدم پرداخت مابه 
 التفاوت قیمت پیشــنهادی در مهلت مقرر ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 

م الف: 1031760 مدیر اجرای احکام شعبه دوم فالورجان 
مزایده نوبت

8/25 واحد اجرای شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشــان با توجه به دستور فروش رقبه 
مشاعی در پرونده کالسه ........... صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان به سود 
خانم زهرا چراغ بیگی با وکالت خانم ساعتی و زیان خانم سمیه شعبانی مبتنی بر فروش شش 
دانگ پالک ثبتی خانه به شماره 5734 فرعی مفروز و مجزی شده از 562 فرعی مجزی شده 
از 49 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی به مساحت 244 متر مربع که طبقه زیر زمین آن 154 
متر و طبقه همکف 190 متر و پارکینگ 36 متر و دارای امتیازارت آب و برق و گاز جداگانه، 
ملک دارای 2 طبقه است نمای آن آجرنما می باشد و مصالح مصرفی آن آجر و سیمان است 

ملک مذکور در کاشان-خ غیاث الدین جمشید کوچه نجوم هفتم- بن بست اول می باشد و 
قیمت کارشناسی 10/900/000/000 ریال می باشد. الزم به ذکر است ملک مذکور در حال 
حاضر بدون سکنه و فاقد استفاده می باشد. بابت هزینه کارشناسی و اینکه کارشناس رسمی/
منتخب دادگستری پس از بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده است. در تاریخ 99/9/5 
از ساعت 10الی 11 صبح واحد اجرای شــعبه اول حقوقی به مزایده می گذارد به هر کس و 
کسانی که از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شروع و باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به 
وی فروخته خواهد شد خریدار می بایست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس تودیع 
نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام تعیین و حداکثر 
آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید. چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین 
شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد گردید. کسانی که مایلند اموال را مالحظه و بازدید نمایند می 
توانند5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای شعبه اول حقوقی دادگستری کاشان مراجعه 

نمایند. م الف: 1032241 اجرای شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشان
تحدید حدود اختصاصی 

8/26 شماره نامه: 139985602033002723-1399/08/05 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین سه قفیزی معروف باغ غالمه پالک ثبتی 737 فرعی از 1- اصلی واقع در روستای اوره 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد سلیمان فر 
فرزند مهدی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخه 1399/09/06 ســاعت 10 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 1032234 علی جوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
اخطار اجرایی

8/27 شماره: 211/98 به موجب رای شماره 226 تاریخ 99/4/24 حوزه هفتم شورای حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین البرزی فرزند فریبرز 
آقا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 122/400/000 ریال بابت نفقه 
خواهان از تاریخ 97/1/1 لغایت 98/12/29 و پرداخت مبلــغ 995/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی و مبلغ 2/520/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان سالله البرزی 
فرزند محمد با وکالت خانم سکینه زمانی بختیاروند به نشانی زرین شهر خ کاشانی ک مبارز 
دفتر وکالت و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت و به لحاظ غیابی بودن رای صادره اجرای 
حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفی ضامن معتبر از سوی محکوم له می باشد. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:1031305  شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان لنجان 
تبصره 3 ذیل ماده 120

8/28 شماره نامه: 139985602024006284-1399/07/30 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی 4475/5 مورد ثبت صفحه 169 دفتر 117 به شماره ثبت 13831 به 

شماره چاپی دفترچه ای 294678 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام اکبر براآنی ثبت صادر 
و تسلیم شده سپس طی سند انتقال شماره 7600 مورخ 1381/06/09 دفترخانه 58 اصفهان 
دو دانگ از مالکیت اکبر به طوبی پلنگی فرزند نوروز علی واگذار و ســپس طی سند انتقال 
3603 مورخ 1394/03/05 دفترخانه 290 اصفهان تمامت شانزده حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ از طرف طوبی به غیر انتقال و مالک اولیه اکبر براآنی دستجردی فرزند رضا 
طبق گواهی حصر وراثت شماره 435 مورخ 1389/01/31 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده که وراث وی عبارتند از طوبا پلنگی اصفهان )همســر( و مینا، صدیقه، شهین، 
مهین، مجتبی، مهدی، حمید و احمد شهرت همگی براآنی دستجردی که احمد براآنی و مینا 
براآنی و مهین براآنی احدی از وراث اکبر براآنی درخواست سند نموده و اعالم داشته که سند 
مالکیت متوفی نزد شهین براآنی می باشــد همچنین طی سند انتقال شماره 55985 مورخ 
1397/02/31 دفترخانه 133 اصفهان تمامت 5891 سهم مشاع از 45587 سهم ششدانگ 
از طرف وراث اکبر به شهرداری انتقال شده است لذا تشریفات مذکور بر طبق تبصره 3 ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت انجام و به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
بدواً به نامبرده اخطار و به جهت انقضای مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه 
و تحویل سند مالکیت به این منطقه ثبتی ،مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد 
به این اداره ارائه و یا نسبت به تحویل سند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر این صورت پس 
از پایان مهلت ده روز از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، سند مالکیت وراث طبق 
مقررات صادر و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. م الف: 1033215 

اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ سبز و ســند کمپانی خودروی مزدا بی 2000 آی 
 مدل 1387 به رنگ خاکستری متالیک به شماره پالک

 ایران 23-686 هـ 52 و شــماره موتــور FE102892 و 
شماره شاسی NAGBPX2PC18D00083 و شناسه 
 ملی خــودرو IROD871X3GLD00083 بــه نام خانم 
 عفت کیانی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
مدرک تحصیلی مقطــع پیش دانشــگاهی  اینجانب 
ریحانــه امینــی باغبهادرانی فرزند  بهنام با شــماره 
ملــی 6200051501 و کــد مــدرک پیش دانشــگاهی 
 95033409 مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

معاون استاندار خبر داد:

آمادگی چهارمحال وبختیاری برای 
 پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای 

فوق حاد پرندگان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و 
بختیاری در جلسه پیشگیری و کنترل آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 21۳ واحد 
فعال مرغ گوشتی در صنعت طیور فعالیت می کند، اظهار 
کرد: در هــر دوره 4 میلیون و 600 هزار قطعــه مرغ تولید 
می شود، همچنین 10 واحد تولید بوقلمون گوشتی و یک 
واحد مرغ مادر گوشتی و پنج واحد مرغ تخمگذار نیز در 
استان وجود دارد، بنابراین آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 

باید مورد توجه قرار بگیرد.
جعفر مردانــی با تاکیــد بر حفــظ ســالمت جامعه در  
پیشــگیری و کنتــرل آنفلوآنــزای فوق حــاد پرندگان، 
افزود: نباید اجازه دهیم این بیماری موجب خســارت به 
تولیدکنندگان مرغ در استان در شــرایط فعلی اقتصادی 

و کرونا شود.
وی تاکید کرد: برای پیشــگیری، مقابله و شیوع و کنترل 
آنفلوآنــزای فوق حاد پرنــدگان باید تمام دســتگاه های 
اجرایــی وارد میــدان شــوند، جلســات هماهنگــی و 
پیشگیری در شهرســتان ها تشکیل شــود و هر دستگاه 
یک نماینده برای این ســتاد معرفی کند.مردانی با اشاره 
به آمادگی اداره کل دامپزشکی، نیروی انتظامی و سازمان 
جهادکشاورزی برای پیشگیری و کنترل آنفلوآنزای فوق 
حاد پرنــدگان در چهارمحال و بختیــاری، گفت: اداره کل 
حمل و نقل پایانه ها نســبت به جابجایــی و حمل طیور 
به صورت غیرمجــاز نظارت و با متخلفــان برخورد الزم را 

انجام دهد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه در عرضــه مرغ و بلدرچین بومی 
نیز باید نظــارت صورت بگیــرد، بیان کــرد: اگر واحدی 
درگیــر  آنفلوآنزای فــوق حاد پرنــدگان شــد، عملیات 
معدوم ســازی انجام و از تولیدکننده حمایت الزم انجام 
پذیرد، همچنین می توان از ظرفیت قرارگاه پدافند زیستی 
 برای پیشــگیری و کنترل آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان

 استفاده کرد.
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مدیرکل آموزش و پرورش استان:

10 هزار تبلت برای دانش آموزان اصفهانی تهیه می کنیم
 مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: با کمــک اتاق بازرگانی، ۱۰ هــزار تبلت برای 
دانش آموزانی که توانایی تهیه وسایل کمک آموزشی ندارند خریداری می کنیم.محمد اعتدادی، 

اظهار کرد: امــروز کار کردن در آموزش 
و پرورش با مشــکالت کرونا کار آسانی 
نیست و معلمان کار دشــوارتری برای 
تدریس دارند هر چند که اعتقاد داریم 
فضــای مجازی جــای کالس درس را 
نمی گیرد چرا که کارکرد کالس حضوری 
از نظر تربیتی بســیار اهمیــت دارد.به 
گــزارش ایســنا، مدیــر کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان ادامه داد: امروز 
شهرســتانی داریم که ۱۰۰ درصد دانش 

آموزان از اپلیکیشن شاد استفاده می کنند و در کل اســتان ۶۰ درصد دانش آموزان از این شبکه 
استفاده می کنند.

ناشنوایان نیازمند حمایت خیرین
مدیر کانون ناشــنوایان اصفهان گفت: ســال پیش ۶۵۰ متر زمین برای افتتاح ساختمان کانون 
خریداری شد و در طول این ۱۰ ســال هیچ حامی مالی برای ساخت این مکان پیدا نشده است.
حسین روســتا گفت: حدود ۱۴ هزار ناشــنوا در اصفهان وجود دارد که از این تعداد سه هزار نفر 
آنان عضو کانون ناشــنوایان هســتند.مدیر کانون ناشــنوایان اصفهان ادامه داد: مشکل عمده 
ناشنوایان اســتان اصفهان، نداشــتن مکان ثابت برای این کانون است تا ناشــنوایان بتوانند در 
آن فعالیت کنند.روســتا افزود: با پیگیری های انجام شده۱۰ســال پیــش۶۵۰ متر زمین برای 
افتتاح ســاختمان کانون خریداری شــد و در طول این ۱۰ ســال هیچ حامی مالی برای ساخت 
این مکان پیدا نشده است  و کانون ناشــنوایان در ساختمان های استیجاری با اجاره باال فعالیت 
خود را ادامه داد. مدیر کانون ناشــنوایان اصفهان گفــت: از خیرین درخواســت داریم که برای 
ســاخت این مجموعه ما را یاری کنند، ما ۱۴ هزار ناشــنوا در اصفهان داریم، جوانان ناشنوا هیچ 
 مکانی را ندارند و در پارک ها و کوچه و خیابان جمع می شــوند که ایــن موضوع خطرات زیادی 

برای آنها دارد.

بیمه سالمت پیشرو در تامین هزینه های بستری بیماران
۹۰ درصد هزینه های بستری بیماران مبتال به کرونا و ۷۰ درصد خدمات سرپایی از جمله سی تی 
اسکن، آزمایش و دارو های مصرفی بیمه شدگان مبتال به کرونا را سازمان بیمه سالمت پرداخت 
می کند.مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال اســتان اصفهان گفت: بیماران می توانند با معرفی 
نامه از بیمارستان و روی تخت بستری تحت پوشش بیمه سالمت ایرانیان بدون دوره انتظار قرار 

بگیرند و خدمات دریافت کنند.
مســلم آشــوری افزود: ۴۹ هزارو ۶۹۳ عملیات بیمه گری برای بیمه شــدگان تحت پوشــش 
بیمه سالمت در حوزه شــمال اســتان اصفهان شهرســتان های کاشــان، آران و بیدگل، نطنز و 
بادرود انجام شــده اســت که صدور، تمدید، تعویض و صــدور المثنی از آن جمله اســت. وی 
گفت: ۵۰۰ مؤسســه طرف قراداد در شهرستان های شمال استان شــامل داروخانه، بیمارستان، 
 پزشکان، مراکز بهداشــتی ودرمانی، آزمایشــگاه، رادیولوژی و ســونوگرافی طرف قرارداد بیمه 

سالمت هستند.

