
آگهی شرکت فوالد مبارکه 

 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط 

با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. 

 ســایر فراخوان ها: جهت کســب اطالعات بیشــتر به نشــانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخــوان مربوطه 
مراجعه بفرمایید.

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

قراردادهای خرید1399/10/13وب کم، هدفون و میکروفون48520121مناقصه1

48521841مناقصه2
 Microsoft خرید تبلت

Surface Pro7
قراردادهای خرید1399/10/13

قراردادهای خرید1399/10/16خرید تبلت 48517234Lenovoمناقصه3

کد آگهی : 99152

  
آگهی مناقصه )مرحله سوم(

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق  م الف:1065780

شهرداری خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/209/ش/5 مورخ 1399/07/27 ) مصوبه شماره 174( شورای محترم اسالمی شهر خورزوق، نسبت به 
خرید لوازم برقی جهت برق رسانی باغ بانوان با اعتباری به مبلغ 5/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه سال 99 شهرداری خورزوق به شرح ذیل از طریق انجام 
مناقصه عمومی اقدام نماید. شرکت های واجد صالحیت می توانند تا پایان مهلت اعتبار ذکر شده شرکت نمایند. شایسته است با رعایت صرفه و صالح شهرداری، 

مناسبت ترین و آخرین قیمت پیشنهادی خود را بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده اعالم نمائید.

چاپ اول

توضیحاتجمع کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مقدار/تعدادشرح استعالمردیف

از کارخانه سیمکو- خراسان 80 مترکابل آلومینیومی 3*150+95
سیمکات تبریز

2nyy 4*10 از کارخانه سیمکو- خراسان 150 مترکابل
سیمکات تبریز

3 nyy 4*6 از کارخانه سیمکو- خراسان 550 مترکابل
سیمکات تبریز

4nyy 4*4 از کارخانه سیمکو- خراسان 1200 مترکابل
سیمکات تبریز

5nyy 4 * 2/5 از کارخانه سیمکو- خراسان 220 مترکابل
سیمکات تبریز

از کارخانه سیمکو- خراسان 330 مترکابل افشان 61،5-3
سیمکات تبریز

از کارخانه سیمکو- خراسان 2300 مترسیم مسی نمره 16 بدون روکش7
سیمکات تبریز

8b از کارخانجات پارس فانال 85 عددکلید مینیاتوری 6 امپر
مارک هیوندا IS آشنایدر

کونیک مخروطی طبق نقشه تک 10 عددپایه چراغ 6 متری9
نور با دستک چراغ خیابانی

کونیک مخروطی طبق نقشه تک 65 عددپایه چراغ 3 متری10
نور با دستک چراغ خیابانی

مدل رستاک طبق نقشه تک نور10 عددپایه چراغ 5 متری11

LED تک نور 35 وات75 عددسری چراغ پارکی یاقوت12

13LED تک نور 1000 وات26 عددپرژکتور خیابانی m ستاره

مبلغ کل  پیشنهادی

1- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی  پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه گران 
محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

3- مهلت دریافت پیشــنهادات تا مورخ 99/10/06 تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 
اداری 99/10/16 می باشــد که پیشــنهاد دهنده می بایســت در مهلت تعیین شده 
پیشنهادات خود را در سه بســته الف و ب و ج شامل )بسته الف محتوی ضمانتنامه 
بانکی و یا فیــش واریزی نقدی معادل 250/000/000 ریال واریز بشــماره حســاب 
3100000819003 نزد بانک ملی با عنوان سپرده شهرداری خورزوق بابت 5 درصد سپرده 
شرکت در مناقصه، بسته ب محتوی مدارک و اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات 

آن، و بسته ج محتوی برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد و حروف نوشته شود(.

4- هیچگونه مبلغی بابت تعدیــل و ما به التفاوت تعلق نمی گیرد و کلیه کســورات 
قانونی )مطابق قوانین شهرداری( بعهده برنده آگهی مناقصه می باشد.
5- شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

6- هنگام امضاء قرارداد طرف قرارداد برای تضمین حســن انجــام کار خود باید به  
میزان 10 درصد از مبلغ برآوردی قرارداد را بصورت سپرده وجه نقد واریزی به حساب 

شماره 3100000819003 نزد بانک ملی یا ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید.
7- پیشــنهادات رســیده در ســاعت 15 مورخ 99/10/16 بــاز و قرائت مــی گردد. 
ضمنا برنده مناقصه پس از بررســی های الزم و تشــخیص کمیســیون بــا در نظر 
 گرفتن رعایــت صرفه و صــالح شــهرداری و همچنیــن رعایت ضوابــط تعیین و 

اعالم می گردد.
8- جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالی شــهرداری مراجعه نموده و یا با شماره 

45463041-031 تماس حاصل نمایند.
تلفن: 0312-5463041-3 
فاکس: 0312-5464005 

   رانندگان به دلیل نگرانی از مضرات »ایکس ری« جاده نایین از دادستان اصفهان 
درخواست کمک کردند؛

دردسرهای »ایکس ری«
3

 گره کور کارت ملی
  در حالی که وقت و هزینه زیادی برای صدور کارت ملی جدید صرف شده، استاندار از لزوم 

 اجرایی شدن امضای الکترونیک سخن گفته است؛
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مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:
پیوستن ۲ هزار تاکسی 

زرد به شبکه تاکسی های 
آنالین

رییس اسبق هیئت عامل ایمیدرو:
باید حمایت بیشتری 
از فوالد مبارکه صورت 

بگیرد

نخستین دستگاه سنجش 
آلودگی هوای استان 

اصفهان نصب شد
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 رییس اتحادیه تعمیرکنندگان دوچرخه
 و موتورسیکلت اصفهان مطرح کرد:

 کمبود قطعات
 موتور سیکلت در بازار اصفهان

5

سخنگوی ستاد استانی کرونا:
 محدودیت ها در
  شهرهای نارنجی

 اصفهان ادامه دارد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 3 دی 1399 
 8 جمادی االول  144۲ 

 ۲3 دسامبر ۲0۲0
 شماره 3149

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل فرهنگ و 
ارشاداسالمی و پلیس فتای چهارمحال و بختیاری
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روسیه اعزام نیروی نظامی به آفریقا را تکذیب کرد
نماینده ویژه پوتین در امور آفریقا و سفیر روســیه در جمهوری آفریقای مرکزی خبر منتشره توسط 
روزنامه »فیگارو« درباره اعزام صدها نیروی نظامی روســی به این کشــور آفریقایی را تکذیب کرد 
و توضیحاتی در این باره دادند.به نقل از خبرگزاری »تاس«، والدیمیر تیتورینکو، ســفیر روســیه در 
جمهوری آفریقای مرکزی، درباره برخی اطالعات منتشره مربوط به ادعای انتقال صدها نیروی نظامی 
 روسی به این کشور آفریقایی اظهار نظر کرده و این موضوع را تکذیب کرد. روزنامه فرانسوی »فیگارو«

 )Le Figaro( به نقل از سخنگوی دولت جمهوری آفریقای مرکزی نوشت که پس از کودتای صورت 
گرفته، روسیه صدها نیروی نظامی و همچنین تجهیزات نظامی را به این کشور اعزام کرده است.به 
گفته سفیر روسیه، در این کشور آفریقایی به جز پنج کارمند دفتر وزارت دفاع روسیه در شهر بانگی، هیچ 

نیروی نظامی روسی دیگری در جمهوری آفریقای مرکزی وجود ندارد.

سردرگمی سعودی ها از قدرت موشک های یمن 
ریاض در پی سردرگمی از پیشرفت قدرت موشکی یمن، برای تقویت سیستم راداری خود بار دیگر دست 
به دامن پاریس شد.موشک های یمنی توانمندی خود در منهدم کردن اهداف هوایی را نیز ثابت کرده اند 
که آخرین آن، سرنگونی یک پهپاد شناســایی نظامی متعلق به ارتش سعودی از نوع »CH4« است.

پیش تر نیز موشک های یمنی موفق شدند که تاسیسات نفتی »آرامکو« را در جده و عمق خاک سعودی 
هدف قرار دهند. موشک پیشرفته »قدس ۲ یمن« در این عملیات با دقتی باال به هدف مورد نظر اصابت 
کرد و موجب بروز انفجار و خساراتی زیاد به تاسیسات این شرکت بزرگ شد.بنا بر این گزارش، ریاض 
در تالش برای مهار حمالت ارتش و کمیته های مردمی یمن و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی دست به 
دامن فرانسه شده است. روزنامه فرانسوی چلنج نیز این سردرگمی سعودی ها را تایید کرد و نوشت که طی 
هفته های اخیر، به فرانسه برای خرید سالح و رادار برای محافظت در برابر این موشک ها متوسل شده اند.

پاکستان به هند هشدار داد
پس از آنکه یکی از خودروهای سازمان ملل در کشــمیر تحت کنترل پاکستان مورد حمله قرار گرفت، 
نخست وزیر پاکستان به هند نسبت به انجام هر گونه عملیات پرچم دروغین  در منطقه کشمیر هشدار 
داد و ارتش پاکستان در این منطقه به حالت آماده باش درآمد.پاکستان، هند را مقصر حمله روز جمعه 
دانسته و تاکید دارد که این حمله با هدف خجالت زده کردن اسالم آباد و لطمه زدن به روابطش با جامعه 
بین الملل صورت گرفته است؛ اتهاماتی که دهلی نو آنها را رد می کند. دو تن از ناظران سازمان ملل که در این 
خودرو حضور داشتند بدون آنکه آسیبی ببینند فرار کردند.عمران خان، نخست وزیر پاکستان در توئیتی 
نوشت: صریحا به جامعه بین الملل می گویم که اگر هند آنقدر بی مالحظه باشد که عملیات پرچم دروغین 
علیه پاکستان انجام دهد، با عزم و اراده ملی جدی کشور ما مواجه خواهد شد و به او پاسخی درخور تمامی 

سطوح این تهدید خواهیم داد. 

افشای طرح »محمد بن زاید« برای ضربه زدن به قطر
پایگاه خبری بلومبرگ فاش کرد که » محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی از یک بانک خارجی کمک گرفته 
تا از خالل نفوذ به بازار مالی قطر بتواند اقتصاد این کشور را تضعیف کند.در این گزارش مشخص شد که 
»بن زاید« یکی از بزرگ ترین مشتریان بانک هاویلند، یک بانک خصوصی متعلق به »دیوید رولند «، 
سرمایه دار انگلیسی است.سال گذشته قطر با طرح شکایت علیه بانک هاویلند در لندن، این بانک را به 
بازی با ارز برای ضربه زدن به اقتصاد این کشور متهم کرد.محققان با مقامات نظارتی مالی در لوکزامبورگ 
و انگلیس در مورد برنامه کشور قطر تماس گرفتند. این بانک در خصوص پرونده های ارسالی به دادگاه 
، اعالم کرد که این طرح یک طرح جنگی نبوده ؛ بلکه ارزیابی ریسک ها و محافظت از سهام امارات در 

برابر سهام قطر بوده  است.

شفافیت آرای نمایندگان و انتظار از مجلس یازدهم
باالخره بعد از مدت ها انتظار طرح اصالح مــوادی از قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی )شفافیت آرای نمایندگان( در اولویت 
بررسی صحن علنی قرارگرفته است.حاکم شدن شفافیت عملکردی 
بر مجلس شورای اسالمی از وعده های انتخاباتی اکثریت نمایندگان 
مجلس یازدهــم در دوران رقابت های تبلیغاتی بــود. به همین دلیل 
انتظار می رفت یکــی از اقدامات اولیــه نمایندگان بعد از گشــایش 
مجلس شورای اسالمی نیز باشد؛ اما اینک بعد از گذشت حدود هفت 

ماه قرار است این طرح موردبررسی قرار گیرد.
 از سوی دیگر انتظار می رفت بعد از این همه مدت که بررسی این طرح 
با تعلل مواجه شــده، طرحی جامع و کامل در صحــن علنی مجلس 
مطرح شود؛ درصورتی که طرح فعلی صرفا به آرای نمایندگان در صحن 
و کمیسیون، پخش علنی جلسات کمیســیون و مسافرت نمایندگان 
اختصاص دارد و به ابعاد و جنبه های دیگر شــفافیت عملکردی مانند 
حقوق و مزایا، تعارض منافع، هزینه  تبلیغات انتخاباتی، حامیان مالی، 
ثبت اموال/ نامه ها/ توصیه های نمایندگان، هزینه دفاتر و ... نپرداخته 
اســت.بنابراین از این  جهت باید گفت طرح فعلی که در کمیســیون 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی تهیه شده قطعا کامل نیست 
اما حتما اگر به تصویب صحن برســد و نمایندگان آن را با اصالحات و 
تغییرات جدید کم جان و کم اثر نکنند گام بلندی جهت حاکم شــدن 
شفافیت و پاسخگویی در سیستم سیاسی خواهد بود.فراموش نشود 
که مجلس دهم با اینکه سال ها طرح شفافیت را در دستور کار داشت 
اما نتوانست آن را به تصویب برساند و متاســفانه دغدغه چندانی در 

راستای این موضوع وجود نداشت. 
به جرأت می توان گفــت حتی یکــی از انتقــادات و نارضایتی مردم 
از عملکــرد مجلس دهم نیــز به همیــن موضوع برمی گشــت و به 
دلیل شــفاف نبودن فعالیت نماینــدگان بود که در نهایــت نیز تعداد 
زیادی از آن ها نتوانســتند به مجلس بعدی راه یابند.این مســئله از 
این دیدگاه نیــز حائز اهمیت اســت که اگر چنیــن اتفاقی رخ دهد، 
مجلس اولیــن نهادی اســت که تن به شــفافیت عملکــردی خود 
بر مبنــای ارزیابــی و قضاوت مردم بــه عنوان مهم تریــن رکن یک 
نظام مردم ســاالر داده اســت. درصورتی کــه نهادهای دیگــر مانند 
 دســتگاه های دولتی یــا هیئت دولــت دراین باره پیش قــدم نبوده

  و نشده اند.
بدون شــک ازآنجایی که یکی از وظایف اصلی نماینــدگان نظارت بر 
حسن اجرای قوانین است تصویب این طرح حتما آن ها را در جایگاه 
باالتری جهت تحقق ایــن وظیفه قــرار خواهد داد و مشــروعیت و 

مقبولیت آن ها را نیز افزایــش خواهد داد. درواقع نمایندگان عالوه بر 
اقتدار حساب کشی می توانند راهی را نیز باز کنند که نهادهای دیگر با 
اختیار یا ناگزیر در این مسیر قدم بردارند.همچنین ناگفته پیداست که 
حتما موافقت نمایندگان با شفافیت آرا و پخش جلسات کمیسیون ها 
به پاسخگویی و کارآمدی مجلس منجر خواهد شد؛ بنابراین انتظار از 
نمایندگان مجلس یازدهم وجود دارد کــه الاقل به این طرح حداقلی 
رای دهند و آن را دچار جرح وتعدیل نکنند.دراین باره اشــاره به قانون 
اساسی و  سابقه دوره های گذشته نیز حائز اهمیت است که اصل 69 
قانون اساســی به صراحت بر علنی بودن جلســات مجلس و پخش 
گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه تاکیــد دارد؛ بنابراین از دید 
قانون  اساسی به عنوان مهم ترین سند حقوقی کشور، جلسات مجلس 
همیشه علنی است و باید به اطالع عموم رسانده شود مگر در شرایط 
اضطراری و درصورتی که رعایت امنیت كشــور ایجاب كند، به تقاضای 
رییس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان که جلســه غیرعلنی 

تشكیل می شود.
نکته جالب این است که در مؤخره این اصل قانونی عنوان شده گزارش 
و مصوبات جلســات غیرعلنی می باید پس از برطرف شــدن شرایط 
اضطراری برای اطالع عموم منتشر شــود. همین نکته بیانگر اهمیت 

مردم از دید افرادی است که در نگارش قانون اساسی نقش اصلی را 
برعهده داشتند.

همچنین در دوره های اولیه مجلس شورای اســالمی، رای گیری بر 
اســاس قیام و قعود بود که شــفافیت حکم فرما بود و مشخص بود 
هر نماینده دربــاره هر موضوعی چه نظری دارد امــا به مرور این رویه 
تغییر پیدا کرد و متاســفانه با حاکم شــدن رای گیــری الکترونیکی 
رای مخفی بر رای علنی غلبه کــرد؛ اما اگر مجلس به طرح جدید رای 
دهد رای نمایندگان  باید علنی باشــد مگر این کــه حداقل پانزده نفر 
از نمایندگان رای گیــری مخفی با ورقه را درخواســت کنند  که در این 
موارد بدون بحث در مورد درخواســت رای گیری می شود و در صورت 
تصویب، برای آن موضوع رای گیری مخفی با ورقه انجام می شــود.

درنهایت باید گفــت تصویب طرح اصالح مــوادی از قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شــورای اسالمی )شــفافیت آرای نمایندگان( حتما 
ارزیابی مــردم از نماینــدگان حوزه های انتخابیه خود را نیز تســهیل 
خواهد کرد که بدون شک اگر نماینده ای در یک دوره ضعیف بوده در 
دوره های بعد نتواند به مجلس راه یابد و بالعکس نمایندگان فعال که 
 گرفتار و اسیر البی ها نیز نمی شوند از احتمال باالتری برای رای آوری

 برخوردار می شوند.

یک روزنامه آمریکایی جزییات تازه ای به گزارش های 
قبلی درباره مواضع برجامی جدید کشورهای اروپایی 
اضافه کرده اســت.بعد از ادعای روزنامه »گاردین« 
که مدعی عقب نشینی کشــورهای اروپایی از برخی 
مطالبات »برجامــی« خود از ایران شــده بود، یک 
خبرنگار روزنامه »وال اســتریت ژورنال« جزییات 
بیشــتری در این خصوص ارائه کرده است. روزنامه 
گاردین گــزارش داد باور وزیــران خارجه انگلیس، 
آلمان و فرانسه این است که تهران و واشنگتن باید 
در مرحله فعلی بتوانند بدون آنکــه نیازی به تمدید 
این توافق یا قوی تر کردن آن باشد، کامال به آن پایبند 
شوند. این روزنامه نوشته، این گام اروپایی ها یکی از 
موانع بالقوه بازگشت ایران به پایبندی به برجام، در 
صورت رفع تحریم ها از سوی آمریکا و متعهد شدن 
آن کشــور به قطعنامه های ســازمان ملل را از میان 

برمــی دارد. گاردین درباره موضع انگلیس نوشــته 
است: »گمان می رود باور دولت انگلیس این است 
که تا هنگام دستیابی به »پیشرفت های محسوس« 
از جانب آمریکا و بازگشت ایران به پایبندی به توافق، 
نیازی به طرح مسئله تمدید توافق نیست.«گاردین 
این مســئله را »تحولی مهم« در راســتای احیای 
برجام خوانده و نوشته کشــورهای اروپایی موافقند 
که مذاکرات بر سر تمدید توافق و قوی تر کردن آن به 
زمانی دیگر موکول شود. موافقت وزیران خارجه سه 
کشور اروپایی با عدم طرح مطالبات جدید برجامی 
از ایران در جریان نخســتین  نشست وزرای خارجه 
طرف های برجام در سال جاری میالدی صورت گرفته 
است. گاردین نوشته عدم طرح الزامات جدید از سوی 
طرف های اروپایی در خصوص توافق جدید با ایران 
احیای زودهنگام برجام را آسان تر می کند.»الورنس 

نورمن«، خبرنگار وال استریت ژورنال با ارائه جزییات 
بیشــتر در خصوص مواض اروپایی ها نوشــته این 
کشــورها هنوز بر ضرورت »قوی تری کــردن مفاد 
برجام« و پرداختن به مسائل موشکی و منطقه ای 

ایران در چارچو این توافق تاکید دارند. 
با این حال، به نوشته این خبرنگار وال استریت ژورنال 
اروپایی هــا نمی خواهند پرداختن به این مســائل 
گســترده تر به پیش شــرطی برای احیــای برجام 

تبدیل شود. 

جزییات مواضع برجامی جدید اروپایی ها

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا مذاکرات صلح افغانستان در دوحه را مورد سوءاستفاده تبلیغات 
انتخاباتی خود قرار داد، گفت که مردم افغانستان نتیجه این ضربه بزرگ و رفتار دولت آمریکا را در آینده خواهند دید.محمدجواد ظریف در گفت وگو با خبرنگار 
شبکه تلویزیونی» طلوع نیوز « افغانستان به سواالت مجری این رسانه در مورد روابط ایران و افغانستان و برخی موضوعات مهم مرتبط بین دو کشور پاسخ گفت.

ظریف درباره نقش ایران در برنامه صلح افغانستان گفت: ایران حامی دولت و مردم افغانستان است و می گوید که همه گروه های افغان باید در مورد آینده این 
کشور تصمیم بگیرند و این سیاست نظام و دولت ایران در قبال افغانستان اســت.وزیر خارجه ایران درباره نحوه خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت: ما 
معتقد به خروج قانونمند و حساب شده نیروهای خارجی از افغانستان هستیم، اما این کار باید براساس خواست مردم این کشور و با تحویل مسئوالنه مسئولیت 
های امنیتی به نیروهای افغانستان صورت گیرد و این گونه نباشد که تنها با مذاکره آمریکا با طالبان انجام شود.ظریف در باره رابطه ایران با طالبان گفت: ایران در 
زمان حاکمیت طالبان با دولت برهان الدین ربانی رابطه داشت که سازمان ملل متحد هم دولت ربانی را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت می شناخت 

و ما هم با آن دولت رابطه داشتیم و بسیار فعاالنه در افغانستان با دولت قانونی این کشور همکاری می کردیم.

خبر روزسوء استفاده تبلیغاتی ترامپ از مذاکرات صلح افغانستان 

رییس کمیسیون امنیت ملی:
سرنخ هایی از ترور شهید فخری زاده به دست آمده است

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از شناسایی سرنخ های ترور شهید فخری زاده توسط نیروهای 
امنیتی کشــور خبر داد. مجتبی ذوالنوری با اشاره به نشست کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با وزیر و معاونان وزیر اطالعات، گفت: جامعه اطالعاتی ما با انگیزه، انسجام و هم 
افزایی موضوع ترور شــهید فخری زاده را پیگیری می کنند ولی با توجه به اینکه این پرونده جاری 
است، دستگاه امنیتی-اطالعاتی درباره سرنخ ها و افرادی که شناسایی شدند در صورت تشخیص 

توضیحاتی را اعالم خواهند کرد.

منصوبان رهبری می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند
نمایندگان مجلس با پیشــنهاد حضور منصوبــان رهبر انقالب برای نامزدی در انتخابات ریاســت 
جمهوری موافقت کردند. اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمام، دانشیار با ۱۰ سابقه تدریس و مدرسین 
حوزه علمیه با ۱۰ سال سابقه تدریس در ســطوح عالی حوزه های علمیه نیز می توانند در انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام کنند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در جریان بررسی موادی از اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشــنهاد »ابراهیم رضایی« نماینده دشتستان مبنی بر اینکه 
باید شرایطی فراهم شــود که منصوبان رهبر انقالب هم بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند، مورد 
موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.این پیشنهاد با ۱۸4 رای موافق و ۳۰ رای مخالف و ۱۳ رای 

ممتنع از مجموع ۲۲۷ رای مأخوذه  مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

وزارت خارجه روسیه: 

آمریکا برای بازگشت به برجام نباید پیش شرط بگذارد
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که بازگشت ایاالت متحده به برجام باید بدون هیچ گونه پیش شرطی 
باشد.وزارت امورخارجه روسیه در مورد نتایج نشست غیررسمی وزای خارجه کشورهای حاضر در 
برجام اعالم کرد، ایاالت متحده نباید برای بازگشت به برجام پیش شرط تعیین کند.وزارت خارجه 
روسیه در بیانیه ای بدین منظور اعالم کرد: »معتقدیم که بازگشت ایاالت متحده به برجام باید بدون 
هیچ پیش شرطی باشد. شرکای ما و ما آماده همکاری محسوس در این زمینه بوده و آماده هستیم 
تا به آمریکایی ها کمک کنیم در مسیر درســت قدم بگذارند.«سرگئی الوروف ، وزیر خارجه روسیه 
حاضر در این نشســت نیز گفت که امیدوار اســت نه تنها حاضران کنونی در برجام، بلکه واشنگتن 
پایبندی به تمامی تعهدات ذیل برجام را مد نظر داشته باشند. وی تاکید کرد که پایبندی آمریکا به 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد یک مورد انتخابی نیست، بلکه یک وظیفه است.

راهکارهای چین در نشست وزیران عضو برجام
هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک رشــته توئیت به چهار راهکار ارائه شده 
توســط وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در جلســه مجازی وزرای امور خارجه کشورهای عضو 
برجام اشاره کرد که به تازگی برگزار شد. این چهار راهکار شامل موارد زیر است که سخنگوی وزارت 
خارجه چین آن ها را در صفحه توئیترش مطرح کــرد:۱- تالش بی وقفه برای حمایت از برجام و 
علیه فشار حداکثری انجام شود. ۲- در راستای بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام تالش 
شود. آمریکا باید تحریم ها علیه ایران و نهادها و افراد طرف سوم را لغو کند. ۳- مسائل مربوط به 
پایبندی منصفانه و بی طرفانه حل و فصل شود. 4- مسائل امنیت منطقه به درستی کنترل شود. 
چین پیشنهاد کرده است یک فرصت مذاکراتی  چندجانبه در منطقه خلیج فارس برای آغاز روند 
گفتمانی فراگیر در راستای رسیدن به اتفاق نظر بر سر مسائل امنیت منطقه به واسطه رایزنی برابر 

و پیشرفتی تدریجی ایجاد شود.

کافه سیاست

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

 ایران آمریکا را وادار به 
خروج از منطقه می کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار مشاور 
امنیت ملی رییس جمهور افغانســتان گفت 
که جمهوری اسالمی مصمم است با گرفتن 
انتقام ســخت از آمران و عامالن ترور شهید 
ســلیمانی، از تداوم اقدامات تروریســتی، 
تشنج آفرین و ضد امنیتی آمریکا و عمالش 
جلوگیری و آنان را وادار بــه خروج از منطقه 
کند.، شــمخانی با تبیین سیاســت اصولی 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تقویت حسن 
همجواری و برقراری روابط راهبردی با همه 
همســایگان عنوان کرد: افغانستان به دلیل 
اشتراکات و پیوندهای فراوان بین دو ملت از 
جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی ایران برخوردار اســت.وی با ابراز 
خرســندی از افتتاح راه آهن خواف - هرات 
و ابراز امیدواری نســبت به اینکه این پروژه 
بتواند نقش موثــری در ارتقا و تحکیم روابط 
دو کشور و رفاه و پیشــرفت اقتصادی مردم 
افغانستان داشته باشد، ایجاد زیرساخت های 
الزم برای توســعه روابط در همــه زمینه ها را 
حیاتی و اجتناب ناپذیر توصیف کرد. شمخانی 
با بیان اینکه آمریکا طی یک ســال گذشته 
اقدامات ناامن ســاز خود را در منطقه غرب 
آسیا تشدید و با ترور ناجوانمردانه فرماندهان 
ارشــد مبارزات ضد تروریستی سردار قاسم 
سلیمانی ابومهدی المهندس این رفتار را به 
اوج رســاند، گفت: جمهوری اســالمی ایران 
مصمم است با گرفتن انتقام سخت از آمران و 
عامالن این جنایت تاریخی، از تداوم اقدامات 
تروریســتی، تشــنج آفرین و ضــد امنیتی 
آمریکا و عمالش جلوگیری و آنــان را وادار 
به خروج از منطقه کند.وی با هشــدار نسبت 
به تشدید و توســعه فعالیت های داعش در 
افغانســتان و خطراتی که از این ناحیه برای 
مردم این کشــور و دیگر کشــورهای منطقه 
ایجاد خواهد شــد، بر ضرورت هوشــیاری، 
همکاری و اشتراک مســاعی همه کشورها 
 بــرای دفع شــر کامــل این غده ســرطانی

 تاکید کرد.

بین الملل

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 
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 بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ایثارگران فالورجان )ســهامی خاص(  می رساند مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده شركت رأس ساعت ۸/۳۰ صبح روز جمعه مورخ 99/۱۰/۱9 در محل دفتر شركت واقع در فالورجان، خیابان فردوسی، 

كوچه بهشت برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت 

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 9۸ شركت
۳- انتخاب حسابرس و بازرسان شركت

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت  
6- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد
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پرداخت تسهیالت به کشاورزان با »کشاورز کارت«
کشاورزان در استان اصفهان می توانند،کود و سم قسطی بخرند.به گفته مدیر امور سرمایه گذاری 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان، »کشــاورز کارت« به منظور تامین سرمایه در گردش 

خرید کود و ســم مود نیاز کشــاورزان 
تولیدکننده محصــوالت گندم، جو، کلزا 
و چغندر قند پیش بینی شــده اســت.

علی شــریفی افزود:این تســهیالت با 
معرفی مدیریت های جهاد کشــاورزی 
شهرستان ها و بر اساس اطالعات وارد 
شده در ســامانه جامع پهنه بندی سال 
زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به متقاضیان مورد 
نظر پرداخت می شــود.وی اضافه کرد: 
کشــاورزان می توانند پــس از معرفی 

از طریق مدیریت های جهاد کشــاورزی و تکمیل مدارک در بانک کشاورزی »کشاورز کارت« را 
دریافت کنند.مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: نرخ سود 
این تسهیالت ۱۲ درصد و حداکثر برای مدت یکســال در نظر گرفته شده است.میزان تسهیالت 
پرداختی برای »کشاورز کارت« به ازای هر هکتار دو میلیون تومان و حداکثر تا سقف ۲۰ میلیون 

تومان به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

نایب رییس هیئت مدیره شرکت پلی اکریل خبر داد:

اعالم آمادگی حقوقی ها برای شرکت در مجمع عمومی 
پلی اکریل

نایب رییس هیئت مدیره شــرکت پلی اکریل گفت: سهامداران حقوقی برای حضور در نوبت دوم 
مجمع عمومی اعالم آمادگی کرده اند.محمدرضا جعفری در رابطه با برگزاری مجمع عمومی شرکت 
پلی اکریل اظهار کرد: برنامــه خاصی برای به تعویق افتادن دور دوم مجمع عمومی ســهامداران 
شپلی وجود ندارد. نایب رییس هیئت مدیره موقت شرکت پلی اکریل با اشاره به اینکه هماهنگی 
الزم جهت برگزاری مجمع عمومی صورت گرفته اســت، گفت: اصل بر برگزاری نوبت دوم مجمع 

بوده است.

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت اصفهان مطرح کرد:

کمبود قطعات موتور سیکلت در بازار اصفهان
رییس اتحادیه تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت اصفهان گفت: تعطیلی برخی کارخانجات 
داخلی تولید قطعات موتورســیکلت و وارد نکردن این قطعات به سبب وجود تحریم ها، دو عامل 
کمبود قطعات موتورسیکلت در بازار اصفهان است.عباسعلی ریش سفیدان با اشاره به شیوع کرونا 
و تعطیلی مغازه های فروش قطعات موتورسیکلت اظهار داشت: کسبه این صنف مانند بقیه صنوف 
متضرر از کرونا، در وضعیت مناسبی برای امرار معاش قرار ندارند.وی افزود: شیوع بیماری کرونا 
و اعمال محدودیت ها و تعطیلی کسب و کار های غیرضروری نیاز ها ی مردم مثل قطعات فروشان 
موتور سیکلت، باعث کاهش درآمد و فروش آن ها شد.رییس اتحادیه تعمیرکنندگان دوچرخه و 
موتورسیکلت اصفهان گفت: تعطیلی برخی کارخانجات داخلی تولید قطعات موتورسیکلت و وارد 
نکردن این قطعات به علت تحریم ها، دو عامل اصلی کمبود آن در بازار اصفهان است.ریش سفیدان 
با بیان این که گذران زندگی فروشندگان قطعات موتورسیکلت به سبب شیوع کرونا و محدودیت ها 
با سختی همراه است، افزود: تامین هزینه حدود ۶۰۰ هزار تومانی بیمه در ماه، برای شاغالن صنف 

فروشندگان قطعات موتورسیکلت باتوجه به وضعیت تعطیلی کسب و کار، قدری دشوار است. 

رانندگان به دلیل نگرانی از مضرات »ایکس ری« جاده نایین از دادستان اصفهان درخواست کمک کردند؛

دردسرهای »ایکس ری«

حاصل سال ها هشدار و گفت وگو در مورد  مرضیه محب رسول
قاچاق، عوارض و تبعات منفی آن و تالش 
برای ریشه کنی و یا حداقل کاهش ورود کاالهای قاچاق به کشور، نصب 
دستگاه های ایکس ری در مسیر های اصلی تردد جاده ای کشور است. 
هر چند این تنها یکی از راه های مورد استفاده در پروسه پیچیده مبارزه با 
قاچاق کاالست؛ اما به دالیلی همچنان مورد اعتراض و مناقشه برخی از 
فعاالن صنفی است. کامیونداران از اولین  کسانی بودند که در زمان پس 
از نصب این دستگاه ها نســبت به عوارض آن نگران و معترض شدند. 
نصب این مدل از دستگاه های ساخت داخل بر اساس آمار رسمی تا ۷۰ 
درصد تخلفات در این حوزه را کم کــرده و موجب بهبود جایگاه ایران در 
شاخص جهانی »تجارت فرامرزی« شده است. این اتفاق در حالی رخ 
داده که تنها در ۲۰ درصد از جایگاه های بازرسی این دستگاه ها نصب شده 
و هنوز تا پوشش نهایی همه راه های کشور زمان زیادی باقی مانده است. 
این مزایا البته مانع از اعتراض کامیونداران و رانندگان جاده ای نسبت به 
الزام رد شدن از ایکس ری برای همه ماشــین های سنگین که در این 
مسیر تردد می کنند، نشده است . نایین- اصفهان از جمله اصلی ترین 
مسیر های ترانزیت کاال به داخل و خارج از کشور است که به دلیل قرار 
گرفتن در شاهراه مبادالتی کشور از جمله اولین مسیرهایی بود که این 

دستگاه ها در آن نصب و راه اندازی شــد. از همان روزهای ابتدایی اما 
رانندگان این مســیر نسبت به خطرات رد شــدن مداوم رانندگان از زیر 
دستگاه ایکس ری به همراه خودروهای سنگین معترض بودند و تالش 
کردند تا از راه های قانونی با این مســئله مقابله کنند. هر چند بر اساس 
اعالم رییس نظارت بر فرآیندهای گمرکی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال با 
وجود ضوابط سخت گیرانه در مورد استاندارد دستگاه های ایکس ری و 
همچنین آیین نامه های اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه دیگر نباید 
نگران شایعات مطرح شده در این زمینه بود. اما در اقدامی رانندگان این 
بار از دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان برای جلوگیری از الزام 
عبور همه ماشین ها از زیر دستگاه های ایکس ری مددخواهی کرده اند.

چندی پیش تصویر نامه از ســوی جمعی از رانندگان استان اصفهان به 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
که در این نامه رانندگان اعتراض خود را به شــرایط دستگاه ایکس ری 
ایست بازرسی نایین و رامشه شهرضا اعالم کرده و خواستار رسیدگی این 
مقام قضایی به مشکل مذکور شــده بودند.به دنبال انتشار این عکس، 
روابط عمومی کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران 
کشور و کانون انجمن های صنفی کارگری رانندگان ناوگان حمل کاالی 
کشور نیز اعالم کرد: بعد از پیگیری جمع کثیری از رانندگان در خصوص 

نحوه  استفاده از دستگاه X_ray در ایســت و بازرسی نایین که راننده 
ناگزیر به عبور از دســتگاه به همراه ناوگان خود بوده و احتمال عوارض 
جانبی آن، مکاتبات متعددی با مراجع ذی ربط صورت پذیرفت، اما هیچ 
پاسخی از سوی این مراجع دریافت نشد.روابط عمومی این دو  کانون 
مرتبط با رانندگان و کامیونداران تاکید کرد: مبارزه با هرگونه قاچاق، به ویژه 
قاچاق مخرب مواد مخدر، وظیفه آحاد جامعه و مورد تایید تمامی مردم 
شــریف ایران و از جمله رانندگان و کامیونداران است؛ اما حفظ حقوق 
شهروندی هم به همان اندازه حائز اهمیت بوده و عدم رعایت آن موجب 
نارضایتی و بدبینی خواهد شد. هر مرجعی باید پاسخگوی اعمال خود 
باشد، لذا این توجیه که ما صرفا مجری هستیم و قانونگذار  یا آمرین باید 
پاسخگو باشند، پذیرفتنی نیست. برای اطمینان خاطر کامیون داران و 
رانندگان از هر گونه آسیب احتمالی، وظیفه مجری است که از مراجع ذی 
ربط، پاسخ مستدل و مستند دریافت کرده و آن را به ذی حقان ارائه دهد. 
با وجود  این نگرانی ها اما همواره مراجع ذی صــالح در گمرک و اداره 
راهداری بر بی خطر بودن این دســتگاه ها تاکید کــرده اند؛ اما خوب 
اســت برای رفع این نگرانی مرجع بی طرفی مانند دادســتانی یک بار 
برای همیشه تحقیقات علمی در این زمینه را انجام و نسبت به رفع این 

دغدغه اقدام کند.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: پیشنهاد ما 
به قضات این اســت که تا حد امکان برای متخلفان 
استاندارد از مجازات های جایگزین به ویژه در جهت 
آموزش و ترویج استفاده شود.محمود فرمانی افزود: 
تصمیم نهایی درباره پرونده های تخلف استاندارد با 
قضات است اما اداره کل استاندارد این پیشنهاد را به 
آنها می کند که تا حد امکان مجازات های جایگزین 
برای این متخلفان صادر شــود.وی اظهار داشــت: 
پیشنهاد ما این اســت که برای چنین پرونده هایی، 
مجازات هایی در بخش خدمات استاندارد صادر شود 

بدین صورت که متخلفان برای ترویج، فرهنگ سازی 
و آموزش اســتاندارد اقدام کنند.فرمانــی با تاکید 
بر اینکــه اداره کل اســتاندارد به طور کلــی به دنبال 
مجازات جایگزین اســت، تصریح کرد: اســتفاده 
از مجازات جایگزیــن تاثیر زیــادی در بخش های 
مختلف اجتماعی دارد که از مهــم ترین آنها کاهش 
تعداد افراد زندانی است.وی به صدور حکم مجازات 
جایگزیــن در اصفهــان درباره یک پرونــده تخلف 
استاندارد اشاره و اضافه کرد: یک شرکت تولیدی در 
اصفهان اقدام به ساخت فیلتر هوای خودرو می کرد 
که پس از بازرســی ها مشخص شــد این فیلترها، 
بی کیفیت اســت و ســالمت جامعه را به خطر می 
اندازد.مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه 
برای این شــرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل و 

محصوالت غیر استاندارد آن توقیف شد، گفت: قاضی 
پرونده عالوه بر مجــازات نقدی مدیرعامل متخلف، 
او را به ۶ ماه خدمت رسانی و فعالیت در بیمارستان 
الزهرا)س( اصفهان محکوم کرد.وی با استقبال از 
حکم صادر شده توســط قاضی این پرونده، اضافه 
کرد: امید است در موارد دیگری از پرونده های قضایی 
مربوط به تخلف های استاندارد از مجازات جایگزین 
به ویژه در زمینه ترویج استاندارد استفاده شود.قانون 
مجازات جایگزین حبس، مقرر کرده است در صورت 
وجود شــرایط خاص، مجازات های حبس می تواند 
به مجازات های دیگری تبدیل شود که طبق ماده ۶۴ 
قانون مجازات اسالمی این مجازات عبارتند از دوره 
مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای 

نقدی روزانه و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی.

مدیرکل استاندارد استان: 

مجازات های جایگزین برای متخلفان صادر شود

خبر روز

مبارزه با هرگونه قاچاق، به ویژه قاچاق مخرب مواد مخدر، 
وظیفه آحاد جامعه و مورد تایید تمامی مردم شریف ایران 
و از جمله رانندگان و کامیونداران است؛ اما حفظ حقوق 
شهروندی هم به همان اندازه حائز اهمیت بوده و عدم 

رعایت آن موجب نارضایتی و بدبینی خواهد شد

معاون وزیر راه و شهرسازی کشور اعالم کرد:

 وجود 5 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی 
در بافت فرسوده کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی کشور در بازدید از شهرستان اردســتان گفت :در کل کشور ۱۴۸ هزار 
هکتار بافت فرســوده وجود دارد که جمعیت ۲۰ میلیون نفری را شــامل می شود . در بافت های 
فرسوده کشور ســکونت گاه غیررسمی 
هم وجــود دارد و در مجموع ۵ میلیون 
و ۷۰۰ هزار واحــد مســکونی در بافت 
فرسوده کشور وجود دارد.مهدی عبوری 
افزود: برای نوسازی خانه های تاریخی 
۴۰۰میلیون ریــال وام ۱۸ درصد و ۴۰۰ 
میلیون ریال وام ۹ درصد و ۴۰۰ میلیون 
ریــال وام ۴ درصد بــدون محدودیت 
پرداخت می شود که در صورت دارا بودن 
شــرایط متقاضی این مبالغ از ســوی 
بانک های عامل پرداخت خواهد شــد.وی در بازدید از شهرســتان اردســتان نیــز تصریح کرد: 
 شهرستان اردســتان بافت تاریخی منحصر به فردی در کشــور دارد و مالکین بخش خصوصی 
 در ایــن شهرســتان اقدامــات عالی بــرای بازســازی خانه هــای تاریخــی خــود کرده اند که

 اقدام شایسته ای است. معاون وزیر راه و شهرسازی کشور در پایان با اشاره به ثبت جهانی قنات 
دو طبقه اردستان گفت: باید به مسجد جامع اردســتان توجه ویژه ای صورت گیرد و کاروانسرای 

جنب مسجد احیا شود.

معاون جهاد کشاورزی سمیرم:

کشاورزان از دالل بذر نخرند
معاون جهاد کشاورزی سمیرم گفت: بذر گندم مرغوب جهاد کشاورزی دارای شناسنامه و گواهی 
شده است  که تاریخ تولید و نام تولیدکننده آن مشخص است. مصطفی طایی اظهار داشت: گندم 
اصالح شــده و جدید با برچسب به عنوان بذر گواهی شــده  که دارای مشخصات خاصی است و 
توسط جهاد کشاورزی بین درخواست کنندگان توزیع می شــود.معاون جهاد کشاورزی سمیرم 
 افزود: اگر کشــاورزان از دالل و واســطه گر بذری به عنوان گندم مرغوب خریدند که گواهی شده 
نبود، جهاد کشاورزی هیچ گونه مســئولیتی در قبال آن ندارد.وی تصریح کرد: بذر مرغوب جهاد 
کشاورزی درون گونی با آرم آبی رنگ بوده  که شناسنامه بذر و گواهی شده و سال تولید، نوع سم 

ضدعفونی کننده و نام تولیدکننده آن مشخص است.

بسیجیان، زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان 
 از این پس بســیجیان نیــز می توانند تحت پوشــش صندوق بیمــه اجتماعی روســتاییان و 
 عشــایر اســتان اصفهان قرار گیرند.رییــس صنــدوق بیمه اجتماعی روســتاییان و عشــایر 
 اســتان اصفهان، در نشست مشــترک با مســئوالن جرقویه علیا  گفت:طی  تفاهم نامه ای که با

 سازمان بسیج مستضعفین منعقد شده اســت از این پس بسیجیان حتی اگر ساکن شهر های 
باالی ۲۰ هزار نفر جمعیت باشند و پوشش بیمه ای نداشته باشــند می توانند تحت پوشش این 
صندوق قرار گیرند.مهدی ابارشــی افزود: هم اکنون بیش از ۷۰ هزار نفر در استان تحت پوشش 
 این صندوق قرار دارند و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز مســتمری بگیر صندوق روســتاییان و عشــایر 

استان هستند.

کافه اقتصاد

افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت پوشاک نسبت به سال گذشتهاخبار
رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک اصفهان گفت: قیمت پوشاک زمستانی نسبت به نرخ البسه فصل سرما در سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده 
است.رضا باطنی، با اشاره به بازگشایی فروشگاه های پوشاک و البسه در اصفهان، اظهار کرد: بازگشایی فروشگاه های پوشاک در سطح شهر اصفهان تاثیر قابل توجهی 
بر روند کسب درآمد تعداد زیادی از صاحبان واحدهای صنفی نداشته و شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم به گونه ای است که تفاوت زیادی میان باز بودن یا تعطیل 
بودن فروشگاه های پوشاک وجود ندارد.وی افزود: تعطیلی فروشگاه های پوشاک در اصفهان در آغاز فصل سرما و تقاضای نامحسوس برای خرید پوشاک این فصل 
همزمان با مشکالت اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور مزید بر علت شد تا تعداد زیادی از واحدهای صنفی این اتحادیه در جریان تغییرات فصلی 
و افزایش تقاضا قادر به فعالیت در بازار نباشند.رییس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک اصفهان با اشاره به مفاد پروتکل های بهداشتی در اصناف کشورهای اروپایی، 
تصریح کرد: فعالیت فروشگاه های پوشاک در کشورهای اروپایی از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۸ ادامه دارد و مردم در همین بازه زمانی قادر به خرید پوشاک 
از این فروشگاه ها هستند.باطنی اضافه کرد: کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش قابل توجه قیمت لباس در بازار باعث شده تا فروشندگان مشتری چندانی 

نداشته باشند و باال رفتن محسوس قیمت البسه زمستانی همزمان با آغاز فصل سرما باعث شده تا تقاضای قابل توجهی برای خرید این البسه در بازار شکل نگیرد.

هنرگره چینی و 
 شیشه گذاری
 درب و پنجره

 گره چینی یکی از شــاخه های هنر 
معماری و کاشیکاری سنتی است و 
اساتید این هنر ازکنار هم چیدن آالت 
و لغات مختلف براساس طرح مدنظر 
خود با استفاده از چوب،کاشی،آجر 
یا ســایر مواد نقش های هندســی 

تزئینی درست می کنند.

وز عکس ر

 مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان:

افزایش کشت گلخانه ای 
راهکار توسعه کشاورزی 

اصفهان است
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفــت: افزایش کشــت 
گلخانه ای، راهکاری مناســب برای توسعه 
و بهبــود تولیــد در کشــاورزی اصفهان و 
تحقــق جهــش تولیــد اســت.احمدرضا 
رییس زاده افزود: مناطق مختلف اســتان 
اصفهان قابلیت افزایش تعداد گلخانه ها و 
گسترش این صنعت را دارد و تجربه نشان 
داده می توانیم با حمایت بیشــتر از بخش 
خصوصی به این مهم برســیم.وی اضافه 
کرد: کاهش منابع آبی کشاورزی در استان 
از جمله مهم ترین دالیلی اســت که توسعه 
بیشتر کشت گلخانه ای را گوشزد می کند، از 
سوی دیگر کیفیت باالی محصوالت تولیدی 
در این شیوه، بهره وری و افزایش مشتریان 
را به همراه خواهد داشــت.وی با اشاره به 
وجود افزون بــر ۲ هزار هکتــار گلخانه در 
استان اصفهان تصریح کرد: یکی از مزایای 
کشت گلخانه ای، استحصال محصوالت در 
ایام مختلف ســال و با شرایط آب و هوایی 
متنوع است و همین امر اشتغال دائم را هم 
به دنبال خواهد داشــت.مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
ادامه داد: در ســال های اخیر با رشد قابل 
توجه صنعت کشــت گلخانــه ای رو به رو 
بودیم به طوری که در سال زراعی ۹۲-۹۳، 
افزون بــر ۱۷۸ هزار تن انــواع محصوالت 
گلخانه ای در اســتان برداشــت شد و این 
رقم در ســال زراعی قبل به ۳۰۱ هزار و ۶۳۱ 
تن رسید.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان، برنامه ریزی 
مناسب، ارائه تسهیالت و مشارکت بیشتر 
بخش خصوصی را از دالیل افزایش تولید 
محصوالت گلخانه ای در اســتان دانست و 
خاطرنشــان کرد: برنامه های حمایتی این 
نهاد برای گســترش گلخانه ها در ســطح 

استان ادامه خواهد یافت.
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نایب رییس شورای اسالمی شهرکرد:

پلیس برای برخورد با سدمعبرها ورود کند

شــهردار و اعضای شورای اسالمی شــهرکرد در نشست هم اندیشی با 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری در خصوص مشکالت شهری و 

افزایش همکاری ها بحث و تبادل نظر کردند.
 فرهاد رییسی شامگاه دوشنبه در ســیصد و دوازدهمین جلسه علنی 
شــورا با بیان اینکه نیروی انتظامی و مجموعه مدیریت شهری باید با 
افزایش تعامالت، امنیت پایدار را در شــهر برقرار کنند، گفت: مجموعه 
مدیریت شــهری و نیروی انتظامی برای کسب رضایت مردم خدمات 
مطلوبی را ارائه کرده اند و در صورت افزایش خدمات آرامش در جامعه 
بیش از پیش حفظ می شــود.وی بــا بیان اینکه مدیریت شــهری با 
همراهی نیروی انتظامی بــرای کاهش مشــکالت و افزایش امنیت 
اجتماعی تالش می کند، افزود: یکی از اولویت های مدیریت شــهری 
برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان هماهنگی و همکاری با نیروی 

انتظامی است.
رییس شورای اسالمی شــهرکرد بیان کرد: قطع یقین این دو دستگاه 
می توانند با تعامل، بهره مندی از دانش روز و ارتباط دوســویه در جهت 
حفظ و توســعه امنیت قدم های موثری بردارند. رییسی ادامه داد: در 
حوزه ترافیک همکاری بسیار خوبی بین پلیس راهور و مدیریت ترافیک 
شــهرداری وجود دارد؛ اما باید برای برخورد با ســدمعبرها و برخورد با 

متخلفان در امر ســاخت و ســازهای غیرمجاز و کمک در امر نگهداری 
پارک ها همکاری و تعامالت افزایش یابد. وی با بیان اینکه امروز مردم 
از تبعیض ها ناراضی هســتند، گفت: اگر قانون به درســتی و به صورت 

یکسان برای همه مردم اجرا شود قطعا از نارضایتی ها کاسته می شود.

لزوم ورود نیروی انتظامی برای برخورد با سدمعبرها
 طیبه شریفی، نایب رییس شورای اسالمی شــهرکرد در ادامه با بیان 
اینکه شهرداری متولی امور شهری و نیروی انتظامی متولی ایجاد نظم 
و امنیت در شهر هستند، بیان کرد: هر دو طرف به دنبال آن هستند که با 
ارائه خدمات عالوه بر ایجاد امنیــت زمینه رضایت مندی مردم را فراهم 
کنند. وی با بیان اینکه شــهرداری نمی تواند اعمــال قانون کند، گفت: 
در حال حاضر فضای سبز در حال تخریب و ســدمعبر در شهر در حال 
گسترش است بنابراین برای برخورد با این متخلفان نیاز است که نیروی 

انتظامی ورود کند و همکاری بیشتری داشته باشد.

کاهش ترافیک شهرکرد نیازمند توسعه زیرساخت هاست
 بهادر عبدالغنی، شهردار شهرکرد نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه وظایف 
مشترک نیروی انتظامی و شهرداری زیاد است، گفت: در شرایط کنونی 

برخی اقدامات و فعالیت ها به شهرداری تکلیف شده و در شرح وظایف 
شهرداری نیست مانند مسدودسازی مسیر آرامستان در شرایط کرونا، 

بنابراین انجام این اقدام نیازمند همکاری نیروی انتظامی است. 
 وی با اشــاره بــه کنتــرل ترافیــک در شــهر بیان کــرد: با توســعه 
 زیرســاخت ها باید تالش کنیــم کاهش ترافیک را در شــهر شــاهد
  باشــیم. شــهردار شــهرکرد ادامه داد: برخورد با متخلفان در ساخت
 و سازهای غیرمجاز، سدمعبر، برخورد با ســارقان وسایل و تجهیزات 
 پارک هــا، ســاماندهی متکدیــان و کارتن خواب هــا و کــودکان کار 
از جمله مواردی است که شهرداری نیاز دارد نیروی انتظامی در کنارش 

قرار گیرد.

آمادگی نیروی انتظامی برای ساماندهی متکدیان و کارتن خواب ها
 منوچهر امان اللهی، فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در 
پایان جلسه خاطرنشان کرد: برای ساماندهی متکدیان و کارتن خواب ها 
نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد؛ اما سایر دستگاه های متولی نیز باید 
همکاری الزم را داشته باشــد. وی گفت: در راستای افزایش تعامالت 
باید پیشنهادات بررسی شود ولی برای همکاری بیشتر باید قراردادی 

فی مابین شهرداری و نیروی انتظامی منعقد شود.

امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل فرهنگ و 
ارشاداسالمی و پلیس فتای چهارمحال و بختیاری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و پلیس فتای چهارمحال و بختیاری به منظور توسعه همکاری های 
مشترک در راستای آموزش سواد رسانه ای در فضای مجازی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری ،در همین خصوص گفت: 
توسعه همکاری های مشترک و بهره گیری از ظرفیت های تخصصی و تجارب طرفین برای هم افزایی 
در آموزش سواد رسانه ای در فضای مجازی، انتشار محتوای پیشگیرانه تولیدی پلیس فتا در رسانه 
های رسمی و غیررسمی، تربیت فرهنگ یاران سایبری عضو ســازمان توسط پلیس فتا و ارتقای 
فرهنگ مهارت و دانش کاربران فضای مجازی عضو سازمان و خانواده های آنها از جمله موضوع این 
تفاهم نامه است. ابراهیم شریفی افزود: باتوجه به موضوع این تفاهم نامه مقرر شد انتشار محتوای 
آموزشی ارسالی از سوی پلیس فتا در وبگاه ها، تارنماها، کانال ها و فضای مجازی مرتبط با اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در راستای ارتقای سواد دیجیتالی و رسانه ای کاربران در اختیار قرار 
گیرد. وی تصریح کرد: ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی در خصوص موضوعات مرتبط با آسیب ها، 
چالش ها و مشکالت فضای سایبری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم حوزه فضای مجازی 
به کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهیه محتوای مناسب جهت ارتقای سواد دیجیتالی و 
رسانه ای کاربران فضای مجازی و همکاری پلیس فتا در جهت نشر حداکثری محتواهای تولید شده 
از سوی اداره کل ارشاد و فرهنگ اسالمی از دیگر مصوبات این تفاهم نامه است. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اعتبار این تفاهم نامه به مدت سه سال است 

و در صورت موافقت طرفیت قابل تمدید خواهد بود.

اعالم اسامی برگزیدگان جشنواره کشوری علمی، فرهنگی، 
هنری »زندگی و مقابله با کرونا« 

مدیر روابط عمومی و اطالع رســانی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاری از اعالم اسامی برگزیدگان جشنواره کشوری علمی، فرهنگی، هنری »زندگی و مقابله با کرونا« 
خبر داد. سید علی درخشان خاطر نشان کرد: جشنواره کشوری علمی، فرهنگی، هنری »زندگی و مقابله 
با کرونا« با هدف فراهم کردن فضای فرهنگ سازی جامعه به منظور چگونگی زیست با کرونا، افزایش 
اثربخشی آموزش ها، آگاهی عمومی، رعایت دستورات بهداشتی و انتقال آن به مردم، تقویت همدلی 
وهمبستگی اجتماعی و ایجاد حساسیت الزم برای ثبت واکنش های اخالقی، همدلی و همیاری در مقابل 
ویروس کرونا از اول آذرماه ۹۹ در ۱۴ محور و ۱۶ قالب از جمله شعر، خاطره، داستان، موشن گرافی، کلیپ، 
اینفوگرافی، فیلم، عکس و ... رسما آغاز شد. وی، تقویت نقش گروه های مختلف در ایجاد فضای همدلی 
برای کاهش آسیب های کرونا، احصای تجربیات، ایده ها و راهکارها برای ارتقای خدمات حوزه سالمت 
و از همه مهم تر قدردانی از مدافعان سالمت و جلوه های حضور تالشگران عرصه سالمت را از دیگر اهداف 
برگزاری این جشنواره برشمرد. به گفته وی، از ۲۵ آبان لغایت ۲۰ آذرماه ۹۹ فراخوان ارسال آثار به دبیرخانه 
جشنواره اعالم و با توجه به استقبال شرکت کنندگان تا ساعت ۲۴ بیست و یکمین روز از آذرماه تمدید 
و نهایتا با داوری بیش از ۶۰۰ اثر ارسالی از سراسر کشور به دبیرخانه، این جشنواره به کار خود پایان داد. 
درخشان گفت: در قالب شعر: آقایان احمد رفیعی وردنجانی و مهدی عالی به ترتیب نفراول و دوم و آذر 
شاهوردی به عنوان نفر سوم معرفی شدند. وی افزود: در قالب خاطره نیز به ترتیب سهیال سپهری، پوریا 
اسکندرزاده و محبوبه یعقوبیان به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند. وی ادامه داد: در قالب دلنوشته 
نیز نجمه امانی به عنوان نفر اول و معصومه رفیعی شــهرکی به عنوان نفر دوم و در رتبه سوم به صورت 
مشترک مهتاب چراغیان و روشنک حیدری بعنوان برگزیدگان جشنواره معرفی شدند. درخشان گفت: 
 حســین صادقی زاده، مجتبی صفدری و زینب زارع به ترتیب مقام های اول تا سوم در قالب داستان را  

کسب کردند.

با مسئولان

در حال حاضر فضای سبز در حال تخریب و سدمعبر 
در شهر در حال گسترش است بنابراین برای برخورد با 
این متخلفان نیاز است که نیروی انتظامی ورود کند و 

همکاری بیشتری داشته باشد

بام ایران

مفاد آراء
10/16 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2946  مورخ 99/07/02 هیات اول آقاي مجید نعلبند دستجردي 
به شناسنامه شماره 965 كدملي 1288971818 صادره اصفهان فرزند نعمت اهلل بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65.55 مترمربع مفروزی از پالك شماره 6 فرعي 
 از 3615  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب

 بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مهدی كیان وش خریداری شده است.
2- رای شــماره 3273 مورخ 99/07/29 هیات اول خانم زهــرا مظفري مقدم به 
شناسنامه شــماره 405 كدملي 1292934158 صادره اصفهان فرزند ابوالفضل بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171.83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای علی آقا رمضانپور خریداری شده است.
3- رای شــماره 2983 مورخ 99/07/05 هیات اول خانم مهین سعیدي دهکي به 
شناسنامه شماره 4 كدملي 1199596663 صادره شهرضا فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 55.95 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3275 فرعي از 5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 3083 مورخ 99/07/13 هیات اول خانم ســیده مریم موسویان 
باجگیراني به شناسنامه شــماره 35 كدملي 4689950547 صادره اردل فرزند سید 
رضا بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98.57 مترمربع مفروزي از پالك شماره 71 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 2361 مورخ 99/05/22 هیات اول آقاي محمد موسوي بادجاني 
به شناسنامه شماره 195 كدملي 1128910209 صادره فریدونشهر فرزند جمال بر 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 71 مترمربع مفروزي از پالك شماره 295 و 297 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مانده علي مرادي دستجردي خریداری 

شده است.
6- رای شماره 3159 مورخ 99/07/22 هیات اول آقاي كرمعلي دهقاني به شناسنامه 
شــماره 2477 كدملي 4621101269 صادره فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 114.10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای 

سیدمهدی هاشمی خریداری شده است.
7- رای شــماره 3299 مورخ 99/08/03 هیات اول آقــاي محمود عباس پورگل 
سفیدي به شناسنامه شــماره 866 كدملي 4689615047 صادره اردل فرزند احمد 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187.74 مترمربع مفروزی از پالك شماره 108 
فرعــي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان 
بموجب قولنامه عادی مورخ 86/09/03 ملــك موردتقاضا را از آقای رجبعلی علی 
عسگریان دستجردی خریدای نموده اســت و آقاي محمود عباس پورگل سفیدي 
)متقاضی( بموجب وكالتنامه شماره 20627 مورخ 86/12/19  دفترخانه 58 اصفهان 

از خانم سکینه علی عسگریان دستجردی وكالت داشته است.

 8- رای شــماره 3300 مــورخ 99/08/03 هیــات اول آقاي مصطفــي خالدان 
)به قیمومیت خانم خاتون احمدی( به شناسنامه شماره 613 كدملي 1286003611 
صادره اصفهان فرزند اسماعیل بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87.78 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 53 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
9- رای شــماره 3324 مورخ 99/08/06 هیات اول خانم نصــرت ابرقوئي نژاد به 
شناسنامه شــماره 161 كدملي 1288578253 صادره فرزند مرتضي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 134.34 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 2865 اصلي)كــه در جریان استانداردســازی به پالك 
2865/45 تغییر یافته است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10-  رای شماره 3023 مورخ 99/07/07 هیات اول آقاي مجتبي محمدي گهروئي 
به شناسنامه شماره 1270550659 كدملي 1270550659 صادره اصفهان فرزند 
عبدالکریم بر 5 سهم از 18 سهم ششــدانگ یکدرب باغ پالك شماره 3962 اصلي  
)مســاحت ششــدانگ 2070 مترمربع( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم ماه سلطان سمائی فر 

خریداری شده است.
11- رای شــماره 3382 مورخ 99/08/12 هیات اول آقاي ســعید حنیف نژاد به 
شناسنامه شماره 2626 كدملي 1289563446 صادره اصفهان فرزند عباسعلي بر 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42.45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 37 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12-  رای شــماره 3364 مــورخ 99/8/10 هیات اول آقای هــادی ملك محمد 
دستجردی به شناسنامه شــماره 14151 كد ملی 1292069635 صادره اصفهان 
فرزند رضا بر 189/36  سهم مشاع از 284 سهم  ششدانگ یکباب خانه مخروبه به 
مساحت 286/59  متر مربع مفروزی  از پالك شماره 1فرعی از 4129  اصلی واقع 
در بخش  5 حوزه ثبت جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
13-  رای شــماره 3365 مورخ 99/8/10 هیات اول  خانم فاطمــه زمین پرداز به 
شناسنامه شماره 0 كد ملی 1190058642 صادره شهرضا  فرزند عباس بر 94/64 
سهم مشاع از 284 سهم ششــدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 286/59  متر 
مربع مفروزی  از پالك شــماره 1فرعی از 4129  اصلی واقع در بخش 5 حوزه  ثبت 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 3509 مورخ 99/8/20 هیات اول آقای حمید ملك محمد دستجردی 
به شناسنامه شماره 2810 كدملی 1292738014 صادره اصفهان فرزند رضا بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212/17 متر مربع مفروزی از پالك 
شماره 13 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 حوزه  ثبت جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 3510 مــورخ 99/8/20 هیات اول خانم راضیه خود ســیانی به 
شناسنامه شماره 0 كدملی 1080019804 صادره نجف آباد فرزند صفدر بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212/17 متر مربع مفروزی از پالك شماره 
13 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 3281 مورخ 99/7/30 هیات اول آقای سید نصرت اله حسینی 
ده كهنه  به شناسنامه شــماره 349 كدملی 4689492050 صادره اردل فرزند سید 
محمدجان بر ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 105/23 متر مربع مفروزی از 
پالك شــماره 4417 اصلی واقع در بخش 5 حوزه  ثبت جنوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای  ســید رسول فیاض دســتجردی خریداری

 شده است. 

17- رای شماره 3575 مورخ 99/8/26 هیات اول آقای رسول میرزایی به شناسنامه 
شماره 382 كد ملی 1289136432 صادره اصفهان فرزند عباس بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/07 متر مربع مفروزی از پالك شماره 131 
فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
18- رای شــماره 3576 مورخ 99/8/26 هیات اول آقای غالمرضا رفیعی مقصود 
بیگی به شناســنامه شــماره 2140 كد ملی 1289115354 صادره اصفهان فرزند 
امید علی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/07 متر مربع 
مفروزی از پالك شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری 

شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/09/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

م الف: 1056521 اعظم قویــدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب 
اصفهان

فقدان سند مالکيت
10/17 شــماره نامه: 139985602024009521- 1399/09/27  نظر به اینکه ســند 
مالکیت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتي 2583/97 واقع در بخش پنج ثبت 
اصفهان ذیل ثبت 255741 در صفحه 272 دفتر امالك جلد 1370 به نام مسعود شیرواني 
تحت شماره چاپي 657156 به موجب سند انتقال 167031 مورخ 1391/11/25 دفترخانه 
103 اصفهان ثبت و ســند برگي صادر و تسلیم گردیده اســت و به موجب دستور شماره 
139805802003004982 مورخ 1398/04/23 شــعبه اول اداره اجراي اسناد رسمي 
اصفهان بازداشت مي باشد و سپس نامبرده )مسعود شــیرواني( با ارائه درخواست كتبي 
به شــماره وارده 41010 مورخ 1399/09/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلي كه 
امضاء شهود آن ذیل شماره تصدیق 504122 مورخ 1399/09/27 به گواهي دفترخانه 32 
اصفهان رسیده است مدعي است كه سند مالکیت آن به علت اسباب كشي مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملك فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یك اصالحي ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهي مي شــود 
 چنانچه كسي مدعي انجام معامله نســبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود

 مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مســترد گردد بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1064201 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/18 شــماره نامــه : 139985602024009455-1399/09/25 چون تحدید حدود 
ششدانگ یك باب خانه پالك 4483/4645 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای علیرضا ساجدی فرزند حسین در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینك بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 1399/11/04 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترضین ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

 م الف: 1061511 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
فقدان سند مالکيت

10/19 شــماره نامــه: 139985602025011308- 1399/09/25 نظر به اینکه آقای 

رضا كریمی بابا احمدی با تســلیم یك برگ درخواســت كتبی به شــماره 25032716 
مورخ 1399/08/21 و استشهاد شهود به شــماره 9990 مورخ 1399/08/27 دفتر 355 
اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت )به علت جابجایی( سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك شــماره 27268 فرعی از 68 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور 
سند مالکیت المثنی می باشد و پالك مزبور در سیســتم امالك ذیل شماره الکترونیکی 
139820302025012781 تحت شــماره چاپی 500400 الف 98 سابقه ثبت دارد و به 
موجب اسناد 10481- 94/7/6 و 12959-95/12/11 دفتر 355 اصفهان در رهن بانك 
مسکن قرار دارد.  لذا مراتب  به استناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1065166 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان
فقدان سند مالکيت

10/20 شماره نامه: 139985602025009953- 1399/08/22 نظر به اینکه آقای اكبر 
دادخواه  با تسلیم یك برگ درخواست كتبی به شماره 25032716 مورخ 1399/08/21 
و استشهاد شهود به شــماره 9840 مورخ 1399/06/24 دفتر 355 اصفهان مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت )به علت جابجایی( سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 27268 
 فرعی از 68 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان اســت و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی 
مــی باشــد و پــالك مزبــور در سیســتم امــالك ذیــل شــماره الکترونیکــی 
139820302025012782 تحت شــماره چاپی 500401 الف 98 سابقه ثبت دارد و به 
موجب اسناد 10481- 94/7/6 و 12959-95/12/11 دفتر 355 اصفهان در رهن بانك 
مسکن قرار دارد.  لذا مراتب  به استناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1065169 

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك غرب اصفهان
فقدان سند مالکيت

10/21 شماره نامه: 139985602025009955- 1399/08/22 نظر به اینکه آقای اكبر 
دادخواه  با تسلیم یك برگ درخواست كتبی به شــماره 25011422 مورخ 1399/4/8 و 
استشهاد شهود به شماره 117431 مورخ 99/3/24  دفتر 31 اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت )به علت جابجایی( سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 27272 فرعی 
از 68 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشد 
پالك مزبور در سیستم امالك ذیل شماره الکترونیکی 139820302025012791 تحت 
شــماره چاپی 500409  الف 98 سابقه ثبت دارد و به موجب اســناد 10481- 94/7/6 و 
12959-95/12/11 دفتر 355 اصفهان در رهن بانك مســکن قرار دارد.  لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می 
 شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1065165 ابوالفضل شهریاری نائینی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك غرب اصفهان
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استناد به مقاله های دانشگاه اصفهان 2.۵ برابر شد
مدیر امور پژوهشی دانشــگاه اصفهان گفت: استناد به مقاله های علمی منتشــر شده از سوی این 
دانشگاه در یک دهه اخیر ۲.۵ برابر و تعداد کل مقاله های منتشر شــده ۱.۵ برابر شده است.محمد 

فرزان صباحی اظهار داشــت: دانشــگاه 
اصفهان در سال های اخیر هدف گذاری 
خود را روی افزایــش کیفیت مقاله های 
علمی خود قرار داده و ایــن آمار گویای 
عملکرد خــوب آن در این زمینه اســت.
صباحی با بیان اینکه دانشــگاه اصفهان 
طی یک سال گذشته ۱۳ ماموریت فرصت 
مطالعاتی در عرصه صنعت داشته است، 
خاطرنشــان کرد: این دانشــگاه امسال 
به عنوان برگزیده کشــوری در توســعه 

همکاری های مشــترک صنعتی و به عنوان دارنده باالترین تعداد فرصت مطالعاتی اعضای هیئت 
علمی در عرصه جامعه و صنعت انتخاب شد.وی به افتتاح ناحیه نوآوری این دانشگاه در سال گذشته 
اشاره و اضافه کرد: این ناحیه در ۳۲ هکتار توسعه می یابد و ارتباط دانشگاه با جامعه را در جهت رفع 

نیازها تقویت خواهد کرد.

نخستین دستگاه سنجش آلودگی هوای استان اصفهان 
نصب شد

رییس اداره هواشناسی اردستان ضمن اشــاره به نصب نخستین دستگاه سنجش آلودگی هوای 
استان اصفهان در اردســتان گفت: اهداف در نظر گرفته شده با طی شــدن مرحله تست دستگاه 
عملیاتی می شود.جواد رمضانپور ، ضمن اشاره به نصب دستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان 
اردستان اظهار داشت: دستگاه پایش گرد و خاک در شهرســتان اردستان با پیگیری های صورت 
گرفته در این شهرستان نصب و اکنون در مرحله تست اســت.وی با بیان اینکه برای تهیه و نصب 
 ،CO۲ این دستگاه هشت میلیارد ریال اعتبار تخصیص پیدا کرده است، افزود: تمامی ذرات نظیر
SO4 ،NO۲ و ... و همچنین ذرات کمتر از ۱0، دو نیم و حتی یک و نیم میکرون توسط این دستگاه 

سنجش آلودگی هوا قابل تشخیص است.

بارش ها در اصفهان 42 درصد رشد کرد
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناســی ضمن تشریح آخرین وضعیت 
بارش ها در کشور طی پاییز امسال گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده بارش ها در زمستان ۹۹ 
گرایش به کمتر از نرمال دارند.احد وظیفه با اشاره به اینکه از ابتدای مهر ماه تا ۳0 آذر بارش ها در کشور 
حدود ۶۶ میلیمتر بوده است، اظهار کرد: این میزان نسبت به میانگین بلند مدت کشور ۱0 درصد بیشتر و 
نسبت به سال گذشته حدود ۱4 درصد کمتر بوده است.وی ادامه داد: به هرحال می توان گفت که بارش ها 
در کشور طی پاییز در محدوده نرمال بود.به گفته وی، بارش ها در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، کرمانشاه، گیالن و مازندران نیز طی پاییز ۹۹ کمتر از نرمال بود. 
وظیفه در ادامه درباره استان های پربارش کشور نیز گفت: بارش ها از ابتدای سال زراعی در استان کهگیلویه 
و بویر احمد ۶۳ درصد، خوزستان ۵۲ درصد، اصفهان 4۲ درصد و قم ۷۹ درصد بیشتر شده است.وظیفه 
ضمن اشاره به وضعیت بارش ها در دی ماه اظهار کرد: در هفته ابتدایی دی ماه بارش ها به ویژه در نیمه 
غربی بیشتر از میانگین بلند مدت خواهد بود؛ اما پیش بینی می شود که طی هفته های دوم، سوم و چهارم 

دی ماه بارش ها در کشور به ویژه در جنوب شرق در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال باشد. 

در حالی که وقت و هزینه زیادی برای صدور کارت ملی جدید صرف شده، استاندار از لزوم اجرایی شدن امضای الکترونیک سخن گفته است؛

گره کور کارت ملی

در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های  پریسا سعادت
مجلس، طــرح تعویــض کارت ملی به 
عنوان پروســه های هزینه بر با صــرف وقت و زمانــی طوالنی نمره 
مردودی گرفت و به عنوان یک پروژه شکست خورده معرفی شد و حاال 
بر اساس اعالم مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان ،کارت های ملی 
قدیمی اعتبار ندارد این در حالی است که تنها 4 درصد از مردم استان 
کارت ملی نگرفته اند.  حاال و درزمانی که اغلب مردم با صرف وقت و 
هزینه نسبت به گرفتن کارت ملی هوشمند اقدام کرده اند، دولتمردان 
می گویند در صدد توسعه زیر ساخت ها جهت الکترونیکی شدن احراز 
هویت ها هستند و باید در ادارات به سمت استفاده از این روش پیش 
بروند. این در حالی است که عده ای به رغم انتظار چند ماهه هنوز اصل 
کارت ملی جدیــد خود را دریافت نکرده اند! در ایــن زمینه مدیر ثبت 
احوال استان  اصفهان گفته اســت: تاکنون حدود سه میلیون و ۸۷۲ 
هزار نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر اســتان )واجدان دریافت کارت 
ملی( درخواست دریافت کارت ملی هوشمند داده و اغلب آن ها کارت 
دریافت کرده اند یا در نوبت دریافت هستند.حســین غفرانی کجانی  
افزود:تا زمان آماده شدن کارت ملی هوشمند، رسید آن حکم کارت را 
دارد. مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان  اضافه کرد:کارت ملی قدیم 

دیگر برای هیچ کار بانکی و اداری قابل قبول نیست و واجدان شرایط 
باید در کوتاه ترین زمان برای تعویض آن اقدام کنند.غفرانی از افرادی 
که پس از طی فرآیند تعویض کارت ملی، همچنان کارت ملی هوشمند 
به دست شان نرسیده است، خواست با در دست داشتن رسید به محل 
ثبت نام اولیه خود شــامل ثبت احوال و دفاتر پیشــخوان و پســت 
مراجعه کنند. تبلیغات و ترغیب ها برای واداشتن مردم به گرفتن کارت 
ملی در حالی رو به پایان است که حاال دولت جای  امضای الکترونیک 
در ادارات را خالی دیده و به دنبال اســتقرار این مدل از سامانه ها در 
ادارات اســت؛ اتفاقی که باید برای آن هزینه و وقت دوباره ای صرف 
شود . استاندار اصفهان گفته است احراز هویت حضوری باید به حداقل 
زمان برسد و افزایش مهارت الکترونیک و کامپیوتر در دستور کار قرار 

گیرد که الزمه این اقدام استقرار امضای الکترونیک است.
در شــرایط همه گیری کرونا همه دنیا به ســمت خدمات الکترونیک 
حرکت کرده و موضــوع امضای دیجیتال تبدیل به یک بحث بســیار 
جدی شده اســت. همان گونه که در دنیای واقعی هیچ تعهدی بدون 
امضا معنا ندارد، دولــت الکترونیک بدون امضــای دیجیتال محقق 
نمی شود. این مســئله ای اســت که در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس هم به آن اشاره شده است. مرکز پژوهش های مجلس طی 

گزارشی در ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی، این پروژه را یک 
پروژه شکســت خورده عنوان کرد؛ چرا که با وجود گذشت بیش از ۸ 
ســال از آغاز اجرای آن هنوز ۱0 میلیون کارت ملی صادر نشــده وجود 
دارد و از ســه کارکرد اصلی کارت ملی هوشــمند فقط یک کارکردش 
اجرایی شــده اســت. از همین رو این مرکز پیشــنهاد داده تا احراز 
هویت الکترونیکی جایگزین احراز هویت از طریق کارت ملی شــود. 
همچنین در حالی که ثبت احوال از پایان زمان اســتفاد از کارت های 
ملی قدیمی خبر داده این گزارش تایید می کند مقامات وزارت کشور 
و ســازمان ثبت  احوال باید  اعتبار کارت ملی قدیمی را تمدید کنند و 
زمانی را برای پایان پروژه صدور کارت هوشــمند ملی تعیین کنند. از 
همین رو مرکز پژوهش های مجلس پیشــنهاد داده کــه با توجه به 
تدوین سند نظام معتبر هویت بهتر است که کارت احراز هویت از طریق 
الکترونیکی و بدون نیاز به کارت ملــی جایگزین احراز هویت با کارت 
ملی شود. این کشمکش بر سر بودن یا نبودن کارت های ملی قدیمی 
در حالی هنوز وجود دارد که برخی هنوز کارت ملی جدید را نگرفته اند 
و عده ای دیگر به زودی اعتبار کارت های ملی جدیدشــان پایان می 
 یابد و معلوم نیست که چطور قرار اســت برای این افراد برنامه ریزی 

دوباره ای صورت بگیرد.

مشاور رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: نگاه ویژه به اعتبارات پارک های علم و فناوری 
در الیحه بودجه سال ۱400 ضروری است و رشد بودجه 
این مراکز باید متناســب با نقش آن در روند توسعه 
کشور باشد.حســن خاکباز افزود: سرمایه گذاری بر 
پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان 

در سال های اخیر اثرگذاری خود را به ویژه در شرایط 
دشــوار تحریم های اقتصادی اثبات کرد و الزم است 
برای حفظ روند توســعه فناوری کشــور، اعتبارات 
پارک هــای علم و فناوری نیز از رشــدی متناســب 
برخوردار شــود.وی با تاکید بر اینکه امید است این 
موضوع از طریق نگاه ویژه مجلس شــورای اسالمی 
و همراهی دولت که در ســال جاری بر جهش تولید 
محصوالت و خدمات دانش بنیان متمرکز شــدند، 
تحقق یابد، اظهار داشت: در بند ۲ - ۵ سیاست های 
کلی علم و فناوری که از ســوی رهبــر معظم انقالب 

ابالغ شــد بر حمایت از تاســیس و توسعه شهرک 
ها و پارک های علم و فناوری تاکید شــده اســت.

خاکباز اضافه کرد: همچنین در بند ۲ سیاســت های 
کلی اقتصــاد مقاومتی، پیشــتازی اقتصاد دانش 
بنیان، ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای 
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات 
محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه 
نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه هدف گذاری 
شــد که این مهم با نــگاه ویژه دولــت و مجلس به 

نهادهای علمی و فناوری محقق خواهد شد.

 نگاه ویژه به اعتبارات پارک های علم و فناوری 
در بودجه1400 ضروری است

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده که با توجه به 
تدوین سند نظام معتبر هویت بهتر است که کارت احراز 
هویت از طریق الکترونیکی و بدون نیاز به کارت ملی 

جایگزین احراز هویت با کارت ملی شود

توقیف موتورسیکلت های قاچاق در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان اظهار داشــت: مبارزه و مقابله با قاچاق و هرگونه فعالیت 
خارج از شــبکه قانون از اولویت های ماموریتی نیروی انتظامی در جامعه اســت که این موضوع 
با جدیت در ســطح شهرســتان اصفهان پیگیری می شود.ســرهنگ حمیدرضــا اکبری افزود: 
ماموران پایگاه اطالعاتی این شهرســتان در همین راســتا با دریافت خبــری مبنی بر نگهداری 
تعدادی موتورسیکلت قاچاق داخل باغی در اطراف اصفهان بررسی موضوع را در دستور کار خود 
 قرار دادند و پس از اطمینان از درســتی آن با هماهنگی قضایی صــورت گرفته به محل مورد نظر 

اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان اظهار داشــت: در بازرســی از محل مورد نظر ۳ دســتگاه 
موتورســیکلت ســنگین قاچاق کشــف شــد که توســط کارشناســان مربوطه ۲0 میلیارد ریال 

ارزش گذاری شدند.

دستگیری اعضای باند سارقان داخل خودرو در اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی استان اصفهان در پی اطالع از وقوع سرقت یک دستگاه خودروی سواری 
پژو 40۵ در یکی از مناطق شهر اصفهان بالفاصله وارد عمل شده و اقدامات خاص و ویژه پلیسی 
خود را برای شناسایی و دستگیری سارقان انجام دادند.سرهنگ حسین ترکیان افزود: رد یابی 
خودروی مسروقه به صورت دقیق و هوشمندانه توسط کارآگاهان انجام گرفت و نهایتا خودرو در 
یکی از مناطق شهر شناســایی و با اقدام به موقوع و ضربتی ماموران متوقف شد.رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری دو مرد و یک زن در این عملیات خبر داد 
و گفت: در بررسی ها و استعالمات صورت گرفته مشــخص شد اعضای این باند از سارقان سابقه 
دار بوده و تحت تعقیب پلیس آگاهی شهرســتان برخوار به اتهام سرقت محتویات داخل خودرو 

نیز هستند.
ســرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهمان عالوه بر اعتراف به ســرقت خودروی سواری پژو 40۵ در 
شــهر اصفهان به 40 فقره ســرقت محتویات داخل خودرو درشهرســتان برخوار نیز اقرار کردند،  
گفت: با اعترافات صریح متهمان پرونده تشکیل و این افراد برای اقدامات قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

  سرکیسه کردن مردان در شبکه های اجتماعی 
با وعده ازدواج

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه به 
صورت غیر مجاز از حساب بانکی وی سرقت شده، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتای این 
فرماندهی قرار گرفت.وی اظهار داشت: در تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد 
فرد شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با زن جوانی آشنا شده که با وعده ازدواج با او درخواست 
مبلغ ۷ میلیون ریال کرده و فرد شاکی هم وجه درخواستی را به حسابش واریز می کند، اما بعد از 

واریز وجه فرد مورد نظر دیگر به تماس های وی پاسخ نمی دهد.
ســرهنگ براتی با بیان اینکه یکی از روش های کالهبرداری ایجاد طرح دوســتی در شبکه های 
اجتماعی و درخواســت پول از فرد مورد نظر با ترفند وعده ازدواج اســت، تصریح کرد: سرانجام 
کارشناسان پلیس فتا با به کارگیری یک سری اقدامات خاص و جست وجو های علمی در فضای 
سایبر موفق شدند این زن کالهبردار را شناسایی و طی عملیاتی با هماهنگی مقام قضایی دستگیر 
کنند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر خاطر نشان کرد: به شهروندان توصیه می کنیم به 
راحتی به افراد غریبه اعتماد نکرده و در گفت وگو های اینترنتی با افرادی که آن ها را نمی شناسید 

ارتباط نداشته باشید.

با مسئولان جامعه

چهره روزاخبار

سخنگوی ستاد استانی کرونا:

محدودیت ها در شهرهای 
نارنجی اصفهان ادامه دارد

سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در 
اصفهان گفت:محدودیت های تردد شــبانه 
در شــهرهای زرد این اســتان وجــود ندارد 
اما اعمال محدودیت در شــهرهای نارنجی 
همچنان ادامه دارد.حجت ا... غالمی ادامه 
داد: وضعیت استان با اعمال محدودیت ها از 
ابتدای آذرماه، رعایت دستورالعمل ها و طرح 
جامع هوشــمند و محدودیت های پنجگانه 
بهبود یافته و از دو شهرســتان زرد به هشت 
شهرستان رسیده است .وی ادامه داد: هشت 
شهرســتان از مجموع ۲4 شهرستان استان 
اصفهان زرد هستند و ۱۶ شهرستان همچنان 
نارنجی است .سخنگوی ستاد استانی مقابله 
با بیمــاری کرونا در اصفهان اظهار داشــت : 
شهرســتان های خور و بیابانــک، چادگان، 
بوئین و میاندشت، فریدونشــهر، دهاقان، 
نجف آباد، مبارکه و برخوار زرد هستند .وی با 
بیان اینکه محدودیت های شهرهای نارنجی 
به قبل از شــب یلدا بازگشــت، خاطرنشان 
کرد: محدودیت های تردد شــبانه در هشت 
شهرســتان زرد اعمال نخواهد شد؛ اما این 
محدودیت ها همچنان در شهرســتان های 
نارنجی از ۹ شــب تا چهار صبــح ادامه دارد.

غالمی گفت: ۱۶ شهرســتان این اســتان از 
جمله آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، تیران، 
خمینی شــهر، خوانسار، ســمیرم، شاهین 
شهر، شــهرضا، فریدن، فالورجان، کاشان، 
گلپایگان، لنجــان، نائیــن و نطنز وضعیت 
نارنجی کرونا را دارند .وی ادامه داد: هشت 
شهرســتان از مجموع ۲4 شهرستان استان 
اصفهان زرد هستند و ۱۶ شهرستان همچنان 

نارنجی است .

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه ۵/۲۹0/ش مورخ ۹۹/۷/۵ شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش آهن آالت اسقاطی از طریق 
مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱0/۹ به شهرداری زیباشــهر واقع در بلوار امام خمینی )ره(، میدان امام حسین )ع( 
خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

آگهی مزایده

مصطفی رحیمی- شهردارم الف:1061814

شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه ۵/۳۶۸/ش مورخ ۹۹/۹/۳ شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش یک قطعه زمین کشاورزی  
از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد مزایده تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱0/۹ به شهرداری زیباشــهر واقع در بلوار امام خمینی )ره(، میدان امام حسین )ع( 
خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

آگهی مزایده

مصطفی رحیمی- شهردارم الف:1061812

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مرگ ۱۱ نفر و مصدومیت ۱۹۷ نفر بر اثر گازگرفتگی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: حوادث گازگرفتگی 
در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱0 درصدی داشته است.منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ نفر بر اثر حوادث 
گازگرفتگی در استان فوت کردند و ۱۹۷ مصدوم شدند، اظهار کرد: بیشــترین حوادث گازگرفتگی مربوط به استفاده از بخاری های غیراستاندارد و آبگرمکن است.

وی افزود: رعایت نکردن اصول ایمنی و استاندارد در استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشــی مثل استفاده از بخاری های فاقد ایمنی، استفاده نکردن از دودکش یا 
معیوب بودن دودکش، اشکال در لوله های بخاری، استفاده از بست و شلنگ غیر استاندارد و ایمن، استفاده از پکیج های غیراستاندارد یا گرم کردن با زغال از مواردی 
بوده که منجر به حوادث گازگرفتگی شده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون حوادث گازگرفتگی در استان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱0 درصدی داشته، این درحالی است که شهروندان همچنان باید نسبت به رعایت اصول ایمنی و استاندارد و خطر حوادث 
گازگرفتگی توجه جدی داشته باشند.وی با بیان اینکه دستورالعمل های الزم درخصوص ایمنی مصرف گاز به همه بخش ها ابالغ شده است، گفت: باتوجه به پیش 

بینی هواشناسی مبنی براینکه در دی ماه هوا سردتر و استفاده از لوازم گرمایشی بیشتر می شود، مشترکان باید الزامات ایمنی را بیشتر رعایت کنند.

مرگ 11 نفر  و مصدومیت 19۷ نفر بر اثر گازگرفتگی در اصفهان

نوبت دوم

نوبت دوم



مدیرعامل باشگاه سپاهان خبر داد:

 نصب سردیس محمود یاوری و محمود حریری در باشگاه سپاهان
محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان حاشیه حضورش در گلزار شهدای رفســنجان و قرائت فاتحه بر سر مزار استاد محمود حریری، موسس 
باشگاه سپاهان اصفهان اظهار کرد:  استادمحمود حریری، موسس باشگاه سپاهان معلم اخالق، ورزش و چهره نامداری بود که هم مربی و هم معلم ارزنده اخالق 
و کرامت های انسانی بود و سال ها در عرصه ملی و باشگاهی در اصفهان، تهران و رفســنجان به ورزش فوتبال کشور خدمت کرد و سمبل اخالق، شرافت، آزادگی 
و کرامت های انسانی بود.وی تصریح کرد: امروز فرصتی شد در جمع مسئوالن ورزش شهرستان رفسنجان و خانواده بزرگوار این مرحوم یاد وخاطره او را گرامی 
بداریم، در ایامی هستیم که در فقدان استاد محمود یاوری قرار گرفتیم و یاد هر دو چهره ارزنده را گرامی می داریم و از همین جا اعالم می کنم باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان سردیس استاد محمود حریری و استاد محمود یاوری را در حال آماده سازی دارد و در وزشگاه نقش جهان برای همیشه نصب خواهد شد تا یاد و خاطره 

این اساتید و چهره های برجسته اخالقی از مکتب سپاهان گرامی داشته شود.
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20 درصد از پاداش آسیایی پرسپولیس در جیب »کالدرون«
باشگاه پرســپولیس پس از عدم پرداخت مطالبات گابریل کالدرون، سرمربی فصل گذشته خود با 
شکایت این مربی در کمیته انضباطی فیفا روبه رو شد تا محکوم به پرداخت ۵۸۰ هزار دالر به وی شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که بهتر از هر شخص دیگری می داند سرخ پوشان دوباره در دادگاه عالی 
ورزش محکوم می شوند، چاره ای جز پرداخت طلب سرمربی پیشین پرسپولیس ندارد.سرخ پوشان 
که با نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا پاداش ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار دالر دریافت کرده اند حاال مجبور 
به پرداخت نزدیک به ۲۰ درصد از این پاداش بابت بدهی به کالدرون هستند  تا تکلیف اولین خروجی 

پول از منبع پاداش نایب قهرمانی این تیم مشخص شود.

عذرخواهی فرشید اسماعیلی از »مددی«
فرشید اسