
 رییس سازمان صمت چهارمحال
 و بختیاری خبر داد:

 افتتاح بزرگ ترین 
 پتروشیمی اوره آمونیاک 

غرب کشور

مدیرکل کمیته امداد استان:

۲۶۰۰ دانش آموز امکان 
تحصیل برخط را ندارند
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 رییس هیئت عامل ایمیدرو
  در جلسه پایش طرح فوالد 

سفیددشت اعالم کرد:

 رشد حدود ۳ برابری 
سرمایه فوالد مبارکه
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 اشتغال زندانیان
  با همکاری بسیج 

فراهم می شود

یک هزار و ۱۸ 
میلیارد تومان 

پروژه در قالب ۴۴۴ 
 قرارداد در شهر 

فعال است
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  پ 

شنبه ۸  آذر   ۱۳99 
۱۲  ربیع الثانی  ۱۴۴۲ 

 ۲۸  نوامبر  ۲۰۲۰
 شماره ۳۱۲۸     

۸ صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

          نام روزنامه: زاینده رود

         تاريخ انتشار:99/9/8

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.  

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-3-183
خرید 10.000 دستگاه كنتور آب مولتی جت 

خشک یا نيمه خشك معادل كالسC با نسبت 
DN20  به قطر 3/4 اینچ Q3/Q1=160

1.510.000.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق ۲9۲: تاساعت ۱5:۰۰روزشنبه
 به تاریخ 99/9/۲۲

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت ۸:۰۰ روزیکشنبه به تاریخ 99/9/۲۳
  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan.ir  
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  ۸-۶۶۸۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳۱ )  داخلی ۳۱9  (

نوبت دوم نوبت اول

فراخوان دعوت به مشارکت )نوبت اول(

داوود بحیرایی- شهردار بهارستان م الف:1051008

شهرداری بهارستان به استناد مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری و مصوبه شماره 615/ ش ب مورخ 99/05/16 شورای محترم اسالمی شهر بهارستان 
در نظر دارد پروژه تجهیز و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو سبک شهر بهارســتان را از طریق مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی به شرح 
ذیل اجرا نماید.متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک الزم که موید توانایی مالی و فنی می باشد جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان از 

تاریخ 99/09/1 تا تاریخ 99/09/14 به آدرس شهر بهارستان، بلوار والیت، شهرداری بهارستان، دفتر امور سرمایه گذاری و مشارکتها مراجعه نمایند.

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

کد آگهی : 99146                                                     روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دريافت اســناد و کسب اطالعات بيشتر به نشــانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خريد و تأمين 
كنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

   مشخصات فراخوان:
1- آورده شهرداری

1-1 مجوز صدور معاینه فنی و اختصاص کد سیمفا
1-2 زمین به مســاحت 1000 متر مربع و یک واحد سوله به متراژ 215 

متر مربع
2- آورده سرمایه گذار

2-1 تجهیز و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو با استفاده از تجهیزات 
و دستگاه های اورجینال

2-2 تهیه طرح توجیهی جامع و کامل )اقتصادی، مالی و فنی(
3- شرایط فراخوان

  هیئت عالی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری بهارستان در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار می باشد.

  هزینه چاپ بعهده برنده فراخوان می باشد.

  چنانچه برندگان اول، دوم و ســوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد فراخوان درج گردیده 

است.

   صدور مجوز و اختصاص کد سیمفا پس از بازدید از محل و تجهیزات 

نصب شده و تایید اتحادیه مربوطه می باشد.

  

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

مناقصه1
 48513524  
و 48513528

طراحی ، خرید ، ساخت، نصب ، راه اندازی ، آموزش 
تهیه مستندات فنی ، دستورالعمل های بهره برداری 

، نگهداری و تعمیرات پروژه حفاظت پیرامونی 
فوالد مبارکه ، فوالد سبا ، تصفیه خانه خارجی

قراردادهای خرید99/09/19

48473976مناقصه2

طراحي ، خريد ، ساخت، نصب ، راه اندازي خط 
كامل ريوايندر جهت قرقره با قطر حداقل 800 و 
حداكثر 3200 شامل . دستگاه پي آف دروازه 

اي ، دستگاه تيك آپ دروازه اي ، دستگاه متراژ 
كن كابل ، قرقره مخصوص بسته بندی

قراردادهای خرید99/09/19

مبلغ تضمين )ريال (برآورد)ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-3-140/3
احداث ساختمان کلر زنی 

تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر
10.066.880.712393.000.000جاری

99-3-182
عملیات سفت کاری ساختمان 

اداری آب و فاضالب منطقه 
بادرود )با ارزیابی کیفی(

6.708.637.989291.300.000  جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق۲9۲ : تا ساعت  ۱5:۰۰روزشنبه به تاریخ  99/۰9/۲۲
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/۰9/۲۳

دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  ۶۶۸۰۰۳۰-۸ ۳ -  ۰۳۱
)داخلی ۳95 (

  مدیریت بحران استانداری اصفهان وقوع سیل را تکذیب کرد؛

آماده با ش برای بارش ها
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 به دنبال راه نجات
  کسب و کارهای کوچک اصفهان قربانیان اصلی کرونا؛ 

3

یمنا
س: ا

عک

 برای »مارادونا« مهم ترین 
فوتبالیست تاریخ

خداحافظ چریک 
فوتبالی



شنبه 8  آذر    1399 / 12 ربیع الثانی 1442/ 28 نوامبر 2020/ شماره 3128

درخواست سناتور آمریکایی برای تجدیدنظر در روابط با عربستان
سناتور آمریکایی از رییس جمهوری منتخب آمریکا خواست در روابط واشنگتن با عربستان تجدید نظر 
کند.کریس مورفی، سناتور آمریکایی در توئیتی نوشت: دولت )جو( بایدن، )رییس جمهوری منتخب 
آمریکا( باید روابط ما با عربستان را مجددا تنظیم کند. اگر ما همچنان به جهت دیگری نگاه کنیم، آمریکا 
نمی تواند صدایی در زمینه حقوق بشر باشد.وی در ادامه، گزارش روزنامه نیویورک تایمز را درباره ادامه 
بازداشت فعاالن حقوق بشری و زنان در عربستان به ویژه لجین الهذلول، فعال زن سعودی که خواستار 

حقوق زن در رانندگی بود و مقامات او را به آسیب رساندن به امنیت ملی متهم کردند، بازنشر کرد.

منابع مالی کمک به آوارگان فلسطین ته کشید
»آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک« )آنروا( گفته برای نخستین بار 
در تاریخ منابع مالی اش به اتمام رسیده و تا پایان سال جاری میالدی، پولی در اختیار ندارد.آنروا برای 
تامین منابع مالی به کمک های اعضای سازمان ملل و اتحادیه اروپا وابسته است. این سازمان گفت که 
منابع مالی رسیده به آن طی سال های گذشته به شدت محدود بوده است.»فیلیپ الزارینی«، مدیر 
این آژانس در یک کنفرانس خبری در غزه ادامه داد، این سازمان در »لبه پرتگاه« قرار گرفته است. باید 
تا پایان ماه نوامبر میالدی ۷۰ میلیون دالر درآمد جمع آوری کند وگرنه قادر به پرداخت دستمزد هزاران 

نفر از کارکنان خود تا پایان سال نخواهد بود.

کارشناسان بین المللی هشدار دادند: 

کابینه »بایدن« جنگ طلب است
بیشتر وزرای انتخابی بایدن افرادی هستند که سابقه حمایت از جنگ عراق، تسلیح معارضین سوری و 
حتی حمایت از گزینه نظامی علیه ایران را دارند، امری که از نظر کارشناسان بین المللی خطرناک تلقی 
می شود.خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی به سابقه وزرای پیشنهادی جو بایدن دموکرات پرداخته که 
قرار است کابینه دولت احتمالی او را تشکیل دهند.به نوشته این رسانه، افرادی چون »آنتونی بلینکن« 
گزینه احراز پست وزارت خارجه، »جیک سالیوان« گزینه پست مشاور امنیت ملی کاخ سفید، »آوریل 
هاینس« گزینه پیشنهادی برای مدیریت آژانس اطالعات ملی و »آلخاندرو مایورکاس« وزیر احتمالی 
امنیت ملی؛ همگی از حامیان دولت باراک اوباما بودند که او را در اتخاذ سیاست های جنگ طلبانه مانند 
تهاجم نظامی به لیبی همراهی می کردند.به عنوان مثال، بایدن مدعی است که خواهان خاتمه دادن 
به جنگ های بی پایانی مانند تجارب عراق و افغانستان است حال آنکه کارشناسان حوزه بین الملل، 
با توجه به چینش کابینه آتی هشدار دادند که ممکن است او آتش نبردهایی را که مدعی اجتناب از 
آنهاست، روشن کند.از طرف دیگر، به گفته »دن الزار« تاریخ دان و تحلیل گر مسائل سیاسی، »میشل 

فلورنوی« که گزینه احراز وزارت دفاع آمریکاست نیز به سوابق جنگ طلبانه خود افتخار می کند.

سفر »نتانیاهو« به بحرین به تعویق افتاد
رووین ریولین، رییس رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه با هیئتی از خاندان پادشاهی بحرین دیدار 
کرد. همزمان منابع از به تاخیر افتادن سفر بنیامین نتانیاهو به منامه خبر دادند.دیدار ریولین با مقامات 
بحرینی پس از امضای توافق نامه عادی ســازی روابط میان رژیم صهیونیستی و بحرین و در میان 
انتشار خبر تعویق سفر نخست وزیر این رژیم به منامه صورت گرفت.رسانه های اسراییلی اعالم کردند 
که تعویق سفر نتانیاهو به منامه، به درخواست مسئوالن بحرینی بوده است.روزنامه اسراییلی اورشلیم 
پست با تایید این خبر در مورد دلیل تعویق سفر نتانیاهو نوشته که انتظار می رفت نخست وزیر در این 
سفر، همزمان از امارات هم دیدن کند؛ اما مقامات امارات گفته اند که با توجه به نزدیک بودن جشن های 
روز ملی آن کشور در هفته آینده، انجام یک سفر رســمی در این زمان دشوار خواهد بود.این در حالی 

است که سفارت رژیم صهیونیستی در منامه قرار است به زودی افتتاح شود.

با اعالم رسمی سردار دهقان مبنی بر  علیرضا کریمیان
عنوان  به   14۰۰ نتخابات  ا در  حضور 
کاندیدای ریاست جمهوری گمانه زنی ها و اعالم نظرات در مورد خوب 
و بد حضور نظامیان در انتخابات کشور باال گرفته است. اصوال در هر 
سیستم سیاسی، ورود نظامیان حساسیت های زیادی را در پی دارد 
لیباف در رقابت های  هر چند در ایران حضور محسن رضایی و قا
انتخاباتی به عنوان دو تن از سرداران سپاه سابقه داشته؛ اما ورود 
سردار دهقان به دلیل مناصب نظامی بیشتر حساسیت های زیادتری 

را بر انگیخته است
. ورود نظامیان در میان سیاستمداران، موافقان و مخالفان سرسختی 
دارد در حالی که برخی از رسته همین نظامیان مانند سردار کوثری در 
واکنش به مخالفت ها برای ورود نظامیان به انتخابات گفته است 
مگر نظامیان چه بدی برای کشور داشته اند. علی مطهری در واکنش 
به این سخنان اعالم کرد :رییس جمهور نظامی یعنی در مملکت 

قحط الرجال است.
 از این دست واکنش ها در رسانه ها  این روزها زیاد شنیده می شود؛ 

موافقان می گویند ورود نظامیان منجر به ایجاد و اتخاذ سیاست های 
فعال و خروج دولت از انفعال و بی عملی می شود ضمن اینکه شرایط 
سخت تحریم مانند جنگی است که احتیاج به کابینه جنگی دارد. 
منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا،  در این زمینه هم معتقد 
است: موج منفی که بعضا درباره گزینه های نظامی به راه می افتد در 
شرایطی است که نظامیان قرار نیست کودتا کنند و فقط برای خدمت 
به مردم، خودشان را در معرض رای عمومی می گذارند. ما باید بدانیم، 
حق نداریم نظامیان را از حق مسلم شان برای حضور در انتخابات و 
تالش برای رای گرفتن از مردم محروم کنیم. وی همچنین تصریح 
کرد: مراسم باشکوهی که در تشییع پیکر شهید سلیمانی انجام شد،  
گر چهره های نظامی اساس کارشان را برای خدمت به  نشان داد ا
مردم بگذارند و به فکر مال اندوزی دنیوی نباشند، جامعه حتما از 

تالش های شان قدردانی خواهد کرد. 
اساسا خدمت توام با تاثیرگذاری به قدری مهم و واجب است که برای 
انتخاب خادم باید فقط به شایستگی و قابلیت افراد توجه شود و به 
این مسئله که نظامی باشد و یا نباشد اصال و ابدا نباید اهمیت داد.

اما مخالفان آن را نوعی دخالت در اموری می دانند که نظامیان در آن 
تجربه چندانی ندارند و نمی توان با اطمینان کارها را به آنها سپرد ضمن 
اینکه فردی که در سازوکار فعالیت های سیاسی قرار می گیرد، باید 
چهارچوب های کنش سیاسی را رعایت کند که مهم ترین آن، داشتن 

سازمان سیاسی رسمی است.
 شخصی که می خواهد در جایگاه انتخاباتی قرار بگیرد، باید سازمان 
سیاسی مشخص داشته باشد؛ باید عقبه رسمی و کارشناسانه فرد 
مشخص باشد و رسما مشخص و روشن باشد که آن فرد از طرف کدام 
مجموعه رسمی و سازمان سیاسی معرفی شده است و چه برنامه و 
اهدافی دارد. بر این اساس افراد نظامی گزینه های چندان مناسبی 
برای این امر نیستند. در کنار ادعاها و واکنش های موافق و مخالف 
در شرایط کنونی ،کشور به دولتی نیاز دارد که بیش از هر چیز از اقتدار 
و پشتوانه مردمی الزم برخوردار باشد به همین دلیل نیاز است که 
کاندیداها از سوی افرادی انتخاب شوند که بتوانند حس اعتماد دوباره 
مردم را نسبت به امکان خروج از وضعیت و تنگنای فعلی و توان الزم 

برای آن را بازگرداند. 

خبر روز

سفیران ایران و ترکیه، وضعیت قره باغ را بررسی کردند
سید عباس موسوی  و  ارکان اوزورال، سفیران  جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در جمهوری 
آذربایجان روز پنجشنبه دیدار و وضعیت جاری قره باغ را بررسی کردند . سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در این ارتباط در صفحه 
توئیتری خود نوشت: در این دیدار 
درباره مناسبات دوجانبه  ایران و 
ترکیه و نیز روابط دو کشور با جمهوری 
آذربایجان و نیز وضعیت جاری قره باغ 
تبادل نظر شد.مناقشه و درگیری های 
نظامی 44 روزه جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان در منطقه مورد  مناقشه قره 
باغ با امضای ۹ نوامبر ) 1۹ آبان ماه 
( بیانیه سه جانبه رؤسای جمهوری 

آذربایجان و روسیه و نخست وزیر ارمنستان پایان یافت و آتش بس در منطقه برقرار شد.

  توضیح نمایندگی ایران در امارات درباره توقف 
صدور روادید

رییس دفتر نمایندگی ایران در امارات عربی متحده به نقل از مقام مسئول وزارت خارجه امارات 
گفت که توقف صدور روادید اعالم شده برای 1۳ کشور از جمله ایران، موقتی و تا اطالع ثانوی 
است.سید محمد حسینی در صفحه توئیترش در پی انتشار خبری مبنی بر تصمیم دولت 
امارات برای توقف صدور روادید برای اتباع 1۳ کشور از جمله ایران نوشت: اخیرا در برخی از 
سایت ها، اعالم شده که دولت امارات برای همیشه صدور روادید برای ایرانیان را متوقف کرده 
است. در پیگیری از مقام مسئول وزارت خارجه امارات گفته شد که توقف صدور ویزا برای 
 1۳ کشور اعالم شده، موقتی و تا اطالع ثانوی است. وی افزود: به شایعات و اخبار غیرموثق 

توجه نکنید.

توئیتر حساب کاربری »عباس آخوندی« را مسدود کرد
حساب توئیتری عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در توئیتر بدون هرگونه توضیحی 
)نقض قوانین شبکه توئیتر( مسدود شد.  این احتمال وجود دارد که مخالفان آخوندی او را در 
توئیتر ریپورت کرده و این شبکه اجتماعی با استناد به این موضوع حساب او را مسدود کرده باشد.

فارن پالیسی:

 ایران مقاوم تر از پیش بینی ها بود
یک رسانه آمریکایی در تحلیلی نوشته ایران در برابر »کارزار فشار حداکثری« دولت دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا مقاوم تر از آنچه اسراییل و کاخ سفید پیش بینی می کرده اند، عمل 
کرده است.پایگاه فارن پالیسی در تحلیلی نوشت: »به  رغم موفقیت آمریکا در ایجاد اهرم فشار 
اقتصادی زیاد از طریق کارزار فشار حداکثری اکنون نتیجه مشخص این است که فشار حداکثری 
ایران را وادار به مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای با ترامپ نخواهد کرد.« فارن پالیسی در ادامه 
نوشته است: »ایران نشان داد از آنچه کاخ سفید و اسراییل پیش بینی می کرد مقاوم تر است. 
تهران با مقاومت حداکثری خودش ]به فشار حداکثری[ خودش پاسخ داد که سیاست هایی از 
قبیل حمله به زیرساخت های نفتی متحدان آمریکا، پیشرفت دادن برنامه هسته ای و امتناع از 

مذاکره را شامل می شد.«

کافه سیاست

معاون رییس جمهور: 

 رسیدگی به لوایح
 FATF رها نشده است

معاونــت حقوقــی رییس جمهور بــا بیان 
اینکه رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده 
است، از تشــکیل یک کارگروه مشترک با 
نهادهای ذی ربط خبر داد. لعیا جنیدی گفت: 
رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است؛ 
یک کارگروه مشــترک با نهادهای ذی ربط 
تشــکیل خواهیم داد تا بــرای ادامه کار به 
توافق برسیم. جنیدی درخصوص سرنوشت 
لوایح چهارگانه موســوم بــه »FATF« و 
مسکوت ماندن آن ها گفت: پیگیری لوایح 
چهارگانه در جریان بررســی اســت و باید 
ببینیم به کجا خواهد رسید.معاونت حقوقی 
رییــس جمهور تاکیــد کرد: بــه هیچ وجه 
پیگیری لوایح چهارگانه رها نشــده است، 
چرا که این امر مسئله کلی کشور است.وی 
ادامه داد: قرار اســت یک کارگروه مشترک 
که مقدماتش هم فراهم شــده با مجموع 
نهادهای ذی ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه 
ادامه کار به توافق برســیم.جنیدی با بیان 
این که در حال حاضر مسئله لوایح چهارگانه 
در حال بررســی اســت، گفت: همانطور که 
می دانید کار ۲ الیحه انجام شــده و ۲ الیحه 
دیگر که معاهده اســت و ان شاءا... در یک 
کارگروه مشترک بررســی می شود که باید 
دید به کجا می رسد.وی در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر این که عنوان می شود ایران 
عضو گروه »FATF« نیســت که بخواهد با 
شرط وارد این سازمان شــود، گفت: خیر، 
به هیچ عنوان مسئله شــرط برای سازمان 
مطرح نیســت.جنیدی خاطر نشــان کرد: 
اصال سازمان FATF به آن معنایی که اطالق 
می شود سازمان نیست، چرا که کشورها به 
صورت کارگروه های منطقه ای، بین المللی 
و جهانی یا کارگروه بین المللی و منطقه ای 
در آن هستند و ایران عضو کمیته اوراسیای 
FATF است.معاون حقوقی رییس جمهور 
تاکید کرد: ایران عضو ناظر است و در همین 
تحوالت هم ندیده ام ایــن موقعیتش را از 

دست داده باشد.