علی رغم اینکه گفته می شود آنفلوانزای انسانی در پاییز امسال کمتر خواهد بود احتمال شیوع آنفلوانزای پرندگان در اصفهان باال ست

آنفلوانزا هم دست بردار نیست!

پاییز یکی از خطرناک ترین زمان ها برای  پریسا سعادت
شیوع و گســترش بیماری اســت که در 
صورت عدم آگاهی و آمادگی می تواند صدها نفر را به کام مرگ بکشاند 
و خسارت های اقتصادی زیادی به جا بگذارد. آنفلوانزا که سال گذشته 
هم به نوعی در اصفهان شــیوع پیدا کرد، امســال هم بر سالمت مردم 
استان سایه انداخته اســت. هر چند تا پیش از شروع پاییز مسئوالن 
نسبت به آمیختگی کرونا و آنفلوانزا و زیادتر شدن مرگ و میرها هشدار 
می دانند اما سه شنبه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اعالم کرد که 

امسال خطر شیوع و درگیری با بیماری آنفلوانزا کمتر خواهد بود.
 این خبر که در تناقض با هشدارهای پیشــین مسئوالن علوم پزشکی 
بود، بر این اساس اعالم شد که رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله 
زدن ماسک عاملی اســت که شــیوع این بیماری را کمتر خواهد کرد. 
علی رغم این خبر خوب اما آنفلوانزا قرار نیســت به راحتی دست از سر 
اصفهان بردارد. با کمتر شدن خطر شیوع آنفلوانزای انسانی، مسئوالن 
دامپزشــکی در مورد خطر باالی شــیوع آنفلوانزای پرندگان در استان 

هشدار داده اند. 
مســئوالن می گویند این بیماری در روسیه و قزاقســتان شیوع دارد و 
به دلیل فصل مهاجرت پرندگان وحشــی، احتمال سرایت آن به ایران 

بسیار زیاد است. با ورود پرندگان به ایران شکارچیان هم دست به کار 
می شوند و افزایش صید پرندگان احتمال انتقال و سرایت این بیماری 
کشنده به انسان را افزایش می دهد. عالوه بر این آنفلوانزای پرندگان 
می تواند خطری جدی برای صنعت مرغداری نیز محســوب شــود. 
آنگونه که مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفته است: در سال ۹۵ با 
شیوع آنفلوانزای فوق حاد طیور در سکوت رسانه ها و بی خبری جامعه 
بسیاری از پرسنل دامپزشــکی در تالش برای مهار این ویروس بیمار 
شدند.وی با اشاره به شیوع بیماری ویروسی آنفلوانزای فوق حاد طیور 
در مرزهای شمالی کشور تصریح کرد: پرندگان وحشی و آبزی می توانند 
بدون آنکه خود مبتال به بیماری شوند، ویروس های آنفلوانزای طیور را 

با خود جابه جا کنند.
موحدی با اشاره به فصل مهاجرت پرندگان از مسیر هوایی کشور هشدار 
داد: هرگونه غفلت می تواند شرایط همه گیری با ویروس آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان را فراهم کند.وی عالئم بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور را 
در شروع ناگهانی تلفات در مرغداریها اعالم کرد و افزود: انتشار ناگهانی 
بیماری، بی حالی شدید و کاهش شــدید مصرف دانه، افت ناگهانی و 
شدید تولید تخم مرغ روزانه و عالئم تنفســی حاد از عالئم شیوع این 

ویروس است.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان راه های سرایت ویروس آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان به جوامع انســانی را تماس با پرندگان وحشــی و 
پرندگان آبزی آلوده دانســت و افزود: تماس با طیــور آلوده از طریق 
کفش، لباس، خودرو، آب، دان و مدفوع، پراکنده شدن کود مرغداری 
به محیط اطراف و عدم پاکســازی و ضدعفونی کامل محل نگهداری 
مرغ و لوازم و تجهیزات قبل از پرورش جوجه می تواند در شــیوع این 

بیماری مؤثر باشد.
وی راه هــای پیشــگیری از بیماری آنفلوانــزای فوق حاد طیــور را در 
خودداری از شــکار و نگهداری پرندگان مهاجر و بومی آبزی برشــمرد 
و گفت: اهالی روســتاها از رهاکردن مرغ های بومی و دیگر ماکیان به 
صورت چرای آزاد خــودداری کنند و آنها را در مکان های سرپوشــیده 
نگهــداری کنند و صاحبان طیــور بومی در صورت مشــاهده تلفات در 
طیور، ســریعًا به نزدیکترین پســت دامپزشــکی اعالم کنند. وجود 
تاالب ها و آبگیرها می تواند یکــی از اصلی ترین عوامــل انتقال این 
بیماری باشــد هر چند امســال گاوخونی چندان آبی ندارد که مهمان 
پرندگان مهاجر باشد اما مسیر حرکت دســته های پرندگان به سمت 
 تاالب های جنوبی کشــور می تواند راه انتقال این بیماری در اســتان 

را زیادتر نماید

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان اصفهان 
به افرادی که با هدف ســودجویی در حریم یا بستر 
زاینده رود اقدام به ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
کرده اند ۲ ماه فرصــت داد تا به صورت خودجوش 
نسبت به رفع تصرف اقدام کنند در غیر این صورت 
دستگاه قضایی با عزم جدی با آنها برخورد قانونی 
خواهد کرد.علی اصفهانی اظهار کرد: انتظار و مطالبه 

بحق عموم از دســتگاه قضایی، فسادســتیزی و 
مقابله همه جانبه با مفسدان در حوزه های مختلف 
است و مبارزه با فســاد و عدالت اجتماعی دو روی 
یک سکه است که باید با همکاری همه دستگاه ها 

محقق شود.
وی افزود: در شرایط کنونی دارا بودن روحیه انقالبی 
و جهادی در انجام وظایف در هر مســئولیتی شرط 
اصلی پیشــرفت و فائق آمدن به مشکالت است، 
چراکه دشــمن با نقشــه ایجاد یــأس در مردم و 
مسئوالن پا به میدان مبارزه نهاده است و ضرورت 
دارد با اتکای بر قدرت و قوای دورنی و همبستگی و 
اتحاد ملی همانند اوایل انقالب در مقابل توطئه های 

دشمنان ایستاد.دادستان اصفهان رفع موانع تولید 
را از دیگر محورها و برنامه هــای قوه قضاییه اعالم 
کرد و گفت: همانگونه که تأکید رهبر معظم انقالب 
در سال های اخیر بر حمایت و تکیه بر تولید داخل 
بوده است، با نگاه به قوا و ظرفیت های درون کشور 
و نیز حمایت از تولیدکنندگان می توان مشــکالت 
اقتصادی کشور را چاره اندیشی و حل و فصل کرد.
وی به حفظ حقوق عامه به عنــوان یکی از وظایف 
دادســرای عمومی و انقالب اشــاره کــرد و افزود: 
دادستان ها در سراسر استان رویکرد مبارزه قاطعانه 
با مخالن نظم و امنیــت و متعرضان به حقوق عامه 

و اراضی ملی و منابع طبیعی را در دستور کار دارند.

اولتیماتوم 2 ماهه دادستان به متصرفان زاینده رود 

مسئوالن می گویند این بیماری در روسیه و قزاقستان 
شیوع دارد و به دلیل فصل مهاجرت پرندگان وحشی، 
احتمال سرایت آن به ایران بسیار زیاد است. با ورود 

پرندگان به ایران شکارچیان هم دست به کار می شوند

کاله برداری 40 میلیاردی یک طالفروش از مشتریانش
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دســتگیری صاحب یک طالفروشی 
که به بهانه سرمایه گذاری در خرید و فروش طال بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از مشتریانش کاله برداری 
کرده بود، خبــر داد.حســین ترکیان با 
اشاره به شکایت ۳۳ نفر از صاحب یک 
طالفروشــی، اظهار کرد: این شــکایت 
مبنی بر کاله برداری و فروش طال با عیار 
پایین به آنان انجام شــد و رسیدگی به 
موضوع در دســتور کار ویژه کارآگاهان 
اداره جعــل و کاله برداری پلیس آگاهی 
اســتان اصفهــان قــرار گرفت.رییس 
پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامی 
اســتان اصفهان افزود: شاکیان پرونده 
مدعی بودند که ضمن ســرمایه گذاری برای خرید و فروش طال از فرد مذکــور طال خریداری کرده 
اما پس از خرید طالها متوجه می شــوند فرد مذکور طال بــا عیار پایین را به آنان فروخته اســت.

وی بیان کرد: پس از محرز شــدن تخلف صورت گرفته توســط متهم، با هماهنگی مقام قضایی و 
همکاری اتحادیه صنف مربوطه، مغازه طالفروشــی پلمب و صاحب آن نیز دســتگیر شد.ترکیان 
خاطرنشــان کرد: متهم، در ابتدا منکر هر گونه تخلفی بود اما هنگامی که با مدارک و مســتندات 
پلیس مواجه شد لب به اعتراف باز کرده و با اقرار به بزه انتسابی گفت: با تحریک حس طمع ورزی 
در مشــتریان آن ها را به ســرمایه گذاری در خرید و فروش طال ترغیب کرده و با ارائه فاکتورهای 
فاقد اعتبار و چک های بالمحل از حســاس شــدن آن ها جلوگیری می کردم و در برخی مواقع که 
 مشتریان بابت سرمایه ای که از قبل ارائه کرده بودند از من  طال می خواستند، طالی با عیار پایین به

 آن ها می دادم.

خیر کاشانی 30 زندانی را آزاد کرد
دادستان کاشان از آزادی ۳۰ زندانی به همت یک خیر خبر داد و گفت: آزادی زندانیان سنت بسیار 
حسنه ای است که در بین مردم دارالمؤمنین کاشان جایگاه ویژه ای دارد.روح ا... دهقانی دادستان 
کاشــان با بیان اینکه آزادی زندانیان سنت حسنه ای اســت که در بین مردم دارالمؤمنین کاشان 
جایگاه ویژه ای دارد، اظهار کرد: یک خیر کاشــانی، با پرداخــت ۲۰۰ میلیون تومان موجبات آزادی 
۳۰ نفر از زندانیان جرائم مالی و غیرعمد را فراهم کرد و باعث شد این افراد به آغوش گرم خانواده 
بپیوندند.دادستان کاشان با اشاره به اینکه، با تالش ریاست و واحد مددکاری زندان کاشان، شاکیان 
این زندانیان به زندان دعوت شدند، افزود: ۸۰۵ میلیون و چهارصد هزار تومان مبلغ کل بدهی این 
۳۰ زندانی بود که بخشــی از مطالبات خود را گذشتند و بخشی از مبالغ توســط خانواده زندانی و 

پرداخت شد.

توقیف وانت پیکان با 54 کیلو حشیش در نایین
فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ۵۴ کیلو و ۹۶۰ گرم حشیش در بازرسی از یک دستگاه وانت 
پیکان کشف شد.ســرگرد هادی کيان مهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران انتظامی پاسگاه 
چوپانان شهرستان نایین در حین گشت زنی در محور چوپانان- نایین به یک دستگاه وانت پیکان و 
یک دستگاه پژو ۲۰۷ مشکوک شده و را متوقف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ۵۴ 
کیلو و ۹۶۰ گرم حشیش در بازرســی از این وانت پیکان کشف شد و خودروی ۲۰۷ نیز راه پاک کن 
خودروی حامل مواد بود که هر ۲ خودرو توقیف شدند.وی افزود: ۴ سوداگر مرگ در این عملیات 

دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

با مسئولان جامعه

چهره روزاخبار

دبیر هیئت مدیره و عضو شورای 
عالی نظام پرستاری کشور:

نگذارید کارد به استخوان 
پرستاران برسد

دبیر هیئــت مدیره و عضو شــورای عالی 
نظام پرستاری کشور گفت: در این شرایط 
حساس که تمام چشــم امید جامعه به 
پرستاران است، اگر این سنگر فرو بریزد 
عمال هیچ سنگری برای مقابله با بیماری 
وجود ندارد و اگر مســئوالن به فکر چاره 
نباشند ممکن اســت عواقب بسیار بدی 
به دنبال داشــته باشــد.احمدرضا یزدان 
نیک با اشاره به اینکه بسیاری از پرستاران 
نیروهای شــرکتی پرســتاران تبصره ای 
هستند که سالیان ســال تبدیل وضعیت 
نشده و امنیت شغلی ندارند، تصریح کرد: 
در این هشــت ماه اخیر در بحــران کرونا 
مشکالت پرســتاران بیشتر شده و کمبود 
نیرو به شــدت احســاس می شود.دبیر 
هیئت مدیره و عضو شــورای عالی نظام 
پرستاری کشور با بیان اینکه در حال حاضر 
تعداد بیماران بد حــال کووید۱۹ و تخت 
های اشغال شده بیمارستان ها افزایش 
یافته است، گفت: در این موج سوم کرونا 
فشار زیادی به پرســتاران وارد شده، این 
درحالی است که پرســتاران حدود ۸ ماه 
است در شــرایط بحرانی هســتند و باید 
برای حفاظت از خود و خانواده هایشــان 
ماســک بزنند و لباس های مخصوصی 
بپوشند که تحمل این شــرایط کار آسانی 

نیست.
معاون آموزشــی دانشــکده پرستاری و 
مامایی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
عادی شدن را بالیی دانســت که در همه 
پدیده ها ممکــن اســت گریبانگیر یک 
جامعه شــود و به دنبال آن حساسیت ها 
از بین برود و ادامه داد: متاسفانه گذشت 
زمان شامل این موضوع هم شد و با عادی 
شــدن بحران کرونا، اهمیــت و احترامی 
که مردم بــرای وظیفه خطیر پرســتاران 
 در جبهــه مقابله بــا کرونا قائــل بودند را

 کمرنگ تر کرد.

برای نخستین بار؛

مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان در اصفهان راه اندازی شد
مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان پس از سال ها انتظار و در بخش های ارتوپد و آرتروز زانو، قلبی عروقی و نارسایی قلبی، پوستی از جمله ویتیلیگو و انواع زخم 
در اصفهان راه اندازی شد.مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان در اصفهان پس از سال ها انتظار و در بخش های ارتوپد و آرتروز زانو، قلبی عروقی و نارسایی قلبی، 
پوستی از جمله ویتیلیگو )لک و پیس( و انواع زخم راه اندازی شد و درمان بیماران از طریق پیوند سلول های بنیادی انجام می شود.این مرکز نخستین بخش 
سلول درمانی پژوهشگاه رویان به صورت استانی اســت و می تواند نقطه عطفی برای همه مردم استان و مرهمی برای بیماران نیازمند پیوند سلول های بنیادی 
باشد؛ بیمارانی که قصد استفاده از سلول های بنیادی را برای درمان خود دارند می توانند به این مرکز در کالن شهر اصفهان مراجعه کنند.بیماران متقاضی سلول 
درمانی می توانند به دفتر بانک سلول های بنیادی رویان در اصفهان مراجعه کنند تا در این مرکز مشاوره های اولیه توسط پزشکان و متخصصان انجام شود و در 
صورتی که فرد متقاضی شرایط الزم سلول درمانی را داشته باشد به مرکز پیوند پژوهشگاه رویان معرفی و امور مربوط به روند درمان و تزریق سلول های بنیادی 
انجام می شود.در سلول درمانی با تزریق سلول های بنیادی در محل آسیب دیده این بیماری تا حد زیادی برطرف می شود، از مهمترین ویژگی ها و مزیت های 
سلول درمانی برای درمان آرتروز ساده بودن روش و کوتاه بودن دوران نقاهت است.این روش بدون عارضه جانبی است، برای گرفتن سلول بنیادی از بیمار نیازی 

به بستری کردن نیست و زمان ماندگاری طوالنی تری نسبت به سایر روش های تزریقی و هزینه کمتری نسبت به روش هایی مانند عمل جراحی و پروتز دارد.

3 دانش آموز اصفهانی 
در  جایزه بنیاد البرز 

تجلیل شدند
مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه اصفهان 
گفت: سه نفر از دانش آموزان اصفهانی 
در همایــش پنجاه و هشــتمین جایزه 
بنیاد البرز که به صــورت همزمان در ۲۱ 
استان کشور برگزار شد، مورد تجلیل قرار 
گرفتند. بنیاد موقوفه البرز با هدف تجلیل 
از نخبگان دانشجویی و دانش آموزی در 

سازمان اوقاف به ثبت رسیده است. 

وز عکس ر



ووشوی اصفهان بر سکوی قهرمانی
سید محسن رناسی، رییس هیئت ورزش ووشو استان اصفهان اظهارداشت: امســال با تالش بی وفقه ملی پوشان و کادر ورزشی هیئت ووشو استان اصفهان 
توانستیم ۶۸ مدال مسابقات آسیایی را برای ورزش ووشو کشور به ارمغان بیاوریم.او افزود: هیئت ورزش ووشو استان اصفهان هم با محاسبات فعالیت ها، تالش 
ورزشکاران و نظم مدیریتی کادر فنی  برای ششمین سال متوالی در جایگاه نخست برترین هیئت ورزش ووشو کشور است.رییس هیئت ورزش ووشو استان 
اصفهان تاکید کرد: امسال بر خالف سال های گذشته با آنالیز کردن نفرات با استعداد در ورزش ووشو استان اصفهان توانستیم تعداد ملی پوشان این ورزش را 
با رشد ۲۰ درصدی از ۲۸ نفر به ۳۵ نفر افزایش دهیم.رناسی گفت: تیم بانوان ورزش ووشو استان اصفهان توانستند امسال در مسابقات کشوری مقام نخست 
و تیم اقایان در لیگ دسته دو توانستند مقام دوم این مسابقات را به دست آورند.او ادامه داد: در رابطه با روز جهانی ووشو با مشارکت شهرداری شهر اصفهان و 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی توانستیم  برنامه های فرهنگی از جمله طرح میثاق با شهدا و برگزاری مسابقات آنالین را در سطح ناحیه برگزار کنیم.رییس هیئت 
ورزش ووشو استان اصفهان اضافه کرد: از مهم ترین چالش های به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا در ورزش ووشو استان تعطیلی مجموعه های ورزشی و در 
نهایت کاهش ضعف بدنی ملی پوشان و ورزشکاران این حوزه است که در تالش هستیم تا با ارتباط بین مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان مکانی 

را که از نظر بهداشتی در وضع مطلوبی قرار دارد برای ورزشکاران مهیا سازیم.
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استقالل به استرا جریمه روزانه می دهد!
 اســتقالل بعد از حل و فصل ماجرای شــفر، باشــگاه پاختاکور )ســر پول رضایت نامه ایسما( 
و جپاروف کم کــم باید خود را برای غــول مرحله آخر آمــاده کند. جایی که پرونــده ۱/۶ میلیون 
یورویی اســتراماچونی در راه است و مســلما باشــگاه را با مخاطرات زیادی مواجه می کند.طبق 
شــنیده های ما به خاطر قراردادی که مســئوالن وقت باشــگاه با استراماچونی بســته بودند در 
حال حاضر جریمــه دیرکرد روزانه هم بــه ۶/۱ میلیون یوروی مورد ادعای اســتراماچونی اضافه 
می شــود و احتماال  اســتقالل باید نزدیک ۲ میلیون یورو بابت دو ســال کامل به مربی ایتالیایی 
بدهد.چندی قبل احمد ســعادتمند هم در مصاحبه خــود رقم ۲ میلیون یورو را بــر زبان آورده و 
 گفته بود ما بایــد چیزی نزدیک به ایــن مبلغ را به اســتراماچونی پرداخت کنیــم که پول خیلی

 زیادی است و...

حمله هافبک تیم ملی به عوامل حضور ویلموتس!
 هر بازیکنــی به نوعــی از دوران حضور ویلموتــس در تیم ملــی انتقادی می کنــد و حرف هایی 
می زند. این بار نوبت به ســعید عزت اللهی رســیده اســت. او در دوران حضور این مربی خیلی 
زود خط خورد و دیگر دعوت نشد. ســعید در پاسخ به این ســوال که آیا خوشحال هستی در آن 
زمان به تیم ملی دعوت نشــدی چون با ناکامی همراه بود، جواب می دهد: »خوشحال که قطعا 
نه. من هم اتفاقا دوســت داشــتم آن زمان در تیم ملی حضور داشــتم و می توانستم کمک کنم 
ولی ایشــان تصمیمات عجیب و غریب برای تیم ملی کم نگرفتند. از دعــوت نکردن من بگیرید 
و خط زدن جهانبخــش و چند بازیکن دیگــر تا فیلم هایی که با فدراســیون فوتبال ســر قرارداد 
بازی کردند. وقتــی این اتفاقات را می بینم با خودم می گویم بهشــت و جهنم همین دنیاســت. 
دیر یا زود دســت هر آدمی که بخواهد دروغ بگوید و دو دره بازی کند و ســر دیگران کاله بگذارد، 
رو می شــود! االن همه چهــره واقعی اینها را شــناخته انــد. همان هایی که بابت یــک برد بازی 
تدارکاتی از ویلموتــس تعریف و تمجید می کردنــد و حمایت می کردند االن کجا هســتند؟ االن 
 چرا نمی آیند دوباره از او حمایت کنند؟ چون فهمیدند که مســئولیتی بزرگ را به یک آدم کوچک 

سپرده بودند. «

پیشنهاد وسوسه انگیز پرسپولیس به علی کریمی
اعضای هیئت مدیره اســتقالل بعد از مذاکره با محمد نادری مدافع چپ تیم پرســپولیس با وی 
توافق کرده و در اقدامی عجوالنه و پیش از مکاتبه بــا تیم کورتریک بلژیک، اقدام به عقد قرارداد با 
وی و رســانه ای کردن این قرارداد کردند که این موضوع برای آنها تولید دردسر کرد.قرارداد آبی ها 
با محمد نادری نه تنها برای خودشان دردسر ایجاد کرد، بلکه باعث شد باشگاه پرسپولیس هم از 
سوی هوادارانش تحت فشار قرار گیرد و مدیران این باشــگاه را بر آن دارد تا در اقدامی مقابله به 

مثل گونه، به اردوی استقالل پاتک بزنند.
با اینکه ســرخ پوشــان هر ۷ ســهمیه لیگ برتری خود را جذب کرده اند، اما حاال آنها نیم نگاهی 
به جذب علی کریمی ســتاره تیم اســتقالل دارنــد که همچنــان از تمدید با این تیــم خودداری 
کرده اســت.در حالی که علــی کریمی در دو راهی بین ســپاهان و اســتقالل گیر کــرده و هنوز 
تصمیم نهایــی اش را نگرفتــه، پرســپولیس نیز با پیشــنهادی وسوســه انگیز ایــن بازیکن را 
دچار تردید کرده است.پرسپولیســی ها کــه مثل اســتقاللی ها مدیرعامل ندارنــد، می خواهند 
با جذب علی کریمی از فشــار هواداران خــود خارج شــده و ضربه محکمی در مقابل از دســت 
دادن نــادری، به رقیــب دیرینه خــود بزنند.علی کریمــی هم که قرار بود روز ســه شــنبه برای 
انجام مذاکرات نهایی به باشــگاه اســتقالل بــرود پس از دریافت این پیشــنهاد در چرخشــی 
 عجیب ترجیح داد فعال پاســخ تماس های اســتقاللی ها را هم ندهد و منتظــر اتفاقات روزهای 

آینده باشد.

بازتاب گسترده خبر محرومیت آذری در فضای مجازی؛

حکم دردسرساز برای  فدراسیون فوتبال

خبر محرومیت سعید آذری دیروز روی   سمیه مصور
خروجی رســانه هــا قرار گرفــت. عضو 
مجمع فدارســیون فوتبال با حکم کمیته اخالق از انجام فعالیت های 
فوتبالی تا اطالع ثانوی محروم شــد، محرومیتی که گفته می شود به 
دلیل انتقاد های مدیر عامل باشــگاه فوالد خوزســتان از فدارسیون 

فوتبال صورت گرفته است.
 آذری که در صفحه اینســتاگرام بســیار فعال اســت، در چند سال 
گذشــته به روش های مختلف از مســئوالن اداره کننده فوتبال ایران 
انتقاد کرده و در روزی که هواداران اســتقالل مقابل مجلس شــورای 
اسالمی حاضر شدند، این حضور را ناشــی از بین رفتن اداره کنندگان 
 فوتبال دانســته و موقعیت را اینطور تشــبیه کرد که انــگار پدر فوتبال 
مرده است. این همان عبارتی است که احتماال باعث صدور یک حکم 
تعلیق موقت از سوی کمیته اخالق فدراسیون فوتبال ایران شده است. 
مدیر عامل فعلی باشگاه خوزســتان در اصل یک وزنه بردار است که 
فعالیت حرفه ای خود در فوتبال را از دو دهــه قبل آغاز  کرد ولی حاال 
بعد از این تجربه نزدیک به ۲۰ ساله، در فوتبال ایران از چنان اعتباری 
برخوردار اســت که خبر محرومیت موقتش بازتاب گسترده ای را در 

فضای مجازی به دنبال داشته است.

 آذری عمدتــا دوران مدیریت خود را در ذوب آهن طی کرد. باشــگاه 
ذوب آهن اغلب و در دوران غیبت او )به اســتثنای سالی که این تیم 
به فینال آســیا صعود کرد( آشــفته بوده و کمتر موفقیتی را به چشم 
دیده اســت. اما در دوران آذری ذوبی ها اغلب روزهــای خوبی را در 
لیگ پشــت ســر گذاشــتند، کما این که او بعد از ذوب آهن به فوالد 
رفته و در اولین ســال موفقیت خود را تکرار کرد و حاال این باشگاه با 
 زوج نکونام - آذری بی صبرانه منتظر شــروع لیگ در بیستمین دوره 

است. 
 با انتشار خبر  محرومیت مدیر عامل باشگاه فوالد خوزستان موجی از 
حمایت در فضای مجازی، نام آذری را در بر گرفت که مهم ترین آن ها 
اســتوری ها و متن های سه ستاره دهه گذشــته یعنی علی کریمی، 
فرهاد مجیدی و جواد نکونام  و البته دیگر بازیکنان و تعداد زیادی ار 

هواداران فوتبال در ایران بود. 
جواد نکونام ســرمربی تیم فوالد خوزســتان در صفحه اینســتاگرام 
خوددر این خصوص نوشت: » حتما این روزهای عجیب و غریب هم 
می گذرد و روزهای بهتری خواهد آمد.  روزهایی که تصمیم گیرندگان 
ورزش مملکت از ســعید آذری بــه خاطر خدمــات صادقانه اش به 
فوتبــال و ورزش کشــور تقدیر کنند. آینــدگان هم مثل مــا عملکرد 

ســعید آذری را می گذارند کنار عملکــرد دیگران و از خــود خواهند 
پرســید مگر چند نفر مثل او داشــتید که تالش کردید او را زیر سوال 
ببریــد؟  دادکان،آذرى و...   این روزها و این رای هــا می گذرد آقای 
آذری عزیز. رای عادالنه هم همان اســت که مردم می دهند. مردمی 
که در اهــواز و اصفهان و قائم شــهر و هر جــا که بوده اید، شــهادت 
 می دهند اگر فوتبال مملکت چند مدیر دیگر مثل شــما داشت، حال 

و روزش این نبود.«
حمایت از سعید آذری در حالی صورت گرفته است که در فوتبال ایران 
مدیری به ندرت مورد عالقه قرار می گیرد اما حاال این اتفاق برای مدیر 
عامل باشــگاه فوالد خوزستان رخ داده اســت. چیزی که شاید یک 
موقعیت رشک برانگیز برای مدیرانی باشد که در سال های اخیر به کار 

مشغول بوده و باوجود تالش، تحسینی را بر نیانگیخته اند .
 صفحه اینستاگرامی  ســعید آذری که مدت هاست در حالت پرایوت 
قرار دارد، با حدود ۵۰ هزار دنبال کننــده، او را تبدیل به یکی از محبوب 

ترین مدیران فوتبال در شبکه های اجتماعی کرده است.
آن چــه مســلم اســت که بــا  ایــن جــو حمایتــی شــدید چنین 
 حکمــی بــرای فدراســیون فوتبــال دردســر زیــادی را بــه وجود 

خواهد آورد.

علیرضا نادی که سابقه طوالنی در بازی برای تیم ملی 
والیبال دارد و در اوایل دوره والســکو هم کاپیتان تیم 
ملی بود، بعد از کنار رفتن از بازی های ملی، حاال چند 
سالی اســت در لیگ برتر هم حضور مستمری ندارد.

بعد از اینکه تیم شــهروند اراک منحل شــد، کاپیتان 
سابق تیم ملی در 4۰ ســالگی تصمیم گرفت به لیگ 
دســته اول کوچ کند. او قراردادش را با تیــم تازه وارد 
هوادار امضا کرده تا برای رســاندن ایــن تیم به لیگ 
برتر تالش کند. علیرضا نــادی درباره دلیل رفتنش به 
لیگ دســته اول والیبال گفت: متاسفانه با اینکه قرار 
بود با تیم های شهروند اراک و مریوان همکاری کنم، 
شرایط به خاطر برخی مشکالت مهیا نشد. نتوانستم 

در لیگ برتر بــازی کنم و چون می خواســتم والیبال 
را ادامه دهم، به لیگ دســته اول رفتم. البته با تیمی 
قرارداد بســتم که هدفش صعود به لیگ برتر است و 
وضعیت خوبی دارد. وی درباره اینکه بازیکنان مسن 
تر از او هم در لیگ برتر مشــغول بازی هستند، عنوان 
 کرد: شاید آن ها ارتباطاتشان از من قویتر است. واقعا 
نمی دانم دلیلش چیســت که علیرضا نــادی با این 
آمادگی نمی تواند در لیگ برتــر بازی کند. من همین 
حاال هم توانایی بازی کــردن در بهترین تیم لیگ برتر 
را دارم، اما شاید الزمه بازی کردن در لیگ برتر در سن 
و سال من، داشتن ارتباطات قوی است که من ندارم. 
کاپیتان سابق تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال 

که قصد ندارد به مربیگری ورود کند، گفت: اتفاقا قصد 
ورود به حوزه مربیگری را داشتم. با تیم شهروند اراک 
هم صحبت هایی کردم که به من گفتند اسپانسر بیاور! 
من هم گفتم اگر بخواهم اسپانسربیاورم که خودم در 
تهران تیم تشکیل می دهم. بعد هم که این تیم منحل 
شد. مشکلی وجود ندارد. فعال تمرکزم روی بازی کردن 
است و این توانایی را دارم که دوباره از صفر شروع کنم. 

نادی: 

می خواهم دوباره از صفر شروع کنم

خبر روز

شاهکار کاپیتان راموس علیه دومین شکست
 پس از شکست غیر منتظره مقابل شاختار دونتســک و البته پیروزی بزرگ در الکالسیکو مقابل 
بارسلونا، شــاگردان زیدان برای کسب نخســتین پیروزی اروپایی خود به آلمان سفر کردند تا در 
مقابل مونشن گالدباخ به میدان روند.به مانند دیدار هفته نخست مقابل شاختار، بازهم کهکشانی ها 
غافلگیر شدند و پیروزی دو گله گالدباخی ها تا دقیقه ۶۰، امیدها برای کسب اولین امتیاز رئال مادرید 
در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را به حداقل رســاند.اما ۱۰ دقیقه پایانی مسابقه برای شاگردان 
زیزو رویایی دنبال شد و ابتدا کریم بنزما توانست طلسم دروازه گالدباخ را بشکند و در ادامه، کاسمیرو 
در واپسین ثانیه های بازی کار را به تساوی کشاند تا از آلمان به مقصد اسپانیا زیدان و شاگردانش 
دست خالی سفر نکنند.هر چند کامبک رئالی ها ناکام ماند اما درخشش دو عنصر دفاعی این تیم 
در فرار از شکست فوق العاده بود؛ راموس که پایه گذار پیروزی تیمش در الکالسیکو بود، در واپسین 
لحظات پیش آمد روی سانتر واسکز توپ را برای کاسمیرو ساخت تا هافبک دفاعی برزیلی رئال 
گل تساوی را به ثمر برساند تا این چنین دو مهره کلیدی رئال در فاز دفاعی، ناجی زیدان و تیمشان 

در دومین دیدار فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا شوند.

مصدومیت فن دایک پلیسی شد؛

 بادیگارد برای پیکفورد
رســانه های انگلیســی گزارش دادند بعد از آنکه جردن پیکفورد، دروازه بــان اورتون چندین پیام 
تهدیدآمیز دریافت کرده و به قتل تهدید شده در حال حاضر چند بادیگارد از او و همسرش محافظت 
می کنند. پیکفورد در بازی تیمش مقابل لیورپول با خطایی شــدید روی ویرژیل فن دایک باعث 
مصدومیت شدید او شده و گفته می شود تهدیدهای او به همین علت بوده است.روزنامه دیلی میل 
به نقل از یکی از منبع خود نوشت جردن پیکفورد از میزان تهدیدهایی که بعد از دربی مرسی ساید 
مقابل لیورپول دریافت کرده شگفت زده شده اســت اما او قصد دارد هر طور شده خیالش از بابت 
امنیت خانواده مطمئن باشد و اجازه ندهد کوچکترین احتمال خطری برای آنها وجود داشته باشد.

بر اساس این گزارش پیکفورد از یک شرکت خصوصی تامین امنیت درخواست کرده محافظت از او و 
خانواده اش را به عهده بگیرد. در روزهای اخیر در اطراف خانه جردن پیکفورد در چشایر که او به همراه 
همسرش مگان و پسر یک ساله اش در آن زندگی می کند چند بادیگارد در حال نگهبانی و گشت زنی 
دیده شده اند.متخصصین امنیتی از پیکفورد و همسرش خواسته اند تا اطالع ثانوی از فعالیت در 
شبکه های اجتماعی خودداری کنند چون ممکن اســت به شکل ناخواسته مکان حضور خود را در 
این شبکه ها لو بدهند و شــدت تهدیدها علیه خود را باال ببرند.پلیس مرسی ساید هم در روزهای 
اخیر اعالم کرد تحقیقات درباره توییت هایی را آغاز کرده که پیکفورد و هم تیمی اش ریچارلیسون را 

هدف گرفته و آنها را به قتل تهدید کرده بودند.

