
 بر اساس اعالم مدیرکل امور مالیاتی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اصفهان رخ داده است؛ 

 فرار مالیاتی با شرکت های کاغذی 
3

 درآمد بیشتر ، بودجه کمتر 
تنها دو دانشگاه استان اصفهان در میان بیست و چهار دانشگاه اول دارای بیشترین بودجه کشور به چشم می خورد؛

5

استاندار اصفهان:

  مشاغل رده ۳ و ۴ 
 از محل اعتبارات

 کرونا وام می گیرند

 جدال حساس شاگردان نوید کیا
 در مسجد سلیمان؛

سپاهان به دنبال نزدیک 
شدن به صدر جدول

 معاون مالی و اقتصادی 
شهردار اصفهان:

مدیریت اقتصاد در 
 شهرداری اصفهان
 محقق شده است

3

7

6 3

مدیر سازمان تعاونی روستایی اصفهان:

 طرح»روستابازار« فاصله
 تولید و تقاضا را با حذف 

واسطه ها کم می کند

7

رییس کمیسیون شهرسازی، معماری 
 و عمران شورای شهر در نشست
 »شهر بدون مانع« مطرح کرد:

تالش اصفهان برای دستیابی 
به شهری همه شمول

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

معاون وزیر صمت:

افزایش سرمایه 
10 هزار میلیارد 
تومانی فوالد 
مبارکه در راه 

8است

شهردار اصفهان مطرح کرد:

نیاز 300 میلیاردی 
شهرداری برای ادامه 
 آزادسازی رینگ چهارم

در منطقه 15

معاون بازرگانی سازمان صمت اصفهان:

 مشکل کمبود الستیک 
نداریم

4

3

6 3

 رییس اتحادیه فروشندگان خودروی 
اصفهان می گوید معامالت خودرو تا 

۶۰ درصد کاهش داشته است؛

 تب تند خودرو
فروکش کرد

5

در راستای مقابله با کرونا صورت گرفت؛

فعالیت ۹1۷ تیم جهادی از 
بسیج بانوان اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان:

خیران، یاری رسان سپاه 
در امر محرومیت زدایی 

هستند
4

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  
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4 صفحه
قیمت: 1000 تومان

بارش ها در استان ۳۴ درصد افزایش یافت؛

خطر خشکسالی از سر اصفهان گذشت
5

افزایش مراجعات حضوری غیرضروری به بانک های اصفهان
 معاون اقتصادی استانداری انتقاد کرد: 

3

 ذوب آهن
در  بحران کرونا

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 تجدید آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز ۱3۹۹5۰64

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

 شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، 

 ایستگاههای  تقلیل فشار،  حفاظت از زنگ  و انشعابات در سطح منطقه شش اصفهان و شهر  بهارستان  و توابع
 میزان تضمین: 2/22۹/000/000 ریال 

 کد فرخوان در پایگاه ملی مناقصات: 2۹۷۷۸21۹
 نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

 مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ ۹۹/0۹/1۹
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان 
به آدرس www.nigc.isfahan.ir و www.iets.mprog.ir یا با شماره تلفن 3۸132-031 داخلی 25۷4 

تماس حاصل فرمایید.

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

18۶-3-99
عملیات نصب انشعابات 

فاضالب شهرستان 
خمینی شهر

1۰/2۰۰/255/۶3839۶/1۰۰/۰۰۰جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 2۹2 : تا ساعت 15 روز شنبه به تاریخ 13۹۹/0۹/2۹
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 13۹۹/0۹/30

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfaha.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

)داخلی 3۸4(

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان 

 شرکت گاز
 استان اصفهان

نوبت اول

نوبت اول

رنا
 ای

س:
عک

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 13۹۹/0۹/15

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

نوبت دوم

16
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سیسی، برای میزبانی قاهره از مذاکرات سازش اعالم آمادگی کرد
رییس جمهور مصر در تماس های تلفنی جداگانه با سران رژیم صهیونیستی و تشکیالت خودگردان 
فلسطین برای میزبانی قاهره از دو طرف جهت نشستن بر سر میز مذاکرات سازش، اعالم آمادگی 
کرده است.تلویزیون رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که »عبدالفتاح السیسی« رییس جمهور مصر 
اخیرا تماس هایی را با سران تشکیالت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی برقرار کرده است.

بر اساس این گزارش، عبدالفتاح السیسی با »ریاض المالکی« وزیر خارجه تشکیالت خودگردان 
فلســطین به صورت تلفنی گفت وگو کــرده ؛ کما اینکه با »گابی اشــکنازی« وزیــر خارجه رژیم 
صهیونیستی نیز رایزنی هایی را انجام داده است.تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرده است که 
السیسی در تماس های خود با سران این رژیم و نیز سران تشکیالت خودگردان فلسطین تالش 
کرده است تا دو طرف را به نشستن بر سر میز مذاکرات سازش قانع کند.این درحالی است که هفته 
گذشته نیز گزارش هایی مبنی بر تمایل مصر برای میانجیگری میان رژیم صهیونیستی و تشکیالت 

خودگردان فلسطین جهت نشاندن آنها بر سر میز مذاکرات سازش، منتشر شده بود.

اختالف ریاض و اخوان المسلمین یمن در اوج
پس از چند سال همکاری ریاض و حزب »االصالح«، شاخه گروه اخوان المسلمین یمن، در جنگ 
این کشور، اکنون طرفین به اختالف شدید رسیده اند تا جایی که سران حزب به دنبال دیدار با ولی عهد 
سعودی اند اما او خواستار چنین دیداری نیست.منابع سیاسی آگاه در یمن اعالم کردند، سران حزب 
االصالح )شاخه اخوان المسلمین( در طول دو هفته گذشته تالش کرده وقت دیداری با »محمد بن 
سلمان« ولی عهد سعودی به دســت آورند تا بر عدم وجود هر رابطه ای میان حزب خودشان و گروه 
اخوان المسلمین تاکید کنند.حزب اخوان که شبه نظامیان آن در چند سال اخیر جنگ یمن از متحدان 
اصلی ریاض علیه یمن بوده، اکنون به شــدت به اختالف خورده اند. این اتحاد در حالی اســت که 
عربستان سعودی از اوایل سال ۲۰۱۴ گروه اخوان المسلمین را گروهی تروریستی معرفی کرده است. 

آمریکا به برنامه تبادالت فرهنگی با چین خاتمه داد
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد چند برنامه تبادالت فرهنگی با چین را خاتمه داده است.وزارت خارجه 
آمریکا اعالم کرد ۵ برنامه تبادل فرهنگی با چین را ابزار تبلیغاتی این کشور توصیف کرد و به آن خاتمه 
داد. مایک پمپئو طی بیانیه ای اعالم کرد در حالی که ســایر برنامه ها تحت حمایت قانون آموزشی و 
فرهنگی تامین بودجه می شــوند، ۵ برنامه مورد بحث به طور کامل از سوی دولت چین به عنوان ابزار 
تبلیغات جنگ نرم تامین و اداره می شوند.با رفتن دولت فعلی واشنگتن به سمت روز های پایانی خود، 
تنش روابط آن با پکن به اوج خود رسیده است. آمریکا هر بار به بهانه ای تازه چین و شرکت های وابسته 
به آن را هدف تحریم قرار می دهد. طی ماه های اخیر و همزمان با شیوع ویروس کرونا، تنش میان پکن 
و واشنگتن ابعاد جدیدی به خود گرفته است؛ آمریکا در طول این مدت اتهامات مختلفی از پنهان کاری 

در زمینه شیوع ویروس کرونا گرفته تا جاسوسی و سرقت اطالعات را علیه چین مطرح کرده است.

اختالفات جدی روسیه با ترکیه بر سر کریمه
دیمیتری پسکوف، سخنگوی رییس جمهوری روســیه اعالم کرد که موضع آنکارا در مسئله کریمه 
موجب اختالف جدی بین روسیه و ترکیه شده است.سخنگوی پوتین با بیان اینکه مسئله کریمه 
جزو اختالفات جدی دو کشور است، اظهار داشــت: ما در این مسئله موضع کامال مقابل با یکدیگر 
داریم و به تبیین موضع اصولی خود در مســئله کریمه به شــرکای ترکیه ای ادامه می دهیم.وی 
افزود: روابط دو کشور سودمند متقابل است و بر مبنای اصول عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و 
احترام به منافع همدیگر استوار شده است. با این حال بدیهی است که در روابط دو کشور اختالفاتی 

وجود دارد.

به روایت »اکونومیست«؛

دو پیام مشترک بن سلمان و نتانیاهو به ایران و جو بایدن
اسراییل و سعودی در واقع به بایدن این پیام را داده اند که می خواهند 
بخش قابل مالحظه ای از نیرو و ســرمایه سیاسی و دیپلماتیک خود 
در واشنگتن را برای مخالفت با تغییرات بزرگ در سیاست خاورمیانه 
ای آمریکا به کار گیرند.در آخرین لحظه به وزرای اسراییلی گفته شد 
که جلســه کابینه که برای ۲۲ نوامبر برنامه ریزی شــده بود به تعویق 
افتاده است. همچنین گفته نشد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در 
فرودگاه با یوسی کوهن، رییس آژانس جاسوسی موساد که نماینده 
تام االختیار در کشــورهایی که اســراییل با آنها روابط رســمی ندارد، 

همراه شد. 
شب که رسید، آنها پرواز خود را به سمت جنوب، بر فراز دریای سرخ، 
به عربستان ســعودی انجام دادند. در ادامه این مطلب آمده است: 
روزنامه نگاران تیزبیــن متوجه پرواز غیرمعمول در یک وب ســایت 
ردیابی آنالین پروازها شدند و به سرعت شواهد را کنار هم قرار دادند: 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در پادشــاهی ســعودی بود 
و با محمد بن ســلمان، ولیعهد قدرتمند ســعودی، در نئوم شهری با 
تکنولوژی پیشــرفته که ولیعهد در حال ساخت آن است، مالقات می 
کرد.تماس با دفتر نتانیاهو برای تایید گزارش ها مبنی بر مالقات هر 

سه مرد، به طور غیرمعمول با انکار و تکذیب مواجه نشد.
 همانطور که سانسورگران نظامی اسراییل که در گذشته گزارش های 
همکاری اســراییل و ســعودی را رد کرده بودند، به طرز شگفت آوری 
اقدام به سانسور نکردند.یکی از دســتیاران آقای نتانیاهو با کنایه در 
توئیتر نوشت که برخالف وزیر دفاع و رقیب وی، بنی گانتز، که سیاسی 
کاری می کند، آقای نتانیاهو در حال صلح اســت.بر اســاس گزارش 
وال استریت ژورنال، مقامات سعودی همچنین دیدار آقای نتانیاهو 
و شــاهزاده محمد را تایید کرده اند.گفته می شود که این دو در مورد 
ایران و همچنین در مورد برقراری روابط دیپلماتیک صحبت کرده اند. 
اما برخالف امارات متحده عربی و بحرین ، کــه اخیرا روابط خود را با 
اسراییل »عادی سازی« کرده اند ، عربســتان سعودی آماده افتتاح 

سفارت در کشور یهودی نیست.
ملک سلمان بن عبدالعزیز مدت هاست که از خواسته های فلسطین 
برای تشکیل یک کشور مستقل در سرزمین های تصرف شده توسط 
اسراییل در ســال ۱967 و اصول مندرج در ابتکار عمل صلح عربی در 
سال ۲۰۰۲ حمایت می کند.این سیاســت که اعضای اتحادیه عرب را 
ترغیب می کند تا زمان خروج اسراییل از تمام سرزمین های اشغالی 
روابط عادی برقرار نکنند ، بعید اســت تا زمانی که ملک سلمان زنده 
است تغییر کند. یک نشانه از تنش در خاندان سلطنتی سعودی بر سر 

روابط با اسراییل ، وزیر امور خارجه عربســتان با تاخیر وقوع هرگونه 
مالقات را انکار کرد.اگرچه هیچ یک از طرفین  این جلسه را رسما تایید 
نکردند، اما به نظر می رسد که هر دو برای روشن کردن دو پیام کلیدی 
که از این دیدار متبادر می شــود، خبر را به عمد به بیرون درز داده اند.

اولین هشدار به ایران با این مضمون است که با افزایش فعالیت های 
هســته ای تهران، اتحاد منطقه ای جسورتر می شــود. در اواسط ماه 
نوامبر آژانــس بین المللی انرژی اتمی گفت کــه ذخایر اورانیوم غنی 
شده ایران ۱۲ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق هسته ای است 
که در سال ۲۰۱۵ منعقد شــده بود و آمریکا در سال ۲۰۱8 از آن خارج 
شد.دومین پیامی که این نشست ارســال می کند، به آمریکا و دولت 

جو بایدن است. 
هنگامی که دونالد ترامپ ریاست جمهوری را به دست گرفت، به نظر 
می رسید بیشتر سیاســت او در خاورمیانه متمرکز بر معکوس کردن 
میراث ســلف خود، باراک اوباما بود که دولت وی توافق هسته ای با 
ایران و چندین قدرت دیگر را منعقد کرده بــود. آقای ترامپ توافق را 

پاره کرد و تحریم های اقتصادی را که تحت برجام لغو شده بود دوباره 
اعمال کرد. دولت وی همچنین از سیاست دیرینه آمریکا که به عنوان 
یک صلح بی طرف بین اسراییل و فلسطینیان عمل می کرد، صرف نظر 
کرد و گفت که آمریکا، الحاق سرزمین های اشغالی به اسراییل را به 
رسمیت می شناسد. دولت ترامپ همچنین عربستان را با موضع گیری 
سخت خود در قبال ایران و اغماض در نقض حقوق بشر توسط دولت 
سعودی از جمله قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار تبعیدی خوشحال 
کرده است.این شرایط ممکن اســت در دوره آقای بایدن تغییر کند؛ 
چراکه رژیم سعودی را منفور خوانده و تهدید به توقف فروش اسلحه 
به عربستان کرده است. وی همچنین قول داده است که دیپلماسی را 
با ایران مجددا آغاز کرده و درباره توافق هسته ای مذاکره مجدد کند.

اسراییل و سعودی در واقع به بایدن این پیام را داده اند که می خواهند 
بخش قابل مالحظه ای از نیرو و سرمایه سیاسی و دیپلماتیک خود 
در واشنگتن را برای مخالفت با تغییرات بزرگ در سیاست خاورمیانه 

ای آمریکا به کار گیرند. 

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه ای، 
توضیحاتی را پیرامون حاشیه ســازی هایی که طی 
روزهای اخیردرباره تصویب قانون »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق مردم« ایجاد 
شده است، ارائه کرد. در این بیانیه آمده است حدود 
دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسالمی 
کلیات طرحی را کــه جمعی از نماینــدگان محترم 
مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان 
نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشــتند را در یکی از 
نشست های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی 
اعضا ارائه دادند. شــورا نیزضمن اســتقبال از اصل 
موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس 
در ارائه و تصویب طرح های مــورد نظر، مالحظاتی 
را نســبت به جوانبی از موضوع جمــع بندی و مورد 

تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان 
مصوبه شورا ابالغ شــد.مراحل مختلف تدوین این 
طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات 
متعارف و قانونی مجلس انجام شــده و دبیرخانه 
دخالتی در آن نداشته است.روشن است که مجلس 
محترم نیــز الزامی برای اخذ موافقــت دبیرخانه و 
دســتگاه های دیگر مگر آن چه در چارچوب قانون 
اســاس و شــرع مقدس، رعایت آن توصیه شده 
و توســط شــورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار 
می گیرد، نداشــته است.نظرکارشناسی دبیرخانه 
در خصوص مراحل شــکل گیری،تکمیل و تصویب 
قانون» اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت 
از حقوق مردم « این اســت  که قانون فوق مســئله 
خاصی به زیــان مصالح ملــی ایجاد نمــی کند و 

برعکس، آنچه بر خالف مصالح ملــی بوده و مورد 
نگرانی است همین جنجال هاست که شأن و جایگاه 
نهادهای قانونی کشــور را مورد خدشه قرار داده و به 
وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند.بدون 
شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر 
شــاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملــی را قربانی 
اغراض و منافع گروهی وجناحی کرده و ضمن آن که 
هیچ گونه نفعی برای کشور نداشته،پیام و آدرس غلط 

به دشمنان منتقل می کند.

بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون  مصوبه مجلس

نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین:

 آژانس نسبت به حفاظت از اطالعات محرمانه پادمانی مسئول است
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، نسبت به افشای گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه ایران برای نصب 
سه آبشار سانتریفیوژهای جدید در نطنز انتقاد و تصریح کرد که این سازمان نســبت به حفاظت از اطالعات محرمانه پادمانی کشورها مسئول است.کاظم غریب 
آبادی با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود نوشت: گزارش محرمانه )جمعه( آژانس که حاوی محتویات نامه محرمانه ایران است، بالفاصله و حتی قبل از اینکه 
اعضای شورای حکام نیز بتوانند آن را رهگیری کنند، در رسانه ها ظاهر شد. وی تصریح کرد: آژانس صرفا در رابطه با به روزرسانی تحوالت مسئولیت ندارد، بلکه باید 
حفاظت از اطالعات محرمانه پادمانی کشور میزبان را نیز تضمین کند.سفیر کشورمان خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد باز هم آژانس و کشورهای عضو در خصوص 
این شکاف در امور محرمانگی تحت انتقاد قرار نگیرند، آژانس باید سازوکارهای محرمانگی خود و از جمله استفاده از سایت داخلی »گاواتم« به عنوان ابزاری برای 
مکاتبات را مورد بازنگری قرار دهد.این اولین باری نیست که گزارش های محرمانه آژانس درباره فعالیت های هسته ای ایران به رسانه ها درز پیدا می کند. پیش 
تر میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین نیز نسبت افشــای گزارش های محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
رسانه ها اعتراض کرده بود.آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی محرمانه، از برنامه ایران برای نصب سه آبشار سانتریفیوژهای جدید در نطنز خبر داد. 

چهره روز

وز عکس ر

آغاز انتخابات 
پارلمانی کویت 
در میان تدابیر 

کرونایی
در انتخابــات کویت، ۳۲6 نامزد 
انتخاباتی رقابت می کنند و قرار 
اســت مردم کویت، ۵۰ نماینده 
شــانزدهمین دور مجلس األمه 

)پارلمان( را انتخاب کنند.

