
درآمد مالیاتی اصفهان در بودجه ۱۴۰۰ سه هزار میلیارد تومان افزایش داشته است؛

جیب خالی، پز عالی!
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 آماده باش مسئوالن برای یلدا 
 با نزدیک شدن به شب یلدا سناریوهای مختلفی برای جلوگیری از تجمعات مطرح شده است؛
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شورای راهبری توسعه 

 مدیریت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری 

تعطیلی آخرین معدن 
گچ شرق اصفهان در 
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شهردار اصفهان مطرح کرد:

افتتاح بهنگام مرکز 
همایش های اصفهان در 
صورت تحقق وعده دولت
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اجرای بیش از ۱۱۰۰ پروژه 
 تحقیقاتی کاربردی در

 فوالد مبارکه
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8 صفحه
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تمایلی به ورود 
شهرداری اصفهان 
به ورزش حرفه ای 

نداریم
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بهره مندی 
مدارس 
استثنایی 
اصفهان از 

آموزش مجازی

شركت توزيع برق         آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نياز خود را به شرح ذیل و به استـناد قانون برگزاري مناقصات 
و آئين نامه معامالت شرکت ، ازطريق برگزاري مناقصه عمومي یک  مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت 

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

موضوع 
مناقصه

تاريخ توزيع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
ارائه پیشنهاد

بازگشایی 
اسناد 

ارزیابی کیفی

بازگشایی 
پاکات 
مناقصه

مبلغ 
تضمین

99140892099094018000001

بهینه سازی 
شبکه و 

اصالح ساختار 
روستاهای 

فشارک  و جزه 

1399/09/241399/10/011399/10/111399/10/13
متعاقبا 

اعالم می 
گردد

562.000.000

پيشنهاد دهندگان مي توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا  از طريق سايت www.setadiran.ir دريافت و حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه مورخ 1399/10/11 در سامانه فوق بارگذاری نمايد و همچنين اسناد فيزيکي)پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به 
نشاني: اصفهان –  جاده نایین -جیالن آباد – امور برق منطقه 8  - طبقه دوم – دبیرخانه امور  تحويل نمايند. به پيشنهادهايي كه بعد 

از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir: سايت  اينترنتي معامالت توانير به نشانی

http://iets.mporg.ir: سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به نشانی
http://eepdc.ir   :سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122951-031 کارشناس قرارداد ها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 1-34122940 - 031مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس 
حاصل فرمائید

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:در اسناد درج شده است.
 مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
 https://www.eepdc.irمراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.
  پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پيشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشايي پاكات آزاد مي باشد.
  به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.   
  ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

 خبــر درگذشــت پــدر بزرگوارتــان، ســبب تالــم و تاثــر گردید.بــدون شــک غــم از دســت دادن پــدر یکــی از 
 جانکاه ترین غمهای زندگانی اســت ولی تنها راه پیش رو  صبر پیشــه نمودن و تسلیم شــدن در برابر مشیت الهی است .

فقدان ایشان را به محضر جنابعالی و سایر بازماندگان و بستگان ایشان تسلیت عرض نموده ،بقای عمر شما و دیگر عزیزان 
منتسب به این مرحوم را از درگاه خداوند منان مسئلت می نماییم .

 بســم الله الرحمن الرحیم
  انا للــه و انا الیــه راجعون

  برادر ارجمند جناب آقای مهندس داوود بحیرایی
 شهردار محترم شهر بهارستان

روزنامه زاینده رود
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نقض آتش بس در قره باغ
همزمان با تکرار نقض آتش بس در منطقه قره باغ و ادعای ارمنســتان مبنی بر فعال شدن توپخانه 
جمهوری آذربایجان، روســیه خواستارخویشــتن داری طرفین شــد.ایروان گزارش داد حمله به 
شهرک های خین تگالر و ختســبرد در قره باغ را آغاز کرد که پس از تحت کنترل گرفتن توسط ارتش 
باکو، بقیه مناطق »هادروت«، به حالت مناطق محاصره شــده در آمده اند.ارمنستان ادعا می کند که 
ارتش جمهوری آذربایجان ابتدا با کمک توپخانه »خین تاگالر« را به تصرف خود درآورده و به سمت 
»ختســبرد« حرکت کرد در این تیراندازی شش سرباز ارمنی زخمی شــدند. همانطور که »هایک 
خانومیان«، معاون سابق پارلمان قره باغ به رسانه ها گفت، از سرگیری درگیری ها ساکنان استپاناکرت 
را وادار کرد تا برای محافظت از خود نزدیکی پایگاه نظامی صلحبان روسیه تجمع کنند.روزنامه روسی 
گازیتا هم نوشــت »مانه گورگیان«، دستیار نیکول پاشینیان نخســت وزیر ارمنستان تاکید کرد که 

تجاوزات مجدد جمهوری آذربایجان باید قبل از هر چیز توسط صلحبانان روسی پاسخ داده شود.

پرونده »ترامپ« زیر ذره بین دادستان منهتن
ســای وانســی، دادســتان منطقه ای منهتن در چهارچوب تحقیقات جاری درباره دونالد ترامپ، 
حســاب های بانکی شــرکای رییس جمهور ایاالت متحده از دهه ۱۹۹۰ را بررسی می کند.وانسی  و 
تیم وی از »چندین کارمند« دویچه بانک سوال کردند. دویچه بانک در اواخر دهه ۱۹۹۰ و هنگامی که 
کسی به ترامپ وام نمی داد، به او وام داد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا دفتر وانسی اتهاماتی 
را علیه ترامپ وارد خواهد کرد یا نه اما به نظر می رســد که همزمان با نزدیک شــدن زمان پایان دوره 
ریاست جمهوری ترامپ، تحقیقات درباره او در حال گســترش است نه بسته شدن. به نظر می رسد 
که هیئت منصفه به عنوان یک نهاد تحقیقاتی عمل می کند و به دادستان ها اجازه می دهد تا به جای 

رسیدگی به اتهامات، اسناد را احراز هویت کرده و پیگیری های دیگری را انجام دهد.

افشای اسناد نفوذ حزب کمونیست چین در شرکت های انگلیسی
روزنامه میل آن ساندی فاش کرد، نیروهای وفادار به حزب کمونیست چین در کنسولگری های انگلیس، 
دانشگاه ها و برای برخی از شرکت های برتر انگلیســی کار می کنند. اطالعات فاش شده فوق العاده از 
۱.۹۵ میلیون عضو حزبی ثبت شده نشان می دهد که چطور »نفوذ مخرب« پکن اکنون در هر گوشه از 
انگلیس از جمله در شرکت های دفاعی، بانک ها و غول های داروسازی گسترده شده است.به شکلی 
نگران کننده، برخی از اعضای آن که سوگند وفاداری به حزب کمونیست چین دارند، در کنسولگری های 
انگلیس مشغول به کار هستند. در میان آنها یک مقام ارشد در کنسولگری انگلیس در شانگهای است. 
آنجا همچنین منزلگاه افسران اطالعاتی از سرویس های امنیتی انگلیس است. این مقام نقش خود را 
به عنوان حمایت از وزرا و مقام ها در سفرهایشان به شرق چین توصیف می کند.گرچه مدرکی در دست 
نیست که نشان دهد افرادی که وابستگی حزبی دارند برای چین جاسوسی کرده اند، کارشناسان معتقدند 
که باور اینکه آنها در جاسوسی دست نداشته باشند، ساده لوحی است. در واکنش به این یافته ها، ائتالفی 

از ۳۰ قانونگذار انگلیسی گفتند که طرح سوال ویژه ای را در مجلس عوام به جریان می اندازند.

فعال سازی توافق »بازسازی در برابر نفت«
یک هیئت عراقی در سفر به »قاهره« با رییس جمهور مصر دیدار و گفت وگو کرد؛ دیداری که دو طرف 
در جریان آن بر سر فعال سازی توافق »بازسازی عراق در برابر نفت« تاکید کردند.بر اساس این گزارش، 
اعضای این هیئت در جریان سفر به قاهره با »عبدالفتاح السیسی« رییس جمهور مصر دیدار و گفت 
وگو کردند. هیئت مذکور همچنین در جریان دیدار با مقامات مصری تعدادی از توافق نامه های همکاری 
اقتصادی را امضا کردند.اعضای هیئت عراقی همچنین در جریان سفر خود به قاهره به فعال سازی 

سلسله تفاهم نامه هایی که نخست وزیر مصر در سفر اخیر خود به بغداد امضا کرده بود، پرداختند. 

عمان کشور اول در صف عادی سازی روابط با اسراییل است؛

اعراب، سپر دفاعی اسراییل

به نظر می رســد تا رســیدن موعد مقرر  علیرضا کریمیان
پیوســتن عربســتان به صف دوستان 
اسراییل قرار است برخی دیگر از کشــورهای عربی نیز به موج عادی 
سازی روابط با رژیم  صهیونیستی بپیوندند. در ابتدای این صف کشور 
عمان قرار دارد. شواهد نشان می دهد استقبال مقامات عمان از عادی 
سازی روابط اســراییل و مغرب که در روزهای گذشــته اتفاق افتاده 
است، در واقع زمینه چینی برای اعالم عادی سازی روابط دیپلماتیک 
پادشاهی عمان و اســراییل اســت. در همین رابطه رسانه های رژیم 
صهیونیستی از قرار گرفتن پادشاهی عمان در آستانه اعالم علنی کردن 

روابط خویش با اشغالگران سخن می گویند.
پایگاه اطالع رســانی یدیعوت احارونوت، در خبر اول با اشاره به این 
مســئله اعالم کرده بعد از مغرب به زودی شــاهد ورود عمانی ها به 
سازش خواهیم بود.به نوشته این روزنامه عبری زبان ، ارزیابی های 
موجود در تل آویو حکایت از آن دارد که شیخ نشین های خلیج فارس 
گام در راه امارات متحده عربی و بحرین گــذارده و به زودی همه آنها 
توافقنامه سازش را با اسراییل امضا خواهند کرد.مسئولین عالی رتبه 
صهیونیســتی به این روزنامه گفتند : عربستان سعودی هم به زودی 
به جرگه سازش خواهد پیوســت و این حادثه پیش از تغییر و تحول 

دولت در ایاالت متحده به انجام خواهد رسید.ایتمار ایشنر، نویسنده 
این گزارش به نقل از منابع آگاه پیش بینی کرد سومین کشور شورای 
همکاری خلیج فارس در امر سازش عمان خواهد بود ، در حالی که به 
گفته جارید کوشنر مشــاور دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا تاکید 
می کند پیوستن عربســتان نیز فقط به کمی زمان نیاز دارد.احارونوت 
به نقل از منابع آگاه مســئول در تل آویو هم خبــر داد انتظار می رود 
سعودی ها پیش از 2۰ ژانویه که در آن ریاست جمهوری از ترامپ به جو 
بایدن تسلیم خواهد شد ، سازش خود را اعالم کنند.این اقدام با وجود 
عصبانیت سعودی ها از افشای دیدار سری بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اســراییل با محمد بن سلمان ولیعهد عربســتان انجام خواهد 
شد.منابع اسراییلی همچنین به نقش مهم و پشت پرده سعودی ها 
در متقاعد کردن مغربی ها برای ســازش با اسراییل هم اشاره و آن را 
می ستایند.یک مسئول عالی رتبه اسراییلی در این زمینه به یدیعوت 
احارونوت خبر داد،  سعودی ها پا به پای کاخ سفید در زمینه متقاعد 
کردن کشورهای عربی و اســالمی برای سازش با اسراییل تالش می 
کنند امری که باعث می شود پیش بینی کنیم پیش از ورود بایدن به 
کاخ سفید هم شاهد چند قرارداد ســازش دیگر باشیم.یک مسئول 
عالی رتبه صهیونیســت هم به رادیو عبری زبان ایــن رژیم در پایگاه 

اطالع رسانی خود خبر داد که تماس هایی در حال حاضر با شماری از 
کشورهای اسالمی از جمله پاکســتان و اندونزی در حال انجام است 
در حالی که نیجر ، مالی ، جیبوتی ، موریتانی ، جزایر کومور ، برونئی ، 

بنگالدش و جمهوری مالدیو نیز در این لیست قرار گرفته اند. 
هر چند نتانیاهو که در داخل با اعتراضات و مخالفت های جدی روبه رو 
است تالش دارد تا از این روند ایجاد شده به عنوان برگ برنده خود در 
انتخابات آینده بهره ببرد؛ اما رسانه ها و سیاستمداران اسراییلی نسبت 
به این رویکرد چندان خوش بین نیستند. یک رسانه صهیونیستی در 
گزارشی مدعی شد اجرای طرح پیاپی عادی سازی روابط اسراییل با 
اعراب نتوانسته است دستاوردی در زمینه ایجاد صلح  افزایش امنیتی 

ساکنان اسرائیل داشته باشد.
بر اســاس این نظر واقعیت های سیاسی که توســط ترامپ به وجود 
آمده نتوانسته تهدیدات استراتژیک اسراییل را رفع کند، صلح با مغرب 
یا امارات موجب رفع تهدید ایران نشده و بســیار بعید است بتواند بر 
رییس جمهور جدید آمریکا برای عدم بازگشــت به توافق هسته ای 
تاثیری داشته باشد، همچنان که این عادی سازی روابط نمی تواند به 
نزاع فلسطینی – اسراییلی که عامل اصلی دشمنی ملت های عربی با 

اسراییل است، پایان دهد.

معــاون سیاســی وزارت امور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایران که به منظور گفت وگــو بامقامات 
افغانســتان به کابل ســفر کــرده اســت، درباره 
اهداف ســفر خود به کابل هم گفت که سفر من به 
افغانستان در ادامه مذاکرات جامع راهبردی بین 
تهران و کابل است که به مرحله پایانی خود نزدیک 

شده است.
 این سند پنج قسمت دارد که چهار بخش آن قبال 
نهایی شــده و قســمت پنجم آن باقی مانده بود 
و آن یک قســمت هم در مذاکراتی کــه ما در چند 
نوبت داشــتیم، به مراحل آخر خود رسیده است. 
من خیلی امیدوار هستم که در جریان همین سفر 

بتوانیم آن را کامل کنیم و اگر نهایی شــود، ســند 
توسط رییسان جمهوری دو کشور امضا خواهد شد 
و چشم انداز درازمدت روابط دو کشور را مشخص 
می کند.»ســیدعباس عراقچی« درباره خواسته 
طالبان و آمریکا برای آزادی هفت هزار زندانی دیگر 
این گروه گفت: این موضوعاتی است که به دولت 

افغانستان مربوط می شود.
 ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران قصد دخالت 
در جزییات توافقاتی که صورت می گیرد و یا چگونه 
اجرا شود را نداریم اما به طور کلی از روند صلحی که 
توسط افغان ها و دولت افغانستان مدیریت شود، 
از آن حمایت می کنیم.عراقچی، درباره اهداف سفر 

خود به کابل هم گفت که سفر من به افغانستان در 
ادامه مذاکرات جامع راهبــردی بین تهران و کابل 
است که به مرحله پایانی خود نزدیک شده است. 
این سند پنج قســمت دارد که چهار بخش آن قبال 
نهایی شده و قسمت پنجم آن باقی مانده بود و آن 
یک قســمت هم در مذاکراتی که ما در چند نوبت 

داشتیم، به مراحل آخر خود رسیده است.

چرا »عراقچی« به افغانستان رفت؟

بیانیه نمایندگان:

ادبیات »اردوغان« غیرقابل پذیرش است
نمایندگان مجلس با صدور بیانیه ای در واکنش به اظهارات اخیر رییس جمهر ترکیه، آورده اند: ادبیات او بســیار تعجب انگیز و غیرپذیرفتنی است و شدیدا آن را 
محکوم می کنیم.در این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی از استان های شــمال غرب و سایر استان ها، ضمن محکومیت ادبیات تفرقه 
پراکنانه فوق و تاکید بر تمامیت ارضی، آبی و آسمان پاک کشور بزرگ ایران و آرمان های انقالب اسالمی و رهنمودهای ولی امر مسلمین حضرت آیت ا... امام 
ُکْم َفاْعُبُدوِن« همه مسلمانان یک امت هستند  ًة واِحَدًة َو َأَنا َربُّ ُتُکْم ُأمَّ خامنه ای )مدظله العالی( و اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۱ به حکم آیه »ِإنَّ هِذِه ُأمَّ
و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم تحقق بخشد. در ادامه این بیانیه آمده اســت: ادبیاتی که یادآور تحمیل داغی جانسوز بر پیکر سرزمین بزرگ ایران و جدایی 
تحمیلی و ناخواسته بخش مهمی از پاره تن ملت ایران بود. اشعاری که هم سراینده آن و هم خواننده آن همانا ایرانیان عزیز و داغدیده از فراق فوق هستند.همه 
با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، به صالبت ایران کهن، ز صالبت ایران جوان؛ و بار دیگر ضمن تاکید بر یکپارچگی ملت 
بافرهنگ و ریشه دار ایران اسالمی و هم نوا با ده ها هزار شهید و جانباز مدافع این مرز و بوم از خطه سرسبز و شهیدپرور آذربایجان فریاد سر می دهیم:»آذربایجان، 

از حضرت آیت ا... خامنه ای، انقالب و ایران جدا نمی شود.«

چهره روز

وز عکس ر

نشست رهبران 
اتحادیه اروپا

گــپ و گفــت رییــس بانک 
مرکــزی اروپــا بــا رییــس 
کمیســیون اروپــا در دومین 
روز از نشست رهبران اتحادیه 

اروپا در بروکسل بلژیک.

از سوی سرلشکر باقری صورت گرفت؛

اعطای نشان »درجه یک نصر« به خانواده شهید فخری زاده
رییس ستاد کل نیروهای مسلح نشان »درجه یک نصر« را به خانواده شهید فخری زاده اعطا کرد.

سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در منزل شهید فخری زاده، نشان 
درجه یک نصر را که مزین به امضای رهبر انقالب است به خانواده این شهید هسته ای کشور اهدا کرد.

نشان نصر  درجه یک، باالترین نشان در حوزه پشتیبانی رزم است.

لزوم توجه به افزایش بودجه دفاعی کشور 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده حتما 
باید به تقویت بودجه دفاعی کشور توجه شود.محمدمهدی مفتح با تاکید بر ضرورت توجه به تقویت 
بنیه دفاعی کشور،گفت: حرف همیشگی ما در مجلس آن است که بودجه دفاعی باید متناسب با 
شرایط کشور تنظیم شود.وی بیان کرد: شاخص تعیین بودجه دفاعی کشور معموال به این صورت 
است که بودجه دفاعی تقسیم بر GDP )تولید ناخالص داخلی( کشور می شود.سخنگوی کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در جریان بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید 
به تقویت بودجه دفاعی کشور توجه شود و الزم اســت بودجه دفاعی کشورمان را به نسبت بودجه 
دفاعی کشورهای همسایه جمهوری اسالمی ایران برســانیم.وی تاکید کرد: از سوی دیگر با توجه 

به شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم، الزم است که بخش دفاعی کشور از نظر بودجه تقویت شود.