ورود نظامیان در میان سیاستمداران، موافقان و 
مخالفان سرسختی دارد در حالی که برخی از رسته 
همین نظامیان مانند سردار کوثری در واکنش به 
مخالفت ها برای ورود نظامیان به انتخابات گفته 

است مگر نظامیان چه بدی برای کشور داشته اند

بین الملل

اعالم علنی برخی از افراد نظامی برای حضور در انتخابات، واکنش های متفاوتی را در کشور به همراه داشته است؛

خوب و بد حضور نظامیان در انتخابات

وزارت کشور در فراخوانی از دانشــگاهیان، فعاالن 
سیاسی، حزبی و رسانه ای دعوت کرد تا دیدگاه ها 
و پیشنهادهای خود را در ارتباط با تمهیدات حقوقی 
و اجرایی برگزاری انتخابات 14۰۰ در شرایط شیوع 
ویروس کرونا ارائه کنند. در این فراخوان آمده است 
شیوع بیماری کرونا در جهان؛ همه ابعاد زندگی بشر 
اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را متاثر ساخته 
و طبیعی اســت که آثار این همه گیری عمومی در 
عرصه سیاســت و از جمله موضوع انتخابات و کم 
و کیف مشارکت سیاسی، بیش از ســایر حوزه ها 
نمود پیدا کند.در این میان، بررســی نقاط ضعف و 
قوت تجربه های موجود، نشان می دهد، استفاده 
از روش هــای جدید در برگــزاری انتخابات، حتی 
می تواند تحوالت مثبتی را در مشــارکت سیاسی 

و نحوه حضور مردم در انتخابات فراهم ســازد.در 
ایران عزیز ما نیز، در مقطع زمانی جاری و در حالی 
که تداوم شــیوع همه گیری کرونا، مفروض روند 
برنامه ریزی کشور قرار گرفته است، برگزاری چهار 
انتخابات مهم در خرداد 14۰۰ پیــش رو قرار دارد؛ 
دو انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری و 
ششمین دوره شوراهای اســالمی شهر و روستا در 
سراسر کشور و دو انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اســالمی و میان دوره ای مجلس خبرگان 
رهبری در برخی از استان ها .این همزمانی اجتناب 
ناپذیر، مســتلزم پیش بینی سیاست ها، برنامه ها 
و اقدامات مناسب برای به حداقل رساندن تبعات 
و آثار همه گیری کرونا بــر ارکان چهارگانه انتخابات 
یعنی؛ مشارکت، سالمت، رقابت و امنیت است. بر 

همین اساس وزارت کشور در نظر دارد، از دیدگاه ها و 
پیشنهادات دانشگاهیان، فعاالن سیاسی، حزبی و 
رسانه ای در روند تدوین و اتخاذ سیاست ها، برنامه 
ها در مورد ظرفیت های حقوقی مجموعه قوانین و 
مقررات انتخاباتی کشــور جهت برگزاری انتخابات 
در شــرایط همه گیری کرونا، تحول در شــیوه ثبت 
نام داوطلبان انتخابات برای برگزاری انتخابات در 
شــرایط همه گیری کرونا، چالش هــای برگزاری 
الکترونیک انتخابات در شــرایط همه گیری کرونا 

و... استفاده کند.

فراخوان وزارت کشور برای طرح دیدگاه ها درباره برگزاری 
انتخابات 1400 

توضیحات وزیر علوم در مورد نامه به رهبر انقالب
وزیر علوم در پی انتشار نامه خود به مقام معظم رهبری و واکنش هایی که در مورد فعالیت های دانشگاه فرهنگیان به وجود آمده، منظور دقیق خود را از ارسال این نامه 
تشریح کرد. منصور غالمی در خصوص انتشار نامه خود به مقام معظم رهبری در مورد لزوم به کارگیری فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور در تامین نیروی آموزشی 
مورد نیاز آموزش و پرورش گفت: متاسفانه از نامه بنده به محضر مقام معظم رهبری، سوء برداشت شده است.وی ادامه داد: اوال همانطور که در مطلع نامه آورده شده، 
به هیچ وجه نظر به کم رنگ شدن جایگاه دانشگاه فرهنگیان نبوده. ثانیا بحث استفاده از نیروی انسانی تحصیل کرده موجود که همزمان مسئولین کشور، دغدغه 
اشتغال آن ها را هم دارند، بوده که به کارگیری آن ها در یک مقطع چند ساله مشکل تامین انبوه معلم مورد نیاز آموزش و پرورش را هم حل خواهد کرد.  اعالم نظر 
کارشناسی به عدم لزوم گسترش کمی دانشگاه مذکور با تمام محدودیت هایی است که در ابعاد مختلف در این رابطه وجود دارد.وزیر علوم تاکید کرد: نکته آخر اینکه 
عزیزانی که ابراز نگرانی کرده اند، قبل از اینکه حضرت آقا نامه را دریافت و مالحظه بفرمایند، این همه واکنش منفی نشان داده اند. غالمی خاطرنشان کرد: بنده همان روز 
و بالفاصله در مصاحبه ای که در رسانه ها و از جمله صدا و سیما هم پخش شد، توضیح دادم که منظور توقف روال جاری فعالیت های دانشگاه فرهنگیان نبوده و نیست.

وز عکس ر

امضای 10 یادداشت 
 همکاری میان 

آنکارا و دوحه
در مراسمی با حضور رییس جمهور 
ترکیــه و امیر قطــر در آنــکارا 1۰ 
توافق نامــه در زمینه های مختلف 
میان دو طرف امضا شــد.دو طرف 
1۰ توافق نامه در زمینه های مختلف 
از جمله بورس اســتانبول، پروژه 
»شاخ طالیی« و تبلیغ مشترک در 

مناطق آزاد امضا کردند.
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معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان:

روند افزایشی قیمت مرغ ادامه دار نخواهد بود
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان ، با بیان اینکه دلیل اصلی گرانی مرغ 
در روزهای اخیر، کاهش شــدید عرضه آن در بازار اســت، می گوید: تولید مرغ در تیر و مرداد ماه 
امسال با وجود آنکه قیمت نهاده مناســب نبود، ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود زیرا 
در آن زمان نرخ جوجه یک روزه کاهش قابل توجهی داشته و از ۳,۵۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان رسید؛ 
اما با ادامه این روند تولید کنندگان جوجه یک روزه ضرر مالی بسیاری متحمل شدند و در نتیجه 
تولید آن را در شهریور ماه کاهش دادند. حسین ایراندوست، تاکید می کند: روند افزایشی قیمت 
مرغ ادامه دار نخواهد بود زیرا تولید جوجه پس از آن بازه زمانی از ســر گرفته شد؛ از ابتدای آبان 
توزیع نهاده های دامی سیســتمی شــده و با افزایش نرخ جوجه ریزی امیدواریم تا هفته آینده 
قیمت دوباره متعادل شود؛ از چند روز گذشته نیز قیمت مرغ سیر کاهشی به خود گرفته است به 
طوری که از ســوم آذر ماه که باالترین قیمت مرغ زنده درب مغازه را تجربه کردیم تابه امروز این 
قیمت حدود سه هزار تومان در هر کیلو کاهش یافته است. انتظار داریم این روند همچنان ادامه 

یابد تا به شرایط پیش از ۲۳ آبان ماه بازگردیم.

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیکاری به بیمه شدگان 
مبتال به کرونا

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت:پرداخت غرامت دستمزد ایام بیکاری 
به بیمه شدگان مبتال به کرونا ویروس در شعب تامین اجتماعی انجام می شود و هنوز آمار دقیقی 
از این پرداخت ها در استان اصفهان در دست نیست.عبدالرسول آقاهادی در تشریح این موضوع 
ادامه داد: در صورتی پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شــدگان مبتال به کرونا تعلق 
می گیرد که تست پی سی آر کرونای فرد مثبت شده باشد در این حالت ۱۵ روزی که قرار است فرد 
به علت ابتال به کرونا ویروس استعالجی بگیرد یا استراحت کند، بدون نیاز به معرفی از سازمان، 
نهاد و یا پزشک و تنها با در دست داشتن جواب تست تشخیصی کرونا پرداخت غرامت در شعب 
تامین اجتماعی انجام می شود.سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: افراد بیمه شده می توانند برای دریافت غرامت به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند، اگر 
فرد در بیمارستان بستری شــود نیز بیمه تامین اجتماعی برای مدت زمانی که فرد در بیمارستان 
تحت درمان به دلیل ابتالی بیماری کووید ۱۹ بوده اســت، پرداخت غرامت خواهد داشت و برای 

این منظور افراد باید مدارک بیمارستانی خود را به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند.

24 آذر، آخرین مهلت واریز وجه مسکن ملی در اصفهان
متقاضیان مسکن ملی در اســتان اصفهان برای واریز آورده اولیه تا ۲۴ آذر فرصت دارند.معاون 
مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان گفت: در نشست شورای مسکن استان، این زمان به 
 عنوان آخرین مهلت متقاضیان مسکن ملی در اســتان برای واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی 
تعیین شد.امیر زاغیان افزود: متقاضیان این طرح پس از ثبت نام و دریافت پیامک، ۱۰ روز کاری 
فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت مدارک خود را تکمیل کنند.وی با بیان اینکه 
پس از بررسی و تایید مدارک برای متقاضیان واجد شــرایط پیامک واریز وجه ارسال می شود، 
گفت: متقاضیان بعد از دریافت پیامک برای وایز وجه اولیه ۱۵ روز فرصت دارند.۲۴ آذر،آخرین 
مهلت واریز وجه مسکن ملی در استان اصفهان سامانه جامع طرح اقدامی ملی مسکن به نشانی 
الکترونیکی https://tem.mrud.ir برای ثبت نام و پیگیری درخواست متقاضیان در نظر گرفته 
شده اســت.زاغیان تاکید کرد:این مهلت برای متقاضیانی که در دوره های قبلی ثبت نام کردند تا 

۲۹ آبان بوده و به پایان رسیده است.

 کسب و کارهای کوچک اصفهان قربانیان اصلی کرونا؛

به دنبال راه نجات

آینده معیشتی و نامعلوم بودن توان تاب  مرضیه محب رسول
آوری کسب و کارهای کوچک، اصلی ترین 
دغدغه این روزها در کالن شهری مانند اصفهان است. این مسئله از آن 
رو در شهری مانند اصفهان جدی است که در کنار هزینه های باالی اجاره 
بها، مالیات و ســایر موارد اقتصادی، درآمدها در شهرهای بزرگ تر به 
دلیل وابسته بودن به سطح مبادالت واسطه ای، افت بیشتری داشته و 
در کنــار آن هزینه ها با افزایش باالتری هم همراه شــده اســت. این 
موضوع شکنندگی اقتصادی زیادتری برای اصناف کوچک ایجاد کرده 
و حاال با دور دوم تعطیلی های گسترده در کنار باز بودن شبکه بانکی و 
در جریان بودن مبادالت چک و مطالبات این دغدغه بسیار بیشتر هم 

شده است. 
طبق اعالم مرکز آمار طی دو ماه نخست شیوع بیماری کرونا ۳۸ درصد 
کسب و کارها فعالیتی نداشتند و در این میان، بخش خدمات بیشترین 
آسیب را متحمل شدند.در وضعیتی که مردم چندان قدرت و یا تمایلی 

برای خرید های بیشتر ندارند کسب و کارها نیز اغلب فاقد زیر ساخت 
های مبتنی بر فروش در فضای مجازی و دیجیتال مارکتینگ هستند. 
این عوامل حاال روزهای سختی را برای اصنافی رقم زده که آینده کاری 
نامعلومی را در پیش خواهند داشــت. در همین زمینه اصغر آهنی ها، 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی درباره تاثیر کرونا بر کسب و کارها و 
مشــکالت پیش آمده ، گفت: واحدهای صنفی در این دوران خسارات 
زیادی متحمل شدند و برخی از صنوف همچون هتل داری، غذاخوری، 
باشگاه های ورزشی و مواردی از این دســت، بیشتر از کسب و کارهای 

دیگر که در مقطع زمانی خاص اجازه فعالیت داشتند، متضرر شدند.
 این فعال بازار کار درباره دیگر مشــکالت صنــوف در این دوران گفت: 
پرداخت مالیات و حق بیمه از دیگر مشکالت واحدهای صنفی در دوران 
پاندومی کروناســت و بخش خدمات رســان به صنوف بدون توجه به 
اینکه واحدهای صنفی در چه وضعیتی هستند، مبالغی را اخذ می کنند 
که منطقی نیست.وی تصریح کرد: در این شرایط سخت و در دوره ای که 

سیاست های پایه مالیاتی درست عمل نمی کنند، تولیدکننده به اقتصاد 
زیرزمینی روی می آورد و در نتیجه آن اقتصاد زیرزمینی شکل می گیرد 
چون ســازمان های مالیاتی به ســراغ افرادی می روند که شناسنامه 
اقتصادی دارند. در این وضعیت کارشناسان می گویند یکی از بهترین 
و سریع ترین راه های نجات این کسب و کارها رفتن به سمت فعالیت 
در فضای مجازی و راه اندازی و شناساندن خود به مشتریان خارج از 
مرزهای استان اســت. این موضوع می تواند بخش بزرگی از خسارت 
های ناشی از محدودیت های کرونایی و ریزش مشتریان را برای کسب 

و کارها جبران کند.
یک کارشــناس فناوری اطالعات با اشــاره به اهمیت کسب وکارهای 
اینترنتی در اشــتغال زایی به خصوص در بین مشــاغل خانگی اظهار 
داشــت: متاســفانه مشــاغل و کســب وکارهای کوچک به دلیل دید 
و نظری کــه به فــروش ســنتی و حضــوری کاال و یا خدمــات خود 
دارند از ایــن حوزه عقب افتاده انــد؛ اما فروش اینترنتی در مشــاغل 
 خانگی به ویژه در میان بانوان این موضوع توانســته جایگاه مناســبی 

پیدا کند.
وی با بیان اینکه در ایران و طبق آخرین آمار و ارقام در سال ۲۰۱۹ حدود 
۸۹ درصد مردم دسترســی بــه اینترنت دارند، ابراز داشــت: این آمار 
نسبت به سال قبل حدود ۲۹ درصد افزایش داشته و احتماال با شیوع 
ویروس کرونا و لزوم اســتفاده از خدمات غیرحضوری این آمار باز هم 
افزایش داشته است.محمدحســین دیم کار، ضمن ضرورت استفاده 
کسب وکارهای کوچک و صاحبان مشــاغل از این ظرفیت فوق العاده 
اظهار کرد: این موضوع عالوه بر افزایش فروش می تواند باعث کاهش 

هزینه ها و سودآوری بیشتر برای این مشاغل شود.
این کارشــناس فناوری اطالعات بــا بیان اینکه اســتفاده از دیجیتال 
مارکتینــگ،  افزایــش اشــتغال نیز بــرای صاحبان کســب وکارهای 
کوچک در پــی دارد، بیان داشــت: ظرفیت های موجود کشــور برای 
توســعه دیجیتال مارکتینگ فراهم اســت و این صاحبان مشــاغل و 
کسب وکارهای کوچک باید به این موضوع به طور جدی وارد شوند.وی، 
تجربه دیجیتال مارکتینگ و فروش آنالین در کشــور را با وجود تمام 
محدودیت ها و حتی بی اعتمادی ها بســیار خوب و ارزنده دانســت و 
افزود: صاحبان اصناف و مشاغل دیر یا زود باید دیجیتال مارکتینگ را 
برای کسب وکارهای خود پایه گذاری می کردند و چه بسا بحران کرونا و 
 اعمال محدودیت ها باعث شود تا این توسعه و زیرساخت های آن زودتر 

شکل بگیرد.

خبر روز

علت افزایش قیمت حبوبات در اصفهان
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: بخشــی از 
حبوبات کشــور از واردات تامین می شــود و به همین علت روی قیمت حبوبات تاثیر گذاشــته 
اســت.اکبر عادل مرام دربــاره علت افزایــش قیمت حبوبات اظهار داشــت: بخشــی از تامین 
حبوبات کشــور از واردات با ارز نیمایی صورت می گیرد که طی چند روز گذشــته با افزایش نرخ 
این ارز مواجه بودیم که قطعا افزایش این قیمت تاثیر خــود را  روی کاالهای وارداتی می گذارد.

وی درباره علت افزایــش قیمت حبوبات گفــت: حبوبات به عنوان یک منبع پروتئینی اســت و 
افزایش قیمت کاال های پروتئینی تاثیر خود را روی قیمت حبوبات گذاشــته اســت.عادل مرام 
گفت: وظیفه تجمیع کاالها بر عهده ماســت و فروشندگان موظف هســتند تعداد کاالهای خود 
را در ســامانه جامعه انبارها ثبت کننــد و عدم ثبت آن هــا از مصداق احتکار به حســاب می آید 
 که در بازرســی ها تعداد ثبت کاالهــا رصد و اگر با ســامانه مطابقــت نکند برای آن هــا پرونده

 تشکیل می شود.

حباب مسکن در آستانه ترکیدن
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان هم چراغ سبز بازار مسکن به کاهش قیمت را تایید کرد 
و گفت: در ماه های گذشته قیمت مسکن سرسام آور افزایش یافت و تا ۱۰۰ درصد هم رشد کاذب 

داشتیم که مشکالت زیادی را هم برای مردم به وجود آورد.
رســول جهانگیری با بیان این که معامالت مســکن در مدت اخیر کاهش چشــمگیری داشته 
اســت، افزود: مردم منتظــر کاهش قیمت و بازگشــت ثبات به بازار مســکن هســتند تا برای 
خرید و فروش وارد عمل شــوند.وی در پاســخ به این پرســش که در دو هفته گذشــته قیمت 
مســکن چقدر کاهش یافته اســت، گفت: بازار مســکن چند ماه پس از افزایــش قیمت ارز و 
طال و کاهش ارزش پول ملی دچار شــوک شــد و در مقطع فعلی هم اندکی زمــان می برد وارد 
کانال ریزشی شــود و به مانند بازار ارز و طال ناگهانی روی مدار ســقوط قرار نمی گیرد؛ اما بدون 
شــک به دلیل تغییر شــرایط تاثیر را خواهد پذیرفت و قیمــت های واقعــی را تجربه می کند.

رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان افزود: شــرایط به گونه ای اســت که بــه صورت کلی 
با کاهش چشــمگیر قیمت در بازار مســکن مواجه خواهیم شــد و باید مــدت کوتاهی منتظر 
 ماند چرا که بــه دلیل محدودیت های کرونایــی هم معامله ای در بازار صــورت نمی گیرد و رکود 

حاکم شده است.

قیمت ها در قبوض گاز تغییر می کند
پس از اعمال سیاست های تشــویقی در صنعت برق، به نظر می رسد که دولت به دنبال کاهش 
مصرف گاز نیز با اعمال همین سیاســت اســت؛ چراکه هیئت وزیران بر تشویق و اهدای پاداش 
به مشــترکان خوش مصرف به توافق رســیدند.در این جلسه مقرر شد تا مشــترکان خانگی که 
مصرف گاز آنها در ۱۶ آبان تا ۱۵ اسفندماه هر سال، نســبت به دوره مشابه سال های ۹۶ و ۹۷ در 
میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحســاب، بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، مشمول پاداش 

صرفه جویی شوند.
همچنین با توجه به رشد روزافزون جمعیت و رشد ساخت وساز مسکن و توسعه اشتغال و لزوم 
مهار و مدیریت مصرف گاز در کشور، هیئت وزیران تصمیم هایی را به منظور اصالح الگوی مصرف 
مشــترکان گاز طبیعی در ایام سرد سال )۱۶ آبان تا ۱۵ اســفندماه( اتخاذ کرد.به موجب تصمیم 
دولت، مشــترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی یادشده در هر سال، 
نسبت به دوره مشــابه ســال های ۹۶ و ۹۷ در میانگین دمای یکســان طول دوره صورتحساب، 
بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد، مشــمول تخفیف )پاداش صرفه جویی( معادل ۱۵ درصد گازبهای 

صورتحساب دوره خواهند شد. 

با مسئولان

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:اخبار

دولت آینده اصالح نظام بانکی و مالیاتی را در دستور کار قرار دهد
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه جای فضای گفتمان مقاومت در اقتصاد خالی است، گفت: برای بهبود شرایط فعلی، دولت آینده باید 
نسبت به اصالح جدی نظام بانکی کشــور اقدام کند، چراکه نظام بانکی فعلی مناسب برای رشد و پیشرفت کشــور نیست و برای رفع تالطمات موجود همچون 
مقابله با تحریم ها آمادگی ندارد.مهدی طغیانی اظهار کرد: در انتخابات آینده در حوزه اقتصاد دچار چالش گفتمان هستیم و باید دید باالخره کدام یک از دو گام 
مذاکره و یا مقاومت را در پی می گیریم.وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، در پیگیری گفتمان مذاکره در حوزه های سیاست خارجه و هسته ای، 
قرار بود معیشت مردم تغییر کند، افزود: متاسفانه بعد از دو سال وعده مذاکره و گفت وگوهای طرفین و دو سال اجرای برجام و دو سال انتظار برای به ثمر رسیدن 
برجام، نه تنها چرخ سانتریفوژ نچرخید، بلکه در عمل با خروج آمریکا از برجام در بهار ۹۷ و اجرایی شدن آن در پاییز ۹۷، رفته رفته مشکالت اقتصادی مردم بیشتر 
شد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی کشور با ابراز این عقیده که ورود به گفتمان مقاومت دیر اتفاق افتاد و عمال فرصت هایی از دست رفته بود، توضیح داد: با تالش 

همتی، رییس کل بانک مرکزی تالش شد منابع ارزی و مصارف ارزی شفاف شود، موضوعی که در دوره قبل عمال بی معنا بود.

 نایب رییس اتحادیه میادین
 میوه و تره بار اصفهان:

 پرتقال به علت
  صادرات بی رویه

 گران شد
نایـب رییـس اتحادیـه میادیـن میـوه و 
تـره بـار اصفهـان بـا اشـاره بـه افزایـش 
سـه برابـری قیمـت پرتقـال نسـبت بـه 
سـال گذشـته، گفت: علـت گرانـی پرتقال 
صـادرات بـی رویـه اسـت.محمدصادق 
ریاحـی بـا اشـاره بـه افزایـش قیمـت 
پرتقـال نسـبت بـه سـال گذشـته، اظهـار 
کنـون قیمـت هـر کیلوگـرم  کـرد: هـم ا
پرتقال بسـته بـه نـوع و کیفیـت محصول 
از هفـت هـزار تومان تـا ۱۴ هـزار تومان در 
میدان میـوه و تره بـار اصفهان بـه فروش 
می رسـد؛ نـرخ پرتقـال آبگیـری هـر کیلو 
هفـت هـزار تومـان، پرتقـال تامسـون 
شـمال از کیلویـی ۱۰ هـزار تومـان تـا ۱۲ 
هزار تومـان و پرتقال جنـوب از کیلویی ۱۳ 
هزار تومـان تـا ۱۶ هـزار تومـان در میادین 
میوه و تـره بار متفاوت اسـت.وی بـا بیان 
اینکـه پرتقـال در میـوه فروشـی ها نیـز 
بـا احتسـاب ۲۵ درصـد سـود بـه مصرف 
کننـده فروختـه می شـود، علـت افزایش 
سـه برابـری قیمـت ایـن محصـول را در 
سـال جاری، صـادرات بـی رویه دانسـت 
و افـزود: امسـال بنـا بـر تصمیـم دولـت، 
واردات پرتقـال نیسـت و اگـر از صـادرات 
جلوگیـری نشـود بـرای تامیـن مرکبـات 
و از جملـه پرتقـال شـب عیـد بـا مشـکل 
رو بـه رو خواهیـم شـد.نایب رییـس 
اتحادیـه میادیـن میوه و تـره بـار اصفهان 
بـا بیـان اینکـه بـازار عرضـه و تقاضاسـت 
می کنـد،  مشـخص  را  قیمت هـا  کـه 
خاطرنشـان کـرد: وقتـی کـه تقاضـا بـاال 
رفـت و عرضـه کـم شـد افزایـش قیمـت 
اتفـاق خواهـد افتـاد کـه علـت اصلـی آن 
صادرات بی رویه امروز اسـت و نیاز اسـت 
که مسـئوالن بـرای جلوگیـری از افزایش 
قیمت مرکبات در شـب عید از هـم اکنون 

چـاره اندیشـی کننـد.

عملیات اجرایی احداث پروژه ساختمان جدید اتاق 
بازرگانی، صنایع، معــادن و کشــاورزی اصفهان به 
منظور تحقق اهداف عالــی اقتصاد کالن نگرعملیات 
آغاز شد.رییس اتاق بازرگانی ایران درآیین کلنگ زنی 
پروژه ســاختمان جدید اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
اقدامی که در این منطقه انجام شده یک قطب به هم 
پیوسته اقتصادی را در مرکز کشــور ایجاد کرده  که نه 
تنها اقتصاد اصفهان بلکــه اقتصاد ایران را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد.غالمحسین شافعی با تاکید بر اینکه 

این اقدام اصفهان می تواند الگوی مناسب، سازنده و 
کارایی برای سایر نقاط ایران باشد، بیان داشت: این 
اقدام در اقتصــاد ملی نیز تاثیرگــذار خواهد بود.وی 
افزود: برای توسعه اقتصاد کشور نمی توان به داشته 
های گذشته اکتفا کرد بلکه باید با رصد تحوالت آینده و 
مطابق با این تحوالت، ابزار الزم برای توسعه اقتصادی 
را فراهم آورد که اتاق بازرگانی اصفهان این اقدام را به 
نحو مطلوبی انجام می دهد.رییس اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: یقین دارم اتاق بازرگانی اصفهان و اقتصاد 
این شهر درآینده، تاثیرگذاری مثبتی در اقتصاد منطقه 
ایفا کرده و از تمامی دست اندرکاران بخش خصوصی و 
دولتی این اقدام مثبت و تاثیرگذار، به ویژه استانداری، 
شهرداری و اتاق بازرگانی اصفهان کمال تشکر دارم.در 

ادامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امروز شاهد 
اتفاقات مهمی چون اجالس مشــترک ایران و قطرو 
کلنگ زنی ســاختمان جدید اتاق بازرگانی اصفهان 
هستیم.مسعود گلشیرازی افزود: اتاق بازرگانی نسل 
سوم در کنار کمک به رونق کســب و کار اعضا باید به 
حوزه اجتماع و نوع نگاه اقشار مردم به اتاق نیز توجه 
کند که الزمه آن فراهم کردن ساختارهای الزم است.

وی با اشــاره به تعامالت و هم افزایی بسیار مطلوب 
مبتنی بر خرد اتاق اصفهان وشــهرداری در طول یک 
سال گذشــته گفت: در این راســتا مقرر شد عملیات 
اجرایی ســاختمان جدید اتــاق بازرگانی اصفهان در 
مجاورت محل جدید نمایشــگاه هــای بین المللی 

اصفهان به قید فوریت آغاز شود. 

به منظور تحقق اهداف عالی اقتصاد کالن نگر؛

پروژه ساختمان جدید اتاق بازرگانی اصفهان کلنگ زنی شد

 برداشت زعفران 
در شهرضا 

کشــت زعفــران بــه عنــوان 
محصولی کم آب بــر مورد توجه 
قــرار گرفته و امســال از ۸ هزار 
متر مربــع از مزارع کشــاورزی 
هنرســتان کشــاورزی ناصــح 
قمشه ای در شهرضا ۲۰۰ کیلو گل 

زعفران برداشت می شود.

وز عکس ر



این کارخانه یکی از مهم ترین پروژه های ملی است 
که ساخت آن در دوران شدیدترین تحریم های 
لمللی و به دست توانمند مهندسین داخلی  بین ا
نهایی انجام و در طول مدت ساخت هم رکورد 
۲۸میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه منجر به فوت 
در ساخت و ساز و بهره برداری را به دست آورده است 
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رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افتتاح بزرگ ترین پتروشیمی اوره آمونیاک غرب کشور

رییس سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان چهارمحال و بختیاری 
گفت : پتروشــیمی لردگان به عنــوان بزرگ ترین پتروشــیمی اوره 
آمونیاک غرب کشور و نخستین طرح ملی جهش تولید کشور در مدار 
تولید قرار گرفت.رستمی ادامه داد: پتروشیمی لردگان از شرکت های 
تابعه گروه پتروشیمی های خلیج فارس؛ روز پنجشنبه به صورت ملی و 
از طریق بستر ویدئو کنفرانسی با حضور ریاست محترم جمهوری رسما 
بهره برداری شد.رستمی افزود: ساخت این واحد صنعتی از سال ۸۵ 
در زمینی به مساحت ۱۰۰هکتار در منطقه فالرد و در ۵۵ کیلومتری شهر 
لردگان و ۲۱۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان آغاز شد که پس از وقفه 
چند ساله از سال ۹۲ ساخت آن رونق گرفت و خوشبختانه شاهد بهره 
برداری رسمی آن هســتیم.وی بیان کرد: این واحد صنعتی ظرفیت 

تولید ساالنه یک میلیون و ۷۳ تن اوره و ۶۷۷تن آمونیاک را دارد.
رســتمی افزود: این کارخانه یکی از مهم ترین پروژه های ملی اســت 
که ســاخت آن در دوران شــدیدترین تحریم هــای بین المللی و به 
دســت توانمند مهندســین داخلی نهایــی انجــام و در طول مدت 
ســاخت هم رکورد ۲۸میلیــون نفر ســاعت کار بــدون حادثه منجر 
به فوت در ســاخت و ســاز و بهره برداری را به دســت آورده اســت 

که در بیــن تمام پتروشــیمی های کشــوررکورد بی نظیری اســت.
رییس ســازمان صمت چهارمحــال و بختیــاری، تصریــح کرد: با 
بهره برداری رســمی، زمینه اشــتغال مســتقیم ۷۰۰ نفــر و فعالیت 
 غیرمســتقیم ۲ هزار نفر فراهم می آیــد که بیشــتر نیروهای بومی 

را شامل می شوند.
وی گفــت: بخش عمــده ای از آمونیاک تولیدی ایــن واحد صنعتی 
برای تولید اوره در داخل مجتمع مصرف شــده و مازاد آن برای عرضه 
مستقیم به بازار ارســال می شود.رســتمی افزود: عمده ترین کاربرد 
آمونیاک در تولید انواع کودهای شــیمیایی اســت کــه آمونیاک را 
می توان هم به صورت مستقیم به عنوان کود شیمیایی به کاربرد و هم 
در تولید مواد مانندنیترات آمونیوم، ســولفات آمونیوم، مونوآمونیوم 
فسفات، دی آمونیوم فســفات و اوره و دیگر کودهای شیمیایی از آن 

استفاده کرد.
رســتمی برخی دیگر از کاربردهای جزئی آمونیاک را در تولید موادی 
مانند: الســتیک، کائوچــو، بازیافــت آب، تولید کاغذ و مقــوا، تهیه 
پودرهای شست وشو و صنایع چرم و پارچه برشــمرد و گفت: بزرگ 
ترین بــازار مصرف اوره، کودهای شــیمیایی )جامد و مایع( اســت؛ 

که عالوه بر مصرف مستقیم آن در کودهای شــیمیایی، این ماده در 
تولید محلول های نیتروژنی و هم در اختالط مکانیکی کودهای جامد 

مخلوط مورد مصرف است.
رییس ســازمان صمــت چهارمحال و بختیــاری، افــزود: عالوه بر 
فرآورده های اصلی، در صنایع پایین دست پتروشیمی طیف وسیعی 
از اقــالم و کاالها با تنــوع زیادی تولید می شــود که بر اســاس آمار 
کارشناســان حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد قطعات به کار رفتــه در خودروها، 
۱۰ درصد مصالح ســاختمانی، ۱۰ تا ۱۲ درصد ســبد خرید روزانه یک 
خانوار شــامل محصوالت پایین دستی پتروشــیمی است که نشان 
دهنده اهمیت و گســتردگی تولید در این بخش است.رستمی گفت: 
مجتمع پتروشــیمی لردگان هم به دلیل دسترسی مناسب به منابع 
آبی و خوراک گازی )نزدیکی به سه خط لوله گاز کشوری( و همچنین 
دارا بودن زمین مناسب از نظر تســطیح و انجام کارهای زیربنایی، از 
موقعیت مکانی مناسبی برخوردار اســت که همین پتانسیل ها منجر 
شده تا ما برای طرح های پایین دستی این صنعت از جمله کریستال 
،مالمین و ... هم مجوز صادر کنیم.گفتنی است؛ پتروشیمی لردگان 
در فاصله ۲۱۰ کیلومتری مرکزچهارمحال و بختیاری واقع شده است.

 نقشه »به هنگام« پوشش گیاهی چهارمحال و بختیاری
 تهیه شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: نقشــه »به هنگام« پوشش گیاهی با 
تاکید بر کاربری های اراضی ملی و عرصه های طبیعی اســتان تهیه و تدوین شده است.سید اسماعیل 
صالحی با اشاره به اینکه این استان به عنوان استان پیشــرو در تهیه این نقشه بوده است، افزود: تهیه 
این نقشه از سال ۹۱ در دســتور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار گرفت و در این سال 
ها با تالش و اقدامات کارشناســان اداره مهندســی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و و آبخیزداری 

استان، این نقشه تهیه شد.
صالحی گفت: این نقشه به منظور بررسی و شناســایی قابلیت  اراضی و با استخراج الیه های اطالعاتی 
که اساس کار اقدامات اجرایی این اداره کل است، تهیه شــده تا با دقت باال و داده های مکانی تصاویر 
ماهوره ای به روز در مدیریت و فعالیت های آینده منابع طبیعی و آبخیزداری اســتفاده شود.وی اظهار 
داشت: برای تهیه این نقشــه تصاویر ماهواره ای ســن تینل ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اســتفاده و با نرم افزارهای 
تخصصی  و کنترل صحرایی نسبت به تایید این نقشه اقدام و در نهایت نقشه به هنگام پوشش گیاهی با 
۲۴ کالس کاربری که ۱۸ کاربری آن در استان موجود است از جمله کاربری مسکونی ،کشاورزی، مرتع، 
جنگل، آبراهه ، دریاچه، باغات و ســایر کاربری های دیگر تهیه شده اســت.به گفته وی ، در این نقشه 
بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ محدوده کاربری برای اســتان براســاس اطالعات موجود و کنتورهای که انجام 
شده، تهیه شده است . صالحی با تاکید بر اینکه این نقشــه دارای ۹۰ درصد صحت و انطباق با طبیعت 
دارد،افزود: این نقشه ساالنه با اســتفاده از تصاویر ماهواره ای به هنگام ســازی و به روزرسانی خواهد 
شد.وی اظهار داشت: براساس مستندات به دست آمده در این نقشه هم اکنون ۳۲۳ هزار هکتار جنگل 
با تاج پوشش بیش از پنج درصد وجود دارد که این میزان پیش از این ۳۰۷ هزار هکتار ثبت شده بود که 
این میزان افزایش نشان دهنده مدیریت صحیح توسعه جنگل است.وی افزود: در این نقشه ۹۱۰ هزار 
هکتار مرتع در طبقات مختلف شناسایی و ثبت شده است.صالحی گفت: با تهیه این نقشه پتانسیل های 
 ملی برای بهره مندی بیشــتر از اراضی ملی و مرتعی شناســایی شــده تا بتوان برای آنها برنامه ریزی

 دقیق تر انجام داد.

هم زمان با هفته بسیج انجام شد؛

 افتتاح 2۶ واحد مسکن روستایی در چهارمحال
 و بختیاری

هم زمان با هفته بسیج ۲۶ واحد مسکن روســتایی ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 
چهارمحال و بختیاری با مشــارکت ســپاه پاســداران به بهره برداری رســید.از مجموع این واحدهای 
مسکونی ۱۹ واحد در روستاهای شهرستان شهرکرد، ۴ واحد در روستاهای شهرستان لردگان و ۳ واحد 
نیز در روستاهای شهرستان بن افتتاح و در اختیار خانواده های مددجو قرار گرفته است.علی ملک پور، 
مدیرکل کمیته امداد استان با تبریک فرار رســیدن چهل و یکمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین 
بیان کرد: نیروهای بسیجی در طول ۴۱ سال گذشته همواره در مسیر خدمت رسانی به نیازمندان تالش 
کرده اند.وی ضمن تقدیر از تالش های ســپاه پاسداران در راستای تامین مســکن ایمن و مقاوم برای 
خانواده های نیازمند افزود: این واحدهای مسکونی برای خانواده های مددجوی فاقد مسکن و دارای 

شرایط با مشارکت سپاه پاسداران احداث شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در راستای 
تامین مسکن متناســب، مقاوم و بادوام روســتایی برای مددجویان گفت: نیکوکاران می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر از این طرح به سامانه »طرح نوسازی مســکن روستایی« مراجعه کنند.الزم به 
ذکر است، این واحدهای مسکونی در شهرستان شهرکرد با حضور سردار اکبری، فرمانده سپاه استان و 
سرهنگ فوالدی، مسئول بسیج سازندگی سپاه استان و در شهرستان ها نیز با حضور فرماندهان سپاه 

شهرستان ها به بهره برداری رسیده اند.
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فقدان سند مالکیت
9/36 شــماره نامه: 139985602210006227- 1399/08/27 ســند مالکیت 
ششدانگ  پالک ثبتی شــماره 658 فرعی از 2267 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
 اصفهان بنام حسین اشجع سابقه ثبت و صدور ســند به شماره چاپی 051924- 
الف 89 )دفترچه ای( مورد ثبت صفحه 263 دفتر 92 ثبت اصفهان تحت شــماره 
29121 که بموجب سند انتقال قطعی بشماره 24245 -1392/10/28 دفترخانه 
177 اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و ســند صادر و تسلیم شده است دیده و 
سپس  نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره یکتا 139902150474000123 و رمز تصدیق 833830 
مورخ 1399/7/30  که به گواهی دفترخانه 350 اصفهان رسیده  مدعی است که  
ســند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصــره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1052057 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
تحديد حدود اختصاصي

9/37 شــماره نامــه : 139985602025010462-1399/09/04 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 469 فرعی مجزی شده از پالک 
96 فرعی از 10 اصلی  واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتي 

به نام آقای مجتبی نصر آزادانی فرزند علی به شــماره شناســنامه 22 و کدملی 
1290095469 صادره از اصفهان در جریان ثبت است و رای شماره 25001627 
مورخ 99/02/23  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 99/09/30 روز یک شــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این 
صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 
 ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه خواهد داد. 
م الف: 1051030 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
مزايده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

9 شــماره آگهــی: 139903902004000220 شــماره پرونــده:  /38
139804002004000493 پرونــده اجرایی به شــماره بایگانــی: 9806853  
تمامی ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه و مغازه متعلقه به شــماره پالک 
ثبتی 1590 فرعی از 17 اصلی مفروز  و مجزا شده از )404، 451( فرعی از اصلی 
مذکور در بخش 14 ثبت ملک غرب اصفهان مســاحت 231/85 متر مربع ملکی 

روح ا... حسینی و سید حسین حســینی هر کدام سه دانگ مشاع به آدرس: رهنان 
خیابان شهید هاشــمی نژاد ابتدای خیابان ابوذر ساختمان پست بانک با کد پستی 
8187997918 که اسناد مالکیت آن بشماره چاپی 859278 سری الف سال 97 با 
شماره دفتر الکترونیکی 139720302025016897 و به شماره چاپی 859279 
سری الف سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی 139720302025016895 ثبت و 
صادر شده است با حدود و مشخصات: شمااًل: دیوار بدیوار بطول 10/90 ده متر و 
نود سانتی متر به شــماره باقیمانده 457 فرعی از 17 اصلی، شرقًا در چهار قسمت 
اول دیوار بدیوار بطول  پانزده سانتی متر به شماره 451 فرعی از هفده اصلی دوم 
دیوار به دیوار بطول 1/30 متر به شــماره چهارصد و پنجاه و دو فرعی سوم دیوار 
به دیوار بطول 11/80 متر به شماره چهارصد و ســه فرعی چهارم دیوار به دیوار 
بطول 9/87 متر به شماره چهارصد و سه فرعی، جنوبًا: درب و دیوار بطول 8/95 
هشت متر و نود و پنج ســانتیمتر به خیابان، غربًا در دو قســمت اول دیوار بدیوار 
بطول 22/65 متر به شماره باقیمانده 404 فرعی دوم دیوار بدیوار بطول یک متر 
به شــماره 451 فرعی که طبق نظر کارشناسان دادگستری پالک ثبتی مورد نظر 
حسب اســتعالم شــهرداری منطقه یازده ملک مزبور با کاربری تجاری خدماتی 
دارای عرصه به مساحت 238/95 متر مربع و تعداد 20 عدد پارکینگ از شهرداری 
 خریداری گردیده اســت و لیکن ملک فاقد پایان کار از ســوی شهرداری منطقه 
می باشد و به صورت کامل و صد در صد در دو طبقه همکف و زیر زمین و بر اساس 
پروانه ساختمانی صادره به شماره 6358 مورخ 1369/09/11 از شهرداری منطقه 
11 احداث شده است و ســاختمان فوق در حاصل حاضر شامل یک واحد  پست 
بانک و یک واحد تجاری  فروش پوشــاک در طبقه همکف و یک باشگاه ورزشی 
در طبقه زیرزمین و جمعا به مساحت اعیانی حدود 426 متر مربع در حال استفاده 
بوده و واحدها به صورت مجموعه بوده و هنوز تفکیک نشده و اسکلت ساختمان از 
سازه ی بتنی و سقف تیرچه بلوک و نمای خارجی با آلومینیوم و درب های شیشه 
ســکوریت جهت بانک و واحد تجاری و دارای درب کرکره برقی می باشد. کف  

طبقات از سرامیک و بدنه نیز از سرامیک اســتفاده شده است و سیستم گرمایشی 
بخاری گازی و اسپیلیت و ســرمایش کولر آبی و اسپیلیت و دارای انشعابات آب و 
برق و گاز می باشد ضمنا حسب اعالم کارشناســان پالک ثبتی فوق الذکر فاقد 
سرقفلی می باشد و بموجب اسناد رهنی 79571 و 85960 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 129 در رهن بانک مهر اقتصاد )به قائم مقامی بانک سپه( می باشد. مزایده 
پالک فوق الذکر از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/09/22 در اداره اجرای 
اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید 
صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 66/000/000/000 ریال ) شصت و شش میلیارد ریال( شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشــتراک و مصرفی در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 1399/9/08 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده 
درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در 
وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا 
برنده مزایده باید ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجرای 
اداره ثبت اســناد و امالک اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت ضمن ابطال 
 مزایده وجه علی الحســاب پرداختی بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 

م الف: 1052079 یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری گفت: انتظار است که 
همه دستگاه ها در این فرصت باقیمانده از سال در عرصه های 
علمی، دانش بنیان، اقتصادی، کشــاورزی، اداری، فرهنگی و 

... در راستای جهش تولید فعال شوند.
حجت االسالم والمســلمین محمدعلی نکونام هفتم آذرماه 
در پیام جمعه این هفته با اشــاره به شرایط سخت کرونایی و 
محدودیت های وافر اجتماعی، اظهــار کرد: آنچه برای رعایت 
بهداشت و محدودیت های اجتماعی و پروتکل ها برای مقابله 
با ویروس مطرح شــده وظیفه و تکلیفی است که باید انجام 
دهیم اما اینکه نتیجه عمل به این تکلیف و وظیفه چه باشــد، 
طبعا باید تسلیم مقدرات الهی بود لذا باید صبوری پیشه کرد 

و در برابر مقدرات الهی تسلیم باشیم.
وی در ادامه با اشــاره به پیام اول این هفتــه، بیان کرد: پیام 
اول به بلیه کرونا و موضوعاتی که با آن مواجه هستیم از جمله 
شهدایی که در این راه تقدیم می شود اختصاص دارد؛ جا دارد 
که به خانواده های شــهدای عرصه سالمت تســلیت بگوییم، 

شــهدایی که ایثارگرانــه و فداکارانه نقش آفریــن بودند و در 
بیمارســتان ها در خدمت به بیماران کرونایی مقاومت و جان 

خودشان را برای سالمت هم نوعشان تقدیم کردند.
امام جمعه شــهرکرد تصریح کرد: باید به این شــهدا تبریک 
و تسلیت گفت به ویژه شــهیده نورمند که از متخصصان الیق 
و تأثیرگذار در عرصه پزشــکی بود و فداکارانــه در این عرصه 
تالش کرد، همینطور شــهادت شــهید عرصه امنیت، شــهید 
محمدیوسفی را که در درگیری با هنجارشکنان و اشرار به فیض 
شهادت نائل شــد تســلیت می گوییم و قدردان حضور موثر 

نیروی انتظامی عرصه اجتماعی و امنیت هستیم. 
امام جمعه شــهرکرد با اشــاره به در پیش بودن روز مجلس 
همزمان با ســالروز شــهادت آیت الله مــدرس در خطاب به 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، گفت: شما فرصت 
خدمت و کار، قانون گذاری، فرصت ایجاد رفاه در معیشــت و 
امنیت مردم و فرصت خدمت همه جانبه به نظام اســالمی را 
دارید، شــما یک ریل گذار ارزشــمند در درون نظام جمهوری 

اسالمی هســتید و دولت باید در این ریل سالم و صحیح که 
شما از طریق قانون بنا می نهید، حرکت کند.

حجت االسالم نکونام با تأکید بر اینکه شما نمایندگان مجلس 
باید دارای شجاعت مدرس گونه باشــید، افزود: شما در این 
راه با انواع تهدیدها و تطمیع ها مواجه هســتید تا بر وفق مراد 
بازیگران سیاســت حرکت کنید و از این ریل درســت خارج 

بشوید.
وی بیان کرد: روی ســخن با کسانی اســت که به گرم شدن 
تنورشان توسط بایدن ها همچنان دل بسته اند و با مکتب ایثار 
و شــهادت بیگانه اند، در عین حال که با این مکتب هستند اما 
با ایمان و تقوا بیگانه اند، اگر پای صحبتشــان بنشینیم دم از 
ایمان و تقوا و آرزوی شــهادت می زنند اما در عمل به دشمن 

خدا دلخوشند.
حجت االسالم نکونام تأکید کرد: تدبیر آن است که کار به خدا 
بینجامد، این چه تدبیری اســت که راه را برای مســتکبرین 
و طواغیت بــاز بکند و آنان نیز جری بشــوند و بــر تحریم ها 
بیفزایند، قراردادها را زیرپا بگذارند و زندگی مردم فلج بشود.

وی با پرداختن به مسئله جهش تولید، بیان کرد: مقام معظم 
رهبری در فرمایشــات اخیرشــان در خصوص جهش تولید 
گله داشــتند و معتقدند آن کاری که باید صــورت بگیرد راجع 
به جهش تولید صورت نگرفته است، ایشــان انتظار دارند که 
همه دستگاه ها فعال بشــوند و جهش تولید را به یک سامان 

و جایگاه بلند برسانند، انتظار است که همه دستگاه ها در این 
باقیمانده ســال در عرصه های علمی، دانش بنیان، اقتصادی، 

کشاورزی، اداری، فرهنگی و ... فعال شوند.
نماینــده ولی فقیــه گفت: بــاب انتقــاد دولت بــه مردم و 
مردم به دولــت و باب انتقاد دســتگاه ها نســبت به یکدیگر 
باز اســت اما نقد همیشه هم ســازنده نیســت، نباید تصور 
جامعه همیشــه نقادانه باشــد، نقد شــرط و شــروطی دارد 
 و یکــی از شــرایط نقــد، همراهــی نقــد بــا نصــح یعنی

 خیرخواهی است.
حجت االســالم نکونام ادامه داد: در فرهنگ دینی و قرآنی، از 
نقد به نصح تعبیر شــده و در تعابیری تشویق شده ایم و همه 
نسبت به یکدیگر مامور هستیم، باید همدیگر را نصحیت و خیر 
جامعه را از همدیگر مطالبه کنیم و به هم کمک کنیم تا جامعه 
راه خیر را دنبال کند، باید دانست که نقد همیشه سازنده  نیست 
بلکه گاهی مخرب و گاهی بازدارنده است، گاهی خالقیت ها را 

از بین می برد و مانع رشد می شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری:

تمامی دستگاه ها در راستای جهش تولید فعال شوند
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مدیرکل کمیته امداد استان:

2۶00 دانش آموز امکان تحصیل برخط را ندارند
 مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( اسـتان اصفهـان گفـت: از ابتـدای سـال تحصیلـی 
۱۴۰۰ تبلـت، گوشـی هوشـمند، کامپیوتـر و لـپ تـاپ بـه دانـش آمـوزان نیازمنـد اهـدا شـده 

اسـت.کریم زارع ادامـه داد: از ابتـدای 
سـال تحصیلـی جدیـد و بـا احتسـاب 
اقـام اهدایـی فـوالد مبارکـه تاکنـون 
۱۴۰۰ دسـتگاه تبلت، گوشـی هوشمند، 
کامپیوتـر و لـپ تـاپ بـرای کمـک بـه 
فراهـم شـدن بسـتر آمـوزش مجـازی 
این عزیـزان تهیه و توزیع شـده اسـت.

زارع افـزود: ایـن اقـام بـا همـکاری 
حامیـان ایتـام و فرزنـدان محسـنین، 
مـردم نیکـوکار، خیـران نیـک اندیـش 

و صنعتگـران اصفهانـی و بـا هـم افزایـی کمیتـه امـداد اسـتان تهیـه شـده اسـت. وی گفـت: از 
مـردم نیکـوکار، خیـران ارجمنـد، نهادهـا، سـازمان ها و شـرکت هـای تولیـدی اسـتان اصفهان 
خواهشـمندیم در ایـن زمینه به یـاری کمیته امـداد بشـتابند و عاوه بـر دفاتر و مراکـز نیکوکاری 
این نهاد، کد دسـتوری #۰۳۱*۸۸۷۷* پایگاه اینترنتی emdad.ir تلفـن نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷ 
و شـماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ نـزد بانک قرض الحسـنه مهـر ایران بـرای دریافت کمک 

هـای نقـدی و غیرحضـوری مـردم نیکـوکار اسـتان در خدمـت آنهاسـت.

 معافیت دوماه مستاجران رقبات اصفهان در بحران 
شیوع کرونا

۶۰۰ نفـر از مسـتاجران رقبات اسـتان اصفهان به مـدت دو ماه در ایـام محدودیت هـای کرونایی 
از پرداخـت اجاره بهـای خود معاف شـدند.فرمانده بسـیج اداره کل اوقـاف و امور خیریه اسـتان 
اصفهـان اجاره بهـای رقبـات را در مجمـوع حـدود ۳ میلیارد ریـال عنوان کـرد و گفت: ایـن افراد 
در بحران شـیوع کرونا متضرر شـده و نیازمنـد کمک بودند.حجـت االسـام نصراصفهانی افزود: 
با همکاری بسـیجیان اوقاف اسـتان ۵۰ کپسـول اکسـیژن هم خریداری و در اختیار موسسـات 
خیریه قـرار گرفـت.وی با اشـاره بـه تهیه دسـتگاه های اکسـیژن سـاز گفـت: این دسـتگاه ها را 
شـرکت های دانش بنیـان تولید کـرده و بـه زودی ایـن دسـتگاه ها خریـداری و در اختیـار افراد 

نیازمنـد قـرار می گیرد.

اشتغال زندانیان با همکاری بسیج فراهم می شود
مدیرکل زنـدان هـای اسـتان اصفهان گفـت: در جلسـه ای که بـا فرمانده سـپاه صاحـب الزمان 
)عج( اسـتان اصفهان داشـتیم، این امکان فراهم شـد که برای اشـتغال زندانیان هـم همکاری 
صـورت بگیرد.محمـود ضیایی فـرد اظهـار داشـت: خـدا را سـپاس گزاریـم  بـه مناسـبت هفتـه 
مقدس بسـیج همـان گونه کـه مقام معظـم رهبـری فرمودند بسـیج نیـروی کارآمد بـرای تمام 
میدان هاسـت، خوشـبختانه امـروز در میـدان آزادی زندانی هم بسـیج در سراسـر کشـور خیلی 
خوش درخشـید. وی افزود: در اسـتان اصفهان ما شـاهد آزادی ۲۵ زندانی بودیـم و ۳۰ زندانی 
دیگر هـم در مرحلـه دوم آزاد می شـوند کـه در مجمـوع ۵۵ زندانی با کمک بسـیج حقـوق دانان 
و سـپاه پاسـداران مراحل آزادی آن ها طی شـده و به آغوش خانـواده خـود برمی گردند.مدیرکل 
زندان هـای اسـتان اصفهـان بیـان کـرد: خوشـبختانه در حوزه هـای مختلـف، از جملـه مشـاوره 

حقوقـی رایـگان بـه زندانیان، بسـیج به مـا کمـک می کند.

  مدیریت بحران استانداری اصفهان وقوع سیل را تکذیب کرد؛

آماده با ش برای بارش ها

پریسا سعادت چند هفته پیش شــایعه وقــوع یکی از 
شدیدترین بارش های قرن اخیر در ایران 
و برخی از اســتان های مرکزی دست به دســت می چرخید هر چند 
مسئوالن در آن زمان این مسئله را تکذیب کردند؛ اما همچنان ترس از 
وقوع بارش های خارج از کنترل در اســتان هایــی مانند اصفهان که 
تجربه تلخ سیل دو سال قبل را در ذهن دارند، وجود داشت. این بار هم 
نگرانی از بارش های احتمالی در اســتان دغدغه ها و بازار شایعات به 
راه افتادن سیل در اصفهان را داغ تر کرد؛ اما مدیریت بحران استانداری 
این مســئله را تکذیب و از مردم خواســت تنها به اخبار صادر شده از 
مراجع رسمی اعتماد کنند. هر چند شیشه فروش گفته است نگرانی 
از بابت ســیل وجود نخواهد داشــت؛ اما از آباده باش ســتاد بحران 
استانداری نیز برای مقابله با هر گونه رخداد ناشی از بارش ها هم خبر 
داده اســت.وی در ایــن زمینه اظهار کــرد: برپایه پیــش بینی اداره 
هواشناسی استان فعالیت سامانه بارشی امروز عاوه بر غرب و جنوب 
استان، مناطق مرکزی به ویژه شهر اصفهان را تحت تاثیر قرار می دهد 
و با ورود جبهه جنوبی مدیترانه ای از روز یکشــنبه تا دوشنبه بارش ها 
شمال و شمال غرب استان را نیز فرا می گیرد.مدیرکل مدیریت بحران 

اســتانداری اصفهان در واکنش به برخی اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر وقوع سیل در این کان شهر در روزهای پیش رو، گفت: 
مرجع رســمی اطاع رســانی در این باره اداره هواشناســی است و 
متناســب با آنچه که به ما اعام کردند، هماهنگی ها و تمهیدات الزم 
برای پیشــگیری و کنترل انجام شده است و مناســب با پیش بینی 
هواشناســی اقدام خواهیم کرد.شیشــه فروش با اشــاره به اینکه 
تمهیدات الزم از ابتدای سال تاکنون در نظر گرفته شده و ستاد سیل از 
بهار امسال در مناطق مختلف استان تشکیل شده است، خاطرنشان 
کرد: شهرداری ها و دهیاری ها با همکاری بنیاد مسکن به پاک سازی 
مسیر رودخانه ها از رسوبات و نخاله ها و بازگشایی دهانه رودخانه ها 
مکلف شدند.وی با اشاره به اینکه تجارب سیاب های گذشته بررسی 
و استراتژی پیشــگیری از سیل در اســتان تدوین و به دستگاه های 
مختلف اباغ شده است، گفت: با توجه به ناپایداری های جوی پیش 
رو جلسه مدیریت بحران استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد 
و ستادهای سیل در شــهرداری ها و دهیاری های استان آماده باش 
شدند و نیروهای امدادی جمعیت هال احمر در ۴۲ پایگاه جاده ای 
مستقر خواهند شد و الزم اســت تجهیزات الزم و اقام امدادی برای 

همه شهرســتان ها را تعبیه کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه ۶۲ تیم گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای 
بازگشایی و الیروبی رودخانه ها را برعهده دارند، بر ضرورت آزادسازی 
حریم رودخانه تاکید و اظهار کرد: افرادی که بر حریم رودخانه دخل و 
تصرف می کنند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و دولت برای کسانی 
که حریم رودخانه را تصــرف کرده اند اعم از واحد مســکونی و زمین 

کشاورزی در صورت وقوع سیل، جبران خسارت نمی کند.
شایان ذکر است این آماده باش تنها مختص به استان اصفهان نیست 
و در اســتان هایی مانند خوزســتان و فارس آباده باش برای بارش 
های دو روز اخیر اعام شــده است. هواشناســی برای استان های 
جنوب غربی کشور یعنی خوزســتان، لرستان، چهار محال و بختیاری 
و کهگیلویه و بویر احمد شــدیدترین بارش ها را در روز های شــنبه و 
یکشنبه پیش بینی کرده است. بارش ها در برخی از نقاط این استان 
ها به ۲۰۰ میلی متر هم می رسد. سازمان هال احمر اعام کرده ۱۵۵۳ 
تیم عملیاتی متشــکل از ۱۱ هزار امدادگر در ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هال احمر در پی هشدار سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال 

وقوع سیل و طغیان رودخانه ها تشکیل شده است.

با مسئولان جامعه

با توجه به ناپایداری های جوی پیش رو جلسه مدیریت 
بحران استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و 
ستادهای سیل در شهرداری ها و دهیاری های استان 
آماده باش شدند و نیروهای امدادی جمعیت هالل 

احمر در ۴۲ پایگاه جاده ای مستقر خواهند شد 

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( گفت: 
طرح سردار ســلیمانی در اســتان اصفهان در حال 
اجراســت و این موضوع به صــورت محله محور با 
استفاده از ظرفیت مسجد و بسیج، به سراسر کشور 
اباغ شده است. ســرهنگ علی مقواساز بیان کرد: 
براســاس فرمایش مقام معظم رهبــری در آبان 
امســال، این طرح در اســتان در حال اجراست که 
اصفهان در این طرح پیش قدم اســت. این قرارگاه 
در استان شــکل گرفت و در تهران نیز همین مدل 

برای کل کشور ،جهت مشارکت میان سازمان بسیج 
مستضعفین و وزارت بهداشــت و درمان،به تفاهم  
رسید و به سراسر کشــور این موضوع پیشگیری به 
صورت محله محور با اســتفاده از ظرفیت مسجد و 
بسیج، اباغ شد.وی توضیح داد: در قرارگاه حافظان 
سامت محله، قرار است در هر محله با استفاده از 
ظرفیت مســجد، معتمدین و متمولیــن محله که 
می تواند امام جماعت مسجد، فرمانده پایگاه بسیج 
خواهران یا برادران مسجد، مســئول کانون ارشاد، 
نماینده مرکز بهداشت، یک نفر کاسب معتمد محله، 
مسئول هیئت امنای محله، مسئول هیئت مذهبی 
محله و نماینده قرض الحسنه یا خیریه محله باشد.

مقواساز درخصوص اهداف طرح گفت: این افراد در 

محله، هرکدام ظرفیتی دارند و با مســئولیت امام 
جماعت و بســیج و به تخصص نماینده بهداشت، 
طرحی به نام طرح شهید سلیمانی را اجرا می کنند؛ 
در واقع رعایــت پروتکل ها در محله توســط افراد 
محله و حمایت خانواده هاست.جانشــین فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان)عــج( افــزود: محله محور ، 
خانواده محور است و همه مردم را به صحنه می آورد 
و هر خانواده یک پایگاه سامت در حال شکل گیری 
است و قرار است افراد داوطلب بسیجی،  با آموزشی 
که توسط بهداشت می بینند، مجهز شوند و در قالب 
تیم هایی با روپوش به همــراه کارت مخصوصی که 
دارند، درب منازل رفته )هر مســجدی برای محله 

خود(، از کم و کیف خانوار با خبر می شوند .

حضور 30هزار نفری بسیجیان اصفهان در قرارگاه حافظان 
سالمت محله

سرپرست جدید 
دانشگاه فرهنگیان 
اصفهان معرفی شد

در مراسمی با حضور معاون دانشجویی 
دانشــگاه فرهنگیــان ، از تاش های 
چندین ســاله شــهرام عــروف زاد به 
عنوان سرپرست دانشــگاه فرهنگیان 
اســتان اصفهان تقدیر و تکریم و تقی 
آقاحسینی به عنوان سرپرست جدید 
دانشــگاه فرهنگیان اســتان اصفهان 

معرفی شد.

کشف کوله هایی با 2۶ کیلو حشیش در اصفهان 
فرمانده یگان تکاوری پلیس استان از کشف ۲۶ کیلو و ۶۰۰ گرم حشیش که توسط ۲ کوله بر حمل 
می شدند، خبر داد. سروان روح ا... فاطمی اظهار داشت: ماموران پلیس تکاوری اصفهان حین 
گشت زنی در بیابان های اطراف ایستگاه بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین، متوجه تردد ۲ 
نفر در تاریکی شب شدند.وی افزود: بافاصله این ۲ فرد دستگیر شدند که در بازرسی از کوله های 

آنها ۲۶ کیلو و ۶۰۰ گرم حشیش کشف شد.

کشف 50 میلیارد ریال اموال مسروقه در اصفهان 
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۷۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه به ارزش 
۵۰ میلیارد ریال در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد. سرهنگ محمدرضا 
هاشمی فر بیان داشت : در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر 
استرداد به موقع اموال مســروقه به مال باختگان، عملیاتی به منظور شناسایی و کشف وسایل 

نقلیه مسروقه در قرارگاه مبارزه با سرقت استان طراحی و به اجرا گذاشته شد.
وی گفــت: در ایــن عملیــات کارآگاهــان بــا انجــام تحقیقــات علمــی و تخصصــی و بــه 
کارگیــری اقدامــات هوشــمندانه و رصــد وســایل نقلیــه طــی یک هفتــه موفق شــدند، 
۱۷۳ دســتگاه خــودرو و موتورســیکلت مســروقه شــامل: ۱۰۲ دســتگاه خــودرو و ۷۱ 
دســتگاه موتورســیکلت مســروقه را شناســایی و توقیف کنند.جانشــین فرمانــده انتظامی 
اســتان اصفهان از دســتگیری ۶۰ ســارق در این عملیــات خبــر داد و اظهار داشــت: ارزش 
 اموال مســروقه کشــف شــده در این عملیات برابر اعــام کارشناســان مربوطــه ۵۰ میلیارد

 ریال است.

کشف 14 کیلوگرم مواد مخدر گل در کاشان
۱۴ کیلوگرم مواد مخدر توهم زای گل در کاشــان کشــف و جمع آوری شــد. فرمانــده انتظامی 
کاشــان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرســتان در عملیاتی ضربتی اعضای 
یک باند را که در حال بســته بندی مواد توهم زای گل بودند در مخفیگاه شــان دســتگیر کردند.

سرهنگ حســین بســاطی افزود: اعضای این باند پنج نفره دســتگیر و تحویل مراجع قضایی 
شدند.وی با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته، قدرت توهم زایی مخدر صنعتی 
گل هفت برابر بیشــتر از شاهدانه طبیعی اســت ،گفت: این مخدر توهم زا سیستم مغز را در دراز 
 مدت مختل کــرده و توهم عصرگاهی، تپش قلب، اضطراب و وحشــت زدگــی از جمله عوارض

 آن است.

دستگيري عامل برداشت غير مجاز از حساب در خميني شهر 
فرمانده انتظامي شهرســتان خميني شــهر ازشناســايي فردي كه با به دســت آوردن اطاعات 
كارت بانكي شــاكي اقدام به برداشــت يک ميليارد ريال بــه صورت غير مجاز کــرده بود، خبر 
داد. ســرهنگ غامرضا براتي ، با اعام جزییات بيشــتر ايــن خبر گفت: در پي شــكايت يكي 
از شــهروندان خميني شــهري مبني بر اينكه مبلــغ يک ميليــارد ريال به صورت غيــر مجاز از 
حساب بانكي وي سرقت شــده ، بررســي موضوع در دســتور كار پليس فتاي اين فرماندهي 
قرار گرفت.وي افزود: با بررســي هاي پليســي انجام شــده مشــخص شــد متهم با به دست 
آوردن اطاعات و رمــز هاي عبور ، طي چنديــن مرحله مبلغ يک ميليارد ريال از حســاب بانکي 
وي برداشــت کرده است.ســرهنگ براتي تصريح كرد: با انجام تحقيقات گسترده ،متهم مذكور 
 در يكي از اســتان هاي همجوار شناسایي و حســب دستور مقام قضایي نســبت به دستگيری 

وي اقدام شد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

تبادل دانشجویان 
 دانشگاه های اصفهان

 و هرتسن
معاون سرکنســول روســیه در اصفهان، 
در دیدار با تعدادی از دانشــجویان فعال 
در تشکل های دانشــجویی گفت: در حال 
حاضر در زمینه دانشــگاهی در روابط بین 
دانشگاه های ســن پترزبورگ و اصفهان 
پیشــرفت کرده ایم، دانشــگاه اصفهان 
چندین قرارداد با دانشــگاه هاى روسیه 
دارد و دو سال پیش با دانشگاه هرتسن 
قرارداد بســتند که تبادل دانشجو داشته 
باشــند.ایلیا تیخانوف در این دیدار اظهار 
داشــت: من سه ســال اســت که اینجا 
کار می کنــم و اصفهان را خیلی دوســت 
دارم و برایم شــهر جالبی است، اصفهان 
پایتخت فرهنگی و تاریخی ایران است و 
فکر می کنم رابطه اصفهان با استان های 
روسیه در آینده نزدیک پیشرفت می کند و 
به زودی به سطح خوبی از ارتباط خواهیم 
رسید. معاون سرکنســول روسیه عنوان 
کرد: هر ساله در ماه های فوریه و مارس در 
سفارت روسیه در تهران از میان داوطلبانی 
که در وب ســایت رســمی وزارت علوم و 
آموزش عالی فدراسیون روسیه ثبت نام 
کرده و مدارک مورد نیــاز را ارائه داده اند، 
افــراد واجد شــرایط بــرای تحصیل در 
فدراسیون روســیه انتخاب می شوند.در 
این جلســه تعدادی از دانشجویان فعال 
در تشکل های دانشجویی به بحث و تبادل 
نظر در زمینه های تخصصی خود مانند امور 
گردشگری، مهندسی و اقتصاد پرداختن.

وی اظهار کرد: برای همــکاری موثر بین 
اصفهان و ســن پترزبورگ بایــد برنامه 
عمل مفصل باشــد، چهارچوب گسترش 
همکارى هــاى فی مابیــن در زمینه هاى 
مختلف براى سال هاى ۲۰۲۱-۲۰۲۵ در 
حال تنظیم اســت و قرار است به زودى 
به امضــای دو طرف برســد، طــرح این 
برنامه توسط استانداران سن پترزبورگ 

و اصفهان ارائه شده است.

کیت های تشخیص سریع  کرونا وارد اصفهان شد
 مسئول بیماری واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: کیت های تشخیص سریع کرونا وارد اصفهان شــده و اکنون در انبار دانشگاه علوم پزشکی نگهداری می شود.رضا فدایی با 
اشاره به اینکه کیت های تشخیص سریع کرونا به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل داده شده و در انبار این دانشگاه قرار دارد، اظهار داشت: هنوز در خصوص توزیع این کیت ها 
تصمیم گیری نهایی انجام نشده؛ اما اولویت در این زمینه برای مناطقی است که در دسترسی به آزمایشگاه های تشخیص کرونا با مشکل مواجه هستند.مسئول بیماری واگیر 
مرکز بهداشت اصفهان در خصوص کیفیت این نوع کیت نیز ابراز داشت: این کیت ها مورد تایید وزارت بهداشت است ولی در صورتی که کیت نتیجه منفی بیماری را برای فردی نشان 
دهد، دیگر عائم بیماری نیز برای تصمیم گیری در خصوص بیمار بودن و یا نبودن فرد مورد توجه خواهد بود.وی اظهار داشت: این در حالی است که امروز این سیر فزاینده کنترل 
شده و افزایش بیماران متوقف شده است. وی در خصوص ارتباط افزایش حجم آالینده های جوی و وضعیت بیماران کرونایی افزود: در این زمینه باید توجه داشت که با توجه 
به آنچه از بررسی وضعیت بیماران به دست آمده آلودگی هوا می تواند تشدید کننده عائم بیماری کرونا باشد؛ اما در زمینه افزایش ابتا تاثیری ندارد. مسئول بیماری واگیر مرکز 
بهداشت اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ آزمایشگاه بخش خصوصی در کنار آزمایشگاه های دولتی در سطح استان اصفهان اجازه انجام تست کرونا را دارند، ابراز داشت: 

از ابتدای شیوع این بیماری در استان اصفهان تاکنون ۳۰۰ هزار تست کرونا انجام شده که نیمی از آنها در آزمایشگاه های دولتی و نیمی در آزمایشگاه های خصوصی بوده است.



شنبه 8  آذر    1399 / 12 ربیع الثانی 1442/ 28 نوامبر 2020/ شماره 3128

پیروزی ذوب آهن در لیگ برتر والیبال بانوان
هفته اول لیگ برتر والیبال بانوان در گروه دوم از روز پنجشــنبه در اصفهان و به میزبانی باشگاه 
ذوب آهن آغاز شد و ادامه مسابقات روزهای شنبه و دوشــنبه برگزار می شود.در نخستین دیدار 
روز پن شنبه تیم های پیکان و ستارگان فارس مقابل هم قرار گرفتند و شاگردان میترا شعبانیان 
در پیکان ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۰ پیروز شدند تا نخستین برد را به 
نام خود ثبت کنند.در دیگر بازی  این روز نیز تیم های ذوب آهن اصفهان و خجسته اسالمشهر به 
مصاف هم رفتند، ذوب آهن در دســت اول با نتیجه عجیب ۲۵ بر ۵ پیروز شد؛ نماینده اصفهان 
موفق شد دو دســت بعدی را با امتیازهای ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۷ پیروز شــود و با نتیجه ۳ بر صفر 
برنده باشد.، در ادامه رقابت های لیگ برتر در گروم دوم روز شنبه)امروز( و از ساعت ۱۴ خجسته 
اسالمشــهر با پیکان دیدار می کند و از ســاعت ۱۷ ذوب آهن اصفهان به مصاف ستارگان فارس 

خواهد رفت.

برگزاری دور برگشت هندبال بانوان از هفته آتی
برنامه دور برگشــت مســابقات هندبال بانوان باشــگاه های برتر کشــور مشــخص شــد.بر 
اســاس برنامــه، یکشــنبه ۹ آذر، در گــروه اول، فــوالد مبارکه ســپاهان از ســاعت ۱۷ و ۳۰ 
دقیقه با تیم اشتادســازه مشــهد مســابقه می دهد.از گروه دوم نیــز، روز دوشــنبه، ۱۰ آذر از 
ســاعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه، ســنگ آهن بافــق با ذوب آهــن مســابقه می دهد.دو دیــدار دیگر 
تیم های اصفهانی نیز در روز های ۱۱ تا ۱۴ آذر برگزار می شــود.دور برگشــت شــانزدهمین دوره 
 مســابقات هندبال بانوان ایران، به طور متمرکز در تاالر هندبال شــهید بهشــتی مشــهد برگزار 

خواهد شد.

نامی نوی اصفهان ۶۷ مهرام ۵۷ ؛

 شگفتی پشت شگفتی؛ دنیا به کام اصفهان
دیدارهای دور ســوم از گروه اول لیگ برتر بســکتبال بانوان روز پنجشــنبه برگزار شد و شگفتی 
دیگری در لیگ شــگفت انگیز ۹۹ رقم خورد.در مصاف تیم های قدرتمنــد مهرام تهران و نامی نو 
اصفهان در سالن دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، این نامی نو بود که نخستین شکست فصل را 
به تیم صدرنشــین و بدون باخت مهرام تحمیل کرد تا نشان دهد چرا باید روی این تیم به عنوان 
یک مدعی حســاب باز کرد.در این مسابقه، شــاگردان آزاده زمان پور در نامی نو در حالی ۶۷ بر 
۵۷ حریف خود را شکســت دادند که دو تیم در یک نبرد پایاپای و جانانه، هرگز از میل خود برای 

پیروزی دست نکشیدند.
در کوارتر نخست، حاصل تالش دو تیم تســاوی ۱۵ بر ۱۵ بود. در کوارتر دوم، نامی نو در نمایشی 
شــجاعانه و به لطف درخشــش ناهید اســدی و مژگان خدادادی ۱۹ بر ۱۵ پیروز شد.در کوارتر 
سوم، این رقابت تماشــایی، با عملکرد فوق العاده نامی نو همراه بود. در شرایطی که اشتباهات 
مهرام زیر ســبد مانع از جبران می شد، نامی نو توانست در کوارتر ســوم نیز ۲۰ بر ۱۳ پیروز شود.

سرانجام بازی وارد کوارتر چهارم شــد و مهرام آخرین امیدهای خود برای بازگشت را دنبال کرد؛ 
اما نامی نو در حال ســپری کردن روزی فوق العاده بود. در آخرین دقایق بازی، رقابت فشرده تر 
شد و مهرام فاصله خود را با نامی نو کاهش داد.در شــرایطی که به نظر می رسید، روز روز شادی 
عبدالوند نیســت در ســوی مقابل، ارباب حلقه ها تجربه و توان فنی خــود را در کوارتر چهارم در 
خدمت نامی نو قرار داد. درخشش معصومه اســماعیل زاده از یک سو و روز فوق العاده  اسدی 
از ســوی دیگر، برنامه های نیکا برای کوارتــر آخر را مختل کرد. ســرانجام نامی نــو با پیروزی 
موفق شد نخســتین شکســت این فصل را به مهرام تحمیل کند. حاال در گروه یک، مهرام یک 
 باخت، نامی نو یک باخت و گروه بهمن ۲ باخت در کارنامه دارد. شکســت ناپذیری، افســانه ای

 بیش نیست!

یاران »رحمان« چشم ترس داوری شده اند؛

ذوب آهن؛ ممنون دار داور شجاع

تیم ذوب آهن اصفهان در حالی در سومین  سمیه مصور
دیدار خود طی رقابــت های فصل جاری 
لیگ برتر به نتیجه تساوی دست یافت که این تیم از اشتباه داوری در 
این بازی رهایی یافت و پنالتی گرفته شده علیه سبزپوشان در اواخر 

مسابقه با بازبینی صحنه گل، لغو شد.
سبزپوشان اصفهان در شــرایطی مقابل تیم پیکان صف آرایی کردند 
که آنها در دو هفته گذشــته به دلیل اشــتباهات داوری از کسب سه 
امتیاز بازمانده بودند. موضوعی که موجب شــده بود تا مسئوالن این 
باشــگاه اقدام به صدور بیانیه ای کنند. در بیانیه ذوبی ها آمده بود که 
اگر بخواهد اشتباهات داوری علیه آنها در این دوره از رقابت های لیگ 
برتر ادامه یافته و سبزپوشان متحمل ضررهای داوری شوند، این تیم 

از مسابقات لیگ کناره گیری خواهد کرد.
دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و پیکان تهران در ورزشگاه فوالد شهر 
برگزار شد که  در پایان هر دو تیم به نتیجه یک بر یک تساوی رضایت 
دادند.در این دیدار که به دلیل محدودیت های کرونایی بدون تماشاگر 
برگزار شد تیم میزبان حمالتی را روی دروازه حریف تدارک دید که در 
گلزنی ناموفق بود.تیم پیکان نیز که بازی خوبی را ارائه داد توانست در 

دقیقه ۳۳ در یک ضدحمله توسط ابراهیم صالحی به گل برسد و یک 
بر صفر از حریف خود پیشــی بگیرد.در ادامه بازی، تیم ذوب آهن بر 
حمالت خود افزود و توانست در دقیقه ۳۵ دیدار توسط میالد جهانی 

گل خورده را جبران کند و نتیجه مساوی شود.
در ادامه بــازی تــالش بازیکنــان دو تیم بــرای گلزنــی نتیجه ای 
نداشــت و گلی رد و بدل نشــد تا اینکــه در دقیقه ۸۳ بــازی، داور 
دیدار بــرای پیــکان اعــالم پنالتی کــرد اما بعــد از چنــد دقیقه از 
 تصمیم خود منصرف شــد که اقدام او با اعتــراض کادر فنی حریف

 همراه بود.
شاگردان رضایی که در دو دیدار قبلی نیز نتیجه ای بهتر از مساوی کسب 
نکرده بودند، این بار هم در خانه متوقف شــدند تا دو امتیاز دیگر را به 
آسانی هر چه تمام تر از بدهند؛امتیازاتی که ممکن است در پایان فصل 

نقش بسزایی در جایگاه این تیم داشته باشد.
ســرمربی ذوب آهن در پایان این بازی و با حضور در نشست خبری 
درباره شــرایط فنی بازی و سوالی درباره بازگشــت سریع تیمش به 
مســابقه گفت: کاش بتوانیم این کار را قبل از حریــف انجام دهیم و 
به گل برســیم. دو تیم آمدند جنگیدند و تنش داشــت. این تنش به 

بیرون زمین انتقال داده شد. خدا را شکر داور جسارت این را داشت در 
صحنه ای که پنالتی اعالم کرد، نظر خود را برگرداند. اصال دوست ندارم 
در مورد داوری صحبت کنم و خسته نباشید می گویم که در این شرایط 

سخت توانست عادالنه سوت بزند.
رحمان رضایی در واکنش به اینکه خط دفاع آن ها، نقطه ضعف تیمش 
است، گفت: این را مشکل نمی دانم. تیم ما بازی شناور دارد و سریع به 
حمله می رود. سرعت انتقال توپ در ذوب آهن باالست و از بازیکنان 
کناری می خواهیم که سریع تر جلو بروند. تیمی که در فاز حمله سریع 
است در بازگشت مشــکل دارد. به نظرم در این مورد تمرکز خود را از 
دست می دهیم که این مشکل نیست. به همه بازیکنانم خسته نباشید 

می گویم که بازی خوبی داشتند.
رضایــی در ادامه گفت: االن چه اشــکالی دارد که چنــد عدد دوربین 
روی خطوط متمرکز باشــند و حتی روی خط دروازه ها آن را بگذاریم 
و صحنه هــا را ببینیم. اگر خــرج VAR زیاد اســت می توانیم تعداد 
دوربین ها را زیاد کنیم. االن بعد پنالتی آمدند لب خط صحنه را دیدند. 
فکر می کنم یک همت خوب می خواهد که این کار انجام و مشــکالت 

حل شود.

خبر  روز

انتخاب دستیار سرمربی بر اساس تن صدا!
خداداد عزیزی در مصاحبــه ای صحبت های جالبی را با مخاطبان در میان گذاشــت. عزیزی که 
همواره با شوخی و گاهی هم جدی از وضعیت فوتبال انتقاد می کند نکته ای جالب را در خصوص 
یک پدیده نوظهور و عجیب در فوتبال کشــورمان بازگو کرد.عزیــزی در این خصوص گفت: »یک 
پدیده جالــب در کار صنف ما ظهور کرده و آن قدرت شــلوغ بازی کمک مربیــان در کنار زمین در 
راستای تحت  تاثیر قرار دادن داورهاست. من زمان ســرمربی گری چند مرتبه به تشخیص غلط 
داور اعتراض و انتقاد کردم و متهم شدم به بی اعصابی و بداخالقی؛ حاال مربیان رفتار بسیار تندتری 
انجام می دهند و اسم کارشان تعصب به تیم شان شده است. این روزها که تماشاگر به استادیوم 
نمی رود در تلویزیون سر و صدای کنار خط مربیان را می شنویم؛ یعنی کار به جایی رسیده که یک 
سرمربی می بیند مجبور است دو، سه دســتیارش را بر اساس تن صدای بلند و شکلک درآوردن 

کنار خط انتخاب کند.«

برای مظلومی؛ شما خودت را خسته نکن!
شایعه شده برخی تصمیمات محمود فکری در بازی با فوالد تحت تاثیر پرویز مظلومی اتخاذ شده 
است. مظلومی هم اکنون سرپرست تیم اســت و می گویند به فکری خط فنی می دهد. طبیعتا 
صحت و سقم این موضوع برای ما مشخص نیســت و خود سرمربی استقالل هم چیزی در این 
مورد نگفته است. با این حال از اســاتید ارجمند مظلومی و صمد مرفاوی خواهش می کنیم زیاد 
خودشان را اذیت نکنند و درگیر مسائل فنی نشــوند. این عزیزان هر چقدر قبال زحمت کشیده اند 
کافی اســت و االن باید از زندگی لذت ببرند. اســتاد مظلومی اوایل دهه ۹۰ با تیمی که هیچ چیز 
کم از تیم ملی نداشت و باید قهرمان آسیا می شد، حتی لیگ برتر را هم به دست نیاورد؛ االن قرار 

است چه گلی به سر فکری بزند؟

صدای » فردوسی پور« به تلویزیون برگشت
عصر پنجشنبه )ششم آذر ماه( مســتند دیگو آرماندو مارادونا، فوتبالیست سرشناس آرژانتینی 
به کارگردانی آصف کاپادیا، مستندســاز و فیلم نامه نویس اهل بریتانیا، از شبکه مستند تلویزیون 
پخش شد. این مســتند پیشــتر هم در فضای مجازی و از طریق یکی از پلتفرم ها پخش شده 
بود، اما نکته قابل توجه در پخش تلویزیونی این مستند آرشــیوی که به بهانه درگذشت اسطوره 
فوتبال جهان اتفاق افتاد، پخش صدای گزارشگری عادل فردوسی پور پس از مدت ها در شبکه ای 
تلویزیونی بود.مســتند پرتره »دیگــو مارادونا« با حضور عادل فردوســی پور و حــدود ۲۰ تن از 
هنرمندان دوبله در سال گذشــته برای پخش آماده شده بود. در مستند مارادونا که در سال ۲۰۱۹ 
منتشــر شــده، با افرادی همچون مارادونا، پله، خورخه بوروچاگا، کلودیا ویافانیه )همسر سابق 
مارادونا(، ماریا روزا مارادونا )خواهر مارادونا( و…  مصاحبه و گفت وگو شده است. همچنین در 
بخش هایی از این مستند صحنه هایی از بازی های مارادونا وجود دارد که برخی از این بازی ها را 
عادل فردوسی پور گزارشگری می کند.برخی از بازی های مارادونا در تیم ناپولی از جمله در سری 
A ایتالیا که موجب قهرمانی این تیم شــد، جام حذفی و بازی فینال یوفا کــه با قهرمانی ناپولی 
همراه بود هم با گزارشگری عادل فردوسی پور و در قالب مســتند پرتره مارادونا از شبکه مستند 

به نمایش درآمد.
این در حالی است که پس از قطع همکاری عادل فردوســی پور با شبکه سه برای ساخت برنامه 
»نود«، صدای این گزارشگر حتی در برخی از مســتندها و مسابقات تلویزیونی و تصاویر آرشیوی 
هم حذف شده بود. هرچند همکاری فردوسی پور با برنامه »فوتبال ۱۲۰« که به تهیه کنندگی خود 
او روی آنتن شــبکه ورزش می رفت، در مقاطعی همچنان ادامه داشــت. حاال پخش مستندی 
آرشیوی از شــبکه مستند، بهانه ای شــد تا صدای این گزارشگر، بار دیگر از شــبکه ای تلویزیونی 

شنیده شود.

در حاشیه

ماجرای عجیب یک گل 
جنجالی در لیگ برتر

کلیدی ترین لحظه دیدار تیم های شهرخودرو 
و صنعت نفت در دقیقه ۹۰ و پیش از گل آبادانی 
ها رقــم خورد.جایی کــه در نودمیــن دقیقه 
مسابقه اکبر صادقی، کاپیتان شهرخودرو پشت 
محوطه جریمه حریف دچار مصدومیت شد 
ولی توپ در اختیار زرد پوشان آبادانی در جریان 
بود تا آنها تدارک یک حملــه همه جانبه برای 
جبران تک گل عقب افتــاده را ببینند. آبادانی 
ها که با تمام قوا روی دروازه میزبان خیمه زده 
بودند، ناگهان به دستور سرمربی از حرکت باز 
ایستادند. ســیروس پورموسوی در حالی که 
هیچ کس انتظارش را نداشــت با قاطعیت به 
شاگرد صاحب توپش اشــاره کرد تا توپ را به 
بیرون بزنند که به وضعیت هافبک شهرخودرو 
رسیدگی شود.بازیکن جوان آبادانی ها با بی 
میلی و تاخیر تن به این کار داد و برانکارد برای 
خروج کاپیتان میزبان وارد زمین شد. صادقی 
به محض خروج از زمین باوجود مصدومیت به 
دلیل حضور در واپسین دقایق بازی بالفاصله 
وارد میدان شــد اما این پورموســوی بود که 
خیلی زود مــزد حرکت باارزشــش را گرفت.

داور در اولیــن دقیقه از وقت هــای اضافه و 
درست روی بازگشت توپ از بازی جوانمردانه 
بازیکنان شــهرخودرو، خطای صادق صادقی 
را به نفــع میهمان پنالتی اعــالم کرد. ریکانی 
پشت ضربه پنالتی ایستاد و با شوتی محکم 
بازی را به تساوی کشاند.البته پنالتی نفتی ها 
کمی تا قسمتی مشکوک بود و باید از زوایای 
مختلف آن را بررسی کرد. همین هفته گذشته 
و پس از دیدار تیم های پیکان و شهرخودرو، 
مهدی رحمتی مطالبی متفاوت از رعایت بازی 
جوانمردانه بر زبان آورده بود. شاید این اتفاق 
و پای بند بــودن به بازی جوانمردانه توســط 
سید سیروس پورموسوی آن هم در شرایطی 
که دقایق اندکی تا پایان بازی مانده بود و تیم 
تحت هدایتش نیز با یک گل عقب بود تلنگری 
به سرمربی جوان شهرخودرو وارد کند تا او در 
گفتارش همه جوانب را بسنجد چرا که رحمتی 
همچنان الگوی بسیاری از نوجوانان و فوتبال 

دوستان محسوب می شود.

زش ور

ورزش بانوان

در »ناپل« یک ضرب المثل معروف بود. حتی  زینب ذاکر
دیالوگ یک فیلم ســینمایی هم بود؛ گفتند 
برای اینکه مردم شهر ناپل شورش کنند، چکار باید کرد؟ جواب داد: برو تو 
میدون شــهر، به »مارادونا« فحش بده! و چقدر تلخ بــود دیدن ناپلی ها 
 وقتــی در میــدان شــهر ناباورانــه در ســوگ اســطوره خــود گردهــم

 آمده بودند...
خبر آن قدر ناگهانی و غیرقابل باور بود که فرصت نکردیم شــوکه شــویم! 
»مارادونا« ُمرد؛ خالق گل دست خدا، نوســتالژی محبوب تمام روزهای 
فوتبالی کودکی و نوجوانی؛ کســی که حتی اگر ســن مان قــد نمی داد 
هنرنمایی هایش در زمین فوتبال را ببینیم و حض کنیم، تمام این سالها، 
آن قدر از اعجوبه بودنش شنیدیم که هیچکس حتی »مسی« هم برایمان 

»مارادونا« نشــد. و حاال محبوب ترین و بزرگتریــن بازیکن فوتبال 
جهان در آغوش خاک آرام گرفته آن هــم در حالی که عمر ۶۰ 

ساله اش پر بود از انواع و اقسام حاشــیه هایی که یکی از 
آنها کافی بود تا هر فوتبالیست دیگری را از پا بیندازد یا از 
چشم ما بیندازد اما »مارادونا« استثنا بود. چریک عصر 

فوتبال ؛ باالخره آرام گرفت.  
مارادونا دیروز به خاک سپرده شــد آن هم در میان 
بدرقه میلیــون هــا آرژانتینی. وصیت کــرده بود 
جســدش را مومیایی کننــد اما رســانه ها گفتند 
بدنش بدون مومیایی شــدن در قبر آرام گرفت و 
البته که خدای معجزه های فوتبالی، ماندگارترین 
و مهمترین فوتبالیست دنیا برای ماندن در قلب 

و ذهن میلیون ها طرفدارش در سرتاسر دنیا، چه 
نیازی به مومیایی شدن دارد؟
خداحافظ خالق دست خدا...

وز عکس ر

دسته گل شاگرد 
قدیمی برای »فکری«

محمود فکری در دیدار مقابل ماشین 
سازی، با تعداد زیادی از شاگردانش 
رو در رو شــد. میــالد خدایــی اصل، 
بازیکن ســابق پــارس جنوبی و نفت 
مسجدسلیمان که ســابقه شاگردی 
فکــری را دارد، پیش از شــروع بازی 
به سمت سرمربی اســتقالل رفت و با 
اهدای دسته گلی، از او رخصت گرفت.

تالش بازیکنان دو تیم برای گلزنی نتیجه ای نداشت 
و گلی رد و بدل نشد تا اینکه در دقیقه ۸۳ بازی، داور 
دیدار برای پیکان اعالم پنالتی کرد اما بعد از چند دقیقه 
از تصمیم خود منصرف شد که اقدام او با اعتراض کادر 

فنی حریف همراه بود

برای »مارادونا« مهم ترین فوتبالیست تاریخ

خداحافظ چریک فوتبالی
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معاون شهردار اصفهان:

 تعمیر تاسیسات نورپردازی سی و سه پل با هماهنگی 
میراث فرهنگی انجام شده است

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با رد شایعه سرقت تاسیسات پل تاریخی سی و سه پل، 
گفت: تاسیسات و کابل های برق سی و سه پل با همکاری و هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان باز شده و به سرقت نرفته است.حسین امیری اظهار کرد: تاسیسات شهر اصفهان 
به لحاظ تنوع و گســتردگی یکی از بزرگ ترین تاسیسات شهری کشور اســت که در جغرافیای 
بزرگ شهر اصفهان پراکنده شــده است.وی افزود: این تاسیسات شــامل بیش از ۷۰ هزار پایه 
روشنایی، ۳۰۰ ایستگاه انتقال آب و آبرسانی به فضای سبز، بیش از ۵۰۰ آب نما، حدود ۱۵۰ پروژه 
نورپردازی شــهری و ابنیه تاریخی همچنین تاسیســات انتقال پساب و ســایر تاسیسات برای 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان ادامه داد: این 
تاسیسات در سال های مختلف و به اقتضای اجرای پروژه های متعدد در پارک ها، فضای سبز و 
اماکن عمومی شهر اصفهان با روش های مختلف و مطابق با استانداردها و ضوابط مربوطه نصب 
شده است.وی خاطرنشان کرد: تاسیسات شــهری به مرور زمان مستهلک شده و دچار آسیب و 
تخریب می شود از این رو باید نوسازی و بهســازی آنها انجام می شد.امیری گفت: با استفاده از 
روش نگهداری جامع »پی. ام« تمام تاسیسات شهری کدگذاری و دارای شناسنامه فنی شده و 
به صورت هفتگی، ماهانه و ساالنه ســرویس دهی دوره ای می شود.وی با بیان اینکه تاسیسات 
شــهری با توجه به اســتهالک و تخریب آن به مرور زمان و طبق برنامه زمان بندی بهینه سازی و 
نوسازی می شود، گفت: با استفاده از روش »پی. ام« بهینه سازی و نوسازی تاسیسات شهری 
با اولویت بندی انجام می شــود که یکی از این تاسیســات پروژه های نورپردازی شهری است.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشــاره به پروژه های نورپردازی پل های تاریخی شهر و 
دیگر ابنیه تاریخی، اظهار کرد: تاسیسات قدیمی نورپردازی این اماکن به مرور باز شده و پس از 
انتقال به انبار شهرداری و انجام بهینه ســازی، بار دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.وی ادامه داد: 
یکی از پروژه های نورپردازی مربوط به طبقه زیرین سی و سه پل بود که پس از گذشت ۲۰ سال 
از زمان نصب و اســتفاده از تجهیزات، با توجه به محدودیت های اعمال شده در خصوص شیوع 
بیماری کرونا بهترین زمان برای بهینه ســازی فراهم شده و با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی 
و شهرداری منطقه ســه، تجهیزات مربوطه جمع آوری و به انبار شهرداری این منطقه منتقل شده 
است تا پس از انجام پروژه های بهینه سازی شــامل غالف گذاری، کابل کشی و نصب چراغ های 

جدید در اولین فرصت نصب و بار دیگر طبقه زیرین سی و سه پل روشن شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

 برخورد با پیمانکاران جزء که قصد حرکتی غیر فنی
 داشته باشند

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان درباره عملیات اجرای سنگفرش در 
خیابان آمادگاه و جنب مدرسه صفوی چهارباغ گفت: این ســازمان با دقت و حساسیت و تحت 
نظارت میراث فرهنگی و گردشــگری اقدام می کند و هیچ گونــه کار غیراصولی و غیر فنی انجام 
نخواهد داد و درصورتی که پیمانکاران جزء قصد حرکتی غیراصولی و غیر فنی داشــته باشند نیز 
به شــدت از آن جلوگیری می کند.محمد فیض اظهار کرد: با توجه بــه اهمیت موضوع محورهای 
گردشگری، خصوصا محور گردشــگری دولت خانه صفوی و اینکه در سال گذشته محور چهارباغ 
عباسی سنگفرش و پیاده راه شد، همچنین به دلیل اهمیت گذر آمادگاه که هتل های باسابقه در 
آن وجود دارد، تصمیم به کف سازی خیابان آمادگاه گرفتیم.وی ادامه داد: در طرح این کف سازی، 
حدود ۷۰ متر و تا قبل از کوچه سوره به پیاده راه اختصاص می یابد و با افزایش سطح فضای سبز 

و کف سازی به کیفیت محیط برای عابران افزوده خواهد شد.