»قالیباف« به مسکو می رود
»ویچسالو والودین« رییس دومای )مقننه( روســیه گفت که نمایندگان این مجلس دیدارهای 
حضوری با همکاران خارجی خود را در ســال جاری از ســر می گیرنــد و قالیباف، رییس مجلس 
ایران هم در ماه جاری به مسکو سفر می 
کند.»والودین« به رســانه های محلی 
گفت: »با توجه بــه وضعیت همه گیری 
معتقدیم درست خواهد بود که ما روند 
پیشین ارتباطات را از سر بگیریم و سفر 
محمــد باقر قالیبــاف، رییس مجلس 
ایران به روســیه هم تا آخــر ماه جاری 
)میالدی( پیش بینی می شــود.  وی 
تصریح کرد: نمایندگان دوما دیدارهای 
حضوری با همــکاران خارجی خود را در 
سال جاری از سر می گیرند و بر همین اساس سفر به برخی از کشورها از جمله جمهوری اسالمی 
ایران، ویتنام، صربستان و ترکیه را برنامه ریزی کرده ایم.رییس دومای روسیه با بیان اینکه ما به 
تدریج روند پیشین قبل از همه گیری کرونا را از سر می گیریم، گفت: سال بعد به لحاظ همه گیری، 

برای ما باید سال تحول باشد.

واکنش سفارت ایران به ادعای ضرب و شتم اتباع افغان 
سفارت جمهوری اســالمی ایران در کابل در واکنش به ادعای ضرب و شــتم اتباع افغانستان در 
ایران بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده اســت: برخی بدخواهان بــا هدف تخریب روابط و به 
راه انداختن جنگ روانی اقدام به انتشار کلیپ های غیر واقعی یا قدیمی کرده اند.در پی انتشار دو 
کلیپ، با موضوع ضرب و شــتم اتباع محترم افغان در ایران و متعاقب آن صدور بیانیه وزارت امور 
خارجه افغانســتان مبنی بر پیگیری این امر، بالفاصله تحقیقات فنی گســترده ای توسط نیروی 
انتظامی و وزارت امور خارجه ایران در این رابطه آغاز و مشــخص شد که با نهایت تاسف عواملی در 
داخل افغانستان با هدف تخریب روابط و ایجاد تنش های مقطعی در مناسبات دو کشور؛ اقدام به 
پخش این ویدئوها که یکی مربوط به کشوری به جز ایران و دیگری مربوط به پنج سال پیش بوده، 
کرده اند.تردیدی نیست که مناسبات دو کشور برادر و همسایه بر اصول و پایه های محکمی استوار 
است که اقدامات بدخواهان خللی در اســتحکام آن به وجود نیاورده و بالعکس موجب هشیاری 
 بیش از پیش مقامات دو کشور در برخورد با عوامل ایجاد جنگ روانی و بازی های تبلیغاتی در آینده

 خواهد شد.

اروپا منتظر پیشنهادهای آمریکا درباره برجام است
وزارت خارجه آلمان اعالم کرد اروپا منتظر نظرات دولت جدید آمریکا درباره توافق هسته ای ایران 
است و آن ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.وزارت خارجه آلمان اعالم کرد اروپا منتظر نظرات دولت 
جدید آمریکا درباره توافق هسته ای ایران است تا بتواند درباره آن تصمیم گیری کند. این وزارتخانه 
افزود: در حال حاضر باید به مفاد توافق هســته ای ایران پایبند باشیم و بعدا پیشنهادها را بررسی 
کنیم. پیش تر »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان گفته بــود برلین به دنبال یک جایگزین و توافق 
هسته ای گسترده تر با ایران است زیرا به ادعای او توافق فعلی دیگر کافی نیست. وی در مصاحبه 
با مجله »اشپیگل« مدعی شد: شکلی از »توافق هســته ای پالس« نیاز است که مطابق با منافع 
ماست. ما از ایران انتظارات روشنی داریم، نبود سالح هسته ای و همچنین نبود هیچ برنامه موشک 
بالستیک که کل منطقه را تهدید می کند. ایران همچنین باید نقش دیگری در منطقه بازی کند. وی 

در ادامه ادعا کرد توافق گسترده تر نیاز است زیرا نمی توان به ایران اعتماد کرد.

کافه سیاست

بودجه 1400 بین مجلس 
و دولت چالش ایجاد 

می کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ بین مجلس و دولت 
چالش ایجاد کرده و نمایندگان کلیات آن را 
رد خواهند کرد، گفت: بازپرداخت اوراق در 
سال جاری رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

جبار کوچکی نژاد درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار 
داشت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در 
جلسه ای که قالیباف، رییس مجلس هم 
در آن حضور داشت ابعاد مختلف بودجه را 
بررسی کردند ضمن این که این کمیسیون 
دیداری هم بــا نوبخت، رییس ســازمان 
برنامه و بودجه داشــت.وی افزود: بودجه 
۱۴۰۰ بین دولت و مجلس به بودجه چالشی 
تبدیل خواهد شــد؛ چراکــه حتی رییس 
دولت برای مجلس این ارزش را قائل نشد 
که به شخصه الیحه بودجه را به صحن علنی 
آورده و توضیحــی در این باره به نمایندگان 
دهد و به نظر می رســد کــه دولت با حالت 
قهر ایــن بودجه را به مجلس داده اســت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس تصریــح کرد: بــرای اجرای طرح 
تامین کاالهای اساســی حداقل ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار الزم اســت که دولت 
آن را در بودجه نیاورده است..کوچکی نژاد 
افزود: طبق قانون بایــد ۲۰ درصد حداقل 
حقوق بــه محرومیــن داده شــود و این 
افزایش عمال در ســال ۱۴۰۰ محقق نشده 
است.وی افزود: مجلس به دنبال آن است 
که با شــورای نگهبان وارد مذاکره شــده و 
موضوع تعیین تکلیف شــود؛ چــرا که این 

بودجه را نمی توانیم تصویب کنیم. 

بین الملل
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رشد 25 درصدی مصرف »سی ان جی« در استان اصفهان
معاون فنی عملیاتی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از رشد ۲۵ درصدی 
مصرف ســی ان جی در آبان ماه ســال جاری در اســتان اصفهان خبر داد.ساســان تیموری با 

اعالم اینکــه مقدار عرضه ســی ان جی 
در آبان ماه ســال جاری در این استان 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته، 
۲۵ درصد افزایش داشــته، اظهار کرد: 
با ایجاد زیرســاخت های الزم و انجام 
تبلیغات وسیع رسانه ای با هدف ترغیب 
و تشویق دارندگان وسایل نقلیه عمومی 
به استفاده از تســهیالت گازسوز کردن 
رایگان خودروهــا، اقدامات الزم در این 
اســتان انجام شده اســت.وی افزود: 

طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی با اولویت وانت بار سبک و تاکسی های شهری 
GCR.NIOPDC. از ماه های قبل در حال اجراست و مالکان این خودروها با ثبت نام در سامانه

IR می توانند برای گازســوز کردن وســیله نقیله خود اقدام کنند.تیموری در رابطه با مزیت های 
اســتفاده از این ســوخت پاک، تاکید کرد: اجرای این طرح ملی عالوه بــر کاهش آلودگی های 
 زیســت محیطی، باعث صرفه جویی در مصرف بنزین و رشــد و توســعه اقتصادی کشــور نیز 

خواهد شد.

بسته های حمایتی ویژه بخش گردشگری
معاون گردشــگری و ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان گفت: ۲ بســته حمایتی دولت در حوزه گردشــگری به تصویب رسیده و توسط 
ســتاد ملی کرونا ابالغ شــده اســت.حیدر صادقی، دربــاره بســته حمایتی دولــت در حوزه 
گردشــگری اظهار داشــت: ۲ بســته حمایتی به تصویب رســیده و توســط ســتاد ملی کرونا 
ابالغ شــده اســت که این حمایت هــا در حوزه پرداخت تســهیالت به شــاغالن و بنــگاه های 
آســیب دیده و امهال اقســاط بانکی اســت.وی با اشــاره به حوزه های حمایتــی دیگر افزود: 
این حمایت ها شــامل امهال قبوض آب، بــرق، گاز و حق بیمــه کارفرمایان و دارایی هاســت.

معاون گردشــگری و ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان گفــت: امیدواریم با این بســته هــای حمایتی مشــکالت گردشــگری حل 
 شــود تا پس از اپیدمی کرونــا همه جاذبه هــای گردشــگری را فعال کنیم و شــروع جدیدی 

داشته باشیم.

باهدف ایجاد تعادل در بازار صورت گرفت؛

توزیع هزارو ۷00 تن برنج در فروشگاه های زنجیره ای
هزار و ۷۰۰ تن برنج وارداتی با نرخ یارانه ای در فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای اســتان اصفهان 
توزیع شد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، ســهمیه این استان برای تنظیم بازار 
برنج را دوهزار تن بیــان کرد و گفت: از ۲۰ آبــان تاکنون هزارو ۷۰۰ تن از این میزان ســهمیه این 
استان برای حمایت از شهروندان بین فروشگاه های بزرگ این استان توزیع شده است تا مردم 
از این بســته های حمایتی دولت بهره مند شوند.محســن ضیایی افزود: برنج دانه بلند هندی با 
نرخ یارانه ای با هدف ایجاد تعادل در بازار بین شــهروندان اصفهانی توزیع می شود.وی گفت: در 
صورت تحقق تامین کامل سهمیه این استان در مراحل بعدی برنج تنظیم بازار در فروشگاه های 

توزیع خواهد شد.

بر اساس اعالم مدیرکل امور مالیاتی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اصفهان رخ داده است؛ 

فرار مالیاتی با شرکت های کاغذی

درحال حاضر میزان فرار مالیاتی در کشور  مرضیه محب رسول
بر اساس گفته های مسئوالن بین ۲۵ الی 
۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این عدم دقیق بودن آمار، 
حاصل تعداد باالی راه های فرار مالیاتی و عدم اشراف نهادهای متولی 
به گردش مالی همه شرکت های اقتصادی در کشور است؛ اما اگر دست 
باالی این برآورد تخمینی یعنی ۶۰ هزار میلیارد را در نظر بگیریم حدودا 
یک ششم آن در استان اصفهان اتفاق می افتد که نشان از میزان باالی 
این تخلف مالی در اســتان دارد . بر اساس اعالم مدیرکل امور مالیاتی 
استان اصفهان میزان فرار مالیاتی در استان که قابلیت وصول دارد بیش 
از ۱۰ هزار میلیارد تومان است بر این اساس سازمان مالیاتی راهی سخت 
برای جلوگیری از این حجم باالی فرار مالیاتی در استان خواهد داشت 
؛تخلفــی که حاصــل ثبت هزاران شــرکت کاغذی، حســاب ســازی 
فعالیت های زیرزمینی و راه های نوین مخفی کردن درآمدهایی است که 
گاهی بسیار سخت قابل ردیابی است. بر اساس اعالم رییس سازمان 
مالیات، ســهم باالیی از فرارها در اصفهان به دلیل شرکت های کاغذی 
اتفاق می افتد. در همین زمینه بهروز مهدلو با بیان اینکه در استان اصفهان 
در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه در مورد شرکت های کاغذی و 
سوء استفاده از افراد بی بضاعت اقدامات خوبی شده است، اظهار کرد: 
اداره کل امور مالیاتی اصفهان جزو نخستین اداراتی بود که از یک سال و 

نیم پیش برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کرد و به این منظور یک 
اداره امور مالیاتی جدید ایجاد شد؛ همچنین در روزهای آینده نیز اداره 
دیگری برای فرار مالیاتی ایجاد خواهیم کرد و شماری از پرسنل را به این 
بخش اختصاص خواهیم داد.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان درباره 
میزان مبلغ فرار مالیاتی در این استان، گفت: آمار مختلفی در مورد میزان 
فرار مالیاتی در کشور بیان می شود و آمار دقیقی در کل کشور وجود ندارد. 
رقم فرار مالیاتی در سراسر کشور بین ۳۰ هزار میلیارد تا ۵۰ هزار میلیارد 
تومان اعالم می شود ولی در استان اصفهان بر اساس آماری که تاکنون 
به دست آمده است میزان فرار مالیاتی که قابلیت وصول دارد بیش از ۱۰ 
هزار میلیارد تومان است.مهدلو با بیان اینکه فرار مالیاتی در چند بخش 
می تواند وجود داشــته باشــد، ادامه داد: یک بخش آن اســتفاده از 
شرکت های کاغذی است یعنی اینکه افراد سودجو از هویت مردمی که 
بضاعت مالی ضعیف و ســواد کمی دارند و یا افرادی که نابینا هستند، 
اســتفاده می کنند و این افراد را مدیرعامل چند شــرکت می کنند.وی 
افزود: هم اکنون ۷۰۰ شرکت در استان اصفهان وجود دارد که مدیرعامل 
آن یک شخص موجه نیست بلکه یک کارگر، کشاورز، نابینا یا فردی بی 
سواد است؛ ســودجویان این شــرکت ها را ایجاد می کنند و سپس با 
دخالت در معامالتی که دو فرد با یکدیگــر دارند یکی از طرفین معامله 
حذف می شوند و در حقیقت بار مالیاتی از مودی واقعی به گردن فردی 

می افتد که از هویت او سوء استفاده شــده است.مدیرکل امور مالیاتی 
استان اصفهان اضافه کرد: مواردی وجود دارد که از هویت شخصی افراد 
نیز استفاده می شــود با اســتفاده از کد ملی افراد بی بضاعت معامله 
می کنند؛ طبق آخرین اقدامات ما و آمارهای به دست آمده میزان فرار 
مالیاتی استان بیشــتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است که شامل جرائم و 
ارقام اســت و اداره امور مالیاتی استان از طریق اســناد و مدارکی که به 
دست می آورد و با همکاری سایر دستگاه ها، ذی نفع واقعی را شناسایی 
کرده و مالیات از او گرفته می شــود؛ در حقیقت مالیات از آن شــرکت 
کاغذی و فرد بی بضاعت رفع تعرض می شود و افراد بی بضاعت که مورد 
سوءاســتفاده قرار گرفتند و حتی یارانه آنها قطع شده است آزاد شده و 
مالیات از ذی نفع یا دالل وصول می شود.مهد لو افزود: یک بخش از فرار 
مالیاتی نیز افرادی هســتند که برای مثال ۱۰۰ واحد فعالیت کردند اما 
سال های قبل ۵۰ واحد ابراز کردند و ۵۰ واحد کتمان دارند که اداره امور 
مالیاتی در این بخش نیز اطالعات خوبی به دست آورده و پرونده های 
بسیار زیادی تشکیل شده است که طبق پیش بینی در مجموع این موارد 
نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می توان وصول کرد.وی با 
بیان اینکه تاکنون مبلغ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شده است، ادامه 
داد: این مبلغ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان فاصله زیادی دارد و برای این مهم 
انتظار داریم همه مسئوالن و رسانه ها حمایت و همکاری کنند هر چند که 
هم اکنون بیش از ۹۷ درصد مسئوالن اصفهان با ما همکاری می کنند؛ 
اما امیدوارم که در سایر استان ها نیز بتوانیم مبالغ فرار مالیاتی را وصول 
کنیم.مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با اشــاره بــه اقدامات و 
برنامه های این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاص حقیقی 
و حقوقی اظهار کرد: تعداد زیادی از همکاران در ســازمان امور مالیاتی 
استان از سال گذشته تاکنون بازنشسته شده اند و همچنین در دو سه ماه 
آینده تعدادی دیگر نیز بازنشسته خواهند شد؛ این موضوع تهدیدی است 
که با کم شــدن نیروها، خدمات دهی به مردم کاهش یابد و هم امکان 
سازمان دهی نیروها برای مباحث فرار مالیاتی را نداشته باشیم از این رو 
اداره امور مالیاتی استان برنامه هایی را تهیه و ارائه کرد که مورد استقبال 
سازمان نیز قرار گرفت.فرار مالیاتی اثرات مخرب قابل توجهی در اقتصاد 
به جای می گذارد. جدای از اثرات فرار مالیاتی بر عدالت و ایجاد نابرابری، 
این پدیده اثرات غیرمستقیم دیگری بر سرمایه گذاری عمومی و ارائه 
خدمات نیز دارد. اخذ مالیات باعث افزایش نوآوری در مشاغل کوچک، 
افزایش فشار بر بنگاه های بزرگ و حذف شرکت های کوچک با عملکرد 
ضعیف از بازار می شود. بنابراین جلوگیری از فرار مالیاتی نه تنها از نظر 
عدالت مالیاتی مهم است، بلکه از نظر اقتصادی و افزایش بهره وری نیز 

اهمیت باالیی دارد.

مدیر ســازمان تعاون روستایی اصفهان گفت: طرح 
»روســتا بازار« به منظور عرضه مســتقیم تولیدات 
روستایی و حذف واسطه ها با ایجاد نمایشگاه های 
محلی در این اســتان اجرا می شود.محســن حاج 
عابدی افــزود: این طــرح قابلیت اجــرا به صورت 
شهرستانی و هم اســتانی دارد تا در این بستر  همه 
تولیدات روســتاییان به صورت مستقیم و با قیمت 
مناســب به مصرف کنندگان برســد.وی بیان  کرد: 

اجرای چنین برنامه ای، واسطه ها را در این بخش 
مهم اقتصادی حذف کرده و قیمت اجناس مناسبت 
تر برای مشتریان و با ســود بیشتر برای تولیدکننده 
روستایی عرضه می شود.وی با بیان اینکه در اجرای 
این پــروژه اقتصادی و حمایــت از تولید محلی، به 
همکاری شرکت های تعاونی و اتحادیه های تحت 
نظر این سازمان نیاز است، تصریح  کرد: این تشکل 
های مردم نهــاد در مناطق مختلف قــادر به ایجاد 
چنین ظرفیت خواهند بود و در اســتان  هر اتحادیه 
مکانی برای عرضه محصوالت خواهد داشت.مدیر 
سازمان تعاون روستایی اصفهان با اشاره به ضروت 
توجه به رویه فعالیت گروهی و تعاونی در بین مردم 

روستایی و تولیدکنندگان خرد و کالن، گفت:برای راه 
اندازی شرکت های تعاونی به هم افزایی در تولید و 
ایجاد زنجیره برای رفع مشــکالت تولید الزم است.
وی اضافه  کرد: راه اندازی شــرکت های تعاونی دام 
ســبک برای عرضه تولیدات این قشــر مثل شیر، 
گوشت قرمز و محصوالت لبنی در روستاهای مناطق 
مختلف الزم است که این کار منافع اقتصادی خوبی 
را با افزایش حجم عرضه محصوالت تامین می کند.

استان اصفهان دارای ۴۶۰ تشکل و اتحادیه روستایی 
و کشاورزی اســت که ۳۵۰ هزار عضو از خدمات آن 
استفاده می کنند و سهم باالیی را در بین دیگر استان 

های کشور در این حوزه دارد.

مدیر سازمان تعاونی روستایی اصفهان:

طرح»روستابازار« فاصله تولید و تقاضا را با حذف واسطه ها کم می کند

خبر روز

سهام عدالتی ها فریب نخورند!
پس از آزادســازی ســهام عدالت، بازار برخی کانال های فضای مجازی بــرای گرفتن اطالعات 
مشــمولین به بهانه مدیریت ســهام آنها داغ شــد؛ موضوعی که مدیر مباره با پولشویی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی نســبت به آن هشــدار داده و تاکید کرده که اخبار مربوط به سهام عدالت 
از طریق همین شــرکت پیگیــری شــود.برخی  از کانال ها در فضــای مجازی با صــدور پیام 
هایی اعالم می کنند که یا خریدار ســهام عدالت مشــموالن هســتند یا وعده مدیریت سهام و 
ارائه ســود را به فرد می دهند و از این طریق اطالعات فردی یا شــماره کارت ســهامدار را اخذ و 
از این اطالعات ســوء اســتفاده می کنند.در همین رابطه فرجــی نیا، مدیر مبارزه با پولشــویی 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی ، با اشــاره به برخی پیام هایی کــه درمورد ســهام عدالت در 
فضای مجازی رد و بدل می شــود، اظهار کرد: این پیــام ها یا با هدف عضو گیــری یا برای اخذ 
اطالعات افراد ارسال می شود و با هر هدفی که باشــد مورد تایید شرکت سپرده گذاری مرکزی 
 نیســت. درواقع این اقدام غیرقانونی اســت و درصورت مشــاهده توســط واحدهای حقوقی 

پیگیری می شود.

بارندگی های اخیر، منجر به افزایش قیمت مرکبات شد
رییــس اتحادیه باغــداران گفت:بارندگی هــای مکرر و محدودیت عرضه ناشــی از مشــکالت 
برداشت،نوســاناتی در قیمــت مرکبــات ایجاد کرده اســت.مجتبی شــادلو با انتقــاد از عرضه 
میوه قاچاق در بــازار اظهار کرد: بــا توجه به اقلیم ۴ فصل و پتانســیل بــاالی تولید محصوالت 
کشــاورزی، قاچاق میوه خیانت به تولید ملی اســت.وی افزود: اگر عوامــل طبیعی و حوادث 
غیر مترقبــه در تولید رخ ندهــد، نه تنهــا در عرضه به بازار داخل مشــکلی نداریــم، بلکه امکان 
صادرات مــازاد تولید به بازار هــای هدف هم وجــود دارد.نایب رییس اتحادیه باغــداران تهران 
با تاکید بــر عزم و اراده جــدی برای مبارزه با پدیده شــوم قاچاق به کشــور بیان کــرد: با توجه 
به حــذف یارانه نهاده هــای تولیــد و گرانی ســموم، ورود آفــات و بیماری ها ناشــی از قاچاق 
میوه ضربــه مهلکی به اقتصاد کشــور می زند، درحالی که به ســبب تنوع میــوه داخل نیازی به 
واردات نیســت.این مقام مســئول در پایان با اشــاره به عوامل گرانی میوه در بازار تصریح کرد: 
 امســال عالوه بر افزایش هزینه های تولید، بخشــی از گرانی ها به شــرایط اقلیمــی و طبیعی

 باز می گردد .

نایب رییس اتاق اصناف:

سازمان مالیاتی سال 99 را سال کرونا بداند
نایب رییس اتــاق اصناف ایران با بیان اینکه کســب و کارها به شــدت ضعیف شــده اند، گفت: 
صنوف از اسفند ســال گذشته درگیر کرونا هســتند و الزم است ســازمان امور مالیاتی، عملکرد 
امســال را کرونایی در نظر بگیرد.جالل الدین محمدشــکریه اظهار داشت: محدودیت های کرونا 
در مناطق قرمز کشور دوباره لحاظ خواهد شد که در این صورت تعطیلی صنوف بیشتر از دو هفته 
طول می کشــد؛ ضمن اینکه این تعطیالت برای صنوف تبعات هم دارد از ایــن رو نظام مالیاتی 
کشــور باید برای حمایت از صنــوف تدبیری بیندیشــد.نایب رییس اتاق اصنــاف ایران افزود: 
هنوز مطلــب خاصی برای حمایت مالیاتی از صنوف اعالم نشــده و الزم اســت از ســوی دولت 
به ســازمان امور مالیاتی تاکید شــود که این ایام را در محاســبات مالیات لحــاظ کنند، به ویژه 
عملکرد سال ۹۹ را در نظر بگیرند.شــکریه ادامه داد: تعهداتی که صنوف سال گذشته داشتند به 
امسال منتقل شده است؛ چک ها به امسال منتقل شــد و برخی از محصوالت تولیدی به توزیع 
نرسید؛ به عنوان مثال بازار پوشــاک، خشکبار، طال و قنادی از اواخر ســال گذشته نتوانستند به 
 درستی کار کنند و بســیاری از کاالها روی دست فروشــنده ماند و تبعات اقتصادی این موضوع 

همچنان ادامه دارد.

کافه اقتصاد

کمربندی جنوب غرب اصفهان در آستانه افتتاحاخبار
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبرداد: پل کلیشاد با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دهه فجر به بهره برداری می رسد.علیرضا قاری قرآن، اظهار کرد: احداث 
کمربندی جنوب غرب اصفهان به عنوان بخشی از رینگ چهارم استان در ایجاد ارتباط بین استان ها و شهرهای جنوبی و غربی کشور بسیار با اهمیت است.  وی 
افزود: محور اصفهان-شهرضا، ارتباط شهر اصفهان با مناطق جنوبی کشور از قبیل شیراز و یاسوج و محور آزادراه ذوب آهن، ارتباط اصفهان با مناطق جنوب غرب کشور 
مثل زرین شهر و شهرکرد را برقرار می کند که کمربندی جنوب غرب اصفهان در تسهیل ارتباط بین این دو منطقه بسیار نقش مهمی دارد.  مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با بیان اینکه از این پروژه به عنوان پازل بزرگ یاد می شود، گفت: طول این مسیر که محور اصفهان- شهرضا وكمربندی شرقی اصفهان را به آزادراه 
ذوب آهن متصل می كند جمعا ۱۷ كيلومتر است.  وی اضافه کرد: شروع این محور از محل پل راهداران)تقاطع غيرهمسطح( در محور اصفهان-شيراز، حد واسط 
مجتمع مسكونی شهرك سپاهان شهر و منطقه پادگان نظامی سپاه بوده و پس از تقاطع، با محور ابريشم-آبنيل به محور آزادراه ذوب آهن در محل تقاطع كليشاد 
ختم می شود.   قاری قرآن تصریح کرد: این پازل بزرگ به چهار قطعه تقسیم بندی شده که قطعه نخست آن در حال حاضر از کیلومتر صفر تا ۱۲ )محل تقاطع با 

جاده ابریشم-آبنیل-مبارکه( محور به صورت رفت و برگشت چهارخطه در سال های گذشته پایان یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته است.  

استاندار اصفهان:

 مشاغل رده 3 و 4 از محل 
 اعتبارات کرونا 

وام می گیرند
اســتاندار اصفهان گفت: از محــل اعتبارات 
کرونا به گروه ها و مشاغل سطح سه و چهار 
در ایــن اســتان وام داده می شــود.عباس 
رضایی در حاشیه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
که از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رییس 
جمهوری برگزار شــد، افزود: سهم پرداخت 
کارفرمایان به تامین اجتماعــی تا ۲ ماه که 
از جمله مشاغل آســیب دیده کرونا هستند 
تا پایان امســال امهال می شــود.وی گفت: 
هزینه ای که بابت کرونا به حساب افراد واریز 
می شود از حساب جبران دین افراد برداشت 
نشود.استاندار اصفهان ادامه داد: همچنین 
آن دسته از افراد و شــرکت هایی که تا پایان 
سال ۹۸ به بانک ها بدهی داشتند تا یک سال 
دیگر تمدید شد تا جریمه ای مشمول آن ها 
نشود.وی خاطرنشــان کرد: ممنوعیت تردد 
از ۹ شب تا چهار صبح در شهرهای باالی ۲۰۰ 
هزار نفر و شهرســتان های قرمز تمدید شده 
است.استاندار اصفهان ادامه داد: طی ۲ هفته 
گذشــته اعمال محدودیت های سختگیرانه 
و همدلــی و همراهی آحاد مــردم آثار خود 
را در کل کشــور  و این اســتان برجا گذاشته 
اســت.وی تصریح کرد: اگــر پروتکل های 
بهداشــتی و محدودیت ها رعایت نشوند، به 
وضعیت هفته های گذشته و افزایش بستری 
و مرگ و میر بر می گردیــم و ناچار به اعمال 
محدودیت ها خواهیم بود.رضایی ادامه داد: 
قرنطینه و تردد هوشــمند از مسائل مهمی 
است که با استفاده از نرم افزار و سامانه های 

موجود می توان این مهم را عملیاتی کرد.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

نیاز 300 میلیاردی 
شهرداری برای ادامه 
 آزادسازی رینگ چهارم

در منطقه 15

معاون بازرگانی سازمان صمت اصفهان:

 مشکل کمبود الستیک 
نداریم

4

3

6 3

 رییس اتحادیه فروشندگان خودروی 
اصفهان می گوید معامالت خودرو تا 

۶۰ درصد کاهش داشته است؛

 تب تند خودرو
فروکش کرد

5

در راستای مقابله با کرونا صورت گرفت؛

فعالیت ۹1۷ تیم جهادی از 
بسیج بانوان اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان:

خیران، یاری رسان سپاه 
در امر محرومیت زدایی 

هستند
4

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  
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4 صفحه
قیمت: 1000 تومان

بارش ها در استان ۳۴ درصد افزایش یافت؛

خطر خشکسالی از سر اصفهان گذشت
5

افزایش مراجعات حضوری غیرضروری به بانک های اصفهان
 معاون اقتصادی استانداری انتقاد کرد: 

3

 ذوب آهن
در  بحران کرونا

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 تجدید آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز ۱3۹۹5۰64

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

 شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، 

 ایستگاههای  تقلیل فشار،  حفاظت از زنگ  و انشعابات در سطح منطقه شش اصفهان و شهر  بهارستان  و توابع
 میزان تضمین: 2/22۹/000/000 ریال 

 کد فرخوان در پایگاه ملی مناقصات: 2۹۷۷۸21۹
 نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

 مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ ۹۹/0۹/1۹
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان 
به آدرس www.nigc.isfahan.ir و www.iets.mprog.ir یا با شماره تلفن 3۸132-031 داخلی 25۷4 

تماس حاصل فرمایید.

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

18۶-3-99
عملیات نصب انشعابات 

فاضالب شهرستان 
خمینی شهر

1۰/2۰۰/255/۶3839۶/1۰۰/۰۰۰جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 2۹2 : تا ساعت 15 روز شنبه به تاریخ 13۹۹/0۹/2۹
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 13۹۹/0۹/30

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfaha.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

)داخلی 3۸4(

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان 

 شرکت گاز
 استان اصفهان

نوبت اول

نوبت اول

یرنا
س: ا

عک

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 13۹۹/0۹/15

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت دوم



یکشنبه 16 اذر  1399 / 20 ربیع الثانی  1442/ 6 دسامبر 2020/ شماره 3135

 پای بندی مردم به محدودیت ها و نزولی شدن شیب کرونا در 

چهارمحال و بختیاری
پای بندی مردم استان چهارمحال و بختیاری به اجرای محدودیت های 
ابالغ شده از سوی ستاد مقابله باکرونا و همراهی با مسئوالن سبب شد 
تا در گام نخست محدودیت های آذرماه، روند صعودی شیوع بیماری 
در این استان متوقف و شیب شیوع روند کاهشی به خود گیرد.دو هفته 
از اعمال طرح جامع محدودیت های کرونا آذرماه گذشــت و بنا بر آمار 
و گزارش های دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد، شیب صعودی شیوع 
کرونا در استان چهارمحال و بختیاری نه تنها متوقف شد بلکه روند آن 
به سمت نزولی شدن نیز هدایت شده و تعداد بیماران سرپایی، بستری 
و فوتی های ناشی از ابتال به کرونا در این استان ۲۵ درصد کاهش یافته 
است.در حالی که تعداد بیماران ســرپایی مبتال به کرونا در این استان 
قبل از اعمال محدودیت های کرونا در حدود ۴۰۰ بیمار بود؛ اما این تعداد 
در برخی روزهای آذرماه به حــدود ۲۰۰ بیمار کاهش یافت و فوتی های 
ناشی از این بیماری که پیش از این ۲ رقمی شــده بود یک رقمی شد 
به طوری که در یکی از روزهای اخیر تعداد فوتی های اســتان به دو نفر 
کاهش یافت.مسئوالن، همراهی و مشارکت مردم را عامل این موفقیت 
می دانند و عنوان می کنند مردم در اجــرای محدودیت ها در حدود ۹۵ 
درصد مشارکت داشته اند و چنانچه این همراهی طی هفته های آینده 
نیز تداوم یابد می توان به مهار ویروس کرونا امیدوار شــد و از وضعیت 

شکننده کنونی به موقعیت امن تری دست یافت.
بنا بر گزارش های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، این استان جزو پنج 
استان برتر کشور در اعمال محدودیت های کرونایی بوده که ارتباط گیری 
با مردم و اطالع رسانی دقیق و موثر سبب شکل گیری این موضوع شده 
است.نشست مسئوالن با ۵۹ اتحادیه از حوزه بازار باعث شد تا اصناف 
چهارمحال و بختیاری مشــارکت ۹۵ درصدی در اجرای محدودیت ها 
داشته باشند و با وجود تحمل آسیب های اقتصادی و ضرر و زیان وارد 
شده با کسب و کارشان همچنان نسبت به این محدودیت ها پای بندی 

خود را نشان دهند.
به گفته مسئوالن بهداشت و درمان استان، مهم ترین چالشی که در این 
استان در خصوص مهار ویروس کرونا وجود دارد برگزاری نشست های 
دورهمی، مراسم های عزا و عروسی اســت که در همین خصوص نیز 
نشست های متعددی با ریش سفیدان، بزرگان ایل و طوایف مختلف 
استان برگزار شد.پیرو این نشست ها بزرگان دو شهرستان کوهرنگ و 
لردگان با امضای میثاق نامه تاکید کردند ضمن اینکه خود را در شادی 
و غم خواهران و برادران همشهری و هموطن خود سهیم می دانند اما از 
برگزاری هرگونه مراسم عروسی، خاکسپاری، عزا و دورهمی خانوادگی 
که تجمع افراد را به همراه دارد، خــودداری می کنند.اکنون نتیجه این 

برنامه ها سبب شد تا سه شهرســتان شهرکرد، بروجن و فارسان که دو 
هفته قبل در وضعیت قرمز قرار داشتند به نارنجی تبدیل وضعیت دهند 
و هم اینک تنها دو شهرستان کیار و ســامان از میان ۱۰ شهرستان این 

استان در وضعیت قرمز قرار گیرند.

کاهش 25 درصدی مبتالیان به کرونا در چهارمحال و بختیاری
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختیاری با تشریح دستاوردهای محدودیت های کرونایی در استان 
اظهار داشــت: محدودیت های دو هفته ای آذرماه تعداد بیماران مبتال 
به کرونا در این استان را در حدود ۲۵ درصد کاهش داد.مجید شیرانی 
افزود: اعمال محدودیت ها آذرماه با آثار و دستاوردهای مثبتی در استان 
همراه بوده اســت به این صورت که در هفته های پایانی آبان ماه شاهد 
رشد فزاینده کرونا در استان بودیم اما در روزهای اخیر شیب صعودی 
متوقف شده است و شیب شیوع روند نزولی به خود گرفته است.وی در 
ادامه با اشاره به تغییر وضعیت برخی شهرستان های استان از وضعیت 
قرمز به نارنجی، تصریح کرد: با تاثیر محدودیت های کرونایی در استان 
هم اینک شهرستان های شهرکرد، فارسان، بروجن، لردگان، خانمیرزا و 
اردل در وضعیت نارنجی، شهرستان های کوهرنگ و بن در وضعیت زرد 

و شهرستان های کیار و سامان در وضعیت قرمز قرار گرفتند.
شــیرانی به ترتیب شهرســتان های کیار، فارسان، شــهرکرد، سامان، 
بروجن، اردل، لــردگان، خانمیرزا، بن و کوهرنگ را دارای بیشــترین 
شیوع کرونا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اعالم کرد و گفت: با تشدید 
نظارت ها در مناطــق قرمز و تداوم محدودیت ها در دیگر نقاط اســتان 
می توان امیدوار شــد که طرف دو تا یک ماه آینده آثار و دستاوردهای 
این محدودیت ها بیش از پیش خود را نشــان دهد.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری از 
انجام حدود ۵۵ هزار نمونه گیری از بیماران بستری و سرپایی استان 
از ابتدای شیوع تاکنون خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۰ هزار و ۵۰۰ مورد 
مثبت بوده اســت و ۶۵۳ نفر نیز جان خود را بر اثر ابتال به این ویروس 
از دست دادند.شــیرانی، درصد مرگ و میر و درصد بهبودی در استان 
را به ترتیب ســه و ۷۵ درصد اعالم کرد و افزود: این در حالی است که 
این دو نرخ در کشــور به ترتیب پنج و ۶۹.۴ درصد است.وی همچنین 
از اعمال محدودیت های جدید هوشــمند در استان از روز شنبه ۱۵ آذر 
خبر داد و افزود: این محدودیت های هوشمند و هدفمند به این صورت 
است که افراد مبتال به کرونا ایزوله و نزدیکان آنها به مدت یک تا ۲ هفته 

قرنطینه می شوند.

 اهدای لوازم ضروری زندگی به مددجویان
 چهارمحال و بختیاری

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد چهارمحال و بختیــاری گفت: ۴۵۰ میلیون تومان 
لوازم ضروری زندگی تهیه و در اختیار خانواده های تحت حمایت این نهاد قرار گرفته است. مهرداد 
شریف پور افزود: خرید و اهدای لوازم ضروری زندگی به مددجویان با هدف تامین بخشی از وسایل 
مورد نیاز و آسایش آن ها انجام می شود.شریف پور با اشاره به بررسی مرتب وضعیت خانواده های 
تحت حمایت از سوی مددکاران اضافه کرد: مشکالت اقتصادی، نیاز های مددجویان و وسایل مورد 
نیاز آن ها توسط مددکاران ثبت می شــود.وی ادامه داد: با درخواست های ثبت شده مددجویان و 
تایید مددکاران مبنی بر نیاز این خانواده ها ۴۵۰ میلیون تومان لوازم ضروری زندگی تهیه و در اختیار 
آن ها قرار گرفته است.شریف پور ضمن تقدیر از کمک های نیکوکاران و خیران به خانواده های نیازمند 
گفت: ادارات کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و یا شماره گیری کد آنی پرداخت #۰۳۸*۸۸۷۷* از 
طریق گوشی همراه کمک های خود را به دست نیازمندان برسانند.وی در پایان افزود: با آغاز فصل 

سرما نیز یک هزار و ۱۵۰ دستگاه بخاری و آبگرمکن در بین خانواده های تحت حمایت توزیع شد.

تولید 24 هزار تن ماهی در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به تولید ۲۴ هزار تن ماهی از نوع 
قزل آال در این استان اظهار داشت: این میزان ماهی در بیش از ۴۰۰ مزرعه پروش ماهی تولید شده 
است. عطا ا... ابراهیمی افزود: بیشــترین میزان تولید ماهی در شهرستان اردل ثبت شده است.

ابراهیمی اضافه کرد: در حال حاضر این استان ماهی قزل آالی مورد نیاز ۲۶ استان کشور را تامین 
می کند.وی ادامه داد: صادرات ماهی از این استان به کشور های خارجی از جمله عراق، روسیه و... 
مورد توجه قرار گرفته است.ابراهیمی گفت: ماهی تولیدی این استان به واسطه کیفیت بسیار باال 

بازار پسندی باالیی دارد.

 اجرای طرح ناظرین سالمت توسط 127 تیم هالل احمر 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحــال و بختیاری گفت: طرح ناظرین ســالمت با همکاری 
تمام دســتگا ه ها نشــان دهنده عزم دســتگاه ها برای مقابله با شــیوع ویروس کروناست.ایرج 
کیانی ادامه داد: طرح ناظرین ســالمت با همکاری ادارات اســتان در حال انجام است که تعداد 
اعضای فعال این طرح ۱۰۸ خواهر و ۱۶۵ برادر اســت.مدیر عامل جمعیت هالل احمر چهارمحال 
و بختیاری افزود: در حال حاضر تعداد تیم های فعال در اســتان ۱۲۷ تیم بــوده که تعداد اماکنی 
که تا دهم آذرماه تحت پوشــش قرار گرفته اند یک هزار و ۳۲۹ مورد بوده است.وی اظهار داشت: 
افراد در این طرح ناظرین بر ســالمت و رعایت پروتکل های بهداشتی هســتند و بر روند مدیریت 
کرونا در اماکن نظارت می کنند که هدف این طرح رعایت پروتکل ها برای کاهش بیماری در سطح 
جامعه است.کیانی خاطرنشــان کرد: هم چنین در بین قشر آســیب پذیر و ناتوان جامعه ماسک 
و مواد ضدعفونی توزیع می شــود و نظارت بر فروشــگاه ها، پایانه های مسافر بری، میادین اصلی 
شــهر و بانک ها انجام می دهند سپس چک لیســت ها تهیه شده و به مســئوالن مراکز بهداشتی 
تحویل داده می شــود.مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان عنــوان کرد: از ابتــدای آذرماه هم 
آموزش و هم نظارت بر رعایت موارد بهداشــتی انجام می شــود و به احتمال زیاد با توجه شــیوع 
بیماری کرونا تا پایان ســال ادامــه دارد.وی توضیح داد: تعــداد بهره وران از این طــرح ۴ هزار و 
۶۸۵ نفر تا تاریخ دهم آذرماه بوده و این طرح با همکاری ســپاه، نیروی انتظامی، علوم پزشکی، 
 شــهرداری ها، فرمانداری ها انجام می شــود و نشــان دهنده عزم جدی دســتگاه ها برای مقابله

 با کروناست.

بام ایرانبا مسئولان

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد:

بنیاد برکت؛ حامی قطعه سازان داخلی خودرو
مدیر عامل بنیاد برکت اظهار کرد: کارخانه تولید قطعات پلیمری خودرو در شهرک صنعتی بروجن در استان چهارمحال و بختیاری با سرمایه گذاری و مشارکت 
اقتصادی بنیاد برکت احیا شده و به چرخه مجدد تولید بازگشــته است. سید امیرحســین مدنی این اقدام بنیاد برکت را در راستای تحقق منویات و تاکیدات 
رهبر معظم انقالب مبنی بر تحقق جهش تولید خودرو از طریق تقویت قطعه ســازان داخلی ذکر کرد و گفت: مقام معظم رهبری افزایش تولید خودرو با اتکا به 
ظرفیت قطعه سازان داخلی را از جمله راهکار های عملیاتی مشخص برای جهش تولید عنوان کرده اند.وی ادامه داد: بر همین اساس، بنیاد برکت با مشارکت و 
سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد ریالی در کارخانه تولید قطعات پلیمری خودرو عالوه بر احیا و بازگرداندن این واحد صنعتی به چرخه اقتصادی، بستر های تولید روزانه ۱۰ 
هزار قطعه پلیمری انبساط خودرو را فراهم آورده است.مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: این واحد تولیدی فعال در زمینه تولید قطعات پلیمری خاص و فوم های 
فشرده خودرو در شهرک صنعتی بروجن که به علت نبود سرمایه در گردش دچار رکود شده بود، از سال ۱۳۹۳ و پس از مشارکت با بنیاد برکت احیا شده است و 
در حال حاضر ۱۰ هزار قطعه را در روز برای ۲ هزار خودرو تولید می کند.به گفته مدنی، فعالیت این کارخانه تولید قطعات پلیمری خودرو باعث ایجاد ۲۸۵ فرصت 
شغلی مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان بروجن شده است.وی با اشاره به اهمیت فعالیت واحد مشارکتی بنیاد برکت در شرایط امروز کشور و فشار های تحریم 
خاطرنشان کرد: با تولید روزانه ۱۰ هزار قطعه، ایران در زمینه قطعات پلیمری انبساطی خودرو در زمره ۲۰ کشور تولیدکننده این قطعات قرار گرفته است.مدیرعامل 
بنیاد برکت ادامه داد: همچنین مواد اولیه قطعات پلیمری انبساطی خودرو پیش از این فقط توسط چهار کشور ژاپن، فرانسه، آلمان و کره جنوبی تولید می شد 
که با همت متخصصان، تا پایان سال خط تولید این مواد اولیه در واحد مشارکتی بنیاد برکت راه اندازی می شود و ایران در این حوزه به خودکفایی کامل می رسد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

3 هزار و 552 مددجوی بهزیستی استان مستمری می گیرند
مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه از جمعیت ۹۵۰ هزار نفری اســتان ۳۲ هزار و ۶۸۳ نفر دارای معلولیت هستند، گفت: از این تعداد 
مددجو ۱۳ هزار و ۵۵۲ مددجوی بهزیستی استان مستمری بگیر هستند.نرگس عسگری ادامه داد: افراد دارای معلولیت در سه طیف خفیف، متوسط و شدید 
از این نهاد خدمات دریافت می کنند.وی افزود: در حال حاضر ۹۵ مرکز توانبخشی در استان ایجاد شده است که ۵ هزار و ۲۸۷ نفر از این مراکز خدمات دریافت 
می کنند.عسگری اضافه کرد: خدمات اداره کل بهزیستی استان به مددجویان شامل استفاده از مراکز روزانه، شبانه روزی، خدمت در منزل و توانبخشی مبتنی 
بر جامعه است.وی عنوان کرد: مستمری بگیران این نهاد بر اساس درجه معلولیت و شرایط بیماری از مبلغ ۱۰۸ تا ۴۱۶ هزار تومان مستمری دریافت می کنند.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: سیاست سازمان بهزیستی کشــور در حوزه توانبخشی، نگهداری معلولین و سالمندان به همراه پرداخت هزینه 
نگهداری و پرستاری در منزل است.

وی توضیح داد: ارائه خدمات در مراکز روزانه و توان پزشکی، مراقبت در مراکز شبانه روزی و توانمندســازی مددجویان از وظایف حوزه توانبخشی نهاد حمایتی 
بهزیستی است.عسگری با اشاره به اینکه قبل از شیوع ویروس کرونا دو هزار و ۸۴ مددجو از خدمات مراکز روزانه در استان استفاده می کردند، ادامه داد: در حال 

حاضر به دلیل شیوع این ویروس این مراکز تعطیل است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۶۷۰ نفر در مراکز شبانه استان نگهداری می شوند و یک هزار و ۶۲۶ نفر از ارائه خدمات پزشکی و توانبخشی در منزل و ۴۳۸ نفر از 

خدمات مراقبت در منزل بهره مند هستند.

مفاد آراء
9/50 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 

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

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی 
تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
بــر رای شــماره  139960302018001065  کالســه پرونــده   1-برا
1397114402018000052 آقــای محمد مهدی زارعان دولــت آبادی   فرزند 
حسین   بشماره شناسنامه  10416  صادره از دولت آباد  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان نیمه ساز به مساحت 419/28  متر مربع احداثی بر 
روی قسمتی از پالک 435 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه  از آقای جمشید رهبران
2- برابــر رای شــماره  139960302018001064  کالســه پرونــده  
1397114402018000050 آقای مســعود زارعان دولت آبادی   فرزند حسین   
بشماره شناسنامه  11 صادره از حســن آباد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان نیمه ساز به مساحت 419/28  متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 435 اصلــی واقع در منطقه صنعتی دولت آبــاد  بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه  از آقای جمشید رهبران
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/9/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/01
م الف : 1054699 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

ابالغ وقت رسیدگی
9/51 نظر به اینکه خواهان محبوبه ابراهیمی دادخواســتی به خواســته مطالبه 
اثبات وقوع بیع یک دستگاه مبلمان سلطنتی با اوصاف جنس زرین طالیی رنگ 
پارچه مخمل ســرمه ای و کرم نه نفره همراه با میز ناهارخوری چهارنفره و چهار 
عدد صندلی و تســلیم مبیع مقوم به 10/000/000 ریال به طرفیت لیدا قره داغی 
 کلوچه به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 8  
حقوقی شورای حل اختالف به کالسه  9900800  ثبت و برای تاریخ  99/10/27 
 ســاعت 9/30 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر

 مجهول المکان بــوده لذا به تجویز مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند . انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 
 اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1054141 مســئول دفتر شــعبه   8  شورای حل

 اختالف کاشان  
ابالغ دادخواست و ضمائم 

9/52 بدینوســیله به استحضار می رســاند که با توجه به دادخواست آقای عباس 
کمالی به طرفیت عباسعلی قربانی به خواسته الزام به انتقال سند به این شعبه تسلیم 
نموده است که به کالســه 524/99  ثبت و برای روز  99/10/15 ساعت  17:30 
وقت رسیدگی تعیین شده است ، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا 
حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنشار طبع و نشر می شــود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر 
فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور خوانده دادخواست ابالغ 
شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد 
فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. م الف :1054970 مدیر دفتر شعبه 

اول شورای حل اختالف شهرستان برخوار 
اخطار اجرایی

9/53 محکوم علیه حمید زارع هروکی فرزند غالمحسین مجهول المکان و محکوم 
له عباس قاسمی علویجه فرزند محمد نقی شاهین شهر بلوار امام پاساژ امیر کبیر 
بخش مواد غذایی خاطره به موجب رای شماره 354 تاریخ 8 / 7 / 98  حوزه قضای 
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شــاهین شهر محکوم علیه 

 محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 60 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
1 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و الصــاق تمبــر   / 875  / 000  
بــه اوراق پیوســت دادخواســت بــه انضمــام هزینــه نشــر آگهــی 
 و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ اخــذ گواهــی اعــالم پرداخــت

 3 / 5 / 98 به عنوان تاریخ مطالبه دین لغایت زمان پرداخت بر اســاس شــاخص 
اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له هزینه نیم عشــر دولتی به عهده محکوم 
علیه می باشد .  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 1053121  ســعید مهدی پور قاضی شعبه 

چهارم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
اخطار اجرایی

9/54 محکوم علیه حمیدرضا پورنصیری مجهول المکان و محکوم له مریم شبانی 
خ فردوسی 23 غربی پ 30 به موجب رای شــماره 331 تاریخ 26 / 6 / 98  حوزه 
قضای شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
 محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
 000 / 875 / 1 ریال بابت و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 25 / 2 / 98 
لغایت زمان وصول و مبلغ 000 / 375 ریال بابت هزینه دادرســی  در حق محکوم 
له هزینه نیم عشــر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد .  ماده 34 قانون اجرای 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .  
م الف: 1054101  حبیب اسالمیان قاضی شــعبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف شاهین شهر 
ابالغ رای

 9/55 شماره پرونده : 96 / 569 شماره دادنامه 745 - 7 / 11 / 96 تاریخ رسیدگی :
 2 / 11 /96  درخصوص دادخواست دعوی خواهان :  رحمت اله ضیایی ف علیرضا 
بنشــانی گز برخوار خ خواجه نصیر جنب بانک ملی ایران فروشگاه جهان سیکلت 

ضیایی به طرفیت خوانده خالد قاسمی نیا ف ستار مجهول المکان به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصدو شصت و هشت میلیون ریال باســتناد یک فقره چک بانک تجارت 
بشماره 409418 سررســید 20 / 8 / 90 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجرای تشریفات قانونی در 
وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید . نظربه دادخواست خواهان و مســتندات تقدیمی شامل یک برگ 
چک برگشت شده توسط بانک که همگی حکایت از اشــتغال ذمه خوانده نسبت 
به خواهان می نماید و خوانده نســبت به دعوی خواهان ایرادی نکرده و دلیلی بر 
برائت خود اقامه ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداد 
به مواد 198 – 519 – 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 – 313 قانون 
 تجارت و ماده 3 قانون صــدور چک مصوب 1382 حکم بــه محکومیت خوانده

 به پرداخت مبلغ یکصدو شصت و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
هشتصدو چهل هزار ریال بابت نیم عشــر اجرایی واحد اجرای احکام دادگستری 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه 
دایره اجرای از تاریخ سر رســید چک 20 / 8/ 90 لغایت زمان اجرای حکم در حق 
خواهان را صادر و اعالمی میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ســپس ظرف همیــن مدت قابل تجدید 
 نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقی شــاهین شهر  می باشد. 
م الف: 1053138  غالمرضا شــکوهی شعبه ششم شــورای حل اختالف 

شاهین شهر 
ابالغ دادرسی و دادخواست ضمائم 

9/56 آقــای معزنــی موســایی خواهان عــزت اهلل شــریفیان دادخواســتی 
به خواســته مطالبــه در شــورای حل اختالف شــهر گــز  به طرفیت شــما به 
این شــورا تقدیــم نمــوده و بــه کالســه 99 / 297 ثبــت و وقت رســیدگی 
بــه تاریــخ چهارشــنبه 24 / 10 / 99 ســاعت 2/30  بعدالظهــر تعییــن 
 گردیده اســت بــا توجه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده به اســتناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابی صادر خواهد شــد .م الف: 1054622 دفتر شورای حل 

اختالف شهر گز 
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موفقیت  پژوهشگران دانشگاه اصفهان در تولید کووید شیر
حاصل تالش 7 ماهه 10 دانشمند ویروس شــناس، میکروبیولوژیســت، پزشک و دامپزشک 
ایرانی با تحریک سیســتم ایمنی دام پیرامون تولیــد پادتن اختصاصی کووید 19 در شــیر دام 
به نتیجه رســید. این طرح با مشارکت شرکت واکســن زیتون، دانشــگاه اصفهان و همچنین 
همکاری شرکت سرم و واکسن ســازی رازی شیراز، مرکز فناوری ریاســت جمهوری، دانشگاه 
علوم پزشکی و شهرک علمی تحقیقاتی صورت گرفته است.کووید شــیر که با تحریک سیستم 
ایمنی دام برای تولید پادتن به وجود آمده، روشی است که در صورت موفقیت نه تنها برای کووید 
19 بلکه برای ســایر بیماری ها به عنوان درمانی موثر به شــمار می رود و در صورت ایجاد هر گونه 
جهش جدید در ویروس نیز امکان تزریق آنتی ژن به گاوهای آبســتن و دریافت پادتن مرتبط با 
آن ویروس وجود دارد.محصول نهایی این طرح تحقیقاتی که پــس از تولید، دریافت کد اخالق 
و گذراندن مرحله کارآزمایی سالمت بر جامعه 40 نفری شــامل نمونه افراد سالم، اکنون در حال 
گذراندن مرحله دوم کارآزمایی بالینی خود روی بیماران کرونایی اســت تا بدین روش در صورت 
 موفقیت آمیز بودن آن در درمان بیماری کوویــد 19 با روش ایجاد ایمنی غیرفعال در اختیار عموم

 قرار بگیرد.

5 هزار مربی قرآن آموزش و پرورش تعیین تکلیف شوند
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و برخواردرمجلس شورای اســالمی گفت: نمایندگان درباره 
تعیین تکلیف نشــدن وضعیت اســتخدامی معلمان قران به وزیر آموزش  و پرورش تذکر کتبی 
دادند.حســینعلی حاجی دلیگانی اظهارکــرد: نمایندگان درباره تعیین تکلیف نشــدن وضعیت 
استخدامی معلمان قرآن به وزیر آموزش وپرورش تذکر کتبی دادند.نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخواردرمجلس شورای اسالمی خاطرنشــان کرد: ۵ هزار مربی و حافظ قرآن کریم در 
سال 91 به صورت پیمانی جذب وزارت آموزش وپرورش شدند و هنوز وضعیت قطعی استخدامی 
آن ها مشخص نشده اســت. حاجی دلیگانی یادآوری کرد: در ســال  پایانی دولت دهم، پس از 
انتشار آگهی استخدام معلم قرآن در آموزش  و پرورش، در هر استان، تعدادی از افراد توانمند در 
عرصه تدریس قرآن شامل قاریان، حافظان و یا افراد باسابقه درزمینه تدریس پس از عبور از دو 
 مرحله مصاحبه عمومی و تخصصی و سنجش و ارزیابی تدریس و فن بیان، جذب وزارت آموزش  

و پرورش شدند.

نحوه برخورد با دارندگان مدرک جعلی دانشگاهی
وزیر علوم تحقیقات و فنــاوری گفت: در صورت شناســایی مدرک جعلی، تمامــی امتیازات و 
اعتبار آن لغو می شــود.منصور غالمی افزود: خرید و فروش مدارک دانشــگاهی در کشــور ما 
مانند ســایر کشــورهای جهان به عنوان یک آفت تلقی می شــود، اما نباید حتــی یک مورد آن 
هم در کشور وجود داشــته باشــد.وی با اشــاره به ارائه راهکارهای جلوگیری از خرید و فروش 
مدارک دانشــگاهی گفت: اجرای قانــون مقابله با تقلب هــای علمی چه از طریــق مراکز و چه 
از طریق اشــخاصی که متخلف محســوب می شــوند، انجام شــده اســت که در صورت اطالع 
یافتن از چنیــن مواردی با افــراد برخورد می شــود. غالمی افزود: ســامانه علمی را ســازمان 
امور دانشــجویان وزارت علوم تحقیقــات و فناوری طراحی کرده اســت که مــدارک تحصیلی 
دانشجویان بررسی، شناسایی و اســتعالم می شــود تا کد ۲0 رقمی بر روی مدارک دانشگاهی 
نصب شود و بر اســاس آن کد استعالم مدارک دانشگاهی انجام می شــود.وزیر علوم تحقیقات 
و فناوری در خصوص برخورد با متخلفــان گفت: هر مدرکی در هر مقطعی که باشــد اگر صحت 
نداشــتن آن دریافت شــود، مدرک بال اثر اســت و لغو اعتبار مدرک را به همراه دارد، همچنین 
 تمامی اســتفاده های مادی و معنوی که از طریق آن مدرک غیر معتبر شــکل گرفته شده، پس 

گرفته می شود.