اعالم برگزاری مجازی نشست کمیسیون مشترک برجام
نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارت امور خارجه های ایران 
و ۱+۴ )آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس( به ریاست »هلگا اشمید« دبیرکل سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه )2۶ آذر ماه( به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.سید 
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ریاست هیئت ایرانی در این نشست را بر عهده 
خواهد داشت.اتحادیه اروپا پیش از این از برگزاری این نشست خبر داده و دستورکار این نشست 
را تالش های جاری برای حفظ برجام و روش های موثر برای اجرای کامل این توافق از سوی همه 
طرفین و آمادگی تبادل نظر در سطح وزرا برشمرده بود.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه 
نیز ۱۷ آذر ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره برگزاری نشست وزرای خارجه ۱+۴ بیان کرد: 
کمیسیون مشترک برجام در حوزه مسائل فنی تنظیم شده و انجام خواهد شد و کمیسیون روتینی 
است و در صورت لزوم در سطح وزرا هم می تواند برگزار شــود. صحبت هایی بوده و باید دستورکار 

مشخص و پس از آن، این نشست می تواند در سطح وزرا در چهارچوب برجام برگزار شود.

رایزنی مشاور »ترامپ« برای تحریم های ایران
در ادامه گمانه زنی رسانه های رژیم صهیونیستی درباره سفر معاون رییس جمهور آمریکا به فلسطین 
اشغالی، یک روزنامه در رژیم صهیونیستی از سفر روز یکشنبه مشاور امنیت ملی کاخ سفید به تل آویو 
و قصد او برای رایزنی با بنیامین نتانیاهو درباره ایران خبر داد.، »یدیعوت آحارونوت« گزارش داد: 
»مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا یک هفته قبل از مراسم تحلیف 2۰ ژانویه )اول بهمن( 
جو بایدن رییس جمهور منتخب، به اسراییل سفر می کند«.این روزنامه صهیونیستی بدون اشاره 
دقیق به تاریخ ســفر نفر دوم دولت دونالد ترامپ به فلسطین اشــغالی از برگزاری این سفر یک 
هفته مانده به مراســم تحلیف رییس جمهور جدید در آمریکا خبر داد که با این اوصاف سفر پنس 
احتماال 2۴ دی انجام می شود.یدیعوت آحارونوت در بخش دیگری از گزارش یکشنبه خود به سفر 
»رابرت اوبراین« مشاور امنیت ملی کاخ سفید به فلسطین اشغالی و دیدار او با نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی پرداخت.

کافه سیاست

نایب رییس مجلس:

نطق نمایندگان نظر 
شخصی آنهاست؛ نظر 

مجلس نیست
نایب رییس مجلس شــورای اســالمی در 
واکنش به نطق یکی از نمایندگان گفت: نطق 
نمایندگان، نظر شخصی آنان است و به هیچ 
وجه این نطق ها نظر مجلس و نظام نیست.

ســید امیرحســین قاضی زاده هاشمی در 
واکنش به نطق میان دستور محمود احمدی 
بیغش،گفت: زمانی که مــا به دنبال دفاع از 
منافع ملی هستیم، نباید مباحثی را مطرح 
کنیم که باعث اختالف افکنی داخلی شــود.

وی بیان کرد: برادران و خواهران ما در خطه 
غیور آذربایجان، جزو اولین کسانی بودند که 
به مواضع رییس جمهور ترکیه واکنش نشان 
دادند.نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
افزود: همچنین نمایندگان آذربایجانی هم در 
تذکرات خود نسبت به این اقدام موضع گیری 
کردند و مجلــس بیانیــه ای را تنظیم کرده 
که به امضای بســیاری از نمایندگان رسیده 
اســت.قاضی زاده هاشــمی تاکید کرد: ما 
بایــد در اظهارنظرهای خــود جانب انصاف 
را رعایت کنیــم، بعضا انتقاداتــی به هیئت 
رییســه مجلس می شــود که در این زمینه 
اقدامی انجام نــداده، ما به ایــن انتقادات 
عادت کرده ایــم و از حق خود می گذریم.وی 
اظهار داشــت: تقاضای بنــده از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی آن است که برای 
دفاع از حقی، شرع و قانون را زیر پا نگذارند 
و امیــدوارم که دیگر شــاهد تکــرار چنین 
اظهارنظرهایی نباشیم. همچنین الزم است 
بگویم که نطق نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی، نظر شــخصی آنان است و به هیچ 

وجه این نطق ها نظر مجلس و نظام نیست.

یک رسانه صهیونیستی در گزارشی مدعی شد اجرای 
طرح پیاپی عادی سازی روابط اسراییل با اعراب 
نتوانسته است دستاوردی در زمینه ایجاد صلح  

افزایش امنیتی ساکنان اسرائیل داشته باشد

بین الملل
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مشارکت هنرمندان اصفهان در نمایشگاه مجازی 
صنایع دستی

۴۵ هنرمند صنایع دستی اصفهان برای شرکت در نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی اعالم آمادگی 
کردند.معاون صنایع دستی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان گفت: با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا، امسال برگزاری نمایشگاه صنایع دستی متفاوت تر 
از سال های گذشته مجازی برگزار می شود که این ابتکار گام مهمی برای ادامه حیات چرخه تولید و 
عرضه صنایع دستی اصیل ایرانی است.جعفر جعفرصالحی افزود: این تعداد صنعتگر وهنرمند صنایع 
دستی در سامانه الکترونیکی برای شرکت در نمایشگاه مجازی نام نویسی کرده اند.وی تاکید کرد: 
فعاالن و هنرمندان صنایع دستی استان در رشته های: مینا، پارچه قلمکار، احجام فلزی، خاتم، منبت، 
معرق چوب، گره چینی و کاشی کاری در این نمایشگاه مشارکت خواهند داشت.معاون صنایع دستی 
و هنر های سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: اگر چه 
شیوع بیماری کرونا بروز بحران های فراوانی در چرخه تولید و عرضه صنایع دستی به دنبال داشته ولی 
فرصتی مناسب برای توسعه فناوری های مدرن همچون: تجارت و بازاریابی الکترونیک و همچنین 

ارسال مرسوالت از طریق پست و استفاده از سیستم قدیمی فراهم کرده است.

کمبود نیروی کار کیفی در استان اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: اگرچه نیروی بیکار در استان زیاد است، 
اما متاسفانه نیروی تخصصی برای صنایع نداریم و آموزش ها در ارتباط با نیازهای صنایع ما داده 
نشده، بنابراین به دنبال آموزش در رسته های فنی و مهندسی هستیم.حسن قاضی عسگر ادامه 
داد: پیش از افتتاح پروژه آزادراه شرق اصفهان خودروهای سنگین و مسافرتی و حمل و نقل شهری 
ناچار به ورود به منطقه شهری اصفهان بود که موجب افزایش ترافیک و سوخت می شد، که با افتتاح 
دو فاز از این طرح در حال حاضر  مسیر اصفهان- تهران -شیراز به تهران -یزد کوتاه تر شد. وی، اما 
مشکل امروز اســتان را کمبود نیروی ماهر و نیمه ماهر برای صنایع دانست و گفت: اگرچه نیروی 
بیکار در استان زیاد است، اما متاسفانه نیروی تخصصی برای صنایع نداریم و آموزش ها در ارتباط با 
نیازهای صنایع ما داده نشده، بنابراین باید به دنبال آموزش در رسته های فنی و مهندسی هستیم.

قاضی عسگر تصریح کرد: در حال حاضر نیازمند حدود ۴۰۰۰ هزار نفر نیرو تخصصی هستیم درحالی 
که اکنون نیروی کیفی کار در استان نداریم، بنابراین صنایع و بخش های مختلف در شرق اصفهان 

باید مهارت آموزی را در رأس کار خود قرار دهند.

کاهش 40 درصدی خرید آجیل در اصفهان
دبیر اتحادیه خوار بار و آجیــل فروش اصفهان گفت: خرید آجیل و خشــکبار در اصفهان به میزان 
۴۰ درصد طی ۱۰ ماه اخیر کاهش داشته است.علیرضا حمصیان با بیان اینکه فروشندگان آجیل و 
خشکبار در بحران شــیوع کرونا و تعطیلی اصناف متضرر شدند، اظهار داشت: باید توجه داشت که 
بسیاری از این اصناف اجاره ای هســتند و در تامین هزینه های خود مانده اند.وی افزود: از سوی 
دیگر باید توجه داشت که در اصفهان طی ۱۰ ماه گذشــته و به ویژه شب یلدا با کاهش ۴۰ درصدی 
خرید آجیل و خشکبار رو به رو بوده ایم که بخشی از آن به کاهش قدرت خرید مردم و بخشی نیز به 
بحران کرونا و کم شــدن دورهمی های خانوادگی بر می گردد.دبیر اتحادیه خوار بار و آجیل فروش 
اصفهان همچنین به افزایــش بیش از ۵۰ درصدی قیمت برخی از آجیل و خشــکبار در اصفهان از 
شب یلدای سال گذشته تا شــب یلدای امســال خبر داد و گفت: این افزایش قیمت را بیشتر در 
محصوالت صادراتی به ویژه بادام، پسته و کشمش شاهد بوده ایم.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
در زمینه تامین آجیل در استان اصفهان با مشکلی رو به رو نیستیم، ابراز داشت: باید توجه داشت 
 که برخی از آجیل از شــب عید و یا سال گذشــته نیز هنوز در بازار موجود اســت و مشکلی در این

 زمینه نداریم.

درآمد مالیاتی اصفهان در بودجه ۱۴۰۰ سه هزار میلیارد تومان افزایش داشته است؛

جیب خالی، پز عالی!

با ارائه الیحــه بودجه از ســوی دولت به  مرضیه محب رسول
مجلس، انتقادات زیــادی در مورد نحوه 
بودجــه بندی و نوع نــگاه به تامین مالی آن از ســوی کارشناســان و 
نمایندگان مجلس مطرح شد. هر چند شــرایط ویژه کشور و عدم ارائه 
چشم انداز درست بخشی از دالیلی اســت که در هر صورت انتقادات و 
گالیه ها از دولت برای نحوه بودجه بندی را باقی می گذاشت؛ اما به نظر 
می رسد برخی از منابع تامین مالی بودجه به شدت غیر واقعی و بدون 
در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی نامناسب ناشی از رکود و تورم در نظر 

گرفته شده است. 
جدای از نفت که بحث فروش و یا عدم فروش آن برای تامین بودجه 
به شــکل جدی مطرح اســت، مالیات به عنوان دومین محل تامین 
درآمدهای دولت هم با افزایش های زیادی مواجه بوده است. دولت 
در الیحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش 
بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی 
تشکیل می دهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات 
بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بــر واردات و مالیات بر کاالها و 
خدمات می شود.در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار 
میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هــزار میلیارد تومان، مالیات بر 

ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان 
و مالیات بر کاالها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده 
است. مشخص نیست در شرایطی که بسیاری از اصناف برای سال آینده 
هم مطمئنا با رکود و کمبود درآمدها روبه رو هستند چطور قرار است این 
افزایش مالیاتی را تحمل کنند. از سوی دیگر میزان  بخشودگی  مالیاتی 
با توجه به شــرایط اضطراری کرونا هم قابل توجه خواهد بود. بنابراین 
انتظار می رود بخشی از مالیاتی ها مشمول بخشودگی های کرونایی 
شود و  باید تامین درآمدها از سایر بخش هایی تامین شود که مسلما 
فشار را بر دیگر بخش ها به خصوص صنعت و تولید وارد خواهد ساخت. 
اما همچنان دولت و نهادهای دولتــی معتقدند بودجه بندی در بخش 
درآمدها بسیار منطقی اســت از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه 
اصفهان اعالم کرد: درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ متناســب با شرایط 

تورمی پیش بینی شده است و پوشش منطقی بر درآمدها دارد.
نعمت ا... اکبری افزود: یکی از جنبه های مهم و منطقی بودجه ســال 
آینده، بخش مالیات هاســت که پوشــش مالیاتی متناســب با رشد 
درآمدها لحاظ شده و سهم هر استان در این سرفصل بر اساس برنامه 
پیش می رود.وی بیان کرد: امسال سهم درآمد مالیاتی استان اصفهان 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان بود که این فصل در سال آینده ۱۳ هزار میلیارد 

تومان است.وی، بودجه سال آینده کشــور را دارای نقاط امیدوارکننده 
و کارشناسی شده معرفی کرد و اظهار داشــت: دولت در پیشنهاد خود 
شــرایط تورمی و خاص امســال را مورد توجه قرار داده و برای جبران 
حقوق و دستمزد و هزینه های عمرانی پروژه های نیمه تمام نگاه ویژه ای 

داشته است.
به گفته رییس ســازمان برنامه و بودجه اصفهان، بــا توجه به کاهش 
قدرت خرید کارکنان اداری رشــد ۲۵ درصدی برای حقوق و دستمزد 
پیش بینی شده تا با این اقدام بخشــی از مشکالت امسال معیشتی 
کارمندان جبران شود و کارکنان استانی که امسال کمترین امکانات را 
داشتند در سال آینده به آن ها کمک شود.وی ادامه داد: ۷۰ هزار پروژه 
نیمه تمام در کشور وجود دارد که دولت در سرفصل عمرانی تکمیل آن ها 
به ویژه پروژه های دارای اولویت را مــورد توجه قرار داده و به دنبال آغاز 
طرح جدیدی به جز موارد ضروری نخواهد بود که این اتفاق یکی دیگر از 
ویژگی های بودجه سال ۱۴۰۰ است.درآمدهای مالیاتی اصفهان در حالی 
افزایش داشته است که بخش های زیادی از اصناف در اصفهان وابسته 
به گردشگری و صنایع دستی است که در این روزها شرایط بسیار بحرانی 
را  پیش رو دارند و مسلما در ســال آینده نیز توانایی پرداخت مالیات 

های ارزش افزوده را نخواهند داشت.

صنعت بانکداری در  حدیث زاهدی
تمــام دنیــا مانند 
بســیاری از بخش های دیگر تحت تاثیر شیوع 
ویروس کرونا قرار گرفته اســت. بنابراین، این 
صنعت نیز به اتخاذ سیاســت های جدید برای 
کاستن از تبعات شیوع این ویروس ملزم شده 
کــه  بانک قــرض الحســنه مهرایــران در این 
خصوص پیشتاز بوده و توانسته ریسک ابتال به 

کرونا را کاهش دهد.
در همین راســتا و به مناسبت سیزدهمین سال 
تاســيس بانك مهر ايــران  رضا اســفندیاری، 
مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
اصفهان در نشســت خبری مجازی خود  اظهار 
کرد: بانک قرض الحســنه مهر ایران سال ۸۶ با 
هدف گسترش ســنت قرض الحسنه و احیای 
بانکداری اسالمی تاسیس شــد و اکنون دارای 

۵۳۰ شعبه در سراسر کشور است.
اســفندیاری با اشــاره به بیماری کرونــا تاکید 
کرد : همه مشــتریان بانک مهر ایران می توانند 
از مجموعــه گســترده خدمــات غیرحضوری و 
نرم افزار همراه بانک مهریــران تمامی عملیات 
بانکی خود را انجام دهند و برای افتتاح حساب 
به کمک نرم افزار مهریران، بــه کمتر از ۱۰ دقیقه 
زمان نیاز دارند. بنابراین نه تنها در وقت و هزینه 
صرفه جویی می شود بلکه موجب حفظ آرامش 

ومراقب سالمتی نیز خواهد شد.
وی ادامــه داد : تمام مراحل افتتاح حســاب با 
اســتفاده از امن ترین روش ها و در سریع ترین 
حالت ممکن انجام می شــود. به عــالوه، کارت 
بانکی مشتری از طریق شرکت پست، به صورت 
رایگان در منزل به او تحویل داده خواهد شــد. 
دسترسی مشــتری به شماره حســاب، شماره 
کارت، رمز اول و رمــز دوم در اولین لحظه پس 
از افتتاح حســاب، بــه راحتــی در همراه بانک 
امکان پذیر اســت همچنین پرداخت اقســاط 
تســهیالت، انتقال وجه از طریق کارت به کارت، 
پایا و ســاتنا، اســتعالم و پرداخت قبوض آب، 
بــرق، تلفــن و …، خرید شــارژ ســیم کارت و 
اینترنت، سامانه فروش ســهام عدالت، احراز 
هویت در سجام، ارســال کارت هدیه مجازی و 
مدیریت چک و… از دیگر خدمــات و امکانات 
غیرحضوری بانک مهر ایران است که مشتریان 
می توانند با استفاده از آن بدون مراجعه به شعبه 

درخواست های بانکی خود را انجام دهند.

اســفندیاری با اعالم اینکه بیشترین شعبه های 
بانک مهر ایران در اســتان اصفهان است، گفت: 
منابع مالی این بانک در استان، معادل ۳۰ هزار 
میلیارد ریال اســت و به گونــه ای برنامه ریزی 
شده که منابع بانک فقط در داخل استان مصرف 

 شود تا همه هم استانی ها از آن منتفع شوند. 
وی به فعالیت ۳۲ شــعبه بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان اصفهان اشــاره کرد و ادامه 
داد: ۱۶ شــعبه در کالن شــهر اصفهان و ســایر 
شعبه ها در دیگر شهرستان های استان مستقر 

هستند.
 مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
اصفهــان در مورد میزان تســهیالت تصریح کرد 
: امســال بانک قرض الحســنه مهر ایران برای 
پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره تسهیالت در 
کشور هدف گذاری کرده که سهم استان اصفهان 

هشت درصد است.
اسفندیاری با اعالم رویکرد بانک به کارآفرینی، از 
آمادگی بانک مهر ایران برای پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه با حداکثر نرخ سود چهار درصد 
بــه مجموعه هــای کارآفرین خبــر داد و اذعان 
داشت : حدود ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در استان 
اصفهــان فعالیت مــی کنند و باتوجــه به اینکه 
اســتان رتبه دوم کشــوری را در این زمینه دارد، 
حمایت بانک مهر ایران از شــرکت های دانش 
بنیان تداوم خواهد داشــت. چنانچــه تاکنون 
به حدود ۵۰۰ شــرکت دانش بنیــان و فناور در 
اســتان اصفهان به منظور حمایت از کار آفرینی، 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده ایم.
این مقام مســئول در صحبت از آیین نامه  بانک 

مهر ایران در ســال جاری، گفت: براین اساس، 
کل وجوهی که برای جریمه دیرکرد اقساط و وام 
های معوقه اخذ می شــود، جهت امور خیریه در 
داخل استان هزینه خواهد شد. همچنین، برای 
کمک به برخی خیریه ها و خرید دســتگاه های 
اکســیژن ســاز در دوران همه گیــری بیماری 
کووید۱۹ در اســتان اصفهــان اقداماتی انجام 

شده است.
به گفتــه وی، تعامــالت این بانک بــا نهادهای 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی در دوران شــیوع 
ویروس کرونا برای تخصیص انواع تســهیالت 
قرض الحســنه به افراد نیازمند تحت پوشــش 
کمیته امداد و بهزیســتی و همچنین شتاب در 
ارائه خدمات بانکــی الکترونیکی صورت گرفته 

است.
اسفندیاری از همکاری ارزشمند خیران با بانک 
ابراز قدردانی کــرده و از آنها تقاضا کــرد تا برای 
پرداخت تســهیالت قرض الحسنه در جهت رفع 
مشــکالت نیازمندان، نذر منابع مالی بیشتری 

داشته باشند.
وی بــا اظهار اینکــه بانک مهر ایــران بانکداری 
خــرد انجــام می دهــد ،گفت:تفاهم نامه های 
متعددی با نهادهای مختلف انجام شد که شامل 
کمیته امداد امــام خمینــی)ره(، بنیاد برکت و 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی است. همچنین 
در چارچوب همکاری با ســازمان بهزیســتی و 
معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
نیز تسهیالت قابل توجهی پرداخت شد که همه 
این تسهیالت در قالب قرض الحسنه و با کارمزد 

حداکثر ۴ درصدی پرداخت شده است.