در جلسه بررسی پروژه های شاخص عمرانی شهرداری مطرح شد؛

یک هزار و ۱۸ میلیارد تومان پروژه در قالب ۴۴۴ قرارداد در شهر فعال است

جلسه بررسی مســائل و برنامه ریزی پروژه های شــاخص عمرانی 
شــهرداری اصفهان به صورت غیر حضوری و آنالین با حضور شــهردار 
اصفهان، معاونین و مدیران شــهرداری برگزار شد. شهردار اصفهان در 
این جلسه با بیان اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی تاکنون پیشــرفت بسیار خوبی داشته اســت، اظهار کرد: در 
صورت حل شدن موضوعات مالی، این پروژه ظرف موعد مقرر به پایان 
می رسد. قدرت ا… نوروزی تصریح کرد: صحبت های الزم انجام شده 
تا در کنار جاده سپاهانشهر پیست دوچرخه سواری ایجاد شود. ظرف 
روزهای آینده با هماهنگی الزم با استانداری، ارتش و ... کلنگ احداث 

این پیست به زمین زده می شود.     

روزشمار اتمام تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان در این جلســه گفت: در حال 
حاضر یک هزار و ۱۸ میلیارد تومان پروژه در قالب ۴۴۴ قرارداد در شهر 
فعال اســت.ایرج مظفر افزود: از این مبلغ ۹۸۰ میلیارد تومان توسط 
معاونت عمران طی ۲۲۵ قرارداد انجام می شــود و ۳۸ میلیارد تومان 
با ۲۱۹ قرارداد منعقد شــده که در مناطق در حال اجراست. وی با بیان 
اینکه بیشترین رقم قرارداد فعال پروژه  ها مربوط به مرکز همایش  های 

بین المللی اصفهــان با ۳۰۰ میلیارد تومان اســت، افزود: ۲۶۴ میلیارد 
تومان قرارداد نیز در پروژه حلقه حفاظتی شــهر فعال اســت.   معاون 
عمران شــهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: در منطقه شش در حال 
حاضر حدود ۶۷ میلیارد تومان قرارداد فعــال برای اجرای پروژه های 
عمرانی وجود دارد که توسط معاونت عمران مدیریت می  شود و حدود 
۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قرارداد در قالب ۵۷ قرارداد نیز توســط 
منطقه، منعقد شده است.   مظفر با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح 
شهید سپهبد قاسم ســلیمانی، اظهار کرد: تابلوی روزشمار پروژه نصب 
شده و بسیار امیدواریم با حمایت های شهردار اصفهان و سایر مدیران 
بتوانیم تا زمان مشــخص شــده برای تکمیل، که حدود ۱۱۲ روز است، 
تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی را در موعد مقرر به پایان برسانیم.   
وی تامین مصالح را یکی از مشکالت اجرای این پروژه ذکر کرد و افزود: 
این موضوع حجم زیادی از کار را درگیر خود کرده و سازمان عمران هر 
میزان مصالح داشته است را در این پروژه مصرف کرده است.  معاون 
عمران شــهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از دو 
کیلومتر طول رینــگ حفاظتی که در این پروژه قرار دارد تکمیل شــده 
است، تصریح کرد: الزم است تکلیف بحث های آزادسازی پروژه هر چه 
سریع تر انجام شود تا در انتهای سال با مشکلی بابت تکمیل کل پروژه 

مواجه نشویم.   وی اضافه کرد: از ۱۱۰۰ متر طول پل سازی پروژه، ۷۶۴ 
متر به اجرا درآمده است که نزدیک به ۷۰ درصد پل سازی را شامل می 
شود و ۳۰ درصد باقی مانده در حال انجام است. مظفر با اشاره به میزان 
پیشرفت هر ۵ پل تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی، اضافه کرد: پل 
شماره ۵ به طور کامل تکمیل شده اســت، پل شماره ۴ در حال اجرای 
داربست و قالب بندی است، پل های شماره ۲ و ۳ این پروژه ۶۰ و ۵۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پل شــماره یک نیز ۸۶ درصد تکمیل 
شده اســت. مظفر گفت: در ســه بخش اصلی پروژه مانند راه سازی 
حدود ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته ایم، دیوار و کوله ۹۷ درصد و 
پل سازی ۸۴ درصد به انجام رسیده است. وی با بیان اینکه نزدیک به 
۷۸ درصد پیشــرفت ریالی پروژه انجام گرفته است، افزود: از ۱۶ هفته 
ای که تا انتهای پروژه تقاطع غیرهمســطح شهید سلیمانی باقی مانده 
است، ۲۱ درصد از کل پروژه باقی مانده که با حمایت های مدیران و رفع 
مشکالت سازمان عمران امیدواریم این درصد باقی مانده نیز در موعد 

مقرر به پایان برسد. 

پیشرفت واقعی مرکز همایش های بین المللی 89 درصد است
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان پیشرفت واقعی پروژه شهید 
سلیمانی را ۸۹ درصد ذکر کرد و گفت: امیدوارم با برنامه ریزی دقیق تر 
قسمت های انتهایی پروژه تا زمان باقی مانده انجام شود. وی در ادامه 
با اشــاره به پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان، پیشــرفت 
واقعی این پروژه در فاز اول را حــدود ۸۹ درصد ذکر کرد و افزود: جمع 
قراردادهای آتی جهت تکمیل فاز اول ۱۲۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 
است که جمع مبلغ باقی مانده قراردادهای جاری و جمع قراردادهای 
آتی جهت تکمیل فاز اول ۳۲۴ میلیارد تومان می شود.  مظفر با اشاره 
به مشکالت و موانع اجرایی این پروژه، تاکید کرد: نوسانات قیمت ارز 
و عدم ثبات قیمــت اجناس و مصالح در بــازار، روند طوالنی ترخیص 
کاالهای خارجی و مشــکالت گمرکی، عدم تعیین تکلیف زیرساخت و 
اجرای سیســتم های جریان ضعیف، عدم حضور بهره بردار در پروژه، 
روند طوالنی برگزاری مزایدات امــالک و افزایش مطالبات غیرنقدی 
پیمانکاران و کاهش قدرت خرید پیمانکاران از جمله مشــکالت پروژه 
مرکز همایش هــای بین المللــی اصفهان اســت.مجید طرفه تابان، 
مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان نیز در ادامه این جلسه 
اظهار کرد: طی هشت ماهه سال گذشته ۶۶ میلیارد تومان منابع مالی 
به سازمان عمران تزریق شده بود که این رقم در هشت ماهه امسال ۲۲ 

میلیارد تومان بوده است.

با مسئولان

ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:

نقش بسیج در تولید امنیت و آرامش جامعه بسیار حائز 
اهمیت است

فرماندهان ارشد ارتش و نیروی انتظامی روز پنجشنبه با حضور در سپاه صاحب الزمان)عج( و دیدار با 
فرمانده سپاه استان اصفهان، روز بسیج را گرامی داشتند.امیر سرتیپ محسن آذرافروز ، ارشد نظامی 
ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، امیر سرتیپ خلبان سیدقاسم خاموشی 
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش و جمعی از فرماندهان انتظامی ضمن تبریک هفته بســیج، 
از زحمات بسیجیان اســتان در صحنه های مختلف انقالب به ویژه تالش ستودنی آنان در مبارزه با 
ویروس کرونا در قالب طرح محله محور تقدیر کردند.ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری در این دیدار گفت: بسیج شجره طیبه انقالب اسالمی است که رشد و بالندگی 
را برای نظام به ارمغان می آورد.امیر سرتیپ محسن آذرافروز افزود: امروز تفکر بسیجی مایه استمرار 
پیروزی ها و نیز شکست نقشه های بدخواهانه دشمن است.وی با اشاره به نقش بسیج در سال های 
دفاع مقدس گفت: نقش بسیج در تولید امنیت و آرامش جامعه و خنثی سازی توطئه های دشمن، 
بسیار حائز اهمیت است.امیر آذرافروز با تجلیل از اقدامات بسیج در ایجاد امنیت پایدار افزود: حضور 
بسیج مایه دلگرمی دوستان و یأس دشمنان انقالب اســالمی است .فرمانده سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان نیز در این دیدار با تشریح اقدامات بسیج در مبارزه با کرونا تصریح کرد: مهم 
ترین اولویت بسیج خدمت رسانی به مردم است.سردار سرتیپ مجتبی فدا ادامه داد: بسیج از بدو 
شروع بیماری کرونا تاکنون در عرصه های آموزش، غربالگری، ضدعفونی و گندزدایی، تهیه و توزیع 
اقالم بهداشتی و لوازم موردنیاز بیماران، حضوری موثر داشته است .وی اظهار داشت: بسیجیان استان 
با لبیک به ندای رهبر معظم انقالب بین نیازمندان اقالم معیشــتی و بهداشتی، بسته های غذایی، 
تسهیالت قرض الحســنه با هماهنگی و اســتفاده از ظرفیت خیرین و صندوق های قرض الحسنه 
محلی، جهیزیه در ایام ماه مبارک شــعبان، غذای گــرم در مناطق محروم در ایــام  محرم و صفر و 
نوشت افزار بین دانش آموزان بی بضاعت، تهیه و توزیع کردند.فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با 
اشاره به رویکرد خدمات رسانی بسیج و کمک به مسئوالن اجرایی گفت: تشکیل هسته های محله 

محور از مهم ترین اقدامات بسیج در مدیریت بیماری کرونا در موج سوم شیوع این بیماری است.

برگزاری همایش سیاسی رزمندگان لشکر 14امام حسین )ع( 
به مناســبت هفته بسیج، جلســه سیاســی با حضور مســئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر۱۴امام 
حسین)علیه السالم( برگزار شد.به گزار ش روابط عمومی وتبلیغات لشکر۱۴امام حسین)علیه السالم( 
حجت االسالم رییسیان ضمن تبریک به مناســبت هفته و روز بسیج مستضعفین صحبت های خود 
را حول محور مسائل سیاسی روز جامعه قرار داد .وی گفت: روشــنگری برای مردم جامعه از وظایف 
ومسائلی است که نیاز اصلی امروز کشور است، حقیقت را مردم باید بدانند،اگر روشنگری صورت نگیرد در 
آینده  از اسالم جز پوستی باقی نخواهد ماند. حجت االسالم رییسیان افزود: در انتخابات به همه شاخصه 
هایی که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند باید توجه کنیم ،اگر این شاخصه ها از بین برود یا شکل 
نگیرد، حکمیت زمان حضرت علی)علیه السالم( شــکل می گیرد که امام در این زمینه بعد از حکمیت 
فرمود:اینها حقی را از من طلب می کنند که خودشان این حق را پایمال کرده و از بین برده اند.امروزه برخی 
حرف از مذاکره می زنند، در صورتی که ملت ایران ثمره چند سال مذاکره با دنیا را به خصوص در برجام 
دیدند،طوری که برخی افراد می گفتند: در ایام تصویب برجام  بهترین شرایط را در چهل سال اخیر داشته 
ایم،اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم باید ببینیم آیا واقعا این گونه بوده؟، اوضاع اقتصادی بهتر شده 
یاخیر؟نمایندگی ولی فقیه درلشکر۱۴ قسمتی از صحبت های خود را به انتخابات اخیر آمریکا اختصاص 
داد وبیان داشت: امروزه درجامعه جریان تحریف راه انداخته اند، بعضی از رجال کشور می گویند: با آمدن 
رییس جمهور جدید آمریکا شرایط  بهترمی شود،اما این را بدانید که با آمدن رییس جمهور منتخب آمریکا 

هیچ گونه تغییری در رویکرد آمریکا در خصوص ایران حاصل نخواهد شد.

خبر ویژهخبر خوان

مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان 
خبر داد:

سنجش عملکرد 
سازمان های شهرداری 
توسط اداره کل بازرسی

مدیرکل بازرسی شــهرداری اصفهان گفت: 
بر اساس بازرســی های میدانی، دوره ای یا 
موردی، عملکرد ســازمان های شهرداری را 
ســنجش خواهیم کرد.محمدعلی صرامی 
اظهار کرد: اداره کل بازرسی شهرداری، وظایف 
متعددی دارد کــه مهم ترین آن بازرســی و 
نظارت به منظــور اطمینان از حســن اجرا و 
رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های 
صادره در شهرداری، سازمان ها و مناطق است 
که در این راستا فعالیت ها و وظایف متعددی 
تعریف شده است.وی افزود: مهم ترین رکن 
دیگر در اداره کل بازرســی، ارزیابی عملکرد و 
کنترل فعالیت هایی است که در بخش های 
مختلف شــهرداری صورت می گیــرد و این 
اقدام با بازرســی های میدانــی ارزیابی می 
شــود.مدیرکل بازرسی شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: می توانیم بر اســاس بازرسی های 
میدانــی، دوره ای یــا مــوردی، عملکــرد 
ســازمان های شــهرداری را مورد سنجش 
قرار دهیم.وی با اشاره به ســاختار اداره کل 
بازرسی شهرداری تصریح کرد: این اداره کل 
از سه اداره بازرسی، اداره رسیدگی به شکایات 
و اداره نظارت همگانی تشــکیل شده است 
که در اداره بازرســی بر اســاس برنامه های 
دوره ای، موردی یا ماموریت خاص نســبت 
به بازرســی از زیرمجموعه های شــهرداری 
اقدام می شود.صرامی خاطرنشان کرد: اداره 
پاسخگویی به شــکایات، بررسی شکایات 
واصل شده را انجام می دهد و پاسخ واحدهای 
زیرمجموعه شــهرداری را مورد ارزیابی قرار 
داده سپس به شهروندان منعکس می کند.

وی با اشاره به فعالیت اداره نظارت همگانی به 
عنوان پل ارتباطی بین شهرداری و شهروندان، 
گفت: بیشــترین هدف ایــن اداره ترغیب و 
تشویق شهروندان نسبت به نظارت بر عملکرد 

مجموعه های شهرداری است.

مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در حال حاضــر ۷ مرکز مکانیزه 
معاینه فنی خودروهای ســبک و یــک مرکز ویژه 
خودروهای ســنگین در شــهر اصفهان فعال است.

منصور خادمی با اشــاره به اینکه از ابتدای امســال 
برای تسهیل مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنی 
خودرو، ســامانه نوبت دهی اینترنتی مراکز معاینه 
فنی راه اندازی شد، گفت: در حال حاضر این سامانه 
نوبت دهی برای ۳ مرکز معاینــه فنی جی، ارغوانیه 
و شفق فعال اســت و شــهروندان می توانند زمان 
مراجعه خود را تعیین کرده و پرداخت آنالین انجام 

دهند و سپس در زمان تعیین شده به مراکز معاینه 
فنی مراجعه کنند.

مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در حال اضافه کردن مراکز دیگر 
معاینه فنی به سامانه نوبت دهی اینترنتی هستیم، 
افزود: با دستور شــهردار اصفهان خرید خط معاینه 
فنی موتورسیکلت نیز در دســتور کار قرار گرفته و تا 
پایان سال یک یا دو خط معاینه فنی موتورسیکلت 
به مراکز معاینه فنی شهر اصفهان اضافه می کنیم تا 
بتوانیم به این دسته از وسایل نقلیه نیز خدمات دهی 
کنیم.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکزی برای 
معاینه فنی موتورسیکلت در شــهر اصفهان نداریم، 
گفت: البته معاینه فنی موتورســیکلت مشــکالت 
خودش را دارد و پیش از ایــن تهران این کار را انجام 
داد و تجربه موفقــی نبود. براســاس قانون هوای 

پاک تمام وســایل نقلیه موتوری بایــد معاینه فنی 
داشته باشــند و باتوجه به اینکه این وظیفه قانونی 
به شهرداری ها محول شده، درصدد راه اندازی مرکز 
معاینه فنی موتورســیکلت تا پایان سال در اصفهان 
هستیم و امیدواریم مورد استقبال قرار بگیرد.خادمی 
با اعالم اینکه درحال حاضر به طور میانگین روزانه ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ خودرو به مراکــز معاینه فنی اصفهان مراجعه 
می کنند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی تا حدودی 
خلوت هستند، اما از شهروندان درخواست می کنیم 
در سررسید معاینه فنی خودرو و یا حتی قبل از آن به 
مراکز معاینه فنی مراجعه کنند، ضمن اینکه بهتر است 
تا زمانی که این مراکز خلوت هستند برای معاینه فنی 
خودروهای خود مراجعه کنند و منتظر اعمال قانون 
پلیس نباشند تا مراکز شلوغ شود و مجبور شوند در 

صف های طوالنی بایستند.