سرمربی تیم فوتبال اینتر:

بر بازی سوار بودیم
سرمربی تیم فوتبال اینترپس از تساوی بدون گل شاگردانش در بازی سه شنبه شب در خانه شاختار 
دونتسک که دومین بازی بدون پیروزی متوالی نراتزوری در این فصل از لیگ قهرمانان اروپا بود، 
به خبرنگاران گفت: من فکر می کنم که این بازی جنبه های مثبتی داشــت. ما با انسجام و فشار 
مناسب بازی کردیم و تعهدی که بازیکنان نشان دادند هم رضایتبخش بود. ما بر بازی سوار بودیم و 
نمی توانم بگویم که بد شانس بودیم. موقعیت هایی هم برای گلزنی داشتیم و فکر می کنم که در هر 
دو نیمه بازی عملکرد خوبی داشــتیم. فراموش نکنید که شاختار قابلیت های فنی مهمی دارد، اما 
من متأسفم، چون حق مان بود که بازی را ببریم. با این حال ما در مسیر درستی قرار داریم و ذهنیت 
تیم مان هم خوب است.آنتونیو کونته افزود: بازیکنان ما یک سال است که در کنار هم بازی می کنند 

و در این مدت هم شناخت خوبی از یکدیگر پیدا کرده اند و اعتمادبه نفس شان باال رفته است.

فوتبال جهان

تعطیلی دور رفت لیگ 
والیبال یعنی مسخره شدن

سرمربی تیم والیبال سپاهان درباره برگزاری 
دور برگشــت رقابت های لیگ برتــر والیبال 
با روش VNL گفت: با شــیوه VNL موافق 
هستم. با توجه به تعداد پایین تیم ها تصورم 
بر ایــن بود اجــرای روش VNL ســخت و 
نشدنی باشــد. طبق برنامه ای که ارائه دادند 
کمی متعجب شــدم چرا که در یک هفته دو 
تیم یک بازی دارند، تیم های ۱۳ و ۱4 هفته 
نخست با یکدیگر بازی دارند و چهار تیم باالی 
جدول هفته نخســت باید با یکدیگر رقابت 
کنند و راه دیگری وجود ندارد. به همین دلیل 
تصورم این بود شیوه VNL نشدنی باشد اما 
همه تیم هــا موافقت کردنــد و بحثی در این 
زمینه نشــد.رحمان محمدی راد تاکید کرد: 
تمام تیم ها با تعداد زیاد مســابقات موافق 
بودند پس شیوه VNL پذیرفته شد. در حال 
حاضر بحث میزبان های هفته بســیار مهم 
است. شــهرهای اســتان هایی باید میزبان 
شوند که امکانات اسکان، هتل و سالن های 
استاندارد برگزاری مسابقات را داشته باشند. 
حداقل باید چهار رختکن برای چهار تیم وجود 
داشته باشد. امیدوارم این موارد در نظر گرفته 
شود و سپس میزبان انتخاب شود تا به حفظ 
سالمت تیم ها کمک شود.وی در ادامه اظهار 
داشت: امیدوارم در پایان خروجی خوبی از 
لیگ برتر داشته باشیم و اتفاق سال گذشته 
تکرار نشــود چرا که خروجی نداشتیم. شاید 
اگر تجربه حــال حاضر را داشــتیم به هیچ 
وجه مســابقات پارســال متوقف نمی شد و 
ممکن بود به تعویق می انداختیم که حداقل 
خانواده والیبال یک ســال بــدون خروجی 
نمی شد. امیدوارم این امر امسال محقق شود 
و درباره لیگ سال ۹۹ بتوانیم صحبت کنیم.

محمدی راد در پاسخ به این سوال که تیم های 
پایین جدول با توقف دور رفت موافق بودند 
نظر شما درباره این پیشــنهادات چیست؟ 
گفت: متاســفانه عنوان کردن این پیشنهاد 
هم پسندیده نبود. در شــان و منزلت لیگ و 
والیبال ایران نیست که هفت هفته برگزاری 

مسابقات را نادیده بگیریم و کنار بگذاریم.

حمایت از سعید آذری در حالی صورت گرفته است 
 که در فوتبال ایران مدیری به ندرت مورد عالقه قرار 
می گیرد اما حاال این اتفاق برای مدیر عامل باشگاه 
فوالد خوزستان رخ داده است. چیزی که شاید یک 
موقعیت رشک برانگیز برای مدیرانی باشد که در 

سال های اخیر به کار مشغول بوده اند

مستطیل سبز

وز عکس ر

جشن تولد دختر 
ایکاردی و واندا نارا

مائورو ایــکاردی، مهاجــم آرژانتینی 
پاریسن ژرمن که حاشیه های زیادی 
در سال های اخیر داشــته است، تولد 
4 ســالگی دخترش، ایسابال ایکاردی 
را جشــن گرفت. مائورو در سال ۲۰۱4 
با واندا نــارا ازدواج کــرد و دو فرزند با 

نام های ایسابال و فرانچسکا دارد. 
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رییس شورای استان اصفهان:

شوراها زمینه تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی 
را فراهم کنند

رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان در جلسه شورای اسالمی اســتان اصفهان که با محوریت 
بررسی مسائل آموزشی و پرورشی شهرستان ها برگزار شــد، اظهار کرد: شرایط کشور باعث شده تا 
آموزش دانش آموزان به صورت مجازی برگزار شود و این امر فشار و بار مضاعفی را بر معلمان و بر 
خانواده دانش آموزان وارد و مسائل آموزش و پرورش را پیچیده تر کرده است.عبدا...کیانی افزود: 
آموزش مسئله ای است که در هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی نباید و نمی تواند متوقف شود و بدون 
شک توسعه هر کشوری بدون توجه به آموزش امکان پذیر نیست.رییس شورای اسالمی استان 
اصفهان با بیان اینکه کشوری می تواند نگاهی امیدوار به آینده داشته باشد که برای آموزش کودکان و 
نوجوانان خود برنامه مناسب و مدون داشته باشد، افزود: هزینه در حوزه آموزش یک سرمایه گذاری 
بزرگ است که شاید زود بازده نباشد اما اثرات عمیق آن برای نسل های متوالی جامعه را به سوی 

سعادت و موفقیت هدایت می کند.
رییس شورای اسالمی استان اصفهان با تاکید بر اینکه اکنون به جای منابع زمینی و تعدد کارخانجات 
و کارگاه ها، نیروی انسانی آموزش دیده، کارآمد و امیدوار به آینده بزرگترین مزیت کشورها است، 
گفت: کشورهایی که امروزه سیر رشد و توسعه را با سرعت فراوان طی کردند در آغاز سرمایه مناسب، 
امکانات مالی و سرزمینی فراوان نداشتند اما نگاه امیدوار به آینده در کنار سرمایه گذاری در منابع 

انسانی از طریق آموزش و توجه به مدارس و دانشگاه ها آن ها را موفق کرده است.
رییس شورای اسالمی اســتان اصفهان گفت: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در مجلس 
مجددًا در دستور کار قرار گرفته که ضرورت دارد شورای عالی استان ها به طور دقیق آن را بررسی و 

همه شوراها با رایزنی با نمایندگان حوزه انتخابیه مقدمات تصویب آن را فراهم کنند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

نمایشگاه بزرگ اصفهان منبع تولید سرمایه می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اقتصاد شهری، نحوه توسعه اقتصادی و درآمدهای 
شهری، اظهار کرد: رونق اقتصادی شــهر مهم بوده و حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور شهرنشین 
هستند؛ از این میان حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور در کالنشهرها و شهرهای بزرگ زندگی می کنند 
و اصفهان نیز به عنوان یک کالنشهر، جمعیت زیادی را در خود جا داده است و از حدود پنج میلیون 
نفر اســتان اصفهان حدود دو میلیون نفر در شــهر اصفهان زندگی می کنند.علیرضا نصراصفهانی 
ادامه داد: توجه به اقتصاد شهری به عنوان شاخه ای از اقتصاد خرد حائز اهمیت است زیرا در آن به 
مسکن، ترابری، زیرساخت های مالی و فقر و حاشیه نشــینی که ممکن است در هر شهری وجود 
داشته باشد پرداخته می شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با توضیح اینکه یکی از مهم ترین 
مأموریت های مدیریت شهری توجه به اقتصاد شهر اســت، تصریح کرد: هر چقدر اقتصاد در شهر 
روان تر و پررونق تر باشد، میزان امید و اشتغال بیشتر شده و آسیب های اجتماعی کمتر خواهد بود 
و سالمت روحی و امید به آینده را در شهروندان افزایش می دهد. امور فرهنگی و سالمت شهر تحت 
تأثیر اقتصاد شهری قرار دارد و شهرهایی موفق هستند که اقتصاد جاری و پویا داشته باشند.وی با 
بیان اینکه نمایشگاه بزرگ اصفهان می تواند منبع تولید سرمایه بوده و اقتصاد شهر را تحت تأثیر قرار 
دهد، ادامه داد: از گوشه و کنار کشور افراد در رویدادهای این نمایشگاه شرکت خواهند کرد و صنوف 
مختلف شهر می توانند به واسطه آن منبع درآمد تولید کنند، همچنین جمعیتی که برای برپایی این 

نمایشگاه به اصفهان می آیند نیز بر اقتصاد شهری اصفهان تأثیرگذار خواهند بود.
وی گفت: بهره برداری از مرکــز همایش های بین المللی نیز به جهــت برگزاری همایش های ملی 
و بین المللی و برگزاری جشــنواره فیلم کودک در اصفهان می تواند تأثیر مثبتی در اقتصاد شهری 

اصفهان داشته باشد.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان:  

محله های کردآباد و سواردز بعد از 50 سال از بن بست خارج می شود

رضا اخوان ، مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان در شصت و ششمین 
نشست خبری از »سلســله نشست های سه شــنبه ها با رسانه« در 
گفتگوی آنالین با خبرنگاران و اصحاب رســانه اظهــار کرد: با توجه به 
شرایط خشکسالی سال های قبل وضعیت خاصی برای حوزه فضای 
سبز شهر اصفهان ایجاد شده بود اما تالش ها باعث شد نه تنها در حفظ 
و نگهداری فضای سبز اهتمام ویژه داشته باشیم بلکه به افزایش سرانه 
هم اقدام کردیم.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان 
رضا اخوان با اشــاره به اینکه نگهداری فضای سبز نیازمند تامین آب از 
حوزه های مختلف اســت که با بهره برداری از پساب جنوب و احداث 
تصفیه خانه و لوله گذاری متعدد این کار در حال انجام است، گفت: در 
حوزه گسترده ۷5۰۰ هکتار مساحت منطقه حدود 12 کیلومتر لوله گذاری 
و هفت هزار کیلومتر لوله گذاری برای آبرسانی قطره ای انجام می شود.   
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان تصریح کرد: تجهیزات و تاسیسات 
آبرسانی قطره ای با توجه به گذر زمان حدود ۷۰ درصد فرسوده شده بود 
که در طول سه سال گذشته ۴۰ درصد آن نوسازی و 1۰ کیلومتر آبرسانی 
با لوله های اینچ باال صورت گرفت تا در زمان خشکسالی برای آبرسانی 
از پساب و منابع آب در اختیار، مشکلی نداشــته باشیم.مدیر منطقه 
چهار شــهرداری اصفهان تصریح کرد: از پروژه های اصلی منطقه چهار 

تکمیل طرح های نیمه تمام باقی مانده از ســال های قبل به اهتمام 
شورای شهر و شــهرداری اســت که از مهم ترین آنها می توان به پروژه 
میدان شهدای هســته ای و خیابان های منتهی به آن اشاره کرد. وی 
افزود: تا پایان سال سال گذشــته، ۴۰ هزار مترمربع آزادسازی میدان 
شهدای هسته ای انجام شد و با اجرای خیابان سازی از سوی سازمان 
عمران، شب عید 99 پروژه تحویل شهروندان شــد. اخوان با اشاره به 
اینکه بیشــترین فعالیت عمرانی و انرژی و اعتبار منطقه در این پروژه 
صرف می شود، گفت: خیابان سلمان فارسی در اطراف میدان شهدای 
 هسته ای با ۷۰۰ متر طول و 6۰ متر عرض کامل اجرایی و روشنایی هم 

کامل شده است. 

خیابان های ارغوانیه و روشن دشت در دست آزادسازی است
وی با اشاره به احداث دو خیابان دیگر در اطراف این میدان، گفت: این 
خیابان ها در چند ماه آینده و با توجه به شــرایط اقتصادی تکمیل می 
شود.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان تصریح کرد: خیابان ارغوانیه 
تا تقاطع رضوان نیز در حال آزادســازی اســت و بخشــی توسط مواد 
قانونی 8 و 9 تا ماه آینده به اتمام می رســد که در آذرماه ماه عملیات 

اجرایی آغاز و تا اواخر سال به همه شهروندان تقدیم می شود. 

ساخت پروژه دو منظوره برای دسترسی به نمایشگاه و رینگ چهارم
 وی با بیان اینکه یکی از نیازهای اساســی شــهر اصفهان، نمایشگاه 
بین المللی به عنوان مرکز فعالیت های اقتصادی است که در محدوده 
منطقه چهار ظرف ماه آینده با محوریت شــرکت نمایشگاه و همکاری 
شهرداری منطقه ۴ بهره برداری می شود، گفت: شهرداری منطقه در 
این زمینه، آزادســازی و احداث دسترســی از تقاطع روشن دشت تا 
نمایشگاه و از خروجی نمایشــگاه تا بلوار رضوان را انجام داده است.

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث دسترسی 
نمایشــگاه یکی از الزامات بود که ۷۴ هزار مترمربع آزادســازی برای 
این کار صورت گرفت که پروژه ای دو منظوره برای دسترسی به رینگ 
چهارم و نمایشگاه به شمار می رود، افزود: همچنین احداث لوپ های 
غربی بلوار رضوان انجام شــده و روشــنایی هم ظرف چند روز آینده 
به پایان می رسد.وی با اشــاره به دیگر طرح های خدماتی در دست 
 ســاخت منطقه ۴ اظهار کرد: در ورودی خیابان مشــتاق و مجاور باغ 
گل ها یک سرویس بهداشتی با 2۴ چشــمه در مساحت ۴۰۰ متر و 
هزینه یک و نیم میلیارد تومان در حال احداث اســت و دو ماه آینده 
تکمیل می شود. اخوان افزود: همچنین ساخت سرویس بهداشتی 

پارک کردآباد به پایان رسیده است.
 به همین ترتیب آغاز عملیات ساخت ســرویس بهداشتی مجاور پل 
شهرســتان با برگزاری مناقصه در حال انجام اســت.وی با اشاره به 
مســاحت 3۴۰۰ هکتاری پارک طبیعی شــرق اصفهان تصریح کرد: 
2۴۰۰ هکتار از این پارک در محدوده منطقه چهار واقع شــده اســت 
که عاله بر نگهداری پارک شرق در راستای توســعه فضای فرهنگی، 
گردشگری و رفاهی فاز اول پردیس اشراق در سال 98 اقدام شد و فاز 
دو در حال تکمیل طراحی است.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان 
افزود: توجه به زیرســاخت ها در منطقه مورد تاکید ما بوده است در 
همین راستا با نیازســنجی، در محدوده محله های کردآباد و سواردز 
بعد از 5۰ سال اقدام به ایجاد دسترسی کردیم تا این محله ها که در بن 
بست بود، از این وضعیت نجات یابد. وی بیان کرد: در این راستا اقدام 
به طراحی دسترسی از انتهای خیابان عالمه امینی و شهرک پردیس 
کردیم که کردآباد و سواردز از بن بست خارج شود؛ البته به علت اینکه 
بخش عمده ای از مســیر در حریم قرار گرفته نیاز بــه مجوز از طریق 
مراجع باالدستی داشته اســت که برای این کار از طریق شورای عالی 
شهرسازی و معماری، مصوبات در حال اخذ است و بعد از تشریفات 
قانونی آزادسازی این دسترسی شروع و سال آینده عملیات عمرانی 

آغاز می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل بار درون شهری 
شهرداری اصفهان در نشستی با مدیر عامل سازمان 
مدیریت پســماند اظهار کرد: حفظ زیرساخت های 
شهری، رعایت مســائل زیســت محیطی و دفن 
هدفمند نخاله حاصل از پروژه های شهری همواره 
مورد تاکید بوده اســت که مقوله حمل ایمن نیز از 
مســائل مهم مد نظر مدیریت شهری است.مجید 
طهماســبی ضمن تشــریح فناوری ســامانه های 
هوشــمند موجود در ســازمان از جمله سیســتم 
توزین هوشمند WIM، ســامانه حمل بار و سامانه 
باریار، تصریح کرد: سازمان حمل بار درون شهری 

برای قراردادن تکنولوژی و نرم افزارهای موجود در 
اختیار سازمان پسماند جهت تسریع اجرای سامانه 
هوشمند دفع پســماندهای ســاختمانی آمادگی 

کامل دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل بار درون شهری 
شهرداری اصفهان در تشــریح قابلیت های سامانه 
حمل بار گفت: این ســامانه بانــک اطالعاتی قوی 
از مشــخصات خودروها و راهبران تحت پوشــش 
شــرکت ها دارد. از جمله مزیت هــای این نرم افزار 
می توان به ســادگی اســتفاده، دریافت بارنامه به 
صــورت الکترونیکی و بیمه شــدن بــار در صورت 
درخواست صاحب بار و مشخص بودن تعرفه حمل 
بر اساس مصوبات شــورای اسالمی شــهر اشاره 
کرد.وی خاطرنشــان کــرد: صدور مجوز بر بســتر 
نرم افزار باریار ۷2۴ با هدف نیل به شــهر هوشمند، 

ایجاد شــفافیت، ارتقای کیفیت ارائــه خدمات در 
 جهت رعایت حداکثری حقوق شــهروندی شروع

 شده است.
طهماســبی تاکید کرد: داشــتن نگــرش جامع بر 
برنامه ریزی سیستم حمل و نقل بار در شهر اصفهان، 
نیازمند مطالعــه دقیق و عمیــق وضعیت موجود 
جابجایی کاال در شــبکه معابر شهر، تشکیل پایگاه 
جامع داده های اطالعاتی مربوط به حمل و نقل بار و 
تبیین مسائل و مشکالت موجود در این زمینه است.
رحیم محمــدی، مدیــر عامل ســازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری اصفهان در این دیدار بر لزوم 
تعامل حداکثــری مابین ســازمان ها تاکید کرد و 
استفاده از سامانه های سازمان بار را موجب تسریع 
ســاماندهی دفن نخاله های ساختمانی به صورت 

هوشمند دانست.

اشتراک زیرساخت ها برای پیشبرد اهداف مشترک 
سازمان  حمل بار  و پسماند

سنگ اندازی مناقصه بر روندکار؛

جزئیات تازه از مرمت ترک دوم گنبد مسجد شیخ لطف ا...
طی یکسال گذشته یکی از پرحاشیه ترین اتفاقات میراثی اصفهان، مرمت ترک اول گنبد مسجد 
شیخ لطف ا... بود. مرمتی که در آبان ماه سال گذشــته پرده از آن برداشته شد و به دلیل اختالف 
رنگ ترک مرمت شده با دیگر بخش ها حواشی بسیاری داشت.البته در همان زمان هم بسیاری 
از کارشناســان این تغییر رنگ را به دلیل استفاده از همان کاشــی های صفوی و انجام عملیات 
پاکسازی و بندکشی طبیعی دانستند؛ اما چند کارشناس میراث فرهنگی این مرمت را غیراصولی 
دانستند. با این حال جلســات متعددی با گروه های مختلف برگزار شد و حتی بحث مرمت گنبد 
مسجد شیخ لطف ا... به شورای عالی میراث فرهنگی به ریاســت معاون اول رییس جمهور نیز 

رسید. 
در همــان زمــان بحث هــای بســیاری در مــورد مرمتگــر گنبــد و نحــوه انتخــاب آن 
شــکل گرفــت و چنــد تــن از افــراد ادعــا کردنــد کــه در مناقصــه مرمــت گنبــد شــیخ 
لطف ا... پیروز شــدند امــا پایگاه جهانــی میدان نقــش جهان عملیــات مرمت را بــه پیمان 
کار دیگری داده اســت. ایــن اظهارنظرها باعث شــد تا این ســوال پیش بیاید کــه آیا مرمتگر 
 اثر مهــم و منحصربه فردی مانند مســجد شــیخ لطــف ا... بایــد از طریق برگــزاری مناقصه

 مشخص شود.
اکنون نزدیک به یک سال از حواشی مرمت ترک اول گنبد مسجد شیخ لطف ا... می گذرد و طبق 
اعالم مســئوالن میراث فرهنگی اصفهان مرمت ترک دوم گنبد باید خیلی زودتر آغاز می شــد. 
همچنین یکی از مهم ترین تغییرات در روند مرمت گنبد مســجد شیخ لطف ا... ایجاد یک کمیته 
راهبردی متشکل از چند کارشــناس با تخصص های مختلف از جمله باستان شناسی، مرمت و 

معماری بود.
پیش تر فریــدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان اعالم کــرده بود که هرگونه 
تصمیم گیری درباره مرمت ترک دوم گنبد مســجد شــیخ لطف ا... بر عهده این شورای راهبردی 
است؛ او 12 خردادماه سال جاری در گفت وگویی با خبرگزاری ایمنا گفته بود: »روند مرمت ترک 
دوم مسجد شــیخ لطف ا... نســبت به ترک اول تغییری پیدا نکرده و تنها یک شورای راهبردی 
تشکیل شــده که بر کار نظارت دارد ضمن اینکه تمام تصمیمات حتی انتخاب مرمتگر با آن شورا 
است.«اما حاال خبر می رسد که تشریفات اداری و ثبت مناقصه باید برای مرمت ترک دوم مسجد 
شیخ لطف ا... انجام می شود. علیرضا جعفری زند، باستان شناس و عضو شورای راهبردی ناظر 
بر مرمت گنبد شــیخ لطف ا... در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: به پایگاه جهانی میدان نقش 
جهان اعالم شــده که باید آگهی مناقصه برای مرمت ترک دوم منتشر شــده و پیمانکارها در این 

مناقصه شرکت کنند.
 وضعیت ترک های مرمت نشده گنبد بسیار حساس و خطرناک است، زیرا تمام کاشی ها از جای 
خود بلند شده و فواصل بین آن ها باز است؛ در این شــرایط بارندگی تأثیرگذار بسیاری زیادی بر 
وضعیت گنبد خواهد گذاشت.او ادامه می دهد: این روند برای مرمت یک اثر تاریخی به هیچ عنوان 
صحیح نیست، آگهی مناقصه یعنی کسی که قیمت کمتری پیشنهاد می دهد کار را انجام دهد. در 
صورتی که گنبد مسجد شیخ لطف ا... بسیار خاص است و نمی شود به این شکل عملیات مرمت 
را انجام داد. برای این کار باید ترک تشــریفات صورت بگیرد.جعفری زند با بیان اینکه »در حال 
حاضر عملیات مرمتی ترک دوم گنبد مسجد شــیخ لطف ا... متوقف است و گنبد به همان شکل 
باقی مانده است«، توضیح می دهد: مشکل بزرگ سر راه مســئله مناقصه است، یک نفر کاری 
روی گنبد انجام داده و تجربه کار را نیز کسب کرده است اگر این شورای راهبردی برکار آن نظارت 
داشته باشد و راهنمایی کند، بســیار بهتر اســت تا اینکه با تیمی جدید کار مرمت آغاز شود.این 
باستان شناس تاکید می کند: یک مبتدی هم می تواند با قیمت پایین در مناقصه شرکت کرده و 
 در آن پیروز شود، اما مگر می شود چنین مرمتی بر روی گنبد چند صد ساله مسجد شیخ لطف ا... 

انجام داد؟

شورا

خبر روزگزارش

مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان: 

امکان آبیاری فضای سبز 
 منطقه 14 با پساب 
تصفیه خانه شمال 

مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان با اشاره به 
اجرای پروژه های عمرانی متعدد در منطقه 
1۴ شــهر اصفهان اظهار کرد: یکی از نیازهای 
مهم در این منطقه احداث ورزشگاه بود که در 
همین راستا ورزشگاه رستم در محله ارزنان 
در حال ساخت اســت. علی شمسی افزود: 
این ورزشگاه در زمینی به مساحت یک هزار 
و ۷5۰ مترمربع در حال ســاخت اســت که 
یک هزار و ۴۰۰ مترمربــع از آن برای احداث 
سالن توپی سرپوشیده و ایروبیک و مابقی 
برای فضــای اداری و آموزشــی اختصاص 
یافته اســت.  مدیر منطقه 1۴ شهر اصفهان 
ادامه داد: این طرح هــم اکنون دارای بیش 
 از 98 درصــد پیشــرفت فیزیکی اســت که 
بخش هایی از اقدامات برای تجهیز ورزشگاه 

باقی مانده است.
وی با اشــاره به اینکه این طرح در 22 بهمن 
ســال 9۷ کلنــگ زنی شــد، گفــت: برای 
آزادســازی، احداث و تجهیز ورزشگاه رستم 
حدود 1۴ میلیارد تومان اعتبار صرف شــده 
اســت که به زودی بهره برداری می شــود.  
شمسی با اشــاره به اینکه ورزشگاه سهراب 
 در محله عمان ســامانی نیز یکــی دیگر از 
طرح های ورزشی منطقه است که در زمین به 
متراژ یک هزار و 3۰۰ مترمربع در حال ساخت 
است، گفت: این ورزشــگاه دارای دو سالن 

ورزشی غیرتوپی و رزمی است.
 مدیر منطقه 1۴ شــهر اصفهان با بیان اینکه 
یکی دیگر از طرح های مهــم منطقه 1۴ که 
کارکرد محیــط زیســتی دارد، احداث خط 
انتقال پساب از تصفیه خانه شمال اصفهان 
تا میدان شهدای ورزشــگاه است، تصریح 
کــرد: عملیات احداث این خــط لوله، اوایل 
سال 98 آغاز شــد و ابتدای شهریور امسال 
هم به پایان رسید.وی بیان کرد: با استفاده از 
پساب تصفیه خانه شمال، فضای سبز منطقه 

1۴ آبیاری می شود.   

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 1032750

1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :
)https://etend.setadiran.ir(

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ســاعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/۰8/۰۷ 
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1399/۰8/12
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز یکشنبه مورخ 1399/۰8/25

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/۰8/26 در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 2- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 
توسط نظام فنی و اجرایی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرایی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشــد. در غیر این صورت  

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره IR 26۰1۰۰۰۰۴۰61۰۴21۰۷6۷۰2۴2 نزد بانک مرکزی ایران به نام منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشنهادی بر اســاس بخشنامه به شماره 

9۴/158۷6۴ مورخ 139۴/۰۷/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
۷- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت 
انجام کار 

)ماه(
مبلغ برآورد مبنای برآورد

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1
اجرای پخش سیالب حوضه آبخیز 

آبخوان  )شماره نیاز در سامانه 
ستاد: 2۰99۰۰3۴5۷۰۰۰۰2۴(

شهرستان 
کاشان

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

29/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰1/۴55/۰۰۰/۰۰۰
5 آب برای 
اشخاص 
حقوقی

2
اجرای چکدم های سنگی مالتی و 

گابیون حوضه آبخیز قمصر )شماره نیاز 
در سامانه ستاد: 2۰99۰۰3۴5۷۰۰۰۰25(

شهرستان 
کاشان

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

1۷/۰1۷/۰۰۰/۰۰۰85۰/85۰/۰۰۰
5 آب برای 
اشخاص 
حقوقی

نوبت دوم
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اواسط ماه نوامبر سال گذشــته میالدی، اپیدمی ویروس 
کووید - 1۹ در شــهر ووهــان در مرکز چیــن کلید خورد. 
ویروســی که عملکــردش، باعث غافلگیری ذهن بشــر 
شد. طولی نکشــید که سازمان بهداشــت جهانی با توجه 
به گســترش این بیماری حالت »اضطرار سالمت عمومی 
بین المللی« در جهان را اعالم کرد و بسیار سریع تر از آنچه 
تصور می شد کشور ها و ملت ها درگیر شدند. سرعت و شدت 
این اپیدمی به حدی است که هنوز بشــر نتوانسته خود را 
با چالش های جدید وفق دهد و از طرف دیگر متأســفانه 
مدت هاست بخش عمده اخبار ناخوشــایند است. گاهی 
رخداد ها به گونه ای است که قسمتی از روزمرگی ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد. حال ما با رویدادی مواجه هســتیم که 
کل زندگی را به معنای واقعی دســت خــوش تغییر کرده 
اســت.البته اولین باری نیست که انســان با یک مسئله 
پیچیده دســت و پنجه نرم می کند و قطعــًا آخرین بار هم 
نخواهد بود. همیشــه وقتی بنا باشــد مانعی را پشت سر 
بگذاریــم نیاز به زمــان داریم و حاال بیــش از پیش ابهام 
از آنچــه در آینده نتیجــه بخش خواهد بــود، وجود دارد.

قطعًا این اتفاق طبق میل هیچ کدام مان نیســت! اما چه 
بخواهیــم و چه نخواهیــم در حال حاضر همگــی در این 

مقطع یــک دغدغه مشــترک داریم و چــاره ای جز صبر 
نیســت. تقریبًا خیلــی از حــوادث زندگی را مــا انتخاب 
نمی کنیم، ولی می توانیم انتخاب کنیــم که چطور از زمان 
به نحــو مطلوب و به نفع خــود و دیگران اســتفاده کنیم. 
 بیایید نگاهی کلی به برخی از واکنش های بعد این رویداد 

داشته باشیم.
 گذر از سه گانه »بی توجهی، شوخی، نگرانی«

در ابتدا بســیاری از ما با بی توجهی خبر ها را فقط شنیدیم؛ 
یعنی روی موضــوع تمرکز نکردیم، زیرا ذهن انســان گاه 
مایل است آنچه باعث نگرانی می شود را از محدوده آگاهی 
دورنگاه دارد. ایــن عمل به کاهش اســترس می انجامد، 
ســپس صفحات مجازی پر شــد از لطیفه های مختلف. 
این کار هم، نوعی واکنش روانی اســت برای کم شدن بار 
هیجان منفی از شــنیدن خبر های ناخوشــایند. )البته در 
نظر داشته باشیم هر نوع شــوخ طبعی در وخامت اوضاع 
پسندیده نیســت( و در ادامه انواع اطالع رســانی ها، چه 
صحیح، چه اشتباه از منابع نامطمئن و در این میان ادامه 
روند و افزایش اپیدمی.اینجا مقطعــی بود که دیگر اخبار 
مهم دنیا نگران کننده بود و به دنبال آن واکنش ها بیش تر 
شد، هیجان ها با بار منفی زیاد شــدند و ترس حاکم شد، 

بنابراین رفتار ها با مشخصه ای از همین هیجان ها بروز پیدا 
کردند. مثل استرس، وسواس، ناامیدی، احساس ناامنی 
و بی تفاوتی و... عامل مشترک پس هر یک از این رفتار ها 
»ترس از آینده« اســت. اینکه ما نمی دانیم قرار است چه 

اتفاقی بیفتد.
 نمی دانیم کی و چه وقت اوضاع به چه نحوی پیش خواهد 
رفت. بله! درست است، این روند نگران کننده است. هر چند 
که تاریخ سر گذشت، بشر مشخص کرده بهره گیری از خرد، 
با یاری خدا همیشه یاری رسان انسان در غلبه بر مشکالت 

بوده. پس امیدواریم. اما چه باید کرد؟
بهتر است تمرکز و انرژی خود را به روی مسائلی که تحت 
کنترل ما بوده و می توانیم به شکل مؤثر ایفای نقش کنیم 
بگذاریم، اما آنچه در حیطه اختیار و الزام برای این دوره از 
زندگی ماست: از بعد جسمانی توجه به هشدار ها و قوانین 
مرتبط سازمان بهداشــت جهانی و وزارت بهداشت کشور و 
پیگیری اخبار در حد لزوم برای آگاه شدن در حد نیاز از آنچه 
در این محدوده رخ می دهد. امــا از لحاظ روانی، پرواضح 
اســت که مثل همیشــه بازتاب افکارمــان، در وهله اول 
 تعیین کننده »حال« خودمان و بعد دامن گیر افراد خانواده

 می شود. 

آشپزی

کوبیده مرغ تابه ای 
مواد الزم: سینه مرغ چرخ شده 500 گرم، زرده تخم مرغ 1 عدد، نمک 1 

قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری،پرک فلفل چیلی یا پودر فلفل 
قرمز 1 قاشق چایخوری،پودر زنجبیل 1/2 قاشق چایخوری،گشنیز خرد شده 2 قاشق 

غذاخوری، فلفل سبز تند خرد شده 1 قاشق غذاخوری،آبلیمو 2 قاشق غذاخوری، سیر رنده 
شده 2 حبه،پیاز رنده شده و آب گرفته 1 عدد،کره 30 گرم،زعفران دم کرده 2 قاشق غذاخوری

طرز تهیه: داخل ظرف مناسب مرغ، زرده تخم مرغ، فلفل سبز، گشنیز، سیر 
و پیاز، نمک و ادویه جات و آبلیمو را مخلوط کرده و ورز دهید تا چسبندگی پیدا 

کنند. روی ظرف را بپوشانید و یک ساعت داخل یخچال استراحت دهید . سپس 
مواد را به سیخ چوبی بکشید و دوباره 15 دقیقه داخل یخچال قرار دهید. 

کباب  ها را داخل تابه ای که کمی چرب کرده اید، سرخ کنید و در حال سرخ شدن کره آب 
شده و زعفران را مخلوط کرده و با قلمو روی کباب ها بمالید. بعد از آن که هر دو طرف 

کوبیده مرغ تابه ای سرخ شد، آن را در ظرف مورد نظر خود سرو کنید.
نکات کلیدی : می توانید به جای چرخ کردن مرغ با پیاز، آن ها را داخل غذاساز یا 

مخلوط کن نیز بریزید. می توانید از ترکیب گوشت مرغ و بوقلمون استفاده 
کنید.کوبیده مرغ تابه ای را می توانید عالوه بر سینه، با ران مرغ 

نیز درست کنید. درست کردن این غذا با سینه 
مرغ سفت تر خواهد شد. 

برای گذر از بحران کرونا چگونه رفتار کنیم؟

 تصویربرداری »اعالمیه« به 
پایان رسید

بازگشت ستاره »بریکینگ بد« با یک 
سریال تلویزیونی

تصویربرداری فیلم کوتاه »اعالمیه« به کارگردانی معین ضرابی 
و تهیه کنندگی سهیال گلستانی به پایان رسید.این فیلم که به 
نویسندگی معین ضرابی و بر اساس طرحی از تایماز رضوانی 
نوشته شده، داستان امیرحسن روحانی جوانی را روایت می کند که 
ناخواسته مجبور به برگزاری مراسم ختم آشنایی می شود که مدت ها 
از او بی خبر مانده  است.

برایان کرانســتون بازیگر برنده شــش جایزه امی که بیشــتر برای 
بازی در سریال محبوب »بریکینگ بد« شناخته می شود دوباره به 
تلویزیون برخواهد گشت.این مینی سریال 10 قسمتی توسط رابرت 
و میشل کینگ ساخته شده است.در خالصه داستان سریال »افتخار 
شما« آمده است: زندگی دسیاتو که قاضی محترمی است بعد از دست 
داشتن پسرش در یک تصادف دگرگون می شود و ...

اولین نشست کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان، شنبه سوم 
آبان ماه با حضور مرتضی یزدخواســتی و مهرداد توالئیان از اعضای هیات 
مدیره شرکت، مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع و مدیران 
بخش های بهره برداری همزمان با جلسه دیســپاچری در سالن جلسات 
معاونت بهره برداری برگزار شــد.مرتضی یزدخواســتی عضو هیات مدیره 
شرکت و رییس کمیته طرح های ارزش افزا در ســازمان گفت: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشور بعد از گذشت نیم قرن از 
فعالیت خود با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، امکانات، تجهیزات، دانش 
و تجربه نقش بی بدیلی در ســازندگی صنایع مختلف داشته است که این 

مهم بر کسی پوشیده است.
وی افزود: این کارخانه عظیم، قابلیت های بسیار فراوانی دارد که می توان 
با تعریف پروژه های مختلف و ســپس اولویت بنــدی آنها به کمک نیروی 
انسانی بخش ها  از محل هم افزایی ایجاد شده سازمان را به سمت ارزش 

آفرینی بیشتر سوق داد.
رییس کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه 
این نشست ها در بخش های مختلف برگزار می شود، تصریح کرد: در راستا 
از مدیران بخش های مختلف تقاضا داریم با توجه به حیطه فعالیت، پروژه 
هایی که  می توانند در زمان کوتاه ارزش آفرینی باالیی را برای سازمان در پی 
داشته باشند بر اساس دســتور العملی که تدوین شده است، اولویت بندی 
نمایند تا در  نشست های تعاملی این پروژه ها مورد بررسی قرار گیرند و سیر 

تکاملی آنها جهت حصول نتیجه دنبال شود.
مهرداد توالئیان عضو هیات مدیره شــرکت و معاون بهره برداری نیز ضمن 
تشکر از بخش های مختلف که در راستای تحقق اهداف کارخانه به ویژه در 
شرایط تحریم فعلی تالش می کنند، گفت: جنس کار و فعالیت در حوزه بهره 

برداری متفاوت از بخش های دیگر اســت و این موضوع سبب شده پروژه 
های متنوعی در معاونت بهره برداری کارخانه طی دوره های مختلف تعریف 
شــود که ثمرات قابل توجهی نیز در پی داشته اســت.وی خاطر نشان کرد: 
تشــکیل کمیته  طرح های ارزش افزا به صورت واحد و منسجم در سازمان 
، فرصت بسیار مغتنمی است که بخش های مختلف پروژه های خود را در 
این قالب تعریف کنند و بتوانند در راستای رشــد و اعتالی کارخانه بیش از 
پیش به سهم خود نقش آفرین باشند. در ابتدای این نشست مرتضی ربانی 
مدیر مهندسی صنایع شرکت نیز گفت : در ســند چشم انداز شرکت عنوان 
شده است ) ذوب آهن اصفهان، پیشــتاز در تولید مقاطع طویل فوالدی در 
خاورمیانه با سرآمدی،کیفیت، ســودآوری و برند معتبر در بازارهای داخلی 
و خارجی( این رسالت بسیار مهم با تشکیل کمیته طرح های ارزش افزا در 
سازمان موقعیت بسیار خوبی را فراهم می آورد تا همه بخش های سازمان 
بیش از گذشته در ارزش آفرینی کارخانه سهیم شوند و از نتایج حاصله بهره 
مندگردند.وی افزود: پروژه هایی که در این راستا بخش های مختلف شرکت 

می توانند تعریف کنند، به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : الف( 
پروژه هایی از از ابتدا تا انتها توســط بخش مربوطه قابل اجرا هستند، ب ( 
پروژه هایی که با همکاری بخش و سایر قسمت های کارخانه اجرا می شوند، 

ج( پروژه هایی که به پیمانکاران سپرده می شوند. 
در این تقســیم بندی،پروژه هایی که در گروه اول قرار می گیرند در اولویت 
می باشند و در مرحله بعد بر اساس منابع اقتصادی و سهولت در اجرا پس 
از نظر مدیر و معــاون بخش مربوطه در کمیته طرح هــای ارزش افزا مورد 
بررســی قرار می گیرند و فرآیند اجرایی شدن آنها آغاز می شود.شایان ذکر 
است در این نشســت مدیران حوزه بهره برداری نیز دیدگاه های خود را در 

این خصوص عنوان نمودند.

70 درصد مصارف گاز در استان اصفهان در واحدهای  صنعتی-تولیدی و 
نیروگاهی، 20 درصد در بخش خانگی، حدود 5 درصد در بخش سی ان 
جی و بقیه در بخش های تجاری مصرف می شود. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی با اشاره به میزان مصرف گاز 
در سطح استان که به طور متوسط ساالنه حدود 21میلیارد متر مکعب است، 
افزود: میزان مصرف بخش خانگی در زمستان افزایش زیادی خواهد داشت.

مهندس علوی، تصریح کرد: با سردتر شدن هوا ، افزایش بیش از 10 درصدی 
مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بویژه در بخش خانگی را شاهد 
بودیم لذا با توجه به تداوم مصرف صنایع، اگر مصرف بهینه گاز نداشته باشیم 
با توجه به اینکه اولویت با بخش خانگی است، احتمال اعمال محدودیت 
مصرف در برخی صنایع پرمصرف وجود دارد.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، همچنین با تاکید بر ضرورت رعایت مباحث ایمنی، اظهار داشت: 
در این فصل که آغاز بکارگیری وسایل گازسوز است، مشترکین عزیز باید 
نهایت دقت را در مباحث فنی و ایمنی در نظر بگیرند و در صورت نداشتن 
آگاهی الزم از کارشناسان شرکت گاز مشاوره بگیرند. مدیر عامل شرکت 
گاز استان اصفهان، گفت: هفته  گذشته که با کاهش دمای هوا مواجه 
شدیم، مصرف گاز طبیعی استان به 65 میلیون مترمکعب رسید، در حالی 
که در اوج سرمای زمستان سال گذشته، مصرف گاز استان اصفهان به 71 
میلیون مترمکعب رسید.وی، اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز با سرمای 
 شدید فاصله داریم بنابراین مصرف بهینه گاز طبیعی اجتناب ناپذیر و 

ضروری است.

تغییر نوع سوخت صنایع برابر است با افزایش میزان آلودگی 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به تعدد نیروگاه ها و صنایع  
مختلف در سطح استان، گفت: به عنوان مثال مجتمع فوالد مبارکه، ذوب آهن، 
سیمان سپاهان، پاالیشگاه و نیروگاه های اصفهان و... جزو مصرف کنندگان 
عمده گاز هستند که نباید در فصل سرد نسبت به تغییر سوخت آنها اقدام شود 
و این زمانی مفید است که همه مصرف کنندگان مصرف بهینه را مورد توجه قرار 
دهند.  مهندس علوی، تاکیدکرد: از مشترکین عزیز تقاضا داریم نهایت صرفه 
جویی و مصرف بهینه گاز طبیعی را داشته باشند و این به معنی مصرف منطقی 
و مورد نیاز واقعی آنهاست. علوی، از متولیان و مسئوالن مساجد، مدارس و 

ادارات تقاضا کرد تا نیم ساعت قبل از تعطیلی حتما سیستم های گرمایشی 
خود را خاموش کنند و اجازه ندهند در زمان شب این وسایل روشن باشند، چرا 
که حجم باالیی انرژی مصرف می شود.وی، با اشاره به منطقه شرق استان 
اصفهان  که اخیرا از نعمت گاز طبیعی به صورت گاز فشرده)CNG( بهره مند 
شده اند، گفت: در این مناطق ناچاریم با فشرده کردن گاز و حمل آن به فاصله 
بیش از250 کیلومتر، گاز طبیعی را به حدود 7 نقطه شرق استان منتقل کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد: این گاز به سختی فشرده و 
به این مناطق حمل می شود، بنابراین از اهالی شرق استان تقاضا داریم تا در 
مصرف گاز دقت بیشتری داشته باشند، چرا که اگر مصرف بهینه در این مناطق 
 نداشته باشیم، احتمال قطع جریان گاز وجود دارد و امسال گاز را باید بهینه 

مصرف کنیم.

مصرف بهینه گاز به معنای مصرف نکردن نیست
مهندس علوی، با بیان اینکه مصرف بهینه گاز به معنای مصرف نکردن نیست، 
بیان داشت: باید سیستم گرمایشی منازل و اتاق هایی که در آن حضور نداریم 
را خاموش کنیم و حتی االمکان در مواقعی که در منزل نیستم؛ دمای بخاری 
و یا سیستم های گرمایشی را کم کرده و در حد دمای رفاه)18-21 درجه 
سانتیگراد( نگه داریم.علوی، با بیان اینکه استان اصفهان به شدت توسعه 
یافته و حجم مصرف گاز افزایش یافته است، گفت: تمام 110 شهر استان 
اصفهان از گازطبیعی بهره مند هستند و با توجه به اینکه استان در مسیر 
خطوط گاز است، با این حال اجازه هر میزان مصرف به استان داده نمی شود، 
چراکه این خطوط گاز سراسری است و تمام کشور باید از گاز بهره مند شوند 
و طبیعی است که وقتی در نقاط دورافتاده افت فشار گاز داریم، باید مصرف 
گاز را اجبارًا کاهش دهیم.وی  با بیان اینکه افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی موجب فشار بی حد به صنایع و یا حتی تغییر سوخت در برخی مواقع 
می شود، تصریح کرد: به طور قطع تغییر به سمت استفاده از سوخت دوم 
 گرفتاری های خاص خود را دارد، از سوی دیگر سوخت های فسیلی، آلودگی 

باالیی دارند.

اجرای طرح بهینه سازی موتورخانه ها بخش خانگی
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه با توجه به افزایش باالی 
مصرف گاز طبیعی، شرکت ملی گاز ایران برای نخستین بار تصمیم به بررسی 
و کنترل موتورخانه ها در بخش خانگی و تجاری کرده است، گفت: شرکت 
گاز در بخش خانگی و تجاری به صورت رایگان به دنبال کنترل موتورخانه ها 
است، بنابراین دارندگان موتورخانه ها می توانند به سایت www.Nigc.ir و یا 
لینک goc.nigc.ir  مراجعه کنند. وی توضیح داد: مشترکینی که موتورخانه 
دارند، می توانند به این سایت وارد شوند و با  تکمیل فیلد های مشخص، نوع 
مصرف موتورخانه خود را از نظر بهینه بودن بررسی نمایند.علوی تاکید کرد: 
اگر مصرف موتورخانه این مشترکین بهینه نبود، آنها را به سمت تیمی رهنمون 
می کنیم که به صورت رایگان نسبت به اصالح وضعیت موتورخانه های آنها 
 به صورت فنی در سه پارامتر؛ تنظیم مشعل، نصب رسوب گیر و عایق کاری

 اقدام خواهد شد.

  در اولین نشست کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

هم افزایی ارکان شرکت، در مسیر ارزش آفرینی
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت:

۷۰ درصد مصرف گاز استان در بخش صنعت است

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