با خدمات غیرحضوری بانک مهر ایران، دیگر به شعبه مراجعه نکنید خبر روز

با توجه به کاهش قدرت خرید کارکنان اداری رشد ۲۵ 
درصدی برای حقوق و دستمزد پیش بینی شده تا با این 
اقدام بخشی از مشکالت امسال معیشتی کارمندان 

جبران شود 

پرداخت 31۷ فقره تسهیالت اشتغال در اردستان
از آغاز فعالیت بنیــاد برکت در اردســتان تاکنــون ۳۱۷ فقره تســهیالت کم بهره بــا اعتبار ۱۱۰ 
میلیارد ریال در صنوف مختلف پرداخت شــده اســت.فرماندار اردســتان با بیــان اینکه بنیاد 
برکت ســتاد اجرایی فرمــان امام خمینــی )ره( بــه منظور محرومیــت زدایی در روســتاها، 
تســهیالت اشــتغال زایی پرداخت می کند، افزود: هدف گــذاری بنیاد برکت در اردســتان۷۵۰ 
فقره تســهیالت به متقاضیان اســت.حمیدرضا تاملــی افزود: از ابتــدای فعالیــت این بنیاد 
تاکنون این تسهیالت برای اشــتغال زایی در مرحله نخست با اولویت روســتاها، در زمینه های 
دامداری، مشــاغل خدماتــی، صنایع دســتی و شــغل های دیگری که مناســب بــازار بوده، 
حمایت شــده اســت.وی در خصــوص وضعیت طرح های اشــتغال شهرســتان هــم گفت: 
برای اشــتغال در این شهرســتان مشــکل خاصــی نداریم و با افتتــاح تعــدادی از طرح های 
 صنعتی شهرســتان، تا شــش ماه آینده بیش از ۵۰۰ اشــتغال مســتقیم در اردســتان ایجاد 

خواهد شد.

 1000 تن قیر به راه های زیرسازی شده سمیرم
 اختصاص یافت

نماینده مردم ســمیرم در مجلس شــورای اســالمی گفت: ســهمیه قیر هزار تنی بــه راه های 
زیرسازی شــده و پل های در دســت احداث این شهرســتان اختصاص یافت.اصغر سلیمی به 
نشســت اخیر خود با معاون وزیر راه و شهرســازی اشــاره کرد و اظهارداشــت: عالوه بر راه ها و 
جاده ها، به روکش آســفالت برخی محورهای منطقــه  قیر اختصاص داده می شــود.به گفته 
وی، آســفالت برخی محورها همچون جاده ســمیرم به شــهر حنا یا در بخــش پادنای بزرگ و 
مســیرهای روســتاهای بیده، دیلی و خفر نیازمند روکش اســت.نماینده ســمیرم در مجلس 
شورای اسالمی به خرید یک دســتگاه بیل مکانیکی برای اداره راهداری و محل و نقل جاده ای 
این شهرستان اشاره و اضافه کرد : مقرر شد با دســتور معاون وزیر راه، این دستگاه ضروری، به 
فوریت برای شهرستان تامین شود.ســلیمی، اختصاص اعتبار برای راه های شهرستان همچون 
جاده بین اســتانی روســتای شــهید پادنا به دژکرد اقلید، روســتای خفر به دشــت بال و شهر 
 ونک به ســولگان از توابع شهرســتان بروجن را از دیگر موارد مطرح شــده در این نشست کاری 

برشمرد.

امام جمعه کاشان: 

یارانه ها به سوی توسعه صنایع هدایت شود
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان گفت: توزیع پول بین مردم )پرداخت یارانه( از گذشــته 
به صورت اشتباه آغاز شد و دولتمردان باید یارانه ها را به سوی توسعه صنایع خرد و کالن و ایجاد 
اشتغال هدایت کنند.آیت ا... عباسعلی سلیمانی پس از بازدید از مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل 
در جمع مدیران این شــرکت افزود: قرار نیست در جمهوری اســالمی ایران مردم تنبل بار آورده 
شوند، بلکه باید نیروی فعال برای اداره کشور تربیت شود.وی، سپرده گذاری در بانک ها را نادرست 
دانست و ادامه داد: سرمایه افراد متمول باید همواره در جامعه در گردش و فعال باشد تا با ایجاد 
اشتغال صدها و هزاران کارگر از آن ارتزاق کنند. امام جمعه کاشــان خاطر نشان کرد: برکت پولی 
که به عنوان سپرده در بانک ها گذاشته می شود فقط ســود دریافتی برای صاحب سپرده است؛ 
اما برکت سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی و تولیدی به هزاران کارگر می رسد.وی با بیان اینکه 
بخش عظیمی از بدبختی های کشور نبودن ســرمایه در گردش است، اظهار داشت: حیات کشور 
به تولید بستگی دارد و هرچند شــاید سود سرمایه در گردش کم باشــد ؛اما برگشت آن چندین 

برابر است.

کافه اقتصاد
س: ؟؟؟

عک

اخبار

 معاون بهبود تولیدات دامی
 جهاد کشاورزی اصفهان  :

 کشتار روزانه ۵00 تن 
مرغ در اصفهان

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهاد 
کشــاورزی اصفهان گفت: روزانه ۵۰۰ تن 
مرغ گوشتی در اســتان کشتار می شود و 
آرامش با توجه به تامین نهاده های دولتی 
طیور به بــازار مرغ باز می گردد.حســین 
ایراندوســت با بیان اینکــه طی یک ماه 
اخیر در بازار مرغ شرایط سختی را تجربه 
کردیم، اظهار داشت: کمبود تولید و کمبود 
جوجه ریزی طی اواسط آبان ماه تاکنون 
منجر به افزایش قیمت این محصول در 

بازار شد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهاد 
کشاورزی اصفهان افزود: در این شرایط 
مرغ زنده به قیمــت باالی ۲۰ هزار تومان 
و مرغ درب مغازه به قیمت باالی ۳۰ هزار 

تومان رسید.
وی گفت: در هفته جاری آمار کشــتار به 
هر شب ۵۰۰ تن کشــتار مرغ رسیده ایم، 
ضمن اینکه جوجــه ریزی نیــز در آبان 
ماه به صورت کامل دنبال شــده اســت.

ایراندوســت با بیان اینکه در حال حاضر 
در زمینه تامین مرغ در بازار با مشــکلی 
مواجه نیســتیم، ادامه داد: در ایامی هم 
که افزایش قیمت مرغ را داشتیم از نظر 
فراوانی ایــن محصول در بــازار اصفهان 
مشــکلی نبود و مــرغ منجمــد را توزیع 
کردیم اما قیمت باالتر از آنچه پیش بینی 
می شــد، بود.وی با بیان اینکــه از هفته 
گذشــته مصوب شده اســت ۵۰ درصد 
از مــرغ مرغداری ها با قیمــت مصوب 
تنظیــم بــازار از طریق شــبکه رهتاب به 
فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های 
منتخب در ســطح اســتان بــه فروش 
برســد، اضافه کرد: باید توجه داشت که 
تنظیم بــازار اصفهان قیمت مــرغ را ۲۲ 
هزار تومان مصــوب کرده اســت و باید 
 بر این قیمت مرغ در ســامانه رهتاب به

 فروش برسد.
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مدیرکل تعاون خبر داد:

ثبت نام ۱۴ هزار کارگر برای دریافت تسهیالت کرونایی در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری با بیان 
اینکه تاکنون ۱۴ هزار کارگر در استان برای دریافت تسهیالت کرونایی 
ثبت نــام کرده اند، گفت: از افــرادی که در حوزه گردشــگری و ورزش 
فعالیت دارند و تاکنون در ســامانه برای دریافت تســهیالت ثبت نام 
نکرده اند تقاضا می شود در ســامانه مربوطه ثبت نام کرده تا در موعد 

مقرر تسهیالت را دریافت کنند.
ســید حفیظ ا… فاضلی با بیان اینکه در ایام کرونا بسیاری از مشاغل 
دچار خسارت شده و نیروی کار خود را از دست داده اند، اظهار کرد: این 
مســئله به خصوص در حوزه صنوف گردشگری و امور خدماتی بیشتر 
به چشــم می خورد و ادامه دار شدن کرونا مشــکالتی را برای کارفرما 
و صنف مربوطه ایجاد کرده اســت.وی با بیان اینکــه اعتباراتی برای 
تسهیالت کرونایی برای ۱۴ رســته اختصاص پیدا کرده است، افزود: 
۲۵ هزار نفر برای دریافت تسهیالت کرونایی در استان شناسایی شده 

که از این تعداد ۱۴ هزار نفر ثبت نام کرده اند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری مجموع 
مبلغ مورد نیاز تســهیالت کرونایی را ۱۵۰ میلیــارد تومان عنوان کرد و 
ادامه داد: از این مقدار ۹۵ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است. 

فاضلی با بیان اینکه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان دیگر قرار است در اختیار 
متقاضیان دریافت تســهیالت قرار بگیرد، تاکید کرد: از افرادی که در 
حوزه گردشــگری و ورزش فعالیت دارند و تاکنون در ســامانه برای 
دریافت تسهیالت ثبت نام نکرده اند تقاضا می شود در سامانه مربوطه 

ثبت نام کرده تا در موعد مقرر تسهیالت را دریافت کنند.
وی بیان کرد: دولت تاکید کرده است که در حوزه آب، برق، گاز و بیمه 
اجتماعی با بنگاه های اقتصادی همکاری شده و سخت گیری صورت 
نگیرد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه ۲۲ هزار کارگر فصلی در اســتان وجــود دارد، گفت: از این 
تعداد ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر بیمه شده اند.فاضلی به افرادی که تاکنون برای 
دریافت بسته معیشتی ثبت نام نکرده اند، توصیه کرد که این امر را به 
واپسین ساعات موکول نکنند و ادامه داد: مطالبه ما افزایش سهمیه 
ثبت نام کارگران فصلی و ساختمانی برای دریافت بیمه بیکاری است 
و پیش بینی می شود که این رقم در اســتان به ۱۵ هزار نفر برسد.وی 
تعداد بیکاران استان را در سال ۹۵، ۶۵ هزار بیکار عنوان و اضافه کرد: 

این رقم در اواخر سال ۹۸ به ۴۸ هزار نفر رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 

اینکه در سال گذشته نرخ بیکاری استان ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرده 
است، افزود: سقف در نظر گرفته شده برای استان ۲.۵ درصد بوده که 
این رقم نشان از همکاری دســتگاه های اجرایی استان برای کاهش 
نرخ بیکاری دارد.فاضلی با بیان اینکه در ســال گذشته ۱۲ هزار شغل 
در استان ایجاد شده است، اظهار کرد: این استان توانست پیش بینی 

خود در خصوص ایجاد اشتغال را به صورت ۱۰۰ درصد تحقق بخشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری با خطاب 
به بیشتر افراد تحصیل کرده، گفت: بسیاری از این افراد شغل مناسب 
را تنها در پشت میز نشستن تصور می کنند، مسئله مهم کسب نکردن 
مهارت هــای کارآفرینی اســت،در حالی که خالقیــت، ایده پردازی و 

افزایش کیفیت کار بسیار مهم است.
فاضلی با تقدیر از اقدامات جهاد دانشگاهی در راستای توسعه مشاغل 
خانگی، توضیح داد: انتظار داریم که افــراد جویای کار از آموزش های 
جهاد دانشــگاهی استفاده کنند، تا ســرمایه ها و پتانسیل ها از بالقوه 
به بالفعل تبدیل شوند.وی در پایان خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی 
می توانند از منازل شــروع شــده، به تولید انبوه رســیده و اشتغال و 

پایداری را رقم بزنند.

برق به روستای منصورآباد شهرستان کوهرنگ رسید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای اجرای طرح برق رسانی به 
روستاهای کشور و محرومیت زدایی، روستای منصورآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ 
از طریق اتصال به شبکه سراسری برق دار شــد.مجید فرهزاد با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه 
دو میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده است، افزود: این روســتا با احداث ۴۰۰ متر شبکه فشار ضعیف، 
نصب یک ترانســفورماتور ۵۰ کیلووات و احداث ۱۰۰ متر شبکه فشار متوســط از نعمت برق برخوردار 
شده است.فرهزاد در ادامه گفت: با توجه به اینکه برق رسانی به روستاهای دور افتاده از اولویت های 
کاری این شرکت اســت و در سال جاری چهار روستای سربیشــه، نازی، چشمه قاسم و منصورآباد 
در شهرستان کوهرنگ برق دار شد.گفتنی است، روســتای منصور آباد در ۱۲ کیلومتری چلگرد مرکز 

شهرستان کوهرنگ قرار دارد و دارای شش خانوار جمعیت است.

 کماندار چهارمحال و بختیاری مجوز مربیگری بین المللی
 را دریافت کرد

رییس هیئت تیراندازی با کمان چهارمحال و بختیاری گفت: مهرداد نادری به عنوان یکی از از ورزشکاران 
و مربیان رشته تیراندازی با کمان توانست دوره مربیگری بین المللی درجه ۲ فدراسیون جهانی تیراندازی 
با کمان را از طریق آنالین کسب کند.احمد رییســی تاکید کرد: این دوره قرار بود در شهر لوزان سوئیس 
به صورت حضوری برگزار شود، اما به دلیل قرنطینه و شیوع ویروس کرونا، از طریق آنالین برگزار شد و 
در این دوره ۱۸ نفر از مربی های کشورهای سوئیس، سوئد، اسلوونی و نروژ شرکت داشتند که مهرداد 
نادری به عنوان تنها شرکت کننده از ایران در این دوره حضور داشت.وی یادآور شد: نادری، نخستین مربی 
چهارمحال و بختیاری اســت که مدرک مربیگری درجه ۲ بین المللی را کسب می کند و این ورزشکار 
و مربی رشــته تیراندازی با کمان چهارمحال و بختیاری متولد ۱۳۷۱ است.رییس هیئت تیراندازی با 
کمان چهارمحال و بختیاری همچنین گفت: شیوع ویروس کرونا و همزمانی آن با افزایش قیمت دالر 
،خسارت های جبران ناپذیری به این ورزش وارد شد و باعث شده در ۱۱ ماه اخیر، ورزشکار جدیدی در 
رشته تیراندازی با کمان در استان جذب نشود.رییسی تاکید کرد: در پایان رتبه بندی هیئت های استانی 
در سال گذشته با اعالم رسمی فدراسیون، چهارمحال و بختیاری در رتبه و جایگاه دوم کشوری قرار گرفت.

.

آخرین سکانس مستند سردار شهید »محمدعلی 
شاهمرادی« در لردگان فیلمبرداری شد

سیدصفی ا... حسینی، کارگردان مستند سردار شهید محمدعلی شــاهمرادی گفت: تصویر برداری 
سکانس والفجر ۴ و پایان پروژه فیلم مستند داستانی سردار شهید محمد علی شاهمرادی در  بخش 
فالرد از توابع شهرستان لردگان به پایان رسید.حسینی افزود: این فیلم مستند بلند ۹۰ دقیقه ای در 
قالب ۴۰ سکانس و با حضور ۲۰۰ نفر عوامل صحنه و پشت صحنه طی سی شبانه روز  در استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری تصویر برداری شد. وی خاطرنشان کرد: مستند داستانی سردار  شهید 
شاهمرادی بر اساس روایت مصاحبه شوندگان، شــامل: خانواده، دوستان، همرزمان و فرماندهان 
دفاع مقدس بازسازی شــده است و سکانس والفجر ۴ با حمایت ســرهنگ پاسدار عباس رحیمی 
فرمانده سپاه شهرســتان لردگان، حمید اکبری و  عباس الماســی فرماندهان گردان امام حسین 
علیه السالم  لردگان و فالرد، فرماندهی و جانشــین حوزه ی مقاومت بسیج امام حسین )ع(، علی 
کمالی فرمانده حوزه بســیج دانش آموزی شــهید مطهری بخش فالرد و همکاری و همراهی خوب 
دکتر محسن محمودی مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان و سامان سبزواری  روابط عمومی این 
شرکت، آیت قربانی ریاســت آموزش و پرورش و  مجتبی منصوریان معاون پشتیبانی اداره آموزش 
وپرورش فالرد و  بســیجیان عزیز بخش فالرد در منطقه کوهستانی روســتای رستم بک، به تصویر 

کشیده شد.

با مسئولان

از افرادی که در حوزه گردشگری و ورزش فعالیت دارند 
و تاکنون در سامانه برای دریافت تسهیالت ثبت نام 
نکرده اند تقاضا می شود در سامانه مربوطه ثبت نام 

کرده تا در موعد مقرر تسهیالت را دریافت کنند

بام ایران

مفاد آراء
9/90 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی منطقــه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشخاص نســبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.

آرای اصالحی
1- رای اصالحی شماره 15574-1399/06/27 هیأت سوم باتوجه به مفاد 
گزارش کارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد 
راي صادره بدین شرح اصالح مي گردد: شــماره پالک فرعی 4885 فرعی 
صحیح می باشد که در رای شماره 4625-1399/03/29 هیات سوم آقاي 
حیدر رضائي برزاني به شناســنامه شماره 46 کدملي 1290083746 صادره 
اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 171.97 
مترمربع پالک شــماره فرعي از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حیدر رضایی برزانی بموجب ص 

517 دفتر 436 تأئید امده است
2- رای اصالحی شماره 14932-1399/06/22 هیأت دوم باتوجه به مفاد 
گزارش کارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد 
راي صادره بدین شرح اصالح مي گردد: ششدانگ یک باب ساختمان مغازه 

به مساحت 29.14 متر مربع مجزی شــده از پالک 561/17 بخش 14 که 
 سهم مشاعی آن معادل 0.552 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  پالک مزبور

 می باشد . با حدود زیر شماال بطول 4.09 متر دیوار به دیوار پالک 1843/17، 
 شــرقا بطول  7.35 متر دیواریست مشــترک با پالک 561/17 باقیمانده ،
 جنوبا بطول 3.75 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان غربا بطول 7.61 
متر دیواریست مشترک با مغازه پالک 561/17 باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد.

که در رای شــماره 1028-1399/02/27 هیات دوم آقاي منصور شیرواني 
 رناني به شناســنامه شــماره 144 کدملي 1289997934 صادره اصفهان 
 فرزنــد محمد علي در  ششــدانگ یک باب ســاختمان مغازه به مســاحت
 28.07 مترمربــع قســمتی از پــالک شــماره 561 فرعــی از 17 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان   را تایید  و 
 رأي خــود را با حدود ذیــل صادرمي نماید . بــا توجه به اینکه قســمتی از
 پالک 561/17 مجهول می باشــد طبق ماده 13 قانون نســبت به پذیرش 

 ثبت اقدام شــود .شــمااًل: بطول 3.90 متر دیوار به دیوار پالک 1843/17 
 شرقًا: بطول 7.21 متر دیواریست مشترک با مغازه شماره 561/17 باقیمانده  
جنوبًا: بطول 3.75 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان ابوذرغربًا: بطول 
7.48 متر دیواریست مشــترک با مغازه شــماره 561/17 باقیمانده  حقوق 

ارتفاقی ندارد امده است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/10/09

م الف: 1060452 ابوالفضل شهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اسناد 
وامالک غرب اصفهان

  اولین جلســه شورای راهبری توســعه مدیریت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و در سال 
جهش تولید در محل ســالن جلسات طبقه سوم 

مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد برگزار شد.
بهنام محمدی، معاون توسعه  مدیریت و منابع اداره 
کل و دبیر جلســه گفت : با حضور ابراهیم شریفی، 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ، اسماعیل ریاحی 
معاون محترم توســعه مدیریت و منابع ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی اســتان، معــاون محترم 
توســعه مدیریت و منابع، معاون فرهنگی، رســانه 
و مطبوعات، مشــاور مدیر کل، مســئول حراست 
اداره کل، کارشــناس طــرح و برنامه، کارشــناس 
مدیریت عملکــرد، رییس  امــور اداری مالی اداره 
کل ، کارشــناس و فنــاوری اطالعات، کارشــناس 
محترم بودجــه، اولین جلســه شــورای راهبری 
توســعه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 استان در محل سالن جلسات طبقه سوم اداره کل
 برگزار شد.محمدی افزود : پس از تالوت قرآن کریم، 
مشاور مدیر کل ضمن تسلیت شهادت شهید دکتر 
محسن فخری زاده به تبیین نحوه شهادت این شهید 

واال مقام پرداخت.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان در این نشســت گفت : یکی از بهترین راه ها 
برای تفویض اختیار تقویت انجمن های شهرستان 

هاست.
ســپس معاون توســعه مدیریت و منابع اداره کل 
ضمن خوش آمدگویی به اعضای حاضر در جلســه 
دستور کار جلسه )بررســی وظایف قابل واگذاری 
استانی به شهرســتان های تابعه و بررسی حقوق 
شــهروندی در نظام اداری( را مطرح کرد.پس از آن 
مدیر کل و معاون فرهنگی، مطبوعات و رســانه به 
 تشریح وظایف قابل واگذاری این اداره کل به ادارات 

شهرستانی پرداختند.

مدیر ســتاد هماهنگی کانون هــای فرهنگی هنری 
مســاجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اعضای 
کانون های فرهنگــی هنری مســاجد چهارمحال و 
بختیاری با برگزاری دوره های آموزشــی آمادگی خود 
را با ثبت نــام در چهاردهمين دوره مســابقات قرآنی 
»مدهامتان« اعالم کــرده اند.»محمدرضا مظاهری« 
ادامه داد: بیــش از یکصد نفر از اعضــای کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد تاکنون در چهاردهمین دوره 

مسابقات قرآنی مدهامتان چهارمحال و بختیاری به 
صورت مجازی شرکت کرده اند و نفر برتر استان در هر 
رشته به مرحله کشــوری راه می یابد.مظاهری بابیان 
اینکه مســابقات قرآنی مدهامتان امسال با توجه به 
شیوع ویروس کرونا به صورت غیر حضوری و مجازی 
برگزار می شــود، افزود: اعضای کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد با بارگذاری اثر در ســامانه بچه های 
مسجد bachehayemasjed.ir در دو مرحله استانی 
و کشوری شــرکت می کنند.وی ابراز کرد: مهلت ثبت 
نام و بارگذاری در سامانه آثار تا تاریخ ۳۰ آذر ماه جاری 
است و الزم است اعضای کانون های فرهنگی هنری 
مساجد تصویر کارت ملی و شناسنامه خود را در پروفایل 

سامانه بارگذاری کند.مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: با توجه به شیوع بیماری کرونا اجرا و ضبط اثر در 
منزل بالمانع است ولی در شرایط عادی، اجرا و ضبط 
در فضای مســجد، دارای اولویت و امتیاز بیشــتری 
است.مظاهری ابراز کرد: افرادی که در مرحله کشوری 
مســابقات مدهامتان، ســازمان اوقاف و امورخیریه، 
آموزش و پرورش، بسیج، معاونت قرآن و عترت و ... 
طی سال های ۹۶ تا ۹۸ رتبه های اول تا سوم، ممتاز، 
عالی و شایسته تقدیر را کسب کرده اند و افرادی که در 
مرحله استانی مسابقات مذکور رتبه اول را کسب کرده 

باشند نمی توانند در این مسابقات شرکت کنند.

برگزاری نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 

استقبال گسترده کانون های فهما از چهاردهمين دوره 
مسابقات قرآنی »مدهامتان«

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

اجرای چهارخطه شهرکرد به شلمزار، معطل آزادسازی اراضی است
 مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارخطه شهرکرد به شلمزار هم اینک از پیشرفت خوبی برخوردار شده است، اما در قطعه دوم این مسیر با مشکل 
آزادسازی اراضی کشاورزی مواجه هستیم.حسینعلی مقصودی افزود: چهار خطه شهرکرد به شلمزار در ۲ قطعه در حال اجرا است که قطعه نخست از پیشرفت بین ۱۵ 
تا ۲۰ درصدی و قطعه دوم از پیشرفت ۳۰ درصدی برخوردار شده است.وی طول قطعه نخست این محور از سه راهی خوزستان تا را سه راهی شمس آباد را ۱۴ کیلومتر 
اعالم کرد و گفت: برای اجرای این قطعه ۴۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده و عملیات اجرایی آن از مردادماه امسال آغاز شده است.مقصودی تصریح کرد: 
در این قطعه بسیاری از پل ها و آبراهه های مسیر خاکبرداری شده و پیمانکار در حال فعالیت است. مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در ادامه به قطعه 
دوم این مسیر از سه راهی شمس آباد تا سه راهی امیرآباد اشاره کرد و گفت: در این قطعه پیمانکار تغییر کرده و پیمانکار جدید آغاز به کار کرده و در حال حاضر از ۳۰ 
درصد پیشرفت برخوردار شده است.مقصودی ادامه داد: هفت کیلومتر از این قطعه ۱۳ کیلومتری در محدوده اراضی کشاورزی قرار دارد و تاکنون بسیاری از صاحبان 

این اراضی با آزادسازی آن موافقت نکرده اند که چنانچه این معارضات برطرف شود می توان روند اجرای طرح را با پیشرفت بهتری پیگیری کرد. 

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مبارزه با مواد مخدر، مهم ترین موضوع چهارمحال و بختیاری است
استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری که در سالن شهید مردانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه 
های عضو این شورا به طور هماهنگ و مستمر به موضوعات مبارزه با مواد مخدر بپردازند. »اقبال عباسی« برنامه ریزی منسجم و هدفمند در مبارزه با مواد مخدر 
را مهم خواند و افزود: مبارزه با مواد مخدر مهم ترین موضوع استان است زیرا ساالنه هزینه های زیادی برای مدیریت این مسئله بر دستگاه های مختلف تحمیل 
می شود.وی بر برخورد قاطع با توزیع کنندگان مواد مخدر در استان به ویژه در منطقه ۳۲ شهرکرد تاکید و اظهار کرد: باید شاهد برخوردهای محسوس در این منطقه 
باشیم تا حوادثی مانند شهادت مامور نیروی انتظامی تکرار نشود.عباسی با اشاره به مشکالت زیرساختی در این منطقه، تصریح کرد: شهرداری شهرکرد، شرکت 
آب و فاضالب، مرکز بهداشت و شرکت گاز باید مشکالت زیرساختی و اصالح وضعیت این منطقه را بررسی کرده و اقدام کنند.استاندار چهارمحال و بختیاری بابیان 
اینکه ارائه طرح های فرهنگی برای مناطق آلوده به مواد مخدر و زندانیان نیز باید در دستور کار مجموعه های ذی ربط باشد، خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، تبلیغات اسالمی و سازمان فنی و حرفه ای باید چنین برنامه هایی را تدوین و عملی کنند.
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معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان:

امتحانات دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می شود
معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: امتحانــات دی ماه به صورت 
غیرحضوری در همه مقاطع برگزار می شــود و همه مدارس برنامه امتحانی آن را در روزهای اخیر به 
دانش آموزان می دهند.محمدرضا ناظم زاده ، اظهار کرد: بر اساس هماهنگی ها، ستاد مقابله با کرونای 
اســتان اجازه برگزاری امتحانات دی ماه به صورت حضوری را به آموزش و پرورش نداد.وی افزود: 
امتحانات دی ماه به صورت غیرحضوری در همه مقاطع برگزار می شود و همه مدارس برنامه امتحانی 
آن را در روزهای اخیر به دانش آموزان می دهند.معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان در خصوص امتحانات پایه های نهم و دوازدهم، گفت: امتحانــات این دو پایه تحصیلی در 
دی ماه غیرحضوری است؛ اما در خردادماه امتحانات این دو مقطع حضوری خواهد بود.وی تصریح 
کرد: سال های گذشته در ایام امتحانات معموال برپایی کالس ها دو هفته تعطیل بود و تنها به موضوع 
برگزاری امتحانات پرداخته می شد که این امر امسال هم برقرار است و مدارس می توانند برای تعطیلی 

کالس های مجازی به مدت دو هفته درخواست مجوز بدهند تا به برگزاری امتحانات بپردازند.

رییس آموزش و پرورش استان خبرداد:

بهره مندی مدارس استثنایی اصفهان از آموزش مجازی
رییس آموزش و پرورش استان اصفهان از بهره مند شــدن تمامی مدارس استثنایی سطح شهر 
اصفهان از سیستم آموزش مجازی خبرداد. محمد اعتدادی اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و تصمیمات دستگاه های اجرایی کشور مبنی بر مجازی شدن کالس های درس دانش آموزان 
خوشبختانه با همکاری همین دستگاه های اجرایی توانستیم بیش از 7 هزار مدرسه ویژه دانش 
آموزان استثنایی سطح شهر اصفهان را مجهز به سیستم آموزش مجازی کنیم. وی افزود: همچنین 
در راستای موافقت نکردن ستاد مقابله با ویروس کرونای استان اصفهان با حضوری شدن امتحانات 
بسترهای الزم برای اجرای امتحانات مجازی دانش آموزان استثنایی فراهم است.رییس آموزش 
و پرورش استان اصفهان تاکید کرد:عالوه بر مجهز کردن سیستم آموزش مجازی در این مدارس در 
یک اقدام خیرخواهانه به بیش از 5 هزار دانش آموز استثنایی سیم کارت اینترنت رایگان ارائه شد. 
اعتدادی گفت:100 میلیون تومان اعتبار برای جلوگیری از مشکالت غیر منتظره در آموزش مجازی 
این نوع مدارس شهر اصفهان بودجه در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد:در تالش هستیم تا هرچه 

سریع تر به مشکالت آموزش مجازی شهرستان های کم برخور دار استان اصفهان رسیدگی کنیم.

مسمومیت 14 نفر با گاز مونوکسید کربن در اصفهان؛

 معضلی که جدی گرفته نمی شود
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: از روز پنجشــنبه 20 آذر ماه تا به امروز 
فوریت های پزشکی استان اصفهان به 14 مسموم ناشی از مونوکسید کربن خدمات رسانی کردند. 
غفور راستین با اشاره به مسمومیت ناشی از مونوکسید کربن اظهار داشت: ساعت 1۸ روز پنجشنبه 
20 آذر ماه جاری در تماسی با اتاق فرمان 115 شهر اصفهان گزارشی از یک مورد مسمومیت با co در 
منزلی واقع در فلکه احمدآباد، خیابان ولی عصر )عج( اعالم شــد، به سرعت یک واحد امدادی به 
محل حادثه اعزام شد و فرد مسموم را که مردی 2۸ ساله بود پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به 
بیمارستان خورشید اصفهان منتقل کرد؛ علت این حادثه انتشار گاز منوکسیدکربن به دلیل اشکال 
در لوله بخاری بوده است.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان افزود: در همان تاریخ 
نیز موردی دیگر از مســمومیت با منوکســیدکربن در منزلی واقع در خیابان فارابی سپاهان شهر 
اصفهان رخ داد که بالفاصله 2 واحد امدادی بر بالین مصدومان حاضر شــدند و آن ها را که ۳ زن و 
یک نوزاد دختر 7 روزه بود پس از ارائه خدمات فوریت های پزشکی به بیمارستان خانواده اصفهان 

منتقل کردند. 

با نزدیک شدن به شب یلدا سناریوهای مختلفی برای جلوگیری از تجمعات مطرح شده است؛

آماده باش مسئوالن برای یلدا

یلدا، تازه ترین نگرانی مســئوالن کشور در  پریسا سعادت
شــرایط کرونایی اســت. از ابتدای شروع 
کرونا در اسفند ماه پارسال تقریبا همواره مسئوالن بهداشتی کشور نگرانی 
و دغدغه ای برای جلوگیری از تجمعات مناسبتی داشته اند. عید نوروز، 
شب های احیا ،مراسم تاسوعا و عاشورا و حاال یلدا دغدغه تازه ای است 
که مسئوالن کشوری و استانی تالش دارند تا با اجرای محدودیت های 
بیشتری امکان تجمع را در آن از بین ببرند. امسال در حالی به استقبال 
یلدا می رویم که هنوز آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در اصفهان به شدت 
باالست، هر چند سرعت رشد مرگ و میر و بستری ها با اعمال قرنطینه 
در هفته های اخیر کمتر شد؛ اما هنوز کاهشــی در میزان ابتال مشاهده 
نشده است. بنابر این یلدا امسال نمی تواند بهانه ای برای دور همی های 
خانوادگی باشد به خصوص آنکه بنا به تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه 
علوم پزشکی، دورهمی های کوچک، مهم ترین عامل در انتقال و شیوع 
بیماری کووید 1۹ شناخته شده به طوری که سهم انتقال این ویروس از 
این طریق ۸۳ درصد ذکر شــده اســت.بنا بر این شــرکت در جمع ها و 
دورهمی های خانوادگی که ســالمندان و افراد پرخطر نیز حضور دارند، 
می تواند به ابتالی آنان منتج شود و این در حالیست که بیشتر فوتی های 
ناشی از ویروس کرونا در سنین باال صورت می گیرد و 70 درصد از مرگ و 

میرها در افراد باالی ۶0 ســال رخ داده است.بر اساس اعالم  سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اگر برخی خانواده ها بر برگزاری مراسم یلدا 
به صورت شب نشینی و دورهمی اصرار داشته باشند وضع سالمت جامعه 
به دلیل وجود ویروس کرونا بسیار شــکننده خواهد شد.آرش نجیمی 
افزود: از شهریور به بعد 50 درصد انتقال های ویروس کووید 1۹ از طریق 
شب نشــینی ها و رفت و آمدهای خانوادگی صورت گرفته که رقم بسیار 
باالیی است.در اصفهان زمزمه های تعطیلی دو روز شنبه و یکشنبه شنیده 
می شود عالوه بر این احتمال اعمال محدودیت های بیشتر منع تردد هم 
جدی تر شده است. در همین زمینه سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا 
در اصفهان به شهروندان توصیه کرد با توجه به تمام تالش اعضای ستاد 
و شبکه بهداشت و درمان استان برای پیشگیری و کنترل شیوع بیماری 
کووید 1۹، از هرگونه برنامه ریزی برای دورهمی های یلدا پرهیز کنند، زیرا 
عواقب خطرناکی می تواند به همراه داشــته باشد.وی، وضعیت کنونی 
استان را به لحاظ قرار گرفتن 21 شهرســتان در وضعیت نارنجی و یک 
شهرستان در وضعیت قرمز مطلوب ندانست و توصیه کرد که هشدارهای 
کرونایی جدی گرفته شود و برای یک شب، شادی خانواده را به غم تبدیل 
نکنند.وی تاکید کرد: همه باید در قبال هم احســاس مسئولیت کنند و 
تالش ها به صورت عمومی برای ممانعت از به خطر افتادن جان هم نوعان 

صورت گیرد.غالمی تصریح کرد: بر این اساس محدودیت های کرونایی 
همچنان در 22 شهرستان استان پابرجاست و برای هفته های آینده نیز 
تصمیم گیری خواهد شد. سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: 
پیشنهاد ممنوعیت تردد شهری در شب یلدا از ساعت 1۹ به ستاد ملی ارائه 
شده است که به احتمال قوی عملیاتی می شود.حجت ا... غالمی با اشاره 
به اینکه سه هفته از اعمال محدودیت های هوشــمند مقابله با کرونا در 
اصفهان می گذرد، اظهار داشت: متناسب با اعمال محدودیت های پنجگانه 
و تغییر وضعیت رنگ بندی نســبت به بیماری کرونا، شهرهای استان 
اصفهان به ســمت نارنجی ســوق پیدا کرد.وی افزود: بــا اعمال طرح 
محدودیت هوشمند در اصفهان، تعداد شهرهای قرمز استان اصفهان به 
چهار شــهر کاهش یافت.وی با تاکید بر اینکه اعمــال محدودیت های 
هوشمند مقابله با کرونا باید به زرد شدن شهرستان های اصفهان منجر 
شود، گفت: برای کاهش شــیوع بیماری در شهرهای قرمز الزم است که 
محدودیت های هوشمند تداوم پیدا کند.غالمی، تردد برون شهری را از 
ابتدای آذرماه با 27 درصد کاهش اعالم کرد و افزود: کاهش حجم تردد 
شهری در شهرهای استان اصفهان بین 1۹ تا ۳0 درصد متغیر بود که در این 
 میان کالن شــهر اصفهــان بــا کمترین میــزان کاهش تردد شــهری

 روبه رو بوده است.

مدیرکل ســازمان انتقال خون اســتان اصفهان از 
وضعیت مطلــوب ذخیره خونی اســتان خبر داد و 
گفت: با توجه به نیاز روزانه مراکز درمانی و بیماران 
نیازمند به خون و فرآورده های آن اهدای مستمر و 
تدریجی خون می تواند ایــن ذخیره خونی را حفظ 
کند.مجید زینلی ، با اشاره به وضعیت ذخیره خونی 
اســتان اظهار داشــت: به علت اطالع رسانی های 
انجام شــده مبنی بر کاهش ذخیره خونی استان 
در هفته های اخیر خوشبختانه میزان اهدا کنندگان 
افزایش یافته اســت.وی افــزود: در حال حاضر 

وضعیت ذخیره خونی استان در حالت مطلوب قرار 
دارد و مشکل خاصی وجود ندارد.مدیرکل سازمان 
انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر وضعیت ذخایر خونی استان مناسب است، 
گفت: این وضعیت مناســب به این معنا نیست که 
دیگر به خون و فرآورده هــای آن نیاز نداریم چرا که 
مصرف خون روزانه است و از آن طرف اهدای خون 
نیز باید مستمر باشد تا بتواند جوابگوی مرکز درمانی 
و بیماران نیازمند به خون باشــد.وی ادامه داد: از 
شهروندان درخواست می کنیم به صورت مستمر و 
تدریجی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند و اینکه 
در یک روز خاص تعداد زیادی مراجعه کنند مناسب 
ســازمان انتقال خون نیســت.زینلی تصریح کرد: 
تقریبا روزانه به 400 واحد خون برای رفع نیاز مراکز 

درمانی و بیماران نیازمند به خون نیاز داریم، بنابراین 
اهدای مستمر و تدریجی می تواند مفید باشد.وی 
با اشــاره به آمار ۸ ماهه ســال جاری اهدای خون 
اظهار داشــت: در این بازه زمانی 105 هزار نفر برای 
اهدای خون به مراکز انتقال خون اســتان اصفهان 
مراجعه کردند کــه از این تعداد  ۸4 هــزار موفق به 
اهدای خون شــدند.مدیرکل انتقال خون اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: از اردیبهشت ماه تاکنون 
1100 واحد پالسما اهدا شــده و با توجه به افزایش 
بیماران کوویدی نیاز به پالســما نیز روند افزایشی 
پیدا می کند بنابراین از بهبــود یافتگان کرونا واجد 
شرایط درخواســت می شود به شــکرانه بازگشت 
سالمتی شان با اهدای پالســما به بیماران بدحال 

کرونایی کمک کنند.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان:

حفظ ذخیره خونی استان اصفهان با اهدای مستمر امکان پذیر است

بر اساس اعالم  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
گر برخی خانواده ها بر برگزاری مراسم یلدا  اصفهان ا
به صورت شب نشینی و دورهمی اصرار داشته باشند 
وضع سالمت جامعه به دلیل وجود ویروس کرونا بسیار 

شکننده خواهد شد

تغییر کد پالک خودرو با مدارک احراز سکونت در اصفهان 
رییس پلیس راهور اصفهــان گفت: تغییر کد پالک خودرو برای افــرادی که خودروی  آنها دارای 
پالک یک شهرستان است؛ اما در محل دیگری زندگی می کنند با ارائه مدارک احراز سکونت و در 
یک ساعت انجام می شود.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: با توجه به مصوبه های ستاد ملی 
مقابله با کرونا درباره ممنوعیت ورود خودروهای با پالک غیر بومی به مناطق قرمز و زرد، مسائلی 
برای برخی از افراد که خودروی آنها دارای پالک یک شهرســتان اســت و خود در محل دیگری 
سکونت دارند، به وجود آمد اما امکان تغییر کد پالک آنها با توجه به مدارک احراز سکونت وجود 
دارد.وی با تاکید بر اینکه متقاضیان تغییر کد پــالک خودرو باید قبل از مراجعه به مراکز تعویض 
پالک به صورت اینترنتی اقدام به گرفتن نوبت کنند، اظهار داشــت: این افراد هنگام مراجعه باید 
مدارک معتبر مالکیت یا اجاره نامه، معاینه فنی و خودرو را به همراه داشــته باشــند و کار آنها در 

صورت تکمیل بودن مدارک در یک ساعت انجام می شود.

کالهبرداری با عنوان »فروش و واگذاری واکسن کرونا«  
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمــن تاکید بر اینکه هرگونه تبلیغ، فروش و تزریق واکســن 
کرونا در فضای مجازی ممنوع است، هشدار داد: این ترفند مجرمان سایبری برای کالهبرداری از 
شهروندان است.سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد: در پی انتشار اخبار تولید واکسن کرونا شاهد 
انجام تبلیغات گســترده با مضمون فروش و واگذاری این دارو در فضای مجازی و به خصوص 
شبکه های اجتماعی هستیم.وی ادامه داد: مجرمان سایبری با شگردهای مختلف نظیر اعطای 
واکســن کرونا در قبال ثبت نام در تورهای مســافرتی و یا تبلیغات فریبنده، ثبت نام آزمایشی 
انسانی تزریق واکسن کرونا در کشــورهای خارجی به همراه تور توریســتی و تفریحی، درصدد 
کالهبرداری از متقاضیان هستند که در این راستا تمامی تحرکات و جریان های مشابه در کارگروه 
ویژه پلیس فتا در حال رصد است.پاشــایی با بیان اینکه تنها مسیر واقعی دسترسی به خدمات 
بهداشتی و درمانی صرفا مجاری قانونی اعالم شده از وزارت بهداشت است، گفت: هرگونه تبلیغ و 
فروش دارو و واکسن از طریق فضای مجازی جرم تلقی می شود و با متخلفان این حوزه برخورد 

قانونی خواهد شد.

پیامک فعال سازی سامانه »ثنا« شگرد جدید سارقان
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان در خصوص مزاحمت و کالهبــرداری در قالب پیامک های 
ناشناس و مشــکوک هشــدار داد.ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی ،در خصوص پیام های 
ناشناس و مشکوک به کاربران فضای مجازی هشــدار داد و گفت: به تازگی تماس های زیادی 
از سوی شــهروندان مبنی بر دریافت پیامک هایی با محتوای فعال ســازی سامانه قوه قضاییه 
به همراه لینک ثبت نام، با پلیس فتا برقرار شــده که این لینک، یک درگاه جعلی برای پرداخت 
پول فعال سازی ســامانه ثناست که در نهایت با ســرقت اطالعات مواجه می شــوند.وی تاکید 
کرد: شــهروندان بســیار محتاط بوده و در صورت دریافت پیامک هایی با محتوای فعال سازی 
ســامانه قوه قضاییه، حتما فرستنده پیام را از طریق شــماره تلفن 110 به پلیس فتا اطالع دهند.

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان در خصوص نحــوه مزاحمت هــا وکالهبرداری ها از طریق 
پیام های ناشــناس و مشــکوک اظهار کرد: قصد از ارســال این گونه پیام ها، ایجاد مزاحمت و 
کالهبرداری اســت، به این شــکل که در مرحله اول با یک پیام چند کلمه ای شــروع شده و در 
مراحل بعدی از کاربران درخواست می شود که با ارسال اطالعات خود همانند نام، نام خانوادگی 
و آدرس، در صورت برنده شــدن در قرعه کشــی، محموله برای شما ارســال می شود.وی ادامه 
داد: امــکان دارد لینکی که از طریق این پیامک ها به شــما معرفی می شــود، لینک فیشــینگ 
 بوده که در نهایت، ســرقت اطالعات، تخلیه حســاب و برداشــت غیر مجاز از حســاب شما را به

 همراه دارد.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

غربالگری بیش از 1.5 
میلیون اصفهانی در طرح 

شهید سلیمانی
سخنگوی ســتاد مقابله با کرونای سپاه 
صاحب الزمان)عــج( اســتان اصفهان 
گفت: در طرح شهید سلیمانی از ابتدای 
ماه جاری تــا 22 آذرماه،یــک میلیون و 
۸57 هزار و 41 نفر غربالگری شــده اند 
که از این میان 1۳7 هــزار و ۳4۶ نفر به  
عنوان در معرض خطر شناسایی شده اند.

علی قمیان به تشــریح آخریــن آمار از 
اقدامات صورت گرفتــه در طرح قرارگاه 
شــهید ســلیمانی و غربالگری سالمت 
محلــه پرداخــت و اظهار کــرد: در طرح 
شهید سلیمانی از ابتدای ماه جاری تا 22 
آذرماه، از تعداد 5۳۸ هزار و ۳۸0 خانواده 
بازدید و یک میلیــون و ۸57 هزار و 41 
نفر غربالگری شدند که از این میان 1۳7 
هزار و ۳4۶ نفر به  عنوان در معرض خطر 
شناسایی شده اند.سخنگوی ستاد مقابله 
با کرونــای ســپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان با اشاره به اهدای 50 هزار 
بسته معیشتی در این طرح خاطرنشان 
کــرد: قــرارگاه حافظان ســالمت محله 
عالوه بر توزیع بســته های معیشتی، ۶7 
هزار و ۹77 بســته بهداشتی و همچنین 
تعداد 4 میلیــون ماســک را در کارنامه 
فعالیت خود تا 22 آذرمــاه جاری دارد.

وی با اشــاره به توزیع 250 هزار بســته 
بهداشــتی به ارزش 5 میلیــارد تومان و 
همچنین برگزاری 25۹ تور سالمت محور 
محله گفت: این قرارگاه به منظور نظارت 
بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی در 
واحدهای صنفی از 2۹ هزار و 54۶ واحد 
صنفی بازدید کرده و اقــدام به 17۹ هزار 
و 7۹1 توصیه و ارشــاد شــیوه نامه کرده 
است.طرح »حافظان سالمت محالت« 
اســتان اصفهان همزمان در سطح کشور 
با اهدافی از جمله قطــع زنجیره انتقال 
ویروس، افزایش رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، کاهش میزان بستری، در حال 

برگزاری است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: آخرین معدن گچ و خاک شــرق اصفهان با هدف کاهش انتشار ریزگردها و گرد و 
غبار از ابتدای سال 1400 تعطیل می شود.داریوش سعیدی افزود: در سال های اخیر پنج معدن گچ خاک در شرق اصفهان تعطیل شد و صدور پروانه کار و استمرار 
فعالیت آنها مورد موافقت و تمدید قرار نگرفت و بر همین اساس برنامه ریزی برای تعطیلی آخرین معدن در دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به اهمیت کاهش 
آالیندگی هوا و ریزگردها ادامه داد: کنترل کانون های گرد و غبار اصفهان به ویژه در شرق این خطه نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه های مختلف است.معاون 
حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با بیان اینکه ۸40 معدن در این استان وجود دارد، تصریح کرد: تمامی این تعداد فعال نیستند و 
شماری از آنها متروکه شده اند.سعیدی، درباره لزوم احیای منابع طبیعی که برای کاربری معادن مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین افزایش فضای سبز در 
این مناطق اضافه کرد: در شرق اصفهان بالغ بر ۹ هزار هکتار جنگل دست کاشت ایجاد شد که نقش بسزایی در مهار ریزگردها و کنترل انتشار گرد و غبار دارد.معاون 
حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم نامه با سازمان صنعت معدن تجارت هرگونه آغاز فعالیت و صدور 
پروانه کار برای معادن مستلزم استعالم از اداره کل منابع طبیعی است و در غیر این صورت بهره برداری از معدن به منزله تخریب عرصه های طبیعی و غیرقانونی است.

تعطیلی آخرین معدن گچ شرق اصفهان در سال آینده 

امضای تفاهم نامه 
همکاری کمیته امداد 

و نظام مهندسی 
کشاورزی اصفهان

تفاهم نامه همــکاری کمیته امداد 
و نظام مهندسی کشاورزی استان 
اصفهــان بــا محوریــت تســهیل 
در اجــرای طرح هــای اشــتغال 
مددجویــان اصفهانــی در حــوزه 

کشاورزی امضا شد.

وز عکس ر



پاسور تیم والیبال سپاهان :

شرایط مناسبی داریم
پاسور تیم والیبال سپاهان اصفهان  در خصوص دیدار سپاهان برابر هورسان رامســر، اظهار کرد: بازی آخر ما در دور رفت مسابقات است و امیدوارم با پیروزی 
تمام شود تا بتوانیم بازی های خوبی که در دور رفت انجام دادیم را در دور برگشت نیز انجام دهیم. تیم رامسر تازه به لیگ برتر آمده و دو بازیکن برزیلی دارد. تیم 
خوبی است و بازیکنان باتجربه ای دارد و امیدوارم با برد از زمین خارج شویم.فرزاد مالبهرامی در ارتباط با شرایط تیم سپاهان ادامه داد: بسیار خوب تمرین کردیم 
و شرایط مناسبی داریم. مصدومیت های جزئی دو نفر از بازیکنان تیم نیز بر طرف شد و برای دیدار برابر هورسان آماده می شویم.پاسور تیم سپاهان در رابطه با 
نحوه برگزاری مسابقات به سبک جدید افزود: با وضعیتی که کرونا در کشور به وجود آورده است برگزار کردن رقابت ها به شیوه متمرکز برای تیم ها خوب است، 
اما اینکه یک هفته بازی باشد و دو هفته مسابقات برگزار نشود، برای بازیکن خسته کننده است و کار را برای کادر فنی تیم ها سخت می کند. مالبهرامی با اشاره به 

مصدومیت و حضور نیافتن مجتبی میرزاجانپور خاطرنشان کرد: مجتبی بازیکنی در سطح بین المللی است و یکی از بهترین های ماست. 
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وعده جنجالی »سیامک نعمتی« به هواداران پرسپولیس
 ســیامک نعمتی درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال پرســپولیس قبل از اعزام به قطر می گوید: 
»همه چیز خوب اســت و آماده دیداری تاریخی می شــویم. امیدوارم بتوانیم با دست پر از قطر 

بازگردیم و دل هواداران و مردم ایران را 
شاد کنیم.«وی درباره اینکه با توجه به 
انتخاب گلش به السد به عنوان یکی از 
گل های برتر مرحله نیمــه نهایی لیگ 
قهرمانان، آیا قول گلزنی در بازی نهایی 
را هم می دهد، جواب مــی دهد: »گل 
زدن در آســیا به ویژه بازی نیمه نهایی 
لذت خاصــی دارد. البته مــن در بازی 
برگشــت نیمه نهایی سال 2018 حضور 
نداشــتم اما امیدوارم در صورت گلزنی 

در فینال این گل برای کل ایران خاطره ساز شــود.« بازیکن تیم پرسپولیس درباره اینکه ترجیح 
می دهد تیمش در فینال به مصاف اولسان هیوندا کره جنوبی برود یا ویسل کوبه ژاپن توضیح می 
دهد: واقعیت این اســت برای ما فرقی نمی کند کدام تیم به فینال برود زیرا صد در صد به دنبال 
قهرمانی هستیم و تفاوتی ندارد حریف مان تیم کره ای باشــد یا ژاپنی. نعمتی درباره سورپرایز 
احتمالی اش برای جشن قهرمانی مانند انجام دادن حرکات موزون عنوان می کند: »اگر قسمت 
باشد  به هواداران قول می دهم می توان حرکات موزون انجام داد! راستش  پس از قهرمانی در 
یک لحظه برای شادی تصمیم می گیرم. این تصمیم لحظه ای است و نمی توان از قبل پیش بینی 

کرد. شاد کردن دل مردم یک دنیا می ارزد.«

راز اوج گیری »گادوین منشا« از زبان قلعه نویی
شــاید کمتر کســی تصور می کرد مهاجم خارجی و باالی ۳0 ســال که تجربه خوبی از حضور در 
تیم های استقالل و پرسپولیس نداشــت، امروز در یک تیم بی ادعا خوش درخشیده و تبدیل به 
ستاره لیگ برتر شود. اتفاقی که برای گادوین منشا، مهاجم ۳1 ساله تیم گل گهر افتاده است.منشا 
در حالی که 2۶ سال داشت در لیگ پانزدهم به پیکان پیوست و در یک فصل حضورش در این تیم 
1۵ بار موفق به گلزنی شد تا بعد از طارمی دومین گلزن برتر فصل باشد.درخشش خیره کننده او 
به حدی بود که پرسپولیســی ها برای مذاکره با این مهاجم انتظار پایان فصل را هم نکشند و قبل 
از اتمام فصل کار انتقال وی را به تیم خود یکسره کردند.منشا دو فصل نیز در پرسپولیس حضور 
داشت و در این تیم یک سیر کامال نزولی را طی کرد و در پایان فصل دوم حضورش در جمع سرخ 
پوشان، در انتقالی جنجالی به استقالل پیوست و سیر نزولی اش را در این تیم هم ادامه داد.وی 
بعد از ناکامی در اســتقالل به عجمان امارات رفت و یک نیم فصل کامال ناموفق را هم در این تیم 
ســپری کرد تا در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم با نظر مجید جاللی به فوتبال ایران بازگشت و این 
بار گل گهر سیرجان مقصد بعدی وی بود. منشــا در نیم فصل حضورش در گل گهر 2 بار باری این 
تیم گلزنی کرد تا امیر قلعه نویی، ســرمربی جدید این تیم مجاب به حفظ وی برای فصل بیستم 
رقابت های لیگ برتر شــود. حاال منشا در گل گهر احیا شــده و نه تنها به تنهایی دو سوم همه گل 
های تیمش را به ثمر رسانده تا در حضور این تیم در کورس صدر جدول نقش مهمی داشته باشد، 
بلکه به تنهایی با ۶ گل زده پیشاپیش همه مهاجمان در جدول گلزنان برتر حرکت می کند و امیدوار 
است در پایان این فصل عنوان آقای گلی را از آن خود کند. امیر قلعه نویی در مصاحبه ای که داشته، 
راز اوج گیری منشا را اینطور عنوان کرده است: »منشــا بازیکن با کیفیتی روی هوا و زمین است 
اما در چند سال گذشــته تمرین پیش فصل را انجام نمی داد. برای همین از نظر نمودار حرکتی 
شرایطش باال و پایین داشت. امسال یکی از شرط های من این بود که از ابتدا در تمرین باشد.«

وقتی سریال تغییر نیمکت های تیم های لیگ برتری خیلی زود کلید خورد؛

سندروم بی ثباتی، بالی جان فوتبال ایران

ســریال تغییر نیمکت ها در فصل جاری   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتر در حالی با برکناری 
علیرضا منصوریان از ســرمربیگری تراکتورسازی تبریز کلید خورد که 
تنها پنج هفته از شروع این مسابقات گذشته بود. فوتبال ایران همیشه 
با یک مشکل بزرگ به نام عدم ثبات مربیان دست و پنجه نرم کرده، 
مشکلی که بیشتر در کشور های حاشیه خلیج فارس شاهدش بودیم 
ولی حاال می توانیم بگوییم فوتبال ایران توانســته گوی ســبقت را از 
همســایگانش در این مورد خاص و البته تلخ برباید. سال هاست در 
فوتبال کشورمان و حتی باالترین سطح باشگاهی اش این انتقاد وارد 
است که چرا یک مربی برای مدت زمان زیادی مثال برای مدت ۳-4 
ســال متوالی روی نیمکت یک تیم حضور ندارد تا در این مدت بتواند 
برنامه هایش را پیاده  کند. این مشــکلی بوده کــه در حوزه مدیریت 
باشــگاهداری هم شدیدا احســاس شده اســت، به طوری که کمتر 
مدیری در فوتبال ایران بوده که نشستن روی صندلی لرزان را تجربه 
نکرده باشد.در دوره گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور با حدود 
40 تغییر ســرمربی در میان 1۶ تیم لیگ برتری یــک رکورد عجیب و 
جدید در فوتبال ایران به ثبت رســید، رکوردی که به نظر می رســد در 

بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر جابه جا شود.

سه شنبه شب هفته گذشته خبر رسید که دو تیم تبریزی که خودشان 
در ســال های اخیر رکورددار تغییرات روی نیمکــت بودند، به عنوان 
اولین تیم ها در لیگ بیستم ســرمربی خود را تغییر داده اند. علیرضا 
منصوریان که با سروصدا و امید زیادی راهی تبریز شد و ۵ هفته روی 
نیمکت تراکتور نشســت، با یک برد از ۵ بازی، توســط هیئت مدیره 
باشگاه اخراج شد. منصوریان که در اســتقالل هم چنین سرنوشتی 
داشــت، امیدوار بود بتواند اولین قهرمانی تراکتور را در لیگ برتر رقم 
بزند، اما پایان کارش با وجود عقد قرارداد سه ساله خیلی زودتر از آن 

چیزی بود که فکرش را می کرد.
از ســوی دیگر وحید بیاتلو، سرمربی جوان ماشــین سازی که جوان 
ترین ســرمربی تاریخ لیگ برتر با ۳2 ســال ســن بود، بــا توجه به 
قعرنشــینی تیمش و ناکامی در کســب حتی یک برد در ۵ بازی از 

سمتش استعفا داد تا جای خود را به فرد دیگری بدهد.
سرمربیان جدید این دو تیم تبریزی احتماال به زودی معرفی و شروع 
به کار می کنند، اما به نظر می رسد این تازه آغاز یک راه ناراحت کننده 
در فوتبال ایران است. یعنی در هفته های بعدی لیگ برتر هم به همین 
منوال یا شــاهد اســتعفا و یا برکناری مربیان خواهیم بود. حتی می 
توانیم بگوییم این تغییرات قبل از لیگ برتر آغاز شــده بود، جایی که 

عبدا... ویسی به عنوان ســرمربی پیکان را تا فاصله چند روز مانده به 
لیگ هدایت کرد، اما به خاطر اختالف با مدیران باشــگاه جای خود را 

به مهدی تارتار داد.
تغییر نیمکت ها یک زنگ خطر جدی برای فوتبال ایران به حســاب 
می آید که مشخص نیست منشأ آن از کجا آب می خورد. چرا مدیران 
فوتبال ایران اینقدر بی صبر و حوصله شده اند و امنیت شغلی مربیان 

پایین آمده است.
البته نباید فراموش کرد که این تغییرات به ضرر باشگاه ها هم خواهد 
بود. خیلی کم پیش آمده که تغییرات مکرر و با عجله روند تیمی را به 
سوی مثبت تغییر دهد. از سوی دیگر از نظر مســائل مالی هم قطعا 
باشگاه ها برای داشتن چند سرمربی ضرر خواهند کرد چون مجبورند 

به مربی اخراجی ضرر و زیان بدهند.
 در سال های گذشته همواره کارشناسان هشــدار داده اند که فوتبال 
باشگاهی ایران دچار یک بیماری حاد شــده است، بیماری سندروم 
بی ثباتی که اجازه برقراری آرامش، رشــد و ثبات را در برخی از تیم ها 
نمی دهد و این موضوع بیش از هرچیز به رشــد و پیشرفت فوتبال در 
کشــور ضربه وارد می کند، ضربه ای که اثرات آن را باید در نتایج تیم 

ملی مشاهده کرد.

لژیونــر هندبال ایــران  درخصوص شــرایط لیگ 
هندبال آلمان، اظهار داشــت: نه تنهــا لیگ آلمان 
بلکه شرایط سایر لیگ های معتبر جهان هم مانند 
سال های گذشته نیســت. در شرایط کرونایی همه 
تصمیمات در لحظــات پایانی و دقیقــه ۹0 گرفته 
می شود. در لیگ آلمان در طول هفته دو یا سه بار 
تست کرونا می دهیم که همین مسئله استرس را 
به کادر فنــی و بازیکنان وارد می کنــد به طوری که 
مربیان پیش از هر بازی اســترس دارند که کدام 
بازیکنان شان کرونا گرفته و بازیکنان هم مدام در 
استرس مثبت شدن تســت کرونایشان هستند.

پوریا نوروزی نژاد افزود: کرونا باعث شــد خیلی از 
دیدار ها به تعویق بیفتد و همچنین در ایام کرونایی 
استراحت بین بازی ها به دلیل فشردگی مسابقات 
بالطبع کمتر شده اســت. هر تیمی در لیگ هندبال 

آلمان باید ۳8 بازی انجام دهد؛ آن هم در شرایطی 
که مســابقات بدون تماشــاگر برگزار می شــود.

نوروزی نژاد با اشاره به فشــردگی بازی ها در لیگ 
آلمان، تصریح کرد: ما تیم جوانی داریم و نســبت 
به ســایر تیم ها بازیکنان مان تجربه کافی را ندارند 
هرچند از نظر کیفی بازیکنــان خوبی در اختیارمان 
اســت؛ تا آخر لیگ بازی های زیادی مانده است. 
لیگ آلمان در بحث آنالیز بســیار پیشــرفته است 
و تیم ها با داشــتن آنالیزور های توانمند به خوبی 
نقاط ضعف و قوت همدیگر را می شناسند و اینگونه 
نیست که رقبا بدون شناخت مقابل هم قرار بگیرند. 
امیدوارم در ادامه فصل امتیازات بیشــتری کسب 
کنیم. البته هنوز از نیم فصل ۷ بــازی باقی مانده 
است و امیدوارم تا پایان دور رفت بتوانیم امتیازات 
مدنظرمان را کسب کنیم. خوشبختانه تمام بازی ها 

هم به صورت مستقیم از شبکه های معتبر جهان از 
جمله اسکای اسپورت پخش می شود.این لژیونر 
هندبال ایران در خصوص وضعیــت آمادگی اش، 
گفت: مســلما هر بازیکنی به زمان نیــاز دارد تا در 
تیم جدیدش جا بیفتد و عملکرد واقعی خودش را 
نشان دهد. از طرفی فاصله بین بازی ها کم است و 
بیشتر فرصت آنالیز حریف بعدی را داریم تا انجام 
تمرینات برای هماهنگی بیشتر. هدفم این است 
که با هماهنگی بیشــتر با بازیکنان قدیمی، بتوانم 

مدت بیشتری در لیگ آلمان بمانم.

لژیونر هندبال ایران : 

هدفم ماندن در لیگ هندبال آلمان است

خبر روز

دلیل »توخل« برای ندادن بازوبند کاپیتانی به نیمار
نیمار، چهارمین فصل حضورش در پاری سن ژرمن را پشت سر می گذارد.او در دو فصل اخیر در 
پاری سن ژرمن حاشیه نداشته و همین باعث شــده تا عملکرد بهتری از خود نشان دهد.نیمار 
باوجود آن که بازیکن باتجربه ای در پاری سن ژرمن است اما بازوبند کاپیتانی را بر بازو نمی بندد.

توخل درباره این موضوع گفت: من زیاد با نیمار صحبت می کنم و همواره به او نزدیک هستم. این 
بسیار مهم اســت که بازیکنان به راحتی نظرات خود را با من درمیان بگذارند. نیمار آزادانه نظرات 

خود را به من منتقل می کند با این حال ترجیح می دهم که بازوبند کاپیتانی را به او ندهم.
او ادامه داد: نیمار جزو ۵ کاپیتان ما نیست. من عمدا بازوبند را به او نمی دهم چرا که دوست ندارم 
مسئولیت بیشتری در زمین به او داده شود. دوســت دارم که نیمار تنها روی بازی تمرکز کند و به 
دیگر مسائل توجهی نداشته باشد. یک کاپیتان در تیم مســئولیت سنگینی دارد که گاهی اوقات 

شرایط را برای او سخت می کند.
 مــن می خواهم کــه نیمار تنهــا روی بــازی تمرکز کنــد و در دیگر مســائل دخالتی نداشــته 
باشــد و این به ســود اوســت.توخل، درباره بازگشــت ایــکاردی گفــت: ایــکاردی به زودی 
نمی تواند بــه ترکیب تیــم برگردد. او چهــار بازی باقــی مانده تا پایان ســال را هم از دســت 
خواهــد داد و به این  ترتیــب تا پایان ســال 2020 نمی تواند برای پاری ســن ژرمــن به میدان 
رود. بله، من نگــران وضعیت ایکاردی هســتم چرا کــه او بازیکــن تاثیرگذاری اســت با این 
 حــال در شــرایط کنونــی بایــد بــه او آرامــش داد تا هــر چه ســریع تر خــود را بــه ترکیب

 تیم برساند.

دربی منچستر برای شکار ستاره دورتموند
 ارلینگ  هالند کــه همین حاال هم بســیاری او را با زالتــان ایبراهیموویچ مقایســه می کنند، با 
نمایش های درخشانی که در چمپیونزلیگ داشت، خود را به عنوان یکی از آینده دارترین مهاجمان 
فوتبال اروپا معرفی کرد. وقتی مولده در ژانویه 201۷  هالند را از براینه به خدمت گرفت، سرمربی 
این تیم کســی نبود به جز اوله گنار سولسشــر، سرمربی فعلی منچســتریونایتد. بعد از 2 سال، 
ارلینگ، پسر آلف اینگه  هالند، هافبک سابق لیگ برتری، به ســالزبورگ پیوست و مانند سادیو 
مانه و نبی کیتا که در این باشگاه اتریشی مراحل ترقی را طی کردند، به یک باشگاه بزرگ تر منتقل 
شــد. با نمایش هایی که او ارائه داده، چندان تعجب برانگیز نیست که او را جزو بهترین مهاجمان 

فوتبال اروپا می دانند . 
هالند همه ویژگی های مورد نیاز برای تبدیل شــدن به یک مهاجم کامل را دارد. قدرت بدنی به او 
کمک می کند تا جلوی زمین تــوپ را حفظ کند تا بقیه بازیکنان از راه برســند. او می تواند کنترل 
الزم روی توپ را داشته باشــد و در زمان الزم، هم تیمی هایش را صاحب موقعیت کند. با توجه به 
درخشــش خیره کننده  هالند در بوندس لیگا و لیگ قهرمانان اروپا، حــاال خیلی از تیم های بزگ 
قاره سبز نام این بازیکن را در صدر لیست خریدهای زمستانی خود قرار داده اند. چلسی، بارسلونا 
و رئال مادرید، تیم هایی هستند که در صف مشتریان ســتاره نروژی دورتموند قرار گرفته اند اما 
جذاب ترین رقابت نقل وانتقاالتی برای شــکار ســتاره زنبورها در منچســتر خواهد بود. روزنامه 
انگلیســی دیلی میل مدعی شــد 2 باشگاه شهر منچســتر، منچســتریونایتد و منچسترسیتی 
که  در اولدترافورد به مصاف هــم می روند، عزم خود را برای جذب ارلینــگ  هالند مهاجم نروژی  
دورتموند جزم کرده اند و او را اولویت اول خــود در بازار نقل وانتقاالت تابســتان آینده می دانند. 
از یک ســو منچسترســیتی که خود را برای پیدا کردن جانشــینی بلندمدت برای ســرخیو آگرو 
آماده می کنــد، به این منظور  هالند را هدف گرفته اســت. قرارداد آگــرو در پایان فصل جاری به 
پایان می رســد و تا کنون مذاکره ای برای تمدید بین او و باشگاه انجام نشــده. منچستریونایتد 
هم از تابستان گذشته به شــدت تالش می کرد تا  هالند را از ســالزبورگ اتریش تیم سابق او به 
 خدمت بگیرد. تالش هایی که درنهایت به ســرانجام نرســید و ســتاره گلزن  نروژی از دورتموند 

سر در آورد. 

فوتبال جهان

قانونی که برای همه یکسان نیست؛

 تبعیض آشکار در لیگ برتر
روز شنبه به طور رسمی از سوی سازمان لیگ 
اعالم شد دیدار دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن 
لغو شد. این در حالی است که کاروان ذوبی ها 
در تهران حضور داشتند و مسئوالن این تیم طی 
روزهای گذشته بارها در رابطه با ابتالی بازیکنان 
ذوب آهن صحبت کردند و برای لغو این بازی 
به سازمان لیگ درخواست دادند؛ اما لغو بازی 
از سوی مدیران ســازمان لیگ رد می شد.اگر 
قرار بر لغو بازی بود چرا اجازه داده شد کاروان 
ذوب آهن به تهران سفر کند تا هزینه  زیادی را 
متحمل شود؟ ماجرای لغو بازی پرسپولیس 
و ذوب آهن عمیق تر از این هاست و باید در این 
رابطه مسئوالن ســازمان لیگ پاسخگو باشند 
چرا که طی دو هفته گذشــته ضربه سنگینی 
بــه ذوب آهن وارد شــده اســت.محرومیت 
رحمان رضایی و شکســت ذوبی ها در بازی با 
شهرخودرو به دلیل ابتالی بیشتر بازیکنان این 
تیم به کرونا از جمله این موارد اســت.چگونه 
می شود دیدار ذوب آهن و شهرخودرو با آن همه 
بازیکن مبتال به کرونای ذوب آهن لغو نشود؛ اما  
برای بازی این تیم مقابل پرسپولیس که چند 
بازیکن شان با منفی شدن تست کرونای شان 
برگشتند تا تیم شــرایط بهتری پیدا کند، لغو 
می شــود؟ آیا قانون برای همه تیم های لیگ 
برتری یکسان اســت؟قانون تعریف شده ای 
در این رابطه وضع شده است اما کارشکنی نه 
برای باشــگاه هایی مثل ذوب آهن بلکه برای 
مسئوالن باال دســتی که همین قانون را وضع 
کرده اند، صورت می گیرد. تبعیض آشــکار در 
لیگ برتر ایــن روزها صدای پیشکســوتان و 
فوتبالی ها را درآورده است.رحمان رضایی پس 
از مصاحبه اش در همین رابطه تا اطالع ثانوی 
محروم شد. او پس از شکست این تیم مقابل 
شــهر خودرو گفت : آیا قانون گــذاران چیزی 
از فوتبال ســر در می آورند؟ فکــر کنم فوتبال 
را بــا »ط« می نویســند. آن ها چــه می دانند 
تمرین چیست؟ آن ها هیچ آشنایی با مسائل 
فوتبال ندارند که چنین قانونی گذاشتند. آن ها 
نمی دانند ســرمربی نمی تواند با 1۵ بازیکن از 

۳۵ بازیکنش کاری کند. 

تغییر نیمکت ها یک زنگ خطر جدی برای فوتبال 
ایران به حساب می آید که مشخص نیست منشأ آن از 
کجا آب می خورد. چرا مدیران فوتبال ایران اینقدر بی 
صبر و حوصله شده اند و امنیت شغلی مربیان پایین 

آمده است

مستطیل سبز

وز عکس ر

اشک های بودای 
 کوچک برای

 اسطوره ایتالیا
روبرتو باجو، معروف به بودای کوچک 
یکی از شــرکت کنندگان در مراســم 
تشییع جنازه پائولو روسی بود.او که 
از درگذشت اســطوره فوتبال ایتالیا 
ناراحــت بود بــه خبرنــگاران گفته 
است:» پائولو تو شادی و امید دادی 
به مردم ایتالیــا، کاری که من توش 

ناکام موندم.«
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

تمایلی به ورود شهرداری اصفهان به ورزش حرفه ای نداریم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، با بیان اینکه اخیرا سازمان میادین با مجاب کردن بهره برداران فروشگاه های کوثر مبادرت 
به خرید یک باشگاه فوتسال کرده است، گفت: چند سال پیش شــهرداری اصفهان قصد داشت 
امتیاز یک تیم ورزشی را در مسابقات کشوری خریداری کند که با مخالف اعضای شورای شهر مواجه 
شــد.علیرضا نصراصفهانی تصریح کرد: به هیچ عنوان تمایل نداریم شهرداری اصفهان به ورزش 
حرفه ای ورود کند زیرا وظیفه شــهرداری ترویج ورزش همگانی است بنابراین مسئوالن مرتبط با 
خریداری باشگاه فوتسال باید در خصوص تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به ترویج ورزش همگانی 
بپردازند.وی ادامه داد: در مجاب کردن بهره برداران ممکن است انتظاراتی پیش آید یا پذیرش این 
امر به آن ها تحمیل شود؛ اگر این اقدام با اجبار بهره برداران برای همراهی با شهرداری انجام می شود 
قابل قبول نیســت زیرا هر اقدامی که بوی اجبار داشته باشــد را نخواهیم پذیرفت.نصراصفهانی 
خاطرنشان کرد: از طرفی اکنون موقع خشکسالی مالی شهرداری است بنابراین سازمان میادین باید 
از این اقدام خود منصرف شود.وی با اشاره به نقش توسعه حمل ونقل عمومی در بهبود هوای کالن 
شهر اصفهان، گفت: حال اصفهان به سبب آالینده های زیست محیطی خوب نیست و شرایط کنونی 
نگران کننده است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه تمرکز بر مدیریت شیوع کرونا 
نباید سبب غفلت از مباحث دیگر مانند آلودگی هوا شود، افزود: پروژه های مطالعاتی در خصوص 
آلودگی هوای اصفهان به نتیجه رسیده و گزارش آن برای مدیران مربوطه ارائه شد که امیدوارم در 
استمرار مسیر، شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.وی اضافه کرد: نتیجه پژوهش ها هرچه 
باشد باید به آن گردن نهیم و هرکدام از دســتگاه های مرتبط که سهمی در آالینده ها دارند سعی در 

جبران آلودگی ها داشته باشند و همگی به دور از بزرگنمایی، واقعیت ها را مدنظر قرار دهند.

پژوهش ها، گرفتار قفسه کتابخانه ها نشود
نصراصفهانی با اشــاره به هفته پژوهش و تقدیر از مرکز پژوهش های شــورای شــهر و معاونت 
برنامه ریزی شهرداری، اظهار کرد: پژوهش سبب گشودن افق های تازه برای آیندگان می شود بدین 
سبب امید است با برجسته تر شدن نقش پژوهش در کشور، از اشتباهات و دوباره کاری ها جلوگیری 
شده و سبب کم شدن هزینه ها شود.وی با بیان اینکه پژوهشگران باید از جایگاه خود که امر پژوهش 
است، صیانت کرده افزود: نباید چشمداشت مالی، محور انجام پژوهش باشد که اگر چنین شود 
پژوهش ها آسیب جدی می بیند؛ کاربست پژوهش ها نیز باید مورد توجه باشد تا هیچ پژوهشی 

گرفتار قفسه کتابخانه ها نشود.

لزوم یکسان سازی خدمات در مناطق شهری اصفهان
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به زمان تدوین بودجه ۱۴۰۰ شهرداری، گفت: بر اساس 
برنامه ریزی هرساله، بودجه شهرداری تا پایان دی ماه جهت بررسی در شورای شهر به صحن علنی 
آورده می شود لذا از همه کسانی که در تدوین بودجه ۱۴۰۰ نقش دارند درخواست می کنیم که عدالت 
فضایی و توزیع عادالنه خدمات را به ویژه در مناطق کم برخوردار در نظر گیرند.وی با بیان اینکه ارتقای 
خدمات در مناطق مختلف شهری ســبب افزایش تعلق منطقه ای، جلوگیری از سفرهای بیهوده، 
اعتماد بیشتر به مسئوالن و کاهش ناهنجاری اجتماعی می شود، تاکید کرد: اکنون عبور و مرور در 
شهر تسهیل شــده و اگر نتوانیم به همه مناطق به طور یکسان خدمات اولیه را برسانیم، شهروندان 
تمایل به استفاده از امکانات دیگر مناطق شهر خواهند داشت که این رویه نظم شهر را به هم می ریزد.

نصراصفهانی تصریح کرد: باید همانند سال های گذشته همچنان به عدالت فضایی پرداخته شود و 
بدین وسیله یکسان سازی خدمات را در شهر اصفهان رقم بزنیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
اضافه کرد: از همه کسانی که برای سامان بخشی به گونه های مختلف قراردادهای شهرداری تالش 

کردند تقدیر می کنم.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

افتتاح بهنگام مرکز همایش های اصفهان در صورت تحقق وعده دولت

در ادامه اجرای برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« پروژه های عمرانی، 
خدماتی و فرهنگی با حضور شهردار اصفهان و رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان در منطقه هفت افتتاح و بهره برداری شد.شاخص ترین 
این پروژه ها بهره برداری از بوســتان آرزو اســت که ویــژه کودکان و 
نوجوانان بوده و دارای اســباب بازی فیزیک، ســاعت خورشــیدی، 
زمین اسکیت و بازی توپی است. این پروژه در فضایی بالغ بر ۹ هزار 
متر مربع با هزینه ای بالغ بر ۲۲ میلیــارد و ۷۴۰ میلیون ریال به بهره 
برداری رسید.عملیات ســاماندهی و خیابان ســازی بلوار پرستار از 
دیگر پروژه های منطقه هفت به شمار می رود که بهره برداری شد؛ این 
خیابان حدفاصل خیابان گلســتان تا غرضی به طــول یک هزار و ۲۰۰ 
متر، مساحت آســفالت بالغ بر ۱۶ هزار متر مربع و دو هزار و ۵۰۰ متر 
مربع طول جدول گذاری است.عملیات ســاماندهی و خیابان سازی 
بلوار پرســتار، جابه جایی تاسیسات برق فشــار قوی و دفع آب های 
سطحی و زه کشــی همچنین ســاماندهی مادی با ســنگ مالون با 
هزینه ۳۵ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال انجام شــده است.احداث و 
پیاده روسازی خیابان پوریای ولی حدفاصل خیابان اشراق جنوبی تا 
میدان کویتی پور به طول ۵۰۰ و عرض آسفالت ۱۳ متر به بهره برداری 
رسید.برای احداث و پیاده روسازی خیابان پوریای ولی، یک هزار متر 

جدول گذاری، مساحت آسفالت بالغ بر هشت هزار مترمربع، پیاده رو 
سازی خیابان بالغ بر دو هزار مترمربع و کانال دفع آب های سطحی و 
جابه جایی کابل فشــار قوی در مجموع ۱۶۷ میلیارد ریال هزینه شده 
اســت.دیگر پروژه ای که افتتاح شــد، دوربرگردان بلوار ایمان است؛ 
با توجه به طول یک هزار متری بلوار ایمان و نیــاز به دور برگردان و با 
توجه به انبوه درختان، در دو محل دوربرگردان به طول ۱۵ متر و عرض 
هفت متر و با هزینه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث شده است. 
پل ســنگی پیاده روی برازنده نیز در منطقه هفت افتتاح شد؛ این پل 
ســنگی طبیعی مالون به صورت قوســی با نورپردازی و روی مادی 
برازنده به صورت پیاده راه با هزینه ۶۰۰ میلیون ریال ایجاد شده است.

به منظور ســاماندهی پارک میخک نیز اقداماتی همچون ساماندهی 
پیاده رو با سطحی بالغ بر سه هزار مترمربع، تعمیرات آبنما و مبلمان 
شــهری و احداث موتورخانه با هزینه چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
انجام شده است.نصب نماد پرواز در میدان شهید کویتی پور با هزینه 
۴۰۰ میلیون ریال، اصالح بستر و ساماندهی فضای سبز شامل هرس 
و جوان سازی و کندوکوب با هزینه ســه میلیارد ریال، نصب مبلمان 
شهری در پارک های ســطح منطقه با انجام اقداماتی همچون ترمیم 
آبیاری قطره ای تحت فشار باغ فدک و پل شــریعتی، نصب نیمکت، 

سطل زباله، وسایل حرکت درمانی، تابلوهای معابر، میز شطرنج، میز 
پینگ پنگ، تعویض اسباب بازی های فرســوده و حادثه ساز و نصب 
کف پوش، از دیگر پروژه هــای بهره برداری شــده در منطقه هفت به 

شمار می رود.

تحقق آرزوهای کودکانه شهر
»قدرت ا... نوروزی« شهردار اصفهان در این آیین اظهار کرد: در منطقه 
هفت کلنگ احداث خیابان های بهشتی و عبدالرسول زرین به زمین 
زده شد و چندین پروژه دیگر مورد بهره برداری قرار گرفت.وی با اشاره 
به پروژه بوستان آرزو افزود: این بوستان با سبک جدید احداث شده 
و در اختیار کــودکان، دانش آموزان و معلمان قــرار گرفت زیرا در آن 
تاسیسات و امکاناتی فراهم شده تا بخشــی از دروس فیزیک برای 
دانش آموزان قابل درک و فهم باشد و درک عمیقی از مباحث تئوری 
با آزمایش هایی که در بوستان انجام می دهند، داشته باشند.شهردار 
اصفهان ادامه داد: بخش های دیگر بوستان آرزو، تحقق آرزوها را بیان 
می کند و جنبه آموزشــی و اندیشــیدن دارد. وی خاطرنشان کرد: در 
منطقه هفت چند پروژه دیگر از جمله پیاده رو ســازی ، خیابان سازی 
و اصالح دوربرگردان مورد بهره برداری قرار گرفت و در مجموع شاهد 
افتتاح بیش از ۸۰ میلیارد تومان پروژه در این منطقه هستیم.نوروزی 
تاکید کرد: با توجه به اینکه اصفهان در تالش برای پیوســتن به شبکه 
شهرهای دوستدار کودک است و مراحل کاندیدا توری آن در یونیسف 
را طی کرده پس باید در این شــهر پارک های ویــژه ای برای کودکان 
داشته باشــیم تا در آن کودکان عالوه بر تفریح از آموزش نیز برخوردار 
شوند.وی با بیان اینکه اصفهان شهر دوستدار سالمند است، تصریح 
کرد: در این شهر برخی امکانات برای ســالمندان در نظر گرفته شده 
که این امکانات را در پارک های شهر گســترش خواهیم داد.شهردار 
اصفهان با اشاره به فعالیت های شــهرداری در سه ماهه پایانی سال 
گفت: شعار »هر یکشــنبه، یک افتتاح« پا برجاست و هر هفته نه تنها 
یک افتتاح بلکه شــاهد بهره برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی 
زیادی در مناطق مختلف شهر هستیم که شــهروندان از ثمرات آن ها 
بهره مند شده اند.وی ادامه داد: آیین افتتاح رسمی پل آفتاب و ادامه 
بلوار فرزانگان را تا پایان سال جاری برگزار خواهیم کرد همچنین پروژه 
بزرگ مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی مورد بهره 
برداری قرار می گیرد. نوروزی با اشاره به پروژه مرکز همایش های بین 
المللی اصفهان گفت: در صورت تحقق وعده های داده شــده از سوی 

دولت این پروژه نیز در موعد مقرر افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با 
اشاره به انتشــار »فراخوان طراحی هنری شهری، 
تلفیق نــور و حجم برای میدان شــهدای اصفهان« 
اظهار کرد: هنرمندان و عالقه مندان به عرصه طراحی 
شهری می توانند طرح های خود با موضوع ذکر شده 
را از طریق حضوری با درنظر گرفتن شرایط ذکر شده 
در فراخوانی که در سایت Isfahan.ir بارگذاری شده 
است، به سازمان زیباســازی تحویل دهند.   حسن 
موذنی ادامه داد: از بین طرح های ارســال شــده، 
ســه طرح برگزیده مورد تقدیر قــرار خواهد گرفت. 

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: آثار و طرح های ارســال شــده، مورد 
داوری اساتید و هنرمندانی همچون دکتر طغیانی، 
مرتضی نعمت اللهی، ســید مجتبی موسوی، سید 
محمد عقیلی، پگاه دالوند، ارمغان احمدی، مرتضی 
بصراوی و نمایندگان سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان قرار می گیرد.  وی افزود: هدف از برگزاری 
این فراخوان، ارتقای کیفی ســیما و منظر شهری و 
بهره مندی از آثار هنرمندان کشورمان در طراحی های 
شهر اصفهان است.موذنی بیان کرد: هنرمندان می 
توانند طرح  های پيشــنهادی خود در ارتباط با اين 
موضوع و متناسب با محل اجرای اين هنر شهری را 
روی لوح فشرده به صورت جانمايی شده در ميدان 
به صورت تصاوير سه بعدی يا عكس از چهار جهت، 

با ذكر نام و نام خانوادگی و شماره تماس به آدرس 
اصفهان، خيابان كاوه، ســه راه ملك شــهر، جنب 
ايستگاه آتش نشــانی، كوچه شــهيد جوراب دوز، 
سازمان زيباسازی شهر اصفهان ارسال کنند.   وی با 
اشاره به اینکه آثاری كه به صورت خالقانه با نور، حجم 
های شهری به وجود بياورند در اولويت خواهند بود، 
اظهار کرد: طرح پيشــنهادی باید تلفيقی از عناصر 
حجمــی و نورپردازی باشــد.مدیرعامل ســازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: همچنین توجه 
به تكنولوژی هــای جديد نورپــردازی در ارائه بيان 
بصری حجمی در اولويت اســت و قابليت اجرايی 
و نگهداری طــرح در مقابل عوامــل متعدد از جمله 
سرقت و تخريب از نكات ضروری طرح است که در 

امتیازدهی داوران موثر خواهد بود. 

فراخوانی برای تغییر چهره میدان شهدا ؛

هنرمندان با تلفیق نور و حجم، میدان شهدای اصفهان را طراحی می کنند
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان مطرح کرد:

رویداد »در مقیاس قوس« فرصتی برای گفتمان و معرفی 
نماد اصفهان

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با اشاره به برنامه رویداد »در مقیاس قوس«، گفت: این رویداد 
که در دو بخش یکی انتخاب و نمایش آثار و بخش دیگر جلســات گفت وگــو پیرامون نمادهای 
شــهری و لزوم برگــزاری رویدادهای 
مرتبط، تعریف و برنامه ریزی شده است 
در بخش نخست خود با انتشار فراخوانی 
ملی پیرامون خوانشــی معاصر از نماد 
اصفهان و با در نظر گرفتن اینکه این نماد 
شهری به ســبب ویژگی های تاریخی 
و اســطوره ای که دارد می تواند بخش 
های گســترده ای از جامعــه را با خود 
همراه سازد، منتشر شد.به گزارش اداره 
ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، 
مهدی تمیزی تصریح کرد: در این فراخوان از شرکت کنندگان خواسته شده است که با استفاده از 
سه رسانه پوستر، مجسمه و ویدئوآرت که قابلیت نمایش شهری و عمومی در فضاهای بیرونی را 
دارند، با نگاهی خالقانه و معاصر به این نماد طرح های خود را ارسال کنند.مدیر موزه هنرهای معاصر 
اصفهان تاکید کرد: هدف ما از برگزاری این رویداد ایجاد گفتمان در ارکان مختلف جامعه و معرفی 
هرچه بیشتر نماد اصفهان) صورت فلکی قوس یا کماندار( به وسیله نگاه و فرم های نو است.  آرزو 
معتمدی، کیوریتور رویداد) مدیر رویداد و نمایشــگاه گردان( در مقیاس قوس گفت: فراخوان در 
تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ منتشر شده و مهلت ارسال طرح های اولیه در ابتدا تا ۱۵ آبان ماه بوده است 
که یک ماه دیگرتا تاریخ ۱۵ آذر ماه تمدید شد. در بخش  پوستر ۷۸ طرح ، در بخش مجسمه ۴۶ 
طرح و در بخش ویدئوآرت ۱۹ طرح دریافت شده اســت که مقدمات داوری آنها توسط تیم رویداد 

شروع و اعالم نتایج بعد از داوری نهایی در تاریخ ۱۵ دی ماه خواهد بود.
وی تصریح کرد: برای هر رســانه حداکثر ۵ طرح برگزیده در نظر گرفته شــده که بعد از بررســی و 
داوری در هر بخش با توجه به کیفیت آثار تعداد قطعی آنها تعیین خواهد شد و چنانچه آثار دریافتی 
کیفیت های الزم برای نمایش نداشته باشند تعداد کمتری برگزیده خواهند شد. معتمدی تاکید 
کرد: داوری بخش ویدئوآرت به علت حضور هر ســه داور در اصفهان با رعایــت کلیه پروتکل های 
بهداشــتی به صورت حضوری در موزه هنرهای معاصر در تاریخ ۲۴ آذر ماه شروع می شود. در این 
بخش طرح ها به صورت پروپزال های متنی شامل شرحی از نگاه شرکت کنندگان به نماد قوس، به 
همراه شرحی از نحوه ساخت و اجرای ویدئوآرت و اطالعات فنی اثر است.  وی اضافه کرد: همچنین 
از شرکت کنندگان خواسته شده است به سبب اینکه رویداد راجع به یک نماد شهری است چنانچه 
مایل هستند فضاهای شهری که با مفهوم و فرم اثر آنها همخوانی دارد پیشنهاد دهند و امکان پذیر 
بودن اجرا در این فضاها توسط داوران و تیم رویداد بررسی شود. نحوه و زمان نمایش آثار منتخب 
در این بخش متعاقبا اعالم خواهد شد. وی با بیان اینکه در بخش پوستر داوری به صورت آنالین 
است، ادامه داد: طرح های دریافتی برای داوران ارســال و طی جلسات آنالینی که برگزار می شود 
برگزیدگان انتخاب خواهند شــد. در این بخش همانگونه که در فراخوان هم ذکر شــده پنج طرح 
توسط داوران برگزیده خواهد شد و با توجه به کیفیت آثار دریافت شده تعدادی نیز به انتخاب داوران 
برای یک نمایش شهری منتخب خواهند شد که نحوه اجرا و نمایش آنها در شهر و فضاهای عمومی 
متعاقبا اعالم می شــود. معتمدی گفت: در بخش مجسمه شــرکت کنندگان طرح های خود را به 
صورت پروپزال های متنی شامل خوانش و نگاه خود به  نماد قوس و نحوه ساخت، متریال و کلیه 
اطالعات فنی و همچنین تصاویر جانمایی و طراحی شده طرح خود را ارسال کرده اند، که داوری در 

این بخش نیز به صورت آنالین خواهد بود. 

شورا

خبر ویژهگزارش

همراه با برگزاری مناقصه؛

تبلت های اهدایی 
شهرداری به دانش آموزان 

مناطق کمتربرخوردار 
تامین می شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهــان و مدیــر اجرایی ســی و ســومین 
جشــنواره بین المللی فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان اصفهان گفت: در پی دستور شهردار 
اصفهــان در ایــن دوره جشــنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان، مقرر شــد از محل صرفه 
جویی هــای جشــنواره امســال، مبلغی به 
خرید تجهیزات آموزشــی متناسب با شرایط 
آموزش آنالیــن برای دانش آمــوزان مناطق 
کمتربرخــوردار اختصاص یابد کــه مبلغ ۵۰۰ 
میلیــون تومان از ایــن محــل، در نظر گرفته 
شــد و اختصاص یافت. همچنین بر اساس 
الیحه شــهرداری اصفهان و با مصوبه شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال 
اعتبار برگزاری نمایشگاه طرح » یار مهربان« 
جهت تامین ملزومات مورد نیاز دانش آموزان 
بی بضاعت مناطق شــش گانه شهر اصفهان 
اختصاص یافت که مقرر شــد این تجهیزات 
آموزشی با نظر کمیســیون اجتماعی شورای 
شــهر و همکاری اداره کل آموزش و پرورش 
استان، توزیع شود.  به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شــهرداری اصفهان، ایمان حجتی 
در خصوص تصمیم اخیر شــهرداری اصفهان 
برای اهدای تبلت به دانش آموزان بی بضاعت 
و مناطق کمتربرخوردار اظهار کرد: شــهرداری 
اصفهــان در نظر دارد برای تهیــه و تامین این 
۶۰۰ تبلت از طریق مناقصه عمومی اقدام کند.  
وی ادامه داد: ۶۰۰ تبلتی که قرار است از طرف 
شهرداری اصفهان به دانش آموزان بی بضاعت 
و مناطق کمتربرخوردار اصفهان اهدا شود، به 
زودی با برگزاری مناقصه و طی روندی شفاف 
طبق آیین نامه معامالت شهرداری تامین می 
شــود.    وی اعالم کرد: هدف از این تصمیم، 
برگزاری روند مشخص مناقصه عمومی برای 
انتخاب فروشنده در یک روند کامال قانونی و 

شفاف با قیمت مناسب بوده است. 

مسجد جامع نایین
بنــای اولیــه مســجد جامــع 
ناییــن را به عمربــن عبدالعزیز، 
خلیفه هشــتم، امویان که دوران 
خالفتش از ۹۹ تا ۱۰۱ بوده، نسبت 
داده اند. مسجد جامع نایین را از 
آثار نیمه دوم قرن ســوم هجری 
قمری دانســته اند. پروفســور 
پــوپ ســاختمان مســجد را به 
سال ۳۵۰ هجری قمری و آندره 
گدار فرانســوی آن را به حکومت 

دیلمیان منسوب می کنند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق  آگهی اقدام نماید:
موضوع مزایده: فروش چوب خشک و مصالحی

آگهی تجدید مزایده )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:1060534

  مهلت ارائه پیشــنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز دوشــنبه 
مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ 

  محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
  محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

  تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۶
  مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه ۹۹/۱۰/۲۷

  اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل 
تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

نوبت اول
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زمین پر از راز های نهفته و راه های نرفته و شــگفت آوری 
اســت که منتظر کشف شــدن هستند و شــرط اول برای 
پیمودن این راه ها، داشتن یک روحیه ماجراجویانه است.

مکان های خطرناک، حفاظت شــده و خاص زیادی برای 
دیدن وجود دارد.

 مقبره بزرگ آیز: این مقبره در شهر اوجی  تاچی ژاپن قرار 
دارد. این مجموعه که از دو مقبره اصلی و 125 مقبره فرعی 
تشکیل شــده، به الهه اماترســوا امیکانی پیشکش شده. 
دسترسی به این مکان فقط برای کشیش اعظم و کشیش 

خاندان سلطنتی مجاز است.
 آرامگاه کین شی هانگ: آرامگاه اولین امپراطور چین »شی 
هانگ« که سال 210 قبل از میالد درگذشت، زیر یک تپه در 
مرکز چین مدفون اســت. از زمان کشــف این مجموعه تا 
کنون دو هزار سرباز سفالی یافت شده.کارشناسان بر این 
باور هستند که این تعداد تا هشــت هزار هم قابل افزایش 
است. هر چند همین مقدار از ارتش کشف شده در معرض 
دید عموم قرار گرفته، اما بیم آن می رود که ارتش سفالی 

تا ابد کشف نشده باقی بماند.
 جزیره آتش فشــانی هرد – اســترالیا: این جزیره آتش 
فشــانی خارج از قلمــرو اســترالیا و در فاصلــه ای بین 

ماداگاســکار و قطب جنوب قرار دارد. ۹53 کیلومتر مربع 
از مساحت جزیره را کوهســتان پوشانده است. این رشته 
کوه آتش فشانی 836 متری از سال 2000 به بعد، همواره 
فعال است.جدای آتش فشــان و خطرات مربوط به آن، 
آب و هوای این منطقه به شدت ضعیف است. به عالوه از 
هرد تا نزدیک ترین خشکی، دو هفته با قایق فاصله است.

 جزیره سنتینل شمالی: این جزیره کوچک و جنگلی واقع 
در خلیج بنگال، بــه طور کامل با ســواحل مرجانی قاطی 
شده. به طوری که نزدیک شدن به آن با قایق سخت است. 
این جزیره متعلق به بومیانی موسوم به سنتینل است. این 
قبیله جزو قبایلی اســت که با دنیای مدرن هیچ تماسی 
ندارد.ســال 2008 که دو ماهیگیر در اثر انحراف مســیر و 
تصادفی به این جزیره رسیدند، توسط بومیان کشته شدند. 
هلیکوپتر ارزیابی که در جریان سیل و سونامی بزرگ هند 
در ســال 2004 بر فراز این جزیره در حال پرواز بود از طرف 

بومیان منطقه مورد اصابت سنگ و تیرکمان قرار گرفت.
  جزیره مار ها در برزیل: این جزیره محــل زندگی یکی از 
گونه های کشــنده مار به نام افعی طالیی اســت. زهر این 
مار، گوشت بدن را آب می کند. بیش از 4 هزار افعی طالیی 
در این جزیره زندگی می کند به طوری که در هر 5 کیلومتر 

مربع یک مار دیده می شــود.دولت برزیــل بازدید از این 
جزیره را برای عموم ممنوع اعالم کرده. دو سال یک بار، آن 
هم فقط برای دانشمندانی که روی مار ها مطالعه می کنند 

اجازه دسترسی و عبور دارند.
 جزیره پوگیــا – ایتالیا: ایــن جزیره کوچک در شــمال 
ایتالیا واقع شــده اســت. این جزیره مکانی برای یک دژ 
نظامی، نقطه حمــل و نقل، محــل قرنطینه افــراد مبتال 
به طاعون خیارکــی و در قــرون اخیر تیمارســتان بوده. 
شاید از ســرگردان بودن روح قربانیان طاعون و دکتر های 
تیمارســتان در ایــن منطقه خبر مــی داد. دولــت ایتالیا 
دسترسی به این مکان را برای مدت ۹۹ سال ممنوع اعالم 
 کرده. امید می رود که کســی به زودی دست به بازسازی 

جزیره بزند.
 منطقه ۵1 – نوادا: یکی از مهم ترین مناطق ممنوعه، پایگاه 
نیروی هوایی ادواردز آمریکاست. تا مدت ها تصور می شد 
که این منطقه اسرارآمیز، محلی برای آزمایش هواپیما ها 
و سالح های جنگی است؛ در حالی که شایعات چیز دیگری 
می گوید.دولت آمریکا در این منطقه، وقایع فضاپیما ها و 
سالح های موجودات فضایی که شایعه شده است با زمین 

در ارتباط هستند را بررسی می کند.

آشپزی

کرم شکاتی مخصوص
مواد الزم : کره بدون نمک نرم شده 6 قاشق غذاخوری،پودر شکر دو 

سوم پیمانه )یا پودر قند(،پودر کاکائو تلخ سه چهارم پیمانه،شیر یک سوم 
پیمانه،عصاره وانیل دو قاشق چای خوری،نمک یک چهارم قاشق چایخوری

 طرز تهیه : برای تهیه کرم شکالتی باید از یک همزن استفاده کنید که سر خمیر درست 
کن داشته باشد. کره را داخل یک کاسه سایز متوسط استیل یا شیشه ای بریزید. سپس با 

دور متوسط همزن آنقدر بزنید تا کمرنگ شده و پف کند. تقریبا رنگ آن باید سفید شود. پودر 
شکر و پودر کاکائو را به ظرف اضافه کرده و هم بزنید تا همه مواد کامال مخلوط شوند. همانطور 
که دستگاه میکسر به آرامی کار می کند شیر را ذره ذره داخل کاسه بریزید. وقتی شیر را اضافه 
کردید در ادامه عصاره وانیل را داخل مواد بریزید و همانطور به هم زدن ادامه دهید. در نهایت 

نمک را نیز داخل مواد بریزید. آنقدر مواد را هم بزنید تا کامال مخلوط شوند. هنگام انجام 
کار با یک لیسک مواد چسبیده به دور کاسه را به داخل آن برگردانید. سرعت همزن 

را باال برده و 2 دقیقه دیگر مواد را هم بزنید. باترکریم شکالتی شما اکنون آماده 
است. این ماده باید فورا به کار برده شود؛ اما اگر بخواهید بعدا از آن استفاده 

کنید باید مواد را داخل یک ظرف دربسته ریخته و داخل یخچال 
نگهداری کنید. ظرفی انتخاب کنید که درب محکمی 

 داشته باشد و هیچ هوایی وارد 
آن نشود.

مکان های  ممنوعه دیدنی که هیچ گردشگری اجازه  ورود به آن ها را ندارد

»بهرام رادان« به جنگ شهاب حسینی می رود پوستر »حسین مات« رونمایی شد 
بهرام رادان بازیگر »سونامی« مجری می شود.در شرایطی که برنامه 
اول »همرفیق« با اجرای شهاب حسینی و حضور نوید محمدزاده 
موفقیت خوبی به دست آورد، شرکت رقیب پخش کننده همرفیق 
تصمیم گرفته خیلی زود به جنگ این برنامه برود و بهرام رادان را 
به عنوان مجری برای برنامه گفت و گو محورش انتخاب کرده است. 
رادان، تجربه یک اجرای مشترک اختتامیه جشنواره فجر را در کارنامه 
دارد که استقبال خاصی از آن نشد!

پوستر فیلم مســتند »حســین مالت« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
حســین همایونفر رونمایی شد .طراحی پوســتر این اثر را حسین 
یوزباشی بر عهده داشته است. در خالصه داستان فیلم که در قالب 
مستند طنز دفاع مقدس ساخته شده ، آمده است : رزمنده ای برای 
کسب شهرت به جنگ می رود ! او »حسین مالت« است .فیلم مستند 
»حسین مالت« از ســوی هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره بین 
المللی »سینماحقیقت« در بخش شهید آوینی پذیرفته شد.

جام قهرمانی مسابقات کشتی آزاد کشور در سال 1350 به گنجینه و مرکز اسناد 
آبفای استان اصفهان اهدا شــد.این جام را پهلوان تقی رجایی نفر نخست وزن 
82 کیلوگرم مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کشور در سال 1350 به گنجینه و مرکز 
اسناد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اهدا کرد تا پس از بازسازی در معرض 

نمایش عمومی گذاشته شود.
وی که موسس و نخســتین رییس باشــگاه فرهنگی – ورزشی آبفای استان 
اصفهان به شمار می رود، در خصوص کسب مقام قهرمانی این دوره از مسابقات 
گفت: »سال 1350 مسابقات کشتی آزاد قهرمانی ایران در اصفهان برگزار شد و 
من در وزن 82 کیلو گرم کشتی می گرفتم. آن سال 26 نفر در این وزن مسابقه 
می دادند که شش نفر آنان از قهرمانان کشوری، آسیایی و جهانی بودند. حسین 
تهامی که قهرمان جهان بود. علی بیات که االن مربی تیم ملی اســت، قهرمان 
مسابقات ارتش های جهان بود. عزیز امیرزاده که رقیب همیشگی آقای موحد و 
کشتی گیر قدری بود. آقای یعقوبی که قهرمان مسابقات آسیایی بود. غالمعلی 
عاقلتر از استان خراسان که قهرمان کشور بود و خودم که آن روزها بسیار سرحال 

و آماده بودم.«
پهلوان رجایی افزود: » روز وزن کشی، روزنامه ها عکس هر شش نفرمان را به 
عنوان شانس اول قهرمانی چاپ کردند، چون پیش بینی این که چه کسی قهرمان 
مسابقات می شود، بسیار سخت بود و من با یاری خداوند و کمک مردم اصفهان، 
موفق به کسب مقام قهرمانی در این مسابقات شدم. من تنها کشتی گیر اصفهانی 

بودم که این مقام را به دست آورد.«
این کشتی گیر پیشکسوت که متولد سال 1322 محله بید آباد شهر اصفهان است 
در خصوص چگونگی استخدام در سازمان آب و فاضالب اصفهان گفت: » پس از 

اخذ مدرک دیپلم ادبی در مدرسه فروغ، با توصیه جهان پهلوان تختی که دوست 
آقای مهندس حجازی مدیرعامل سازمان بود، در سال 1345 وارد سازمان آب 

و فاضالب اصفهان شدم.«
پهلوان رجایی در مورد چگونگی شــکل گیری باشگاه فرهنگی – ورزشی آبفای 
اصفهان گفت: »سال 1346 در مسابقات کشتی قهرمانی کشور به مقام نخست 
رسیدم و آقای مهندس حجازی خبر قهرمانی من را در روزنامه ها خوانده بود. 
ایشان یک روز مرا صدا کرده و از من خواست تا فهرست لوازمی را که یک باشگاه 
ورزشی نیاز دارد بنویسم. من هم فهرست کاملی از وسایل مورد نیاز تهیه کرده و 
خدمت آقای حجازی بردم. سپس اتاقی را در خیابان کمال اسماعیل که محل 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان ســازمان بود برای باشگاه در نظر گرفتیم و آن را 
تاسیس کردیم.«این همکار بازنشسته که از نخستین کارمندان سازمان/ شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به شــمار می رود، افزود: » در واقع من بنیانگذار 
باشگاه و نخستین رییس آن به شمار می روم. بعدها به واسطه من، قهرمانان 
دیگری از جمله مرحوم منوچهر تربتیان قهرمان ملی شنا، مصطفی شاهچراغی 
قهرمان ملی دوچرخه سواری، احمد شیوافر عضو تیم ملی فوتبال جوانان و یدا... 

صالحی قهرمان ملی جودو به سازمان آبفای اصفهان آمدند.«
وی که پس از 35 سال خدمت در سال 1380 به افتخار بازنشستگی نائل شده 
است در ادامه خاطراتی از نخســتین روزهای کاری در سازمان آب و فاضالب، 
تاسیس باشگاه فرهنگی – ورزشی آبفا، عضویت در تیم ملی کشتی، حضور در 
مراسم عروسی جهان پهلوان تختی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود قبل 
و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ذکر کرد که در آینده توسط گنجینه و مرکز اسناد 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تدوین و منتشر خواهد شد.

به گزارش روابط عمـومی آبفای منطقه چهار، تفاهم نامه همکاری و مشارکت بین 
کالنتری 26 اصفهان و آبفای منطقه چهار،با حضور سرهنگ عباسی رییس کالنتری، 
اورنگی مدیرآبفای منطقه چهار، مدیر حقوقی آبفای اســتان، رییس حراســت و 
روابط عمومی آبفای منطقه چهار، در دفتر رییس کالنتری امضا شد. در این تفاهم 
نامه مقرر شد ســطح همکاری های دو جانبه در زمینه هماهنگی و همکاری گروه 

های امدادی با گشت های سیار پلیس، پیشگیری از سرقت تجهیزات و تاسیسات 
توسط ســارقین و حضور به موقع ماموران در زمان بروز حوادث، به ویژه با توجه به 
افزایش سرقت دریچه ها توسط سارقین و در معرض خطرقرار گرفتن شهروندان 
، ارتقا و افزایش یابد.گفتنی اســت در پایان این جلسه مدیر آبفای منطقه چهار با 

اهدای تقدیرنامه از ماموران خدوم این کالنتری تجلیل کرد.

محمد جعفر صالحی، معــاون خرید ذوب آهن اصفهــان در خصوص بازدید 
روز جمعه  وزیر صنعت ، معدن وتجارت از این شرکت گفت : این بازدید  و آغاز 
عملیات پیش گرم کوره بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان ، قدیمی ترین کوره 
بلند کشور ، موجب ایجاد بارقه هایی از امید گشته و سخنان دلگرم کننده مقام 
عالی وزارت مسئولیت ذوب آهن و ذوب آهنی ها و به ویژه حوزه تامین و تدارک 
را دوچندان کرده است.وی افزود : ســخنان وزیر صمت و به ویژه این عبارت » 
ذوب آهن اصفهان بانی تمام توفیقات صنعت فوالدکشور« ، هر ذوب آهنی را به 
وجد می آورد و به چنین پیشینه ای افتخار می کند. لذا روشن نگه داشتن این 
مشعل  پر افتخار شانه هایی قوی و همتی بلند می خواهد .صالحی اظهار داشت 
: اینجانب به عنوان متولی حوزه تامین و تدارک )حوزه خرید( ضمن قدردانی 
از دکتر علیرضا رزم حســینی و هیئت همراه ، حضور پربارشان را به ذوب آهن 
ارج نهاده و اعالم می دارم که با همت و همراهی همه عزیزان و مسئولین مرتبط 
،  شاهد ایجاد ثبات نسبی در مواد اولیه مورد نیاز هســتیم .وی افزود : تداوم 
و پایداری تامین مواد اولیه ، مرهون تالش و همراهی جمعی معادن دولتی و 
بخش خصوصی بوده و زمینه را برای جهش تولید در سالی که با درایت و تدبیر 

مقام عظمای والیت به سال جهش تولید مزین شده، فراهم می کند.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت : اطمینان داریم که با تدبیر بلند و همت 
عالی وزارت صمت ، ارجاع امور مرتبط با ذوب آهن اصفهان به ایمیدرو ، ایجاد 
کمیته کارشناسی جهت بررسی و صحت سنجی نیازهای ذوب آهن ،  توسعه و 
پیشروی و استخراج زغال سنگ بیش از پیش وارد تصمیم سازی کارشناسی 

و تصمیم گیری مبتنی بر آن شود تا از فرصت سوزی جلوگیری به عمل آید.
وی، ذوب آهن اصفهان را با ظرفیت تولید 3میلیون و 600 هزار تن چدن در زیر 
سقف ، برخوردار از مستعدترین شرایط برای جهش تولید دانست و گفت : این 
شرکت امکان تولید بیش از نیاز داخل و تخصیص مازاد آن به صادرات و تامین 
ارز مورد نیاز کشور عالوه بر نیاز خود را دارد ضمن اینکه با تدابیر اندیشیده  شده 
نورد های ذوب آهن به ظرفیت کامل تولید خواهدرسید و نگرانی و دغدغه های 

بجای دولت در مورد تثبیت قیمت را نیز مرتفع خواهد کرد.
صالحی یادآور شد : کوره بلند شماره یک ذوب آهن با ظرفیت 800 هزار تن تولید 
چدن در سال ، پتانسیل کافی جهت ایجاد جهش در تولید ذوب آهن اصفهان را 
دارد . امیدواریم با تداوم تامین مواد اولیه و همچنین نیازهای وارداتی ، بتوانیم 
گام هایمان را در جهت مقاوم تر کردن پایه های اقتصادی کشور عزیزمان  محکم 

تر برداریم تا خیال خام بیگانگان را باطل کنیم.

مدیر تحقیق و توسعه فوالد مبارکه با اشاره به هفته پژوهش، اظهار کرد: هر 
سال به مناسبــت هفــته پژوهــــش، تمام دستگاه های اجرایی کشور 
ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو در جشنواره و نمایشگاه ملی 
هفته پژوهش شرکت می کنند و شرکت فوالدمبارکه نیز به  طور مشخص با 
برپایی غرفه در این نمایشگاه به ارائه دستاوردهای پژوهشی خود می پردازد.

شهرام عباسی با بیان اینکه دستاوردهای حاصل از حضور در این جشنواره نیز 
بیشتر در زمینه ایجاد ارتباط و شبکه سازی در زمینه های پژوهشی و فناوری 
و کسب تجربه از دیگر شرکت کنندگان است، افزود: در سال گذشته نیز نیازها 
و اولویت های پژوهشی شرکت در این جشنواره ارائه شد، اما امسال به دلیل 
شرایط خاص کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های 
ستاد ملی کرونا، تمام برنامه ها و مراسم مربوط به هفتۀ پژوهش از طریق 
درگاه اینترنتی جشنواره به صورت مجازی برگزار می شود و شرکت فوالد 

مبارکه نیز از همین طریق به تبادل اطالعات خواهد پرداخت.
مدیر تحقیق و توسعه فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه با 
انجام اقداماتی راهبردی تحت عنوان توسعه اکوسیستم نوآوری شرکت، 
کوشیده تا شرایط و بستر مناسب را برای ایجاد نوآوری و خلق دانش مهیا 
کند، گفت: این اقدامات شامل همکاری و ارتباط با بیش از 120 دانشگاه، مرکز 
تحقیقاتی و شرکت دانش بنیان، تاسیس پژوهشکده فوالد تقاضامحور با 
مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان و تدوین سند راهبردی آن جهت خدمات 
دانش بنیان در جهت طراحی محصوالت شرکت و همچنین مباحث اقتصاد 

چرخشی، تاسیس مرکز نوآوری و توسعه فناوری گروه فوالد مبارکه جهت 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فوالد، تاسیس 
مرکز نوآوری تحول دیجیتال گروه فوالد مبارکه مشترک با دانشگاه تهران و 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای ایجاد و کسب دانش مرتبط 
با حوزه جدید اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و در آخر اعطای اعتبار 
ویژه پژوهشی )گرنت( به اساتید دانشگاه جهت حمایت از پایان نامه های 
تحصیالت تکمیلی و ترغیب دانشجویان دانشگاه ها به تحقیق، کسب و ارتقای 

دانش در حوزه فوالد است.
وی تاکید کرد: اجرای 40 تا 50 طرح تحقیقاتی در سال، اجرا و خاتمه 1120 
پروژه تحقیقاتی کاربردی، 115 طرح تحقیقاتی در دست اجرا، افزایش 
بودجه تحقیقات طی پنج سال از 25 میلیارد ریال در سال ۹5 به 870 میلیارد 
ریال در سال ۹۹، افزایش امتیاز کیفیت پروژه های تحقیقاتی در حدود ۹0 
درصد و استفاده از آیین نامه معافیت مالیاتی )تهاتر( برای انجام پروژه های 
تحقیقاتی در سال های ۹6، ۹7 و ۹8 به عنوان تنها شرکت خصوصی بزرگ 

صنعتی ازجمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
عباسی ادامه داد: در این زمینه راه اندازی پورتال تحقیق و توسعه جهت تسهیل 
ارتباطات بیرونی و دریافت ایده های داخل و خارج از سازمان و همچنین 
کنترل مناسب تر پروژه های تحقیقاتی در دست انجام و راه اندازی کتابخانه 
دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه ازجمله اقداماتی است که در جهت بهبود 

فرآیندهای تحقیق و توسعه در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

 به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، در راستای توسعه شبکه فاضالب 
شرق اصفهان، عملیات توسعه شبکه فاضالب مجاور بیمارستان چمران انجام 
شد.این عملیات به طول 70 متر با لوله پلی اتیلن 500 میلی متر، توسط پیمانکار 
و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری شبکه فاضالب آبفا منطقه یک در مدت 
3 روز صورت پذیرفت.الزم به توضیح است این عملیات به منظور جمع آوری 

فاضالب منازل مسکونی و مجموعه های اداری از کانال آب جی شیر تا 
بیمارستان شهید چمران انجام شده است و در ادامه به ایستگاه پمپاژ فاضالب 
جنوب شرق متصل می شود.با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضالب جنوب 
شرق و اتصال آن به تصفیه خانه فاضالب شرق اصفهان، مشکل دفع فاضالب 

محله های شرق اصفهان مرتفع می شود.

اهدای جام قهرمانی مسابقات کشتی آزاد کشور به گنجینه و مرکز اسناد 
آبفای استان اصفهان

امضای تفاهم نامه همکاری بین آبفای منطقه چهار و کالنتری 26 اصفهان

معاون خرید ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

رویکرد سازنده وزیر صمت به رفع نیازهای ذوب آهن اصفهان

مدیر تحقیق و توسعه فوالد مبارکه عنوان کرد:

اجرای بیش از ۱۱۰۰ پروژه تحقیقاتی کاربردی در فوالد مبارکه

در راستای توسعه شبکه فاضالب شرق اصفهان انجام گرفت؛ 

عملیات توسعه شبکه فاضالب مجاور بیمارستان شهید چمران

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