راه اندازی مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در اصفهان تا 
پایان امسال

تعطیلی باغ رضوان و آرامستان های محلی اصفهان تا اطالع ثانوی
مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: با توجه به افزایش آمار متوفیان و تشدید محدودیت های کرونایی و بر اساس مصوبات ستاد مدیریت 
بیماری کرونا و برای حفظ سالمت شهروندان، آرامستان باغ رضوان و آرامستان های محلی تا اطالع ثانوی تعطیل است.احمدرضا مرادی اظهار کرد: تا اطالع ثانوی 
درهای آرامستان باغ رضوان بسته است و تنها خدمات مربوط به خاکسپاری با حضور حداقلی افراد انجام می شود.وی ادامه داد: خانواده های داغدار و مصیبت 
دیده نیز باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و با کمترین نفرات و بسیار محدود برای انجام آئین خاکسپاری به آرامستان 
باغ رضوان مراجعه و از هرگونه تجمع و ازدحام خودداری و پس از انجام مناسک خاکسپاری ســریعا محل را ترک کنند و همکاری الزم را با ماموران انتظامات 
سازمان داشته باشند.مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: مرکز تلفن این سازمان با شماره ۳۰ ۳۰ ۷۲ ۳۵ و مرکز اعزام خودروهای 
حمل متوفی با شماره تلفن های ۲۰ ۲۰ ۷۲ ۳۵ و یا ۱۵۳۰ برای اعزام خودرو و انتقال متوفیان به آرامستان باغ رضوان به صورت شبانه روزی ارائه خدمات می کند.

پاییز هزار رنگ 
ناژوان

ایــن روزها ریــزش برگ های 
پاییزی جلــوه بســیار زیبایی 
بــه فضای نــاژوان بخشــیده 
و رنگین کمــان رنگ هــا در 
طبیعت زیبــای پاییزی پارک 
جنگلی نــاژوان اصفهان مناظر 
ســحرانگیزی را بــه نمایــش 

گذاشته است.

وز عکس ر
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مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان در مراســمی که به مناسبت هفته 
بســیج به صورت ویدئو کنفراس برگزار شــد، گفت:در هفته بسیج در استان 
اصفهان 57 پروژه با استفاده از ظرفیت نیروی بسیجی در استان اصفهان به 

بهره برداری رسید. 
هاشــم امینی اعالم کرد:شرکت آبفای اســتان اصفهان با سرلوحه قرار دادن 
فرهنگ بسیجی به عنوان دستگاهی خدماتی ضروری ترین نیازهای مردم را 

درسطح استان اصفهان به طور شبانه روزی پاسخ می دهد.
وی ادامه داد: شــرکت آبفای اســتان اصفهان با بهره مندی از ایده ، اندیشه 
و تفکر بسیجی توانســت بربســیاری از چالش ها در زمینه تامین پایدار آب 
شرب و دفع بهداشــتی فاضالب در سطح اســتان غلبه کند به طوری که هم 
اکنون خدمات پایدار به مشــترکین ارائه می دهد .مدیرعامل شرکت آبفای 
استان اصفهان راه غلبه برمشکالت کشور را اســتفاده ازتوان داخلی برشمرد 
و اظهار داشــت: به منظور غلبه بر وابســتگی ها باید بر توان و نیروی داخلی 
 تکیه کرد که این همه با اســتفاده از ظرفیت نخبگان و اندیشــمندان کشــور

 میسر می شود.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: شــیوع ویروس کرونا باعث 
نشد کمیت وکیفیت خدمات آبفای اصفهان تحت تاثیر قرار گیرد بلکه فعاالن 
صنعت آبفا کــه به نوعی رزمندگان جهبه ســالمت قلمداد می شــوند به طور 
مســتمر خدمات آبفارا در اختیار مردم قرار دادند.وی با بیان اینکه شــرکت 
آبفا با اجرای طرح 100-300 در نظر دارد خدماتی گســترده ای به روستاییان 

در سطح اســتان ارائه دهد، تصریح کرد: برنامه ریزی شده طی 100 روز 300 
کیلومتر شبکه آب در ســطح روستاهای اســتان اصالح و بازسازی شود که 
این امر به صورت جهادی و با نیروی بســیجی در دســتور کار قــرار گرفت. 
هاشــم امینی با تجدید میثاق با آرمان های انقــالب افزود:انقالب با هدف 
دفاع از محرومین ، مســتضعفین و برپایــی عدالــت وآزادی تحقق یافت 
 و ما هم به عنوان ســربازان این نظــام آرمان های انقالب را ســرلوحه کارها 

قرار می دهیم .

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، از اســتمرار رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و اقدامات پیشــگیرانه مقابله با گســترش کرونا در سطح شرکت 
و ادارات تابعه خبر داد. ســید مصطفی علوی، در رابطه با تشــدید اقدامات 
بهداشــتی به منظور مقابله با بیماری کرونا، گفت: به ســبب تشــدید شیوع 
کرونا و قرمز شــدن وضعیت اصفهان، رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
جهت صیانت از ســالمت کارکنان و ارباب رجوع، با شدت بیشتری استمرار  

یافته است.
وی، در رابطه با دســتورالعمل هاي اجرايی اين شــركت، افزود: یادآوری و 
تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی مراجعین به ادارات به ویژه در امور مشترکین 
و میز خدمت با بهره مندی از عالئم هشــدار دهنده، الزامی کردن استفاده از 
تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک، تب ســنجی همه کارکنان به هنگام 
ورود به اداره، الزام به تعیین فاصله در بین صندلی های اتاق های جلســات، 
برگزاری برخی جلسات به صورت ویدئو کنفرانس، ضدعفونی روزانه ورودی 
و راهروهای ادارات و... از اهم اين موارد اســت. علــوی، در پایان از تمامی 
مشترکین و همشهریان درخواســت کرد تا از خدمات غیر حضوری شرکت 

گاز استان اصفهان بهره مند شــوند و فقط در صورت ضرورت به ادارات تابعه 
مراجعه کنند.الزم به ذکر است، تا کنون چند نوبت نسبت به توزیع برخی اقالم 
بهداشتی بین کارکنان اقدام و به زودی نیز اقالم مشابهی توزیع خواهد شد.

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهــان گفت : از ابتدای آذرماه ســال جاری 
قابلیت ارســال پیامک رمز دوم پویا در ســا مانه تلفنی 2000 جهت پرداخت 
قبوض تلفن ثابت ایجاد شده و آماده استفاده عموم مشترکین است.ناصر 
مشایخی هدف از بهینه سازی ســامانه ها را انجام رسالت مشتری مداری 
دانست و اظهار کرد : در شرایط کنونی و با توجه به لزوم استفاده هر چه بیشتر 
از درگاه های خدمات غیر حضوری، مجموعه مخابرات با به روزرسانی،توسعه 
و بهینه سازی درگاه های ارتباطی خود ســعی دارد به روزترین خدمات غیر 

حضوری را به مشــترکین خود ارائه کند.وی با تشریح خدمات قابل ارائه در 
سامانه تلفنی 2000 گفت : این ســامانه قابلیت ارائه خدماتی نظیر : پرداخت 
غیر حضوری قبوض تلفن ثابت ،دریافت قبض میاندوره ، پایان دوره ،وصل 
سریع تلفن های قطع شده به علت بدهی پس از پرداخت و دریافت پیامک 
اطالعات قبــض تلفن ثابت در هر دوره با ثبت شــماره تلفــن همراه را دارد.

گفتنی است؛ استفاده از سامانه 2000 رایگان بوده و به صورت شبانه روزی در 
دسترس عموم قرار دارد.

رییس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد: واگذاری واحدهای معدنی و صنایع معدنی 
به بخش خصوصی توانمند، به نفع کشور است.  خداداد غریب پور در جلسه پایش 
طرح فوالد سفیددشت با بیان این مطلب اظهار داشت: معتقدیم دولت باید از بنگاه 
داری خارج و واحدهای تولیدی، به بخش خصوصــی توانمند از نظر فنی و مالی 
واگذار شود.وی افزود: دولت باید نگاه توسعه ای به تولید و توسعه داشته و زمینه 
ساز حضور بخش خصوصی در این حوزه باشــد. به عنوان مثال، ایمیدرو به عنوان 
یک سازمان حاکمیتی، باید در طرح های توسعه ای، منابع را تجهیز و بستر الزم را 

برای اجرای این طرح ها فراهم کند.

ضرورت وجود مدیریت یکپارچه
رییس هیئت عامل ایمیدرو بــا بیان اینکه دولت باید در بخــش معدن و صنایع 
معدنی، مدیریت یکپارچه داشته باشــد، تصریح کرد: زنجیره فوالد بخش مهمی 
در تولید است که جدا شدن آن به ضرر این صنعت است و نیاز است که واحدها به 
بخش خصوصی توانمند همچون فوالد مبارکه و فوالد خوزستان سپرده شوند.وی 
ادامه داد: شرکت فوالد سفید دشت از جمله طرح های در حال تکمیل ایمیدرو و 
بخش خصوصی است که اگر مالکیت آن، به طور 100 درصدی به شرکت فوالد مبارکه 
واگذار شود، هم به نفع ایمیدرو و فوالد مبارکه بوده و هم به نفع مردم و کشور است.

صراحت قانون برای واگذاری ها
غریب پور خاطرنشان کرد: در قانون نیز به صراحت اعالم شده که طرح ها پس از 3 
سال از بهره برداری، باید واگذار شوند.وی افزود: در طرح های جدید فوالد مکران و 
هرمزگان، ایمیدرو سهم 5-6 درصدی دارد و دلیل آن تنها نقش حمایتی دولت از 
این طرح ها و نه سهامداری است.رییس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به توانمندی 
شرکت فوالد مبارکه در اجرای طرح ها و مدیریت واحدها، گفت: این شرکت طی 
سال های 98 و 99، با افزایش حدود 3 برابری، سرمایه خود را به بیش از 30 هزار 
میلیارد تومان رساند.وی ادامه داد: طبق گفته آقای عظیمیان، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان سهامدار شرکت فوالد سفید دشت، برنامه ریزی شده تا پایان 

دی، جلسه افزایش سرمایه این شرکت برگزار شود.

افتتاح های به موقع، مدیون جلسات پایش
غریب پور به نقش برگزاری جلســات پایش که طی دو ســال گذشته در ایمیدرو 
طراحی و عملیاتی شد، بیان داشــت: بخش قابل توجهی از افتتاح به موقع طرح 
ها در سال 98 )3 میلیارد دالر طرح( و نیز افتتاح های سال 99 )بیش از 2 میلیارد 
دالر طرح(، مدیون برگزاری جلســات پایش و آقای نعیمی )قائم مقام ایمیدرو( 

بوده است.

در هفته بسیج صورت گرفت؛

بهره برداری از 57 پروژه در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

استمرار اقدامات پیشگیرانه شركت گاز استان اصفهان برای مقابله با کرونا

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان خبر داد:

ایجاد قابلیت ارسال پیامک رمز پویا در سامانه پرداخت تلفنی ۲۰۰۰

رییس هیئت عامل ایمیدرو در جلسه پایش طرح فوالد سفیددشت اعالم کرد:

رشد حدود ۳ برابری سرمایه فوالد مبارکه

آنتالیا با صفات برجسته  ای در بین مردم کشورهای مختلف 
محبوب شــده است. این شــهر بی نظیر همه  آنچه که برای 
یک سفر رویایی خواسته  شماست، از سواحل مثال زدنی و 
بی همتا گرفته تا هتل ها و غذاخوری های شــیک و لوکس، 
فراهم می سازد. در مقایسه با اســتانبول، با شهر ارزان تری 
روبه  رو هستید که بازدید از اغلب جاذبه های گردشگری آن 
رایگان است. اگر جزو دوستداران تاریخ هستید باز هم در 
این سفر بی نصیب نخواهید ماند؛ زیرا این شهر در زمان روم 
باستان بی ســابقه  ترین دوران پیشــرفت خود را طی کرده 
است.امروزه آنتالیا از سرتاسر دنیا میزبان میلیون ها گردشگر 
و جهانگرد اســت که به محض ورود به فرودگاه ، به یکی از 
اصلی ترین مناطق توریســتی آنتالیا که در نوار ساحلی قرار 
دارند ، می روند و تعطیالت خود را در هتل های نوساز و مجهز 
این منطقه سپری می کنند. در این مطلب به معرفی برخی 
از این مناطق توریستی و جاهای دیدنی آنتالیا می پردازیم.

بندرگاه کاله ایجی: کالجی یا کاله ایجی؛ قلب تپنده یک شهر 
مدرن با قدمتی مربوط به دوره  سلجوقیان و رومیان باستان 
اســت. این منطقه دارای خیابان های کم عرض و تو در تو و 
خانه های قدیمی است. دو ساحل متفاوت شنی )ساحل 
الرا در شــرق( و صخره ای )کنی آلتی در غرب( یکی دیگر 

از جذابیت هــای این منطقه  زیبای آنتالیاســت. همچنین 
 KESIK( جاذبه هــای تاریخی همچــون منار شکســته
MINARE (، برج ساعت )saat kulesi( و مسجد محمد 
پاشا در این ناحیه از شهر قرار دارد. عالوه بر این بندر کالجی 
دارای امکانات قایق ســواری نیز هست که بهتر است صبح 
زود را برای استفاده از این قایق ها و امکانات شان انتخاب 

کنید.
برج ساعت: برج ساعت تنها بازمانده  80 برجی است که در 
گذشته اطراف شهر آنتالیا در ترکیه ساخته شده بود. این برج 
نمادی بی نظیر از ایســتادگی و استواری است که در میدان 

کاله کاپیسی واقع شده است.
پارک کارالــی اوغلو: یکــی از بزرگ تریــن و معروف ترین 
پارک های شــهر آنتالیا، پارک کارالی اوغلو است. این پارک 
باشــکوه که در جنوب منطقه  کالجی واقع شــده ، می تواند 
مکان خوبی برای اســتراحت در ظهرهای تابســتانی و داغ 
باشد.در این پارک می توانید ساختمان شهرداری، تئاتر شهر، 
برج قدیمی هیدریلیک کولسیتی و صخره های بزرگ درون 
آب های زیبای خلیج آنتالیا را ببنید. مجسمه  زیبایی در این 
پارک ساخته شــده که معروف ترین آن ها مجسمه  کارگر و 
پسرش است. هنگام قدم زدن در پارک کارالی اوغلو عالوه بر 

بهره مندی از فضای زیبا و هوای مطبوع می توانید از کافه ها و 
رستوران های بی نظیر داخل پارک استفاده کنید.

الرا: اگر از طرف شرق شــهر آنتالیا 6 کیلومتر پیش بروید با 
منطقه ای بی نظیر روبه رو می شــوید که دیدن آن خالی از 
لطف نیست. الرا، نزدیک ترین منطقه  تفریحی گردشگری 
به شهر آنتالیا با سواحل شنی و ســنگ ریزه ای و آب های 
شــفاف با موج های نرم و مالیم دریای مدیترانه  اســت. 
انواع پالژها، رســتوران ها، مراکز تفریحی و قایق ســواری، 
صندلی های ساحلی، باشگاه، پارک عجایب، زمین والیبال 
ساحلی و زمین فوتبال و... از جمله امکانات این مجموعه ی 

تفریحی است.
پرگه: پرگه یکی از بهترین، محافظت شده ترین و جذاب ترین 
شــهرهای باســتانی ترکیه محســوب می شــود که در 18 
کیلومتری شــهر آنتالیا قرار دارد. این شــهر به دلیل وجود 
حمام ها و چشمه های فراوان به شهر آب نیز معروف شده و 
زمانی سکونت گاه هیتیان بوده است. قدمت اکثر خرابه های 
این شهر قدیمی به 1500 ســال قبل از میالد باز می گردد و 
شــامل یک تئاتر فرهنگی، یک میدان بزرگ و حمام رومی 
می شود. در جای جای این مکان تاریخی نشانه هایی از الهه  

ماه یعنی آرتمیس یافت می شود.

آشپزی

شاورمای مرغ 
 موادالزم: سینه مرغ یک عدد،ماست چکیده یک دوم پیمانه،رنده 

پوست پرتقال یک دوم قاشق چای خوری،آب لیمو یک قاشق غذا خوری،گوجه 2 
عدد،خیارشور 4 عدد،کاهو یک پیمانه،نمک، فلفل ، سیر ، میخک و آویشن به مقدار الزم

مواد الزم برای تهیه سس شاورما: ارده 3 قاشق غذا خوری،ماست غلیظ یک دوم لیوان،روغن 
زیتون 2 قاشق غذا خوری،آب لیمو 2 قاشق غذا خوری،نمک، پودر سیر و فلفل قرمز به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا سینه مرغ را به صورت نواری خرد کنید سپس داخل ظرفی ریخته و ماست و لیمو 
و ادویه ها را به همراه رنده پوست پرتقال اضافه می کنیم. مواد را با مرغ ماساژ دهید سپس برای 
4 الی 5 ساعت داخل یخچال قرار دهید تا مرغ خوب مزه دار شود.سینه های مرغ را بگذارید روی 
صافی تا سس اضافی آن خارج شود سپس کمی به سینه های مرغ روغن زده و یک تابه را روی 
حرارت گذاشته تا داغ شود. سینه مرغ را داخل تابه بدون روغن سرخ کنید، اولش مرغ آب می 
اندازد ولی بعدش شروع به سرخ شدن می کند تا طالیی شود. ارده را با ماست خوب مخلوط 

کرده سپس روغن زیتون و ادویه ها را اضافه کنید تا به غلظت سس مایونز برسد.
گوجه ها را شسته و خشک کنید و بعد به صورت نواری برش زده همچنین خیار شور 

را نیز به صورت نواری برش بزنید. کاهو را ریز خرد کنید اگر کاهو در دسترس 
نداشتید از کلم هم می توانید استفاده کنید. حاال الی نان پیتا را 

باز کرده و از سس مخصوص روی نان بمالید. 

برترین جاذبه های گردشگری آنتالیا

چهار انیمیشن جدید سازمان اوج در راه 
تلویزیون

 انتخاب بازیگران »آهوی من مارال«
 ادامه دارد

انیمیشن های »آرمن«، »قصه های عمو رحمان« و »کارتونی ها« 
از تولیدات مشترک سازمان هنری رسانه ای اوج و صدا و سیما از 
شبکه های مختلف تلویزیون پخش می شود.شهر موشکی نیز 
از تولیدات این دو مجموعه درحال پخش از شبکه پویاست که با 
استقبال از سوی کودکان روبه رو شده است. این انیمیشن به گفتمان 
مقاومت در میان کودکان و نوجوانان می پردازد. 

پیش تولید و انتخاب بازیگران سریال نمایش خانگی »آهوی من 
مارال« ادامه دارد و از لوگوموشــن آن رونمایی شــد.این سریال با 
چندین بازیگر قرارداد منعقد کرده است که خبر آن طی چند روز آینده 
منتشر می شود.حسن معجونی در نقش ناصرالدین شاه بازی خواهد 
کرد که خبرش پیش از این، رسانه ای شــده بود. سریال »آهوی من 
مارال« به کارگردانی مهرداد غفارزاده تولید می شود.
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