تنها دو دانشگاه استان اصفهان در میان بیست و چهار دانشگاه اول دارای بیشترین بودجه کشور به چشم می خورد؛

درآمد بیشتر ، بودجه کمتر

بودجــه 1400 در حالی توســط دولت به  پریسا سعادت
مجلس ارائه شده که هنوز حتی در آستانه 
بررســی قرار نگرفته هم حرف و حدیث های زیاد و انتقادات گسترده 
ای را در پی داشته است. جدای از بعد اقتصادی که چالش های اصلی 
معموال بر سر آن صورت می گیرد، بودجه فرهنگی کشور به خصوص در 

بخش آموزش عالی هم چندان تعریفی ندارد. 
در این میان ســهم دانشگاه های اســتان اصفهان اگر چه در مواردی 
مانند بودجه تخصیصی به دانشــگاه صنعتی اصفهان با رشــد همراه 
بوده؛ اما با توجه به سهم باالی استان از درآمدهای کل بودجه و وسعت 
دانشگاه های اصفهان، سهم کمی به مراکز علمی دولتی اصفهان تعلق 
گرفته است. الیحه بودجه سال 1400 کل کشور از حیث منابع و مصارف، 
بالغ بر ۲491 هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به قانون بودجه 

سال 1۳99 رشدی برابر 19.4 درصد دارد. 
در مقایسه با رشد آن در ســال 1۳99 که 14 درصد باال رفته بود، حاکی 
از افزایش رشد بودجه کل کشور در سال 1400 است. حدود ۲۸ درصد 
بودجه کل کشــور معادل ۵۶۳.۸ هزار میلیارد تومان را بودجه عمومی 
دولت و 7۲ درصد معادل 14۸۳.9 هزار میلیارد تومان را بودجه شرکت 

های دولتی، بانک ها و موسســات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل 
می دهد. هر چند هر سال تالش شده تا با توجه به نوسازی زیر ساخت 
ها بودجه دانشــگاه ها و مراکز علمی کشــور افزایش یابد؛ اما امسال 
این سهم بســیار اندک بوده است. در میان ۲4 دانشــگاه اول دارای 
بیشترین بودجه تنها دو دانشگاه اصفهان و کاشان در رده های چهارم 
و هجدهم قرار دارند این در حالی اســت که امســال به رغم افزایش 
بودجه، دانشــگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز 
علمی و فنی کشور این دانشــگاه در رده های دانشگاه های بزرگ از 
نظر تخصیص بودجه قرار نگرفته است. دولت برای دانشگاه صنعتی 
اصفهان در سال 1400، مبلغ سه هزار و 7۶۸ میلیارد و ۳0۲ میلیون ریال 
درنظر گرفته است که از این مبلغ، ۲ هزار و 149 میلیارد و ۵۶۲ میلیون 
ریال برای آموزش دانشــجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، 

دکتری و نوبت دوم و بین المللی است.
بودجه این دانشگاه در حوزه توســعه همکاری های علمی، فرهنگی، 
آموزشــی بین الملــل 74 میلیارد ریــال در نظر گرفته شــده و برای 
برنامه های پژوهشی پایه ای ۶۸۸ میلیارد و ۶۸۶ میلیون خواهد بود. 
دولت اما در بخش های رفاه دانشجویی اعتبارات را افزایش داده این 

بودجه به خصوص تســهیالت ویژه ای را برای دانشجویان متاهل در 
نظر گرفته است. در الیحه بودجه ســال 1400 عالوه بر امکان استفاده 
از تســهیالت بانکی برای ســاخت خوابگاه های متاهلی، ســهم رفاه 
دانشــجویان از هدفمندی یارانه هــا در نظر گرفته شــد.در تبصره 14 
الیحه بودجه سال 1400 در جدول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
در بخش مصارف هدفمنــدی اعتباری معادل 4 هــزار میلیارد ریال 
برای موضوع »امور رفاهی دانشــجویان« در نظر گرفته شــده است.

بر اســاس الیحه بودجه سال 1400 همچون ســال 1۳99 دانشگاه ها 
 اجازه دارند با اســتفاده از تسهیالت بانکی به ســاخت خوابگاه های 

متاهلی بپردازند.
 همچنین بر اساس تبصره 9 بند ج، مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور 
نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق 
رفاه دانشــجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقســاط وام های 
مذکور پس از فراغــت از تحصیل و اشــتغال به کار افــراد، پرداخت 
می شود. دانشجویان تحت پوشش نهاد های حمایتی مزبور در اولویت 

دریافت وام هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
با حضور حافظان ســالمت محالت بیماران کرونایی 
از در منازل شناسایی می شــوند، مراجعه افراد به ویژه 
گروه های پرخطــر در روزهای اول بیمــاری به مراکز 
درمانی اهمیت زیــادی دارد، چرا اگر فرصت طالیی از 
دست برود درمان ســخت و احتمال بستری و فوت 
بیشتر خواهد شــد.کمال حیدری در خصوص اجرای 
طرح حافظان ســالمت محــالت با همکاری ســپاه 

صاحب الزمان )عج(، اظهار کرد: در موج اول همه گیری 
کرونا نیروهای بسیج به کمک حوزه بهداشت آمدند تا 
با مشــاوره و غربالگری به صورت تلفنی بتوان به افراد 
مشــکوک و به ویژه افراد در معرض خطر کمک کرد تا 
کمتر در معرض ابتال به بیماری قرار گرفته و بســتری 
و مرگ ومیر کمتری داشته باشــیم.وی ادامه داد: در 
موج دوم کرونا نیروهای بســیج به شکل دیگری به 
میدان آمدند و با توجه به گســتردگی و فراوانی شیوع 
بیماری نیروهای بسیج در قالب طرح حافظان سالمت 
محالت، آموزش، غربالگری و شناسایی بیماران را خانه 
به خانه انجام می دهند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با بیان اینکه تاکنون از زمان شیوع کرونا 

در مورد این ویروس و راهکارهای پیشگیری از آن زیاد 
صحبت شده است، تصریح کرد: با وجود آگاهی هایی 
که ایجاد شده، هنوز بسیاری از مردم عالئم این بیماری 
را نمی دانند و یا اگر عالئمی داشــته باشند نمی دانند 
چه کاری باید انجام دهند و کجا باید مراجعه کنند.وی 
با اشاره به اینکه حافظان ســالمت در قالب تیم های 
آموزش و غربالگری به در منازل شــهروندان مراجعه 
می کنند، تصریح کرد: تمام افرادی که در طرح حافظان 
ســالمت محالت فعالیت می کنند، کاور مخصوص و 
کارت شناسایی دارند و پیش از شروع طرح نیز محتوای 
آموزشی از سوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در 

اختیار آن ها قرار گرفته و آموزش های الزم را دیده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

شناسایی سریع بیماران در طرح حافظان سالمت محالت

در میان 24 دانشگاه اول دارای بیشترین بودجه تنها دو 
دانشگاه اصفهان و کاشان در رده های چهارم و هجدهم قرار 
دارند این در حالی است که امسال به رغم افزایش بودجه، 
دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز 
علمی و فنی کشور این دانشگاه در رده های دانشگاه های 

بزرگ از نظر تخصیص بودجه قرار نگرفته است

بی احتیاطی در پخت نان، 6 خودرو را به آتش کشید
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از آتش گرفتن پارکینگ یک منزل مسکونی و ۶ دستگاه 
خودرو به دلیل بی احتیاطی یک شــهروند در پخت نان با استفاده از ســوخت گازوییل خبر داد.

غالمرضا براتی اظهار داشــت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیــس 110 مبنی بر یک مورد حادثه 
آتش سوزی در شهر درچه ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر بالفاصله در  محل 

حاضر شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر افزود: با حضــور ماموران در محل و بررســی اولیه 
مشخص شد یک شهروند در  داخل پارکینگ منزل خود اقدام به پخت نان با استفاده از سوخت 
گازوییل می کرده که بر اثر بی احتیاطی مخزن دست ساز ۲00 لیتری گازوییل کنار پارکینگ دچار 
آتش ســوزی می شــود.وی بیان کرد: مالک منزل که تمرکز خود را از دســت داده بود اقدام به 
خالی کردن گازوییل ها به داخل کوچه می کند که گازوییل های روان در کوچه شــعله ور شــده و 
باعث آتش سوزی  ۶ دستگاه خودرو دیگر می شــود.براتی با اعالم اینکه این حادثه خوشبختانه 
 خسارت جانی در بر نداشت، اظهار داشت: ماموران آتش نشانی با حضور به موقع در محل، آتش

  را مهار کردند.

سلطان سرقت پراید به دام پلیس اصفهان افتاد
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، از دستگیری ســارق خودروهای پراید در عملیات 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نجف آباد و اعتراف وی به ۲۵ فقره سرقت خبر داد. محمدرضا 
هاشــمی فر اظهار داشــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروی ســواری پراید و شکایت 
مالباختگان به پلیس شهرستان نجف آباد، موضوع رسیدگی به این نوع سرقت در دستور کار ویژه 

کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان افزود: کارآگاهان پس از انجــام تحقیقات علمی 
و تخصصی خود و اســتفاده از پایش های تصویری و اقدامات هوشــمندانه، ســرانجام هویت 
فردی را کــه اقدام به این گونه ســرقت ها می کرد، به دســت آوردند.وی با بیــان اینکه متهم در 
شهرستان فالورجان به ســر می برد، از دستگیری وی در  این شهرســتان خبر داد و گفت: متهم 
پــس از دســتگیری در مواجهه با مدارک و مســتندات پلیــس به ۲۳ فقره ســرقت خودروی 
ســواری پراید و ۲ فقره ســرقت داخل خودرو در شهرســتان فالورجان اعتراف کرد.هاشمی فر 
بیان داشــت: متهم در ادامــه اعترافات خود بــه اوراق کــردن و فروش قطعــات خودروهای 
 مســروقه با همدســتی یکی از دوســتانش اشــاره کرد که با راهنمایی های وی، فرد مذکور نیز 

دستگیر شد.

کشف پیکر بی جان کوهنورد اصفهانی در دماوند
پیکر بی جان کوهنورد اصفهانی پس از 1۲ روز مفقودی در دماوند پیدا شد. رییس امداد و نجات 
فدراســیون کوهنوردی با اشــاره به پیدا شــدن پیکر بی جان کوهنورد اصفهانی در مسیر جنوبی 
دماوند پس از گذشــت حدود 1۲ روز گفت: در روز نخســت تیم های امداد و نجات برای یافتن 
کوهنورد دست به کار شدند و تمامی مســیر ها به وســیله بالگرد های امداد و نجات هالل احمر 
باعکس برداری هایی جســتجو شــد. حمید مســاعدیان افزود: چند نقطه رنگی در عکس ها و 
در مســیر جنوبی دماوند دیده می شد که احتمال بر این بود که در مســیر جنوبی فرزاد موسایی، 
کوهنورد مفقود شده، دچار حادثه شده باشد.دوشنبه هفته گذشــته فرزاد موسایی کوهنورد ۲1 
ســاله اصفهانی با یکی از دوســتانش اقدام صعود به قله دماوند کرده بود.این کوهنورد در ادامه 
به صورت انفرادی اقدام به ادامه مســیر تا رســیدن به بارگاه ســوم می کند.پس از دو روز که از 
 برگشت او خبری نشــد، تیم های امداد و نجات به منطقه رفته و از روز پنجشنبه گروه های نجات

 مستقر شدند.

با مسئولان جامعه

چهره روزاخبار

 کارشناش ایدز دانشگاه
 علوم پزشکی:

کرونا مراجعه بیماران 
»اچ آی وی« را در اصفهان 

کاهش داد
کارشناس ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اســتان اصفهان گفت: شیوع 
ویروس کرونــا مراجعه بیمــاران مبتال به 
ویــروس»اچ آی وی« را در ایــن اســتان 
به شــدت کاهــش داده که ممکن اســت 
 در آینــده مشــکالتی را برای درمــان آنان 

ایجاد کند.
مرجان مشــکوتی افزود: مراجعه مردم به 
مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در استان 
اصفهان پس از همه گیــری بیماری کووید 
19 بســیار کمتر و حتی به حدود یک سوم 
رســیده که این امر بیماریابی و شناســایی 
موارد جدید مبتال به »اچ آی وی« را بسیار 

کاهش داده است.
وی، ایــن معضــل بهداشــتی را جهانــی 
ذکــر و اضافــه کــرد: کاهــش بیماریابی 
باعث می شــود تا افرادی که بــه تازگی به 
ویــروس »اچ آی وی« مبتــال شــدند 
دیرتــر تحــت مراقبــت و درمــان قــرار 
 گیرنــد و همیــن امــر می توانــد در آینده

 مشکل ساز شود.
مشــکوتی با تاکید بــر اینکه همــه گیری 
بیماری کووید 19 باعث شد که افراد از سایر 
بیماری ها غفلــت کنند، خاطرنشــان کرد: 
بر اســاس هدف تعیین شــده برای کنترل 
ایدز تــا ســال ۲0۲0 میالدی مقــرر بود 90 
درصد موارد مبتال، شناسایی، 90 درصد آنها 
درمان و 90 درصد کنترل ویروسی شوند؛ اما 
 شیوع کرونا امکان دســتیابی به این هدف

 را از بین برد.این کارشناس خاطرنشان کرد: 
به صورت کلی از ابتدای شناســایی بیماران 
ایدز در استان شــایع ترین راه انتقال اعتیاد 
تزریقی با ۵9 درصد بود و پس از آن ارتباط 
جنسی با ۲9 درصد، ۲ درصد مادر به جنین 
و 0.7 درصد انتقــال از فرآورده های خونی 

آلوده بود.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت:تا پایان امسال »خانه های اقامتی« با حداکثر ظرفیت 10 نفر، برای افراد دارای معلولیت در اصفهان 
دایر می شود.پژمان پورشبانان با اشاره به اینکه با شیوع بیماری کرونا، مراکز روزانه توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تعطیل است، اظهار داشت: با دستور ستاد 
استانی مقابله با کرونا، خدمت رسانی این مراکز به افراد دارای معلولیت در شهرهای قرمز، به شکل موقت متوقف شده است.وی افزود: خدمت رسانی در مراکز 
شبانه روزی توانبخشی به افراد دارای معلولیت نیز با کمترین پذیرش و پس از انجام تست پی سی آر انجام می شود.معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان با بیان اینکه مالقات های حضوری در مراکز شبانه روزی توانبخشــی افراد دارای معلولیت در استان اصفهان محدود است، تصریح کرد: تا پایان 
امسال خانه های کوچک اقامتی با حداکثر ظرفیت 10 نفر، برای افراد دارای معلولیت توسط این اداره دایر خواهد شد. وی اضافه کرد: خانه های کوچک اقامتی، 
برای نگهداری سالمندان، بیماران اعصاب و روان و افراد دارای معلولیت ذهنی در نظر گرفته شده است.پورشبانان، فلسفه ایجاد خانه های کوچک اقامتی برای 
افراد دارای معلولیت را در افزایش کارایی در مدیریت دانست و افزود: شیوع بیماری های اپیدمی در این مراکز کنترل می شود و خانه های اقامتی کوچک می تواند 
در نگهداری افراد دارای معلولیت با استقالل بیشتر، موثر واقع شود.وی افزود: امیدواریم تا پایان سال ۵ خانه اقامتی برای افراد دارای معلولیت در استان اصفهان 

دایر شود و مصمم هستیم تا پایان سال هم دو خانه اقامتی کوچک برای بیماران اعصاب و روان کمتر از 1۸ سال به بهره برداری برسد.

تاسیس»خانه های اقامتی« برای افراد دارای معلولیت در اصفهان

آغاز فعالیت 
کارآموزان مرکز 

وکالی قوه قضاییه 
استان اصفهان

از  نفــر   ۲00 از  بیــش 
پذیرفته شدگان آزمون وکالت 
مرکــز وکالی اصفهــان دوره 

کارآموزی خود را آغاز کردند.

وز عکس ر



استارت کشتی ایران برای المپیک از اول زمستان
با اعالم رییس فدراسیون کشتی، تیم های ملی از اول دی ماه برای حضور در المپیک توکیو استارت می زنند.بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی تا 28 
آذرماه به پایان می رسد و ملی پوشان پس از پایان قرارداد خود با باشگاه ها آزاد می شوند. با اینکه همچنان برگزاری مسابقات جام باشگاه های جهان در دستور 
کار فدراسیون و سازمان لیگ قرار دارد، اما فعال وضعیت و تاریخ برگزاری این رقابت ها مشخص نیست.بعد از پایان لیگ برتر ملی پوشان در اختیار کادرفنی تیم 
های ملی قرار می گیرند تا رسما برنامه های محمد بنا و غالمرضا محمدی برای حضور در المپیک توکیو در تابستان 2021 استارت بخورد.البته پیش از این هم در 
وقفه 45 روزه لیگ برتر، اردوی تیم های ملی برای حضور در مسابقات جهانی 2020 برگزار شد که با لغو این رقابت ها، ملی پوشان راهی تیم های باشگاهی خود 
شدند.علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده از اول دی ماه کشتی گیران در اختیار کادرفنی هستند و احتماال اردوهای تیم 
های ملی هم به صورت قرنطینه آغاز می شود. در ماه های آینده فدراسیون کشــتی برنامه های زیادی را پیش رو دارد که در واقع فرآیند انتخابی تیم ملی برای 
حضور در المپیک هم به حساب می آید. از جام تختی در دو رشته آزاد و فرنگی تا مســابقات قهرمانی آسیا و البته کسب سهمیه المپیک؛ این ها میادین پیش 

روی کشتی ایران قبل از رفتن به توکیو در مردادماه سال 1400 هستند.
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»فکری«از چه چیزی ناراحت و عصبانی است؟
محمود فکری طی مصاحبه ای بســیار تند برخی از اســتقاللی ها را محکوم به برهم زدن جو تیم 
کرده و مدعی شــد آنها ادعای دوستی می کنند ولی در واقع از پشــت به استقالل خنجر می زنند. 
این ادعا سروصدای زیادی راه انداخت و شائبه ناراحتی سرمربی آبی پوشان از همبازیان قدیمی 
خود و پیش کسوتان را بر ســر زبان ها انداخت ولی خبرهای رسیده از داخل تیم حکایت از مسئله 

دیگری دارد.
از قرار معلوم فکری مشکلی با چهره های قدیمی استقالل ندارد چون اغلب آنها حامی او هستند و 
اگر انتقادی هم می کنند، نقدشان فنی است و دنبال تخریب نیستند ولی ظاهرا عملکرد برخی از 
صفحات و کانال های هواداری در فضای مجازی به شدت باعث دلخوری مرد شماره یک نیمکت 
استقالل شده است. فکری معتقد است این کانال ها و صفحات به اسم هواداری از استقالل، دنبال 
تخریب او و حاشیه سازی برای تیم هستند تا مانع از موفقیت آبی پوشان با سرمربی کنونی شوند.

جریمه آتش بازی در لیگ برتر!
 سپاهانی ها به خاطر تولد محرم نویدکیا مراسم آتش بازی را در حین انجام مسابقه برپا کردند که 
این مسئله اعتراض شدید باشگاه سایپا را درپی داشت. در همین راستا مدیرعامل باشگاه سایپا 
گفته از فدراسیون فوتبال انتظار داریم به خاطر رعایت عدالت بازی به سود سایپا اعالم شود. این در 
حالی است که هیچ کجای دنیا چنین قانونی وجود ندارد و در قوانین برگزاری رقابت های لیگ برتر 
ایران هم در جایی اشاره نشده که اگر تیمی ولو غیرقانونی مراسم آتش بازی برپا کرد، باید بازنده 
اعالم شود.در نهایت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه سپاهان اصفهان را جریمه خواهد 
کرد و به این باشــگاه تذکر می دهد نه اینکه نتیجه بازی را به خاطر اتفاقات حاشیه ای تغییر دهد. 

بازی سپاهان و سایپا با تساوی یک - یک تمام شده بود.

قلعه نویی روی فنونی زاده قیمت گذاشت؛ 5 میلیارد تومان!
هافبک اســبق اســتقالل می گوید یکی از بازیکنان جدید این تیم 9 میلیارد تومان قرارداد بسته 
است.مهدی فنونی زاده می گوید امیر قلعه نویی سال گذشته رویش قیمت گذاشت. او در این باره 
توضیح می دهد: »به تمرین ســپاهان رفتم تا قلعه نویی را ببینــم. او گفت مرتضی اگر االن بازی 
می کرد 5 میلیارد تومان می ارزید.«فنونی زاده همچنین دربــاره رقم باالی قرارداد بازیکنان می 
گوید: »به نظرم یکی از مشــکالت فعلی فوتبال ما قرارداد باالی بازیکنان است. بازیکن می گوید 
االن خوب هم بازی نکند، سال بعد دوباره قراردادش آماده است و مشکلی وجود ندارد. االن رقم 
های 5 و 10 میلیارد می بندند. من شنیدم یک مدافع جدید استقالل 9 میلیارد تومان قرارداد بسته 

است یا یکی از بازیکنانی که از این باشگاه رفت برای یک فصل 15 میلیارد تومان می خواست.«

رونمایی از بمب نقل و انتقاالتی استقالل در زمستان
استقالل با محمود فکری در لیگ بیستم آن طور که باید نتیجه نگرفت. با اینکه آبی پوشان تهرانی 
با هفت امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارنــد اما عملکرد بازیکنان این تیــم انتقادات زیادی به 
همراه داشت. کادرفنی اســتقالل تصمیم دارد برای نیم فصل یک بازیکن کلیدی برای خط میانی 
جذب کند. گزینه های آبی پوشــان امید ابراهیمی و علی کریمی هســتند. کریمی که به تازگی به 
قطر رفته و ابراهیمی هم چند فصلی است از جمع اســتقاللی ها جدا شده. حال مدیران استقالل 
تصمیم گرفته اند تا یکی از فرماندهان خط میانی را دوباره به این تیم برگردانند.اتفاقی ســخت که 
شاید در ادامه مســیر آبی ها را حداقل از جذب کریمی پشیمان کند.چرا که کریمی به تازگی از این 
 تیم رفته و رقم قراردادش خیلی باالســت.باید دید که در هفته های آینده چه اتفاقی در این زمینه

 خواهد افتاد؟

جدال حساس شاگردان نوید کیا در مسجد سلیمان؛

سپاهان به دنبال نزدیک شدن به صدر جدول

درچهارچوب هفته پنجم فصل جاری رقابت   سمیه مصور
های لیگ برتر فوتبال کشور، تیم سپاهان در 
شرایطی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان صف آرایی می کند که این تیم 

هفته گذشته در نقش جهان مقابل تیم سایپا متوقف شد.
طالیی پوشــان نصف جهان در حالی آماده پنجمین دیدار خود در فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور می شــوند که آنها خود را به 
عنوان یکی از جدی ترین مدعیان قهرمانی این دوره از رقابت ها معرفی 
کرده اند. شاگردان نوید کیا در اولین دیدار خود در این مسابقات مقابل 
تیم گل گهر سیرجان شکست سنگینی را متحمل شدند؛ اما در ادامه راه 
مقتدر ظاهر شده و موفق به کســب دو پیروزی و یک تساوی شدند تا با 
7 امتیاز در رده ششــم جدول رده بندی جای بگیرند.جدال سپاهان و 
نفت مسجدسلیمان را می توان ابتدای پیچ خطرناک لیگ برای طالیی 
پوشان دانست.سپاهان در هفته های ششم تا نهم، 3 بازی سنگین مقابل 
تیم های پرسپولیس، فوالد و نساجی در پیش دارد و بازی با تیم مس 
رفسنجان تنها تقابل نسبتا آسان آنها در این مدت به شمار می آید. از طرف 
دیگر رقابت نزدیک تیم های نخست تا هشــتم جدول در کنار حضور 5 
مدعی جدی در لیگ بیستم فرصت کوچک ترین اشتباهی را از سپاهانی ها 
گرفته و همین امر، می تواند کار را برای آنها تا حد زیادی سخت کند، اما 

سپاهان نشان  داده که به ســادگی از موقعیت پیش آمده برای کم کردن 
فاصله اش با صدر جدول نمی گذرد.سپاهان این روزها در اوج قرار دارد؛ 
طالیی پوشان که  فصل گذشته نیز از مدعیان جدی قهرمانی بودند و در 
نیم فصل دوم این عنوان را به پرسپولیس واگذار کردند، با بازیکنانی که به 
این تیم اضافه شدند، لیگ بیستم را خوب آغاز کرده و در 4 هفته ابتدایی 
نه تنها نتایج نسبتاخوبی به دست آورده، بلکه بازی به بازی به فرم ایده آل 
خود نزدیک تر می شــوند.نگاهی به چند دیدار گذشــته این تیم به ویژه 
بازی های آنها مقابل سایپا و تراکتور، گویای این واقعیت است که بازیکنان 
سپاهان با تفکرات سرمربی خود به خوبی عجین شده و درک نسبتا کاملی 
از وظایف خود در زمین و حرکات سایر هم تیمی های خود پیدا کرده اند.

جذب بازیکنان موثری مانند اســماعیلی فر، علی محمدی و نژادمهدی 
در نقل و انتقاالت پیش فصل توسط ســپاهان در کنار حفظ ستاره های 
فصل گذشــته خیال نویدکیا را برای اجرای تفکراتش راحت کرده است. 
یکی از تفاوت های دلنشین سپاهان با  فصل گذشته، تنوع تاکتیک های 
هجومی این تیم در کنار اشتیاق و حضور پر تعداد بازیکنان در حمله است. 
امری که سبب شده مهاجمان تیم بهره وری بهتری از موقعیت های ایجاد 
شده داشــته و تا به این جای فصل یکی از بهترین خط حمله های لیگ 
را در اختیار داشته باشند.در آن  سو تیم نفت مسجدسلیمان قرار  دارد که 

لیگ را نسبتا خوب آغاز کرده و با کسب 3 تساوی پیاپی و یک شکست 
با 3 امتیاز در رده ســیزدهم جدول قرار گرفته و بــه دنبال متوقف کردن 
سومین مدعی لیگ است. طالیی پوشان مسجدســلیمان که با تغییر 
کادر فنی و آمدن مجتبی حســینی به عنوان ســرمربی، دچار تغییرات 
زیادی شده اند، تیمی جوان و جنگنده هستند که در فاز دفاعی عملکرد 
خوبی از خود به جای گذاشته اند.نقطه قوت شاگردان حسینی، در خط 
دفاعی آنهاست. سبک بازی تخریبی و دفاع تیمی و منظم آنها موجب 
می شود که به راحتی گل نخورده و بهترین خط حمله ها را زمین گیر کنند. 
طالیی پوشان مسجدسلیمان با همین شــیوه در 3 هفته ابتدایی لیگ 
مقابل تراکتور، سایپا و پرسپولیس، 3 تساوی ارزشمند را کسب کردند.

از طرف دیگر، بازیکنان نفت مسجدسلیمان در فاز تهاجمی سعی دارند 
که با ارائه یک بازی مستقیم و ارســال های بلند، ضربات ایستگاهی و 
کرنرها به گل برسند.تقابل دیدار سپاهان با تیم نفت مسجد سلیمان را 
باید یکی از دیدارهای سخت و حساس این هفته نامید، دیداری که  در 
صورت پیروزی شاگردان نویدکیا، با توجه به نتایج بازی های رقبای اصلی 
سپاهان، یعنی تیم های پرسپولیس و استقالل در کنار نتیجه بازی گل گهر 
و پیکان، می تواند فاصله طالیی پوشــان را با صدر جدول کاهش داده و 

جایگاه آنها در جدول بهبود ببخشد.

سرمربی تیم ملی بوکس با اشاره به اینکه چهار بوکسور 
به تمرینات اضافه شدند، عنوان کرد: از 13 بوکسوری 
که به مرحله پنجم دعوت کردیم، چهار نفر هم اضافه تر 
دعوت شــدند. به خاطر اینکه در مسابقات انتخابی، 
آنها خیلی بــه نفرات اول نزدیــک بودند و همچنین 
برای اینکه با نفرات المپیکی مان تمرین کنند.علیرضا 
استکی در مورد اینکه مرحله ششم اردو در دی ماه با 
انتخابی همراه خواهد بود، اظهار داشــت: در مرحله 
بعدی که با انتخابی شروع می شــود، علی جمالی، 
مجید جمشیدوند، اشکان رضایی، مهدی خسروی 
و صادق روحی جدا می شوند تا در انتخابی تیم ملی 
شرکت کنند. مابقی نفرات هستند و شش نفر دیگر به 

آن هشت نفر اصلی اضافه می شوند. در دو وزن 57 و 
75 کیلوگرم که به نفرات المپیکی مان نزدیک هستند 
و حریف تمرینی خواهند بود، به اردو دعوت خواهند 
شد.استکی در مورد فرآیند دعوت نفرات به اردوی تیم 
ملی بوکس، یادآور شد: فدراسیون به تمام هیئت های 
استانی نامه می زند تا نفرات شان را که در حد تیم ملی 
هستند، به کادر فنی و کمیته فنی معرفی کنند. ما هم 
برخی از این نفرات را به صورت محدود انتخاب کرده 
تا در اردوی تیم حضور یابند و در وزن های خودشــان 
مسابقه  دهند. بعد از انتخاب نیز جز نفرات جایگزین 
بوکسورهای اصلی تیم ملی در اردو حاضر می شوند.

وی افزود: بعد از آخرین انتخابــی درون اردویی که 

برگزار شــد، اواخر فروردین یا اردیبهشت سال 1400 
تیم را برای شرکت در مسابقات گزینشی المپیک به 
میزبانی پاریس می بندیم.سرمربی تیم ملی بوکس 
در پاسخ به اینکه چند نفر به مسابقات گزینشی اعزام 
خواهند شد، گفت: هنوز مشخص نیست چند نفر به 
پاریس اعزام می شوند و بستگی به آمادگی و شرایط 
نفرات دارد که بتوانند در آن مسابقات سهمیه بگیرند.

سرمربی تیم ملی بوکس:

 مشخص نیست چند بوکسور اعزام خواهند شد

خبر روز

»فرناندینیو« منچسترسیتی را ترک می کند
بنابه نوشــته یک نشــریه چاپ انگلیس، فرناندینیو در پایان فصل منچسترســیتی را ترک می 
کند.فرناندینیو تا خروج از جمع آبی های آســمانی چندین ماه فرصت دارد. طبق گزارش دیلی 
میرر، ستاره برزیلی با تیم دوم شــهر منچســتر تا پایان فصل قرارداد دارد.آنگونه که این نشریه 
نوشــت ،بازیکن35 ســاله به دوســتانش در یک محفل خصوصی گفته انتظار ندارد با قرارداد 
جدیدی از طرف تیمش مواجه شــود.به همیــن خاطر بازیکن بــا تجربه به مدیــر برنامه اش 
ماموریــت داده از حاال به فکــر انتخاب تیمی جدید برایش باشــد.این رســانه همچنین عنوان 
 کرد با توجه به شــرایط ســنی که فرناندینیو دارد، احتمــال حضورش در لیگ برزیــل یا آمریکا

 وجود دارد.

 اعالم آمادگی پاری سن ژرمن و منچستر برای 
جذب »دیباال«

دو باشــگاه بزرگ اروپا برای جذب هافبک آرژانتینی یوونتوس وارد عمل شدند.سایت »کالچو 
مرکاتو« ایتالیا خبر داد دو باشــگاه بزرگ پاری سن ژرمن و منچســتر یونایتد برای تقویت خط 
میانی اش به دنبال جذب پائولــو دیباال، ســتاره آرژانتینی یوونتوس هســتند.قرارداد دیباال با 
بیانکونری تا ســال 2022 اعتبار دارد ولی تالش های قهرمان کالچو بــرای تمدید قرارداد با این 
ستاره به نتیجه نرسیده است. هر دو باشگاه مشــتری دیباال آماده هستند تا بازیکنانی را در قبال 
جذب این بازیکن قربانی کنند.پاریسی ها پیشنهاد کردند تا مائورو ایکاردی مهاجم خود را تقدیم 
یوونتوس کنند و دیباال را به خدمت بگیرند. ایکاردی، رابطه خوبی با توماس توخل ندارد به همین 
خاطر برای رفتنش مانعی وجود ندارد.عالوه بر تیم فرانســوی، منچستر یونایتد هم برای جذب 
ستاره آرژانتینی وارد عمل شده و می خواهد آنتونیو مارسیال را به بانوی پیر پیشنهاد کند و دیباال 

را جذب کند.

رونالدو، مورینیو را نابود کرد!
ژوزه مورینیو در تابستان 2013 سرش خیلی شلوغ بود. او که لقب » آقای خاص« را برای خودش 
انتخاب کرده، پس از فصلی ناموفق از رئال مادرید جدا شــد و به تیم محبوبش چلســی ملحق 
شــد.به گزارش فوتبالی، تقدیر طوری رقم خورد که مورینیو و تیم جدیدش در اردوی پیش فصل 
در مقابل کارمندان ســابق قرار گرفتند. پنج روز پیش از بازی، مربی جنجال ســاز پرتغالی علیه 

هموطنش کریستیانو رونالدو صحبت کرد.
مورینیــو در مصاحبه بــا ESPN بیان کرد:»من در ســال 2000 بــرای اولین بــار  مربی گری را 
شــروع کردم؛ اما قبــل از آن در تیم هــای بزرگی نقش دســتیار را داشــتم و در کنــار مربیان 
بزرگ کار کــردم و هدایــت بازیکنان بــزرگ را به عهــده داشــتم. در آن زمان 30 ســاله بودم 
 و مربــی رونالــدو بــودم  البتــه نه ایــن یکــی بلکــه رونالــدوی واقعــی یعنــی رونالدوی

 برزیلی.«
رابطه رونالدو و مورینیو البته پیش از جدایی مربی پرتغالی خراب شــده بود و به نظر می رســد 
که حرف های عجیب سرمربی کنونی تاتنهام نیز نشــان از همین نکته داشت. اما رونالدو چگونه 
به این صحبت ها واکنش نشان داد؟ ستاره ای که حاال 35 ســال سن دارد در آن شب مثل کل 
دوران فوتبالش درون زمین حرف نهایی را زد و در مقابل چلســی مورینیو در فینال اینترنشــنال 
چمپیونزکاپ 2013 درخشید. رئال مادرید با نتیجه سه بر یک پیروز شد که دو تا از گل ها توسط 
رونالدو به ثمر رسید تا خیلی ها در روز بعد از بازی تیتر بزنند» روزی که رونالدو توانست مورینیو 

را نابود کند«.
به نظر می رســد که در آن روز مورینیو درس گرفت که هرگز نباید رونالــدو را عصبانی کند چرا که 

ممکن است پشیمانی شدیدی برایش به بار بیاید!

فوتبال جهان

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن:

قانون کرونایی ها باید 
اصالح شود

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره 
وضعیت کرونایی های تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: وضعیت ما زیاد جالب نیســت. البته 
قانونی از طرف ایفمارک گذاشــته اند که اگر 
5+11 بازیکن مشکلی نداشته باشند می توان 
بازی را برگزار کرد. این قانون باید اصالح شود، 
باید حساب کنند اگر واقعا 50 درصد یک تیم 
مبتال به کرونا شــوند، تکلیف تیم چیســت. 
تعداد کرونایی های تیم ما از 50 درصد گذشته 
و حدود ۶۶ درصــد از بازیکنــان ثابت کرونا 
گرفته اند. باید در قانون تجدیدنظر شود وگرنه 
عواقب سختی برای بازیکنان حریف، عوامل 

برگزاری و داوران خواهد داشت.
رحمان رضایی که با برنامه »تهران ورزشــی« 
گفت وگو می کرد، ادامه داد: بازیکنان کرونایی 
االن در منزل قرنطینه هســتند. نــه تمرین 
می کنند و نــه بیرون می آینــد. چند بازیکن 
دیگر هم مشکوک هستند چون اینها با کسانی 
که کرونا دارند هم اتاق بوده اند. مجبور شدیم 
از این نفرات تست بگیریم تا از سالمت شان 
مطمئن شویم. متاسفانه شرایط خیلی جالب 
نیســت هم در شــهر اصفهان و هم تیم ذوب 
آهن. خواهشم این است بازی با شهرخودرو 
را به روز دیگری موکــول کنند تا وضعیت بهتر 
شــود. مهم این اســت بازیکنان ما سالمت 
باشــند. اگر بازی چند روز به تعویق بیفتد به 

هیچ کس آسیب نمی رسد.
رضایی تصریح کرد: با ســازمان لیگ صحبت 
کردیم و نامه هم زدیم ولی باید جلسه فوری 
برگزار شــود تا قضیه را حل کننــد و تصمیمی 
بگیرند کــه به نفع بازیکنــان، تیم ها و داوران 
باشد. کشــور ما تقریبا دو هفته قرنطینه بود 
ولی اگر بخواهیم این شرایط را نادیده بگیریم 
منطقی نیســت و ســالمت عمومی در خطر 

خواهد بود.
وی درباره دیدار با پرسپولیس و احتمال لغو 
آن بازی در هفته هفتم لیــگ برتر هم گفت: 
نمی دانم آن بازی لغو می شــود یا نه. منتظر 

تصمیم سازمان لیگ و فدراسیون هستیم.

یکی از تفاوت های دلنشین سپاهان با  فصل گذشته، 
تنوع تاکتیک های هجومی این تیم در کنار اشتیاق و 
حضور پر تعداد بازیکنان در حمله است. امری که سبب 
شده مهاجمان تیم بهره وری بهتری از موقعیت های 
ایجاد شده داشته و تا به این جای فصل یکی از بهترین 

خط حمله های لیگ را در اختیار داشته باشند

در حاشیه

وز عکس ر

»احمد مددی« در 
تمرین استقالل

اســتقالل در چهارچــوب هفته پنجم 
لیگ برتر به مصاف صنعت نفت آبادان 
خواهد رفت و تمرینات این تیم برای آن 
دیدار در حال برگزاری است.در همین 
راستا، احمد مددی سرپرست باشگاه 
اســتقالل در تمرینات این تیم حاضر 
شــده و پیگیر آخریــن وضعیت این 

تیم است.
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مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

50 میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در منطقه 10
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت: در نوزدهمین برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« شهرداری 
اصفهان پروژه های عمرانی خدماتی مختلف منطقه 10  با هزینه ای بالغ بر 500 میلیارد ریال، بدون 
حضور شــهروندان و به صورت غیرحضوری به بهره برداری می رســد. حمید شهبازی با اشاره به 
این برنامه ها، اظهار کرد:  یکی از پروژه های آماده افتتاح منطقه 10 پارکینگ طبقاتی بیمارســتان 
عسکریه است که به صورت مشارکتی با بیمارستان عسکریه احداث شده است. شهبازی، ظرفیت 
این پارکینگ را 230 خودرو ذکر کــرد و افزود: هزینه احداث و آزادســازی این پروژه 20 میلیارد 
تومان اســت.وی با اشــاره به تملک و احداث خیابان مصلی)حدفاصل میدان شهید فهمیده تا 
چهارراه فرسان( تصریح کرد: خیابان مصلی به طول 270 متر و عرض 24 متر با هزینه 20 میلیارد 
تومان احداث شده است.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان، احداث کلکتور شرقی غربی و مخزن 
آب 1000 مترمکعبی را از دیگر پروژه های آماده افتتاح ایــن منطقه ذکر کرد و گفت: این کلکتور از 
میدان قدس تا مجموعه گل نرگس است که با هزینه اجرایی 7 میلیاردتومان و در مساحت 6 هزار 
و 500 متر احداث شده است.وی با بیان اینکه ساماندهی پارک پروین از دیگر پروژه های آماده 
افتتاح منطقه اســت، تاکید کرد: این پروژه نیز با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون تومان انجام شده 
است.شهبازی با اشاره به پروژه های پیاده روســازی در منطقه10، گفت: پیاده روسازی خیابان 
صباحی با هزینه 15 میلیارد ریال و پیاده روســازی خیابان پروین با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد 

ریال انجام شده است.

 مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری
 شهرداری اصفهان خبر داد:

بازگشایی بازار کوثر ۷
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 
بازار کوثر شماره هفت پوست اندازی و بازگشایی شــد.محمد مجیری با بیان اینکه با بهره برداری 
دوباره از بازار کوثر شماره هفت زمینه اشتغال بیش از ۸0 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است، 
اظهار کرد: حدود شــش هزار قلم کاالی ایرانی با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت در بازار کوثر 
هفت که در زمینی به وســعت دو هزار و 700 مترمربع واقع شده، فراهم شــده است.مدیرعامل 
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
پارکینگ شش طبقه بازار کوثر هفت ظرفیت گنجایش یک هزار و 200 خودرو را دارد، گفت: در صدد 
هستیم تمام بازارهای کوثر به روز شود و خدمت رسانی به شهروندان را به حد مطلوب برسانیم.وی 
با اشاره به قیمت بسیار مناسب اجناس ارائه شده به شهروندان در بازارهای کوثر نسبت به سایر 
فروشــگاه های زنجیره ای، افزود: قیمت کاالها در بازارهای کوثر قابل رقابت است که امیدواریم 
حفظ کیفیت مطلوب و قیمت مناسب اجناس تا پایان فعالیت بهره برداران استمرار داشته باشد.

مجیری اظهار کرد: اکثر بهره برداران بازارهای کوثر عضو انجمن پخش مواد غذایی کشــور هستند 
و طبق سیاست های سازمان ســاماندهی مشــاغل این الزام را دارند که در فروشگاه های کوثر 

حتی االمکان کاالهای ایرانی به مردم عرضه کنند.
وی با تاکید بر رعایت شدن پروتکل های بهداشــتی در فروشگاه های کوثر، ادامه داد: برای حفظ 
سالمت شهروندان بازارهای کوثر شهرداری اصفهان به امکانات پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
مجهز شده و تمام وسایل فروشــگاه ها هر روز ضدعفونی می شــود.مدیرعامل سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: به زودی سامانه خرید 
اینترنتی بازارهای کوثر راه اندازی خواهد شــد تا نیازهای مردم در بازارهای کوثر به راحتی تامین 
شود.وی خاطرنشان کرد: در بازارهای روز کوثر ناظران بهداشت و شبکه دامپزشکی مستقر بوده 

و کیفیت کاالهای پروتئینی و بهداشتی را رصد می کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر در نشست »شهر بدون مانع« مطرح کرد:

تالش اصفهان برای دستیابی به شهری همه شمول

رییس کمیسیون شهرســازی، معماری و عمران شورای شهر اصفهان در 
نشست »شهر بدون مانع« که به مناسبت روز جهانی معلوالن و به میزبانی 
خبرگزاری ایمنا برگزار شــد، اظهار کرد: از زمانی که شهرها برای ساکنان و 
مردم آغوش باز کردند حضور شهروندان می توانست باعث ارتقای کیفیت 
آن ها باشد. در بسیاری از شهرهای جهان، در ابتدای شکل گیری فضاهای 
شهری جنس و خواص مردانه داشت؛ اما با ارتقای کیفیت فضاهای شهری 
و باز شدن فضای شــهری باعث شد همه شــهروندان با تنوع جنسیتی، 
معلوالن کودکان و زنان در شهر حضور داشته باشند.شیرین طغیانی افزود: 
مدیریت شهری آن چنان که باید نتوانسته پاسخگوی رفع نیازهای معلوالن 
باشد؛ اما مطمئن هستیم با رویکردی که در شهرها به وجود آمده در آینده 
بســیاری از پروژه ها با توجه به امکان رفع نیاز افراد دارای انواع معلولیت 
اجرا  شود.طغیانی اضافه کرد: در مناسب سازی برای سالمندان، کودکان 
و دیگر اقشار جامعه با مجموعه ای از طیف ها رو به رو هستیم و نمی توان 
انتظار داشت که مشکلی که در طول سال ها شکل گرفته به راحتی رفع شود 
بلکه مجموعه ای از اقدامات در زیرساخت های شهری برای آن الزم است.

وی با اشــاره به ورود اتوبوس های جدید به چرخــه حمل و نقل عمومی 
شهر اصفهان ادامه داد: اتوبوس های جدید برای حضور معلوالن مناسب 
است اما شاید سایر ویژگی ها از جمله ایستگاه ها و پیاده روهای مناسب 
برای سوار شدن معلوالن هنوز به طور کامل ایجاد نشده است. البته نباید 

تالش مدیریت شهری در این سال ها را نادیده بگیریم.رییس کمیسیون 
شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر اصفهان اظهار کرد: در اصفهان 
که شهر تاریخی است درصد فضاهای موجود نسبت به فضاهای جدیدی 
که ایجاد می شود بیشــتر اســت بنابراین رویکرد مدیریت شهری توجه 
کامل به ایجاد زیرساخت ها در فضاهای جدید و فراهم کردن این امکانات 
در زیر ســاخت های موجود است.طغیانی افزود: ســتاد مناسب سازی 
در شهر اصفهان از سال ۹1 تشکیل شــده بود؛ اما به طور جدی از سال ۹3 
شروع به کار کرد و تا کنون حداقل 51 جلسه داشته و در تصمیمات آن ها از 
نظرات معلوالن استفاده شده است.وی، تدوین طرح جامع پیاده روهای 
شــهر اصفهان مناســب برای معلوالن، ایمن ســازی، همسطح سازی و 
مناسب ســازی اجزای ترافیکی، گویاســازی 200 اتوبوس و احداث کف 
فرش نابینایان در ایســتگاه های بی. آر. تی بســیاری از معابر را از جمله 
دستاوردهای این ستاد نام برد.رییس کمیســیون شهرسازی، معماری 
و عمران شورای شــهر اصفهان گفت: سال گذشــته 15 خیابان به عنوان 
نمونه در اصفهان انتخاب شد و قرار شد که با در نظر گرفتن شرایط معلوالن 
ایمن سازی شوند.وی با بیان اینکه در معابر تاریخی گاهی ممکن است به 
دلیل عرض کم پیاده رو، امکان مناسب سازی در آن وجود نداشته باشد، 
افزود: نمی توان ادعا کرد تمام معابر اصفهان مناسب سازی شده است اما 
در تمام جلســات برای طرح هایی که در شهر تدوین می شود توجه به نیاز 

معلوالن و مناسب سازی شــهر برای آنان در دستور کار بوده است.رییس 
کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر اصفهان اشاره کرد: 
زمانی که شورای پنجم آغاز به کار کرد وارث طرح پیاده راه سازی چهارباغ بود. 
ایراداتی وجود داشت و برای رفع آن تالش شد، درپی بازدیدهای بسیار از 
این پروژه ضعف های موجود به ویژه در رابطه با دسترسی معلوالن و تسهیل 
کمک رسانی خودروهای امداد وجود داشــت که با تذکرهای متعدد، این 
اشکاالت و اختالف ارتفاعات که مانع دسترسی می شد تا حد امکان برطرف 
شد. پله های این گذر مناسب سازی شد و جزئیات مسیر میانی پیاده راه نیز 
در هیئت مدیره سازمان بهسازی و نوسازی مطرح و تصویب شد.طغیانی 
افزود: تالش شده موانعی که دسترسی به محور چهارباغ را محدود می کند 
برطرف شــود و معلوالن مجبور نباشند در مســیر حرکت از این گذر مدام 
مسیر خود را تغییر دهند؛ اما احتماال هنوز نقاطی از چهارباغ اصفهان وجود 
دارد که نیازمند اصالح است، در طرح اولیه توجه کاملی به مسئله نیازهای 
معلوالن، به ویژه افرادی که ویلچر دارند، نشــده بود امــا از همان ابتدای 
طرح ایجاد مســیر تردد نابینایان پیش بینی شده بود.رییس کمیسیون 
شهرسازی، معماری و عمران شورای شــهر اصفهان گفت: شرایط سخت 
کالن شــهری مانند اصفهان در مواجهه با مشــکالت بزرگی که دارد مانند 
آلودگی هوا و خشکی زاینده رود ایجاب می کند مدیریت شهری بررسی 
همه موضوعات را به طور همزمان پیش برده و به آن ها توجه کند بنابراین 
مناسب سازی شهر تنها بخشی از وظایف شهرداری است.طغیانی با اشاره 
به تدوین برنامه جامع شــهر منطقه اصفهان به صورت پایلوت در کشور، 
افزود: رویکرد تهیه این برنامه مشارکتی بود و اصفهان تجربه خوبی در تهیه 
برنامه های توسعه شهری به دســت آورد. این تجربه به ارتقای مشارکت 
مردم اصفهان در آینده کمــک کرده و ارتباط هرچه بیشــتر با معلوالن که 
جامعه هدف مناسب سازی هستند یقینا هدایت کننده اقدامات مدیریت 
شهری خواهد بود.وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از تجارب شهرهای جهان 
در زمینه گردشگری دسترس پذیر، ادامه داد: تدوین سند راهبردی مناسب 
سازی فضاهای شهری، راه اندازی پویش »هوای معلوالن شهرم را دارم«، 
احداث ایستگاه های ورزشی مناسب معلوالن در خیابان مطهری، شروع 
به ساخت ورزشــگاه اختصاصی معلوالن در منطقه 13 اصفهان، احداث 
پارک اختصاصی معلوالن و جانبازان در منطقه چهار، بخشــی از اقدامات 
اصفهان برای تسهیل دسترسی معلوالن به منابع و امکانات شهری است.
رییس کمیسیون شهرســازی، معماری و عمران شــورای شهر اصفهان 
گفت: شهر اصفهان در شــکل گیری مواردی از این دست همواره پیشتاز 
بوده و این موضوع در دوره پنجم نیز دنبال شــده و تالش شده با پاسخ به 
نیاز سالمندان، معلوالن و کودکان به سمت شهر همه شمول حرکت کنیم.

اداره توسعه فرهنگ شهروندی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان با همکاری 
شــورای جوانان شــهرداری اصفهان در نخســتین 
مسابقه بزرگ »شهر من اصفهان« و به مناسبت روز 
جهانی معلوالن، موضوع چگونگــی رفتار صحیح با 
افراد دارای معلولیت در جامعه را انتخاب کرده است.

اداره توسعه فرهنگ شهروندی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به منظور ارتقای 
دانش شهروندان و تبدیل شدن دانش آنها به رفتار 
به تهیــه فرهنگ  نامه بزرگ شــهروندی و مجموعه 
کتاب هایی تحت عنوان »کتاب های نقره ای« اقدام 
کرده که مسابقه »شهر من اصفهان« بر این اساس 
هر ماه با یک موضــوع از این کتاب ها برگزار شــود.

کتاب های نقره ای حــاوی توصیه ها و آگاهی هایی 
در زمینه های گوناگون برای شــهروندان اســت. به 
این دلیل که افراد دارای معلولیت بخشی از جامعه 
ما را تشکیل می دهند، شهروندان و خانواده ها باید 
چگونگی رفتــار و ارتباط موثر با آنهــا را فرا بگیرند تا 
نیازهای آنان نیز برطرف شود و شــهر اصفهان باید 
برای تمام اقشار از جمله  افراد دارای معلولیت شهری 
زیست پذیر باشــد.معاون فرهنگی شهردار اصفهان 
در مراسم رونمایی از پوستر مســابقه بزرگ »شهر 
من اصفهان« با تبریــک روز جهانی معلوالن، تاکید 
کرد که جهان شــهر اصفهان همان طور که یک شهر 
جهانی خالق است، شهر دوستدار معلوالن نیز هست.
محمد عیــدی افزود: امیــدوارم در مقام خدمت به 
شــهروندان عزیز اصفهانی افراد دارای معلولیت را 
نیز به نیکی مورد توجه قــرار دهیم و از ظرفیت های 
گسترده آنها بهره مند شــویم.وی ادامه داد: در شهر 
دوســتدار معلول باید بتوانیم آموزه های شهروندی 
را به شکلی برنامه ریزی کنیم تا شهروندان فهیم ما 

معلوالن را به عنوان کارگزاران توسعه پایدار بدانند و نه 
الزاما موضوع توسعه پایدار.رییس سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان گفت: اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان بر این اساس به موضوع 
بسیار مهم معلوالن پرداخته و ضمن تدوین کتاب های 
نقره ای که داللت بر ابعاد و اضالع رفتارهای شهروندی 
دارد، موضوع یک کتاب را به چگونگی رفتار صحیح 
شهروندان با معلوالن اختصاص داده است.عیدی 
اظهار داشت: نهادی شدن این کتاب و آموزه های آن 
در رفتارهای شهروندی موجب استفاده از ظرفیت ها 
و فرصت های توســعه ای در حوزه معلوالن می شود 
تا دست به این گنجینه گران بها ببریم.گفتنی است؛ 
عالقه مندان به شــرکت در مسابقه بزرگ »شهر من 
http:// اصفهان« می توانند با مراجعه به وب سایت

shahrvandi-isf.ir نسبت به ثبت نام در مسابقه و 
دانلود رایگان کتاب با موضوع »چگونگی رفتار صحیح 

با افراد دارای معلولیت« اقدام کنند.

مسابقه »شهر من اصفهان«؛ فرصتی برای ارتقای دانش شهروندان

آزادراه شرق وضعیت زیست محیطی اصفهان را بهبود می بخشد
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تاثیر آزادراه شرق اصفهان در کم شدن فاصله جاده ای 
کشور، اظهار کرد: این مسیر یکی از نیازهای ضروری شهر اصفهان و کشور و حلقه اتصال و ارتباط شمال به 
جنوب است.نصیر ملت با اشاره به ضرورت تکمیل حلقه های ارتباطی آزادراهی در استان ابراز امیدواری کرد 
با تکمیل و اتمام پروژه آزاد راه شرق که تا جاده شیراز - یزد و پلیس راه مبارکه ادامه دارد، این مسیر به صورت 
کامل بهره برداری شود.ملت افزود: بهره برداری از آزادراه شرق اصفهان اثرگذاری مثبتی هم در بهبود وضع 
محیط زیست و ترافیک و هم کاهش تلفات جاده ای و نیز کاهش زمان حمل و نقل و بهبود شرایط اقتصادی 
استان و کشور دارد.وی ادامه داد: امیدوارم با حمایت همه جانبه مسئوالن استانی و کشوری با نگاه جدی به 

توسعه زیرساخت های کشور این آزادراه نیز هرچه زودتر تکمیل شده و به بهره برداری کامل برسد.

مدل سازی پیش بینی تصادفات وسیله نقلیه عابر پیاده در 
تقاطع چراغ دار

مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان گفت: مدل ســازی پیش بینی 
تصادفات وســیله نقلیه در تقاطع های چراغ دار شهری )مطالعه موردی  شــهر اصفهان( به عنوان 
پروژه پژوهشی مسئله محور حوزه بهره بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط »رضا بخشوده« 
دانشجوی دانشگاه آزاد خوراسگان مورد پژوهش قرار گرفت.مرتضی نصوحی اظهار کرد: در سفرهای 
درون شهری با هر وســیله ای در ابتدا و انتها یا بین گونه ها، قسمتی از ســفر به صورت پیاده انجام 
می شود.وی افزود: در بسیاری از موارد تردد عابران عمدتا در تقاطع و محل های نزدیک به آنها اتفاق 
می افتد، همچنین تقاطع ها به عنوان گره های ترافیکی در تعیین ظرفیت ترافیکی شــبکه راه های 
درون شهری نقش اساســی دارد و هر گونه اختالل در آنها باعث کاهش ظرفیت شبکه حمل و نقل 
شهری می شود که تصادف وسیله نقلیه عابرپیاده نمونه ای از اینگونه اختالالت است.مدیر پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان ادامه داد: در میان عوامــل دخیل در تصادفات، 
عابرپیاده آسیب پذیرترین آنهاست؛ از این رو ایمنی عابرپیاده توجه زیادی را به خود جلب می کند.

نصوحی تاکید کرد: بر این اســاس تاکنون مطالعاتی در سطح جهانی و نیز در ایران پیرامون ایمنی 
عابران انجام گرفته که نشان داده عوامل متعددی از جمله حجم تردد عابران، حجم ترافیک عبوری، 
کاربری زمین اطراف تقاطعات و نوع کنترل تقاطع در فراوانی تصادفات وسیله نقلیه و عابر پیاده موثر 
است.وی با بیان اینکه تاکنون در مورد ایمنی عابران در تقاطعات شهر اصفهان مطالعات محدودی 
انجام شده که نیاز به مطالعه بیشتر احساس می شود، گفت: در این تحقیق برای پیش بینی فراوانی 
تصادفات وسیله نقلیه_عابر پیاده در تقاطع ها از اطالعات مربوط به 32 تصادف در 12 تقاطع چراغ دار 
شهر اصفهان در دوره زمانی سه ساله استفاده شد که نتایج حاصله نشان داد تعداد شاخه های منتهی 
به تقاطع، حجم ترافیک عبوری، تعداد خطوط منتهی به تقاطع، ســاکنین محدود تقاطع و کاربری 
مســکونی_تجاری_خدماتی بر فراوانی تصادفات اثر مثبت و حجم تردد عابر پیاده، وجود گذرگاه 
ایمن و نزدیکی ایستگاه های حمل و نقل عمومی باعث کاهش فراوانی تصادفات عابر پیاده می شود.

استمرار تعطیلی مراکز تفریحی ناژوان تا اطالع ثانوی
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: ورودی های ناژوان از سمت آتشگاه و میدان سهروردی همچنان 
روی تردد خودروها مسدود شده است.سید رسول هاشمیان افزود: مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان 
شامل آکواریوم ناژوان، باغ پرندگان، موزه صدف ها، باغ خزندگان، باغ موزه پروانه ها، تله سیژ است.مدیر 
طرح ساماندهی ناژوان با تاکید بر لزوم جدی گرفتن مسائل بهداشت فردی در همه محیط ها، اظهار کرد: 
ناژوان نیز که به دلیل موقعیت گردشگری و تفریحی خود همواره مورد توجه عموم مردم بوده و روزانه 
تعداد زیادی از شهروندان از فضاهای تفریحی و گردشگری آن استفاده می کردند، با توجه به اوج گیری 

دوباره کرونا و به دستور ستاد مقابله با شیوع کرونا، تمام مراکز آن تا اطالع ثانوی تعطیل شده است.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

 معاون مالی و اقتصادی 
شهردار اصفهان:

مدیریت اقتصاد در شهرداری 
اصفهان محقق شده است

معــاون مالی و اقتصــادی شــهردار اصفهان 
اظهار کــرد: طبــق دســتورالعمل های ابالغی 
وزارت کشــور در ســال های گذشــته، ایجاد 
واحد خزانه داری در شــهرداری به عنوان یکی 
از تکالیــف مدیریــت اقتصاد شــهری انجام 
شــد.مرتضی طهرانی تصریح کرد: بر اساس 
قانون تمامــی دریافت های شــهرداری باید 
به حساب خزانه داری شــهرداری واریز شده 
و سپس به حســاب های هزینه واریز و هزینه 
شود.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان 
با اشــاره به فواید ایجاد واحــد خزانه داری در 
شــهرداری، تصریح کرد: ایجاد این واحد آثار 
بسیار خوبی داشت، زیرا در گذشته هر منطقه 
و سازمان در شــهرداری درآمدها و هزینه های 
خود را داشــت، بنابراین درآمدهــا به صورت 
جزیره ای دریافت و هزینه می شــد؛ به عنوان 
مثال در گذشــته اگر یکی از مناطق شهرداری 
درآمد بیشتری در اختیار داشت، اما زمان هزینه 
کرد اعتبارات چند ماه طول می کشید این پول 
در منطقه معطل می مانــد، حال با ایجاد واحد 
خزانــه داری پول های خــرد در خزانه تجمیع 
می شــود و برای تأمیــن منابع مالــی اجرای 
پروژه ها در ســایر مناطق تزریق می شود.وی 
خاطرنشان کرد: اطالعات و آمار مربوط به تمام 
منابع نقدی شهرداری که البته بخش غیرنقدی 
آن هم اخیرا آغاز شده اســت، در اختیار واحد 
خزانه داری قرار می گیــرد و منابع مربوطه نیز 
به حســاب های بانکی خزانه واریز می شود و 
بر اساس اولویت بندی کمیته تخصیص ارائه 
می شــود.معاون مالی و اقتصادی شــهردار 
اصفهان با بیان اینکه از تیرماه سال ۹۸ صندوق 
ذخیره در شهرداری ایجاد شده است، گفت: با 
تشکیل صندوق ذخیره، شهرداری های مناطق 
و سازمان ها شش درصد از درآمدهای خود را در 
آن ذخیره می کنند تا از این منابع به شهرداری 
یا ســازمانی که نیاز به هزینه کرد برای اجرای 
 پروژه دارند، وام کوتاه مدت و قرض الحســنه

 پرداخت کنیم.

تکمیل مراحل باستان شناسی تپه اشرف، نیازمند اعتبار مالی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان  درباره کاوش ها در تپه اشرف اظهار داشت: در سال های اخیر 6 فصل کاوش در این تپه باستانی 
اجرا شده و یک فصل کاوش نیز قبل از اجرای طرح پروژه آب در خیابان مشتاق با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و با نظارت حوزه باستان شناسی این اداره کل انجام 
شد. فریدون اللهیاری با بیان اینکه برای تکمیل مراحل باستان شناسی باید اعتبارات تکمیل شود افزود: کاوش های باستانی هزینه های زیادی دارد که اعتبار مالی آن 
باید تامین شود. در استان اصفهان بنا های تاریخی زیادی داریم که اعتبار ملی این بخش صرف هزینه های ترمیم بنا ها می شود.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اهمیت تاریخی تپه اشرف گفت: تپه اشرف می تواند به تاریخ اصفهان کمک کند و یکی از جاذبه های گردشگری استان شود.

 تعطیل است
 به جز...

ایــن روزهــا و بــا اجــرای 
محدودیت ها بســیاری از مراکز 
آموزشــی، اصناف، باشــگاه ها، 
ورزشــگاه ها و حتی بوستان ها 
تعطیل شــدند؛ اما بودند کسانی 
که شــغل شــان تعطیــل بردار 
نیســت حتی اگر کرونا باشــد. 
تابلوی باالســر ورودی اورژانس 
و بیمارستان ها همیشه روی »باز 

است« را نشان می دهد.

وز عکس ر
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 دنیا شــکل جدیدی از کســب و کار را تجربــه می کند و 
اقتصاد جهانی با تحوالت عجیب و غریبی روبه رو شــده 
است. انتظار می رود دنیای پساکرونا معادالت قدیمی را 
به سرعت کنار بزند و سیستم های جدیدی برای شروع 

هر فعالیت کاری رقم بخورد.
 یک کســب و کار کوچک برای خودتان معموال با انگیزه 
های محکم و با یک ایده شروع می شــود، اگر شما هم 
عالقه و انگیزه کافی برای راه اندازی کســب و کار خود را 
دارید و یک ایده هم در ذهن تان نقش بســته است در 
ادامه با ما همراه باشــید تا 10 توصیه طالیی برای شروع 

کسب و کار کوچک خودتان را بدانید.
 یک فرصت کاری خوب را برگزینید:کسب و کار شما چه 
فرصتی را نشان می دهد؟ شما احتماال ایده های زیادی 
در ذهن تان داریــد ، اما باید یکی را انتخــاب کنید. یک 
فرصت ایده آل کسب و کار ترکیبی از چیزی است که شما 
به آن عالقه دارید ، چیزی که در آن مهارت دارید ، چیزی 
که جهان به آن نیاز دارد و چیزی که مردم برای آن هزینه 

خواهند کرد.
 مشــتری خود را تعریف کنید:کسب و کار شــما به چه 
کســی خدمت خواهد کرد؟ شــما در مــورد آنها چه می 

دانید؟ زندگی آنها چگونه اســت؟ چه ارزشی دارند؟ آنها 
با چه مشکالتی روبه رو هســتند و در حال حاضر چگونه 
این مشــکالت را حل می کنند؟ تعریف مشتری بخشی 

اساسی از بنیاد کسب و کار شماست.
 ارتباطات خود را با ســایر کارآفرینان گسترش دهید: راه 
اندازی کسب و کار شخصی بسیار دشــوار است ، گاهی 
اوقات تنها هســتید و اغلب احســاس خواهیــد کرد که 
روی یک غلتک کوچک احساسی قرار دارید. موثرترین 
راه برای حفظ ســالمت فکــری و روانی تــان و در عین 
حال افزایش احتمال موفقیت ، گذراندن وقت با ســایر 
کارآفرینان است که مسیر دشــوار راه اندازی کسب و کار 

شخصی را طی کرده اند.
 با مشتریان صحبت کنید: بزرگ ترین خطری که شما به 
عنوان یک کارآفرین با آن روبه رو هســتید خلق و تولید 
کاال یا خدمتی اســت که هیچ کس نمی خواهد. بهترین 
راه برای کاهش این خطر ارتباط مســتقیم با مشــتریان 
بالقوه ای اســت که می خواهید به آنها خدمت یا کاالی 
تان را بفروشید ، بنابراین می توانید از نزدیک با مشکالت 
، نیازها یا خواســته هایی که می خواهیــد برطرف کنید 

،آشنا شوید.

 یک طرح کسب و کار یک صفحه ای بنویسید: برنامه های 
کسب و کار پر از حدس و گمان هستند و اغلب احساس 
کاذب امنیت را به کارآفرینان می دهد. یک طرح کســب 
و کار ســاده یک صفحه ای مزایای زیادی برای شــروع 
کسب و کار کوچک شمادارد. این طرح از حدس و گمان 
به دور است و دنیای واقعی را ارزیابی می کند. این طرح 
در درجه اول مشتریان شــما، مشکل کسب و کارتان ، راه 
حل مطلوب شما و نحوه دســتیابی شما به اهداف تان را 

توصیف می کند.
 ساختار قانونی کســب و کارتان را مرتب کنید: اکنون که 
دانستید مشتریان شما چه کســانی هستند و قرار است 
برای آنها چه چیزهایی خلق کنید، وقت آن اســت که نام 
و شعار کســب و کارتان را انتخاب کنید و سلسله مراتب 
قانونی را از طریق مراجعه به اداره ثبت شــرکت ها و ثبت 

مرتب به انجام برسانید.
 کانال ارتباطی با مشتریان بالقوه را بسازید: شما می دانید 
قرار است چه چیزی تولید کنید یا چه خدمتی عرضه کنید. 
همچنین می دانید مشتریان شــما چه کسانی هستند، 
اما اینکه بدانید از چه کانالی با این مشتریان بالقوه ارتبط 

برقرار کنید مهم ترین گام بعدی شماست.

آشپزی

پیروگی گوشت و قارچ
مواد الزم:گوشت قرمز 200 گرم،قارچ 100 گرم،آرد دو و نیم پیمانه،تخم 

مرغ یک عدد،روغن مایع به مقدار الزم،پیاز کوچک یک عدد،کره یک چهارم 
پیمانه،ماست چکیده 2 پیمانه،جعفری یک چهارم پیمانه،نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم

طرز تهیه: ابتدا گوشت را در اندازه های متوسط مربعی شکل خرد کنید.در یک ماهی تابه کمی 
روغن ریخته و گوشت ها را تفت دهید و سپس در یک بشقاب بریزید.پیاز را نگینی خرد کنید و در 
ماهی تابه کمی تفت دهید.سپس قارچ ها را نیز خرد و به ماهی تابه اضافه و تفت دهید.گوشت و 

جعفری خرد شده را نیز به مواد اضافه و مخلوط کنید.مواد را در یک ظرف ریخته و با یک پیمانه ماست 
چکیده و ادویه ها مخلوط کنید.یک ساعت مواد را در یخچال بگذارید.برای درست کردن خمیر پیروگی، 
آرد را در یک کاسه جداگانه بریزید.تخم مرغ، کره و باقی مانده ماست چکیده را در یک کاسه جداگانه 
ریخته و مخلوط کنید.سپس مایع خمیر را مرحله مرحله به آرد اضافه و مخلوط کنید.خمیر را کمی 
ورز دهید تا به راحتی شکل گیرد.نیم ساعت بگذارید تا خمیر استراحت کند.در یک سطح صاف 

کمی آرد بپاشید و خمیر را با وردنه صاف و پهن کنید.خمیر را در اندازه های دایره ای شکل 
برش و جدا کنید.به مقدار الزم از مخلوط گوشت در وسط خمیر بریزید و با دست خمیر 

را جمع کنید.با یک چنگال روی دور لبه های خمیر کنی فشار آورید تا کامال 
 بچسبد.در یک ماهی تابه کمی کره را آب کرده و پیروگی ها 

را سرخ کنید.

توصیه های طالیی برای شروع کسب و کار کوچک خودتان

 حقیقت تونی راننده، 
دیدنی شد

نگارش فیلمنامه »گم شده« با موضوع 
دفاع مقدس

مستند بلند تونی راننده تولید سال 201۹ کشورهای ایتالیا و مکزیک 
به کارگردانی آسکانیو پترینی، در بخش »بهترین های جهان 
مستند« چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت به 
نمایش گذاشته می شود.مستند تونی راننده به کارگردانی آسکانیو 
پترینی، 70 دقیقه  است که در جشنواره های معتبر »ونیز« ایتالیا و 
»ویزیون دورئل« سوئیس به نمایش درآمده است.

پژمان لشکری پور، تهیه کننده فیلم بلند سینمایی »گم شده«، گفت: 
این فیلمنامه اواخر آبــان با نام »زاگرس گریخــت« به کارگردانی 
حمید زرگرنژاد از ســازمان سینمایی پروانه ســاخت گرفت و قرار 
است با حمایت بنیاد سینمایی فارابی فیلمنامه بهبود کیفی پیدا کند.

لشکری پور ادامه داد: گم شــده، روایتی تازه از موضوع آزادگان دفاع 
مقدس است و ناگفته هایی از اسارت را روایت می کند .

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

نخستین جشــنواره »طراحی پوســتر  مدیریت مصرف برق و آب« با هدف 
فرهنگ ســازی در زمینه مصــرف این دو عنصــر حیاتی برای ارســال آثار 
عالقه مندان فراخوان داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
این جشــنواره که برای نخســتین بار توســط روابط عمومی وزارت نیرو و با 
مشارکت روابط عمومی های شرکت های  توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 
و آب و فاضالب اســتان اصفهان با شــعار مدیریت مصرف برق و آب برگزار 
می شود، برای حضور و انتخاب برترین آثار ارسال شده شرکت کنندگان به ویژه 
هنرمندان طراح و گرافیست کشور برگزار خواهد شــد.در فراخوان جشنواره 
»طراحی پوستر  مدیریت مصرف برق و آب« محورها در دو بخش آب و برق 
برای ارســال آثار عالقه مندان طراحی شده است.در فراخوان بخش آب این 

جشنواره، »مدیریت مصرف آب و شرایط اقلیمی«، »مدیریت مصرف آب و 
نسل های آینده« و »مدیریت مصرف آب و اصالح سبک زندگی« و در بخش 
برق نیز »مدیریت مصرف برق در ســاعت اوج«، »انرژی های تجدیدپذیر« 
و »فرهنگ ســازی مدیریت مصرف انرژی و نســل آینده« مورد توجه قرار 

گرفته است.
عالقه منــدان به حضور در این جشــنواره می تواننــد از 10 آذر تــا 15 دی ماه 
سال جاری از طریق تارنمای جشنواره به نشــانی eepdc.ir ثبت نام کنند.

دبیرخانه این جشنواره در شهر اصفهان واقع شده و شرکت کنندگان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر به نشــانی poster@eepdc.ir مراجعه و یا با 

شماره واتساپ 0۹02۹146772 ارتباط برقرار کنند.

خداداد غریب پور، معاون وزیر صمت و رییس هیئت عامل ایمیدرو عنوان کرد: 
در ماه های اخیر ارزش بازارگردانی شرکت های حوزه صنایع معدنی ازجمله 
فوالد مبارکه )فوالد(، چادرملو )کچاد( و گل گهر )کگل(، سرمایه گذاری معادن 
و فلزات )ومعادن(، فوالد خوزستان )فخوز( و صنایع مس )فملی( به 8 هزار 
میلیارد تومان رسیده است. این شرکت ها عالوه بر بازارگردانی، با افزایش 
سرمایه، گام های بلندی در جهت توسعۀ این بخش برداشته اند. شرکت ملی 
مس 10 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دارد. پس از آن فوالد مبارکه نیز 
10 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داشت. فقط شرکت ملی مس 
و فوالد مبارکه افزون بر 4 میلیارد یورو پروژه توسعه ای در اختیار دارند که در 
نهایت به تقویت حقوق سهام داران می انجامد.رییس هیئت عامل ایمیدرو 
درباره وضعیت تولید در هفت ماهه نخست امسال گفت: طی این مدت، به رغم 
همه گیری ویروس کرونا در کشور و با رعایت ضوابط مربوطه، با رشد و همچنین 
جهش تولید برخی محصوالت ازجمله آلومینیوم مواجه بودیم؛ به طوری که 
تولید این فلز با 70 درصد جهش همراه شد.وی افزود: تولید در زنجیره آهن 
ازجمله کنسانتره، گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی به ترتیب 4، 8 و 11.4 درصد 

افزایش یافت. تولید کاتد مس نیز 6 درصد رشد کرد.

بازارگردانی ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت های بزرگ
غریب پور درباره نقش معدن و صنایع معدنی در بورس گفت: در ماه های اخیر 
ارزش بازارگردانی شرکت های این حوزه ازجمله صنایع مس،فوالد مبارکه، 
چادرملو و گل گهر، سرمایه گذاری معادن و فلزات، فوالد خوزستان و... به 8 
هزار میلیارد تومان رسیده است.وی افزود: این شرکت ها عالوه بر بازارگردانی، 
با افزایش سرمایه، گام های بلندی در جهت توسعه این بخش برداشته اند.

غریب پور در ادامه گفت: شرکت چادرملو بیش از 5800 میلیارد تومان افزایش 
سرمایه داشته است. شرکت ملی مس نیز 10 هزار میلیارد تومان و پس از 
آن فوالد مبارکه 10 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داشت.رییس 

هیئت عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه در زنجیره معدن و صنایع معدنی خبرها 
امیدوارکننده است، گفت: فقط شرکت ملی مس و فوالد مبارکه افزون بر 4 
میلیارد یورو پروژه توسعه ای در اختیار دارند که در نهایت به تقویت حقوق 
سهامداران می انجامد.به گفته وی، ارزش طرح های توسعه شرکت های بزرگ 
معدن و صنایع معدنی، معادل 4.5 میلیارد یورو )به صورت ارزی(، و 40 هزار 
میلیارد تومان )به صورت ریالی( است.غریب پور با اعالم اینکه معدن و صنایع 
معدنی 24 درصد بورس را تشکیل می دهند، تصریح کرد: آینده این شرکت ها 
از وضعیت کنونی بهتر خواهد بود و بازار روبه رشدی خواهند داشت.شایان 
ذکر است پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 20۹000 میلیارد ریال به 
مبلغ 304500 میلیارد ریال در تاریخ 11 آذر ماه به تصویب هیئت مدیره رسیده 
و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارسال شده است. 
بدیهی است که پس از تایید حسابرس قانونی، انجام افزایش سرمایه منوط 
به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت خواهد بود.

جشنواره »طراحی پوستر  مدیریت مصرف برق و آب« فراخوان داد

معاون وزیر صمت:

افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه در راه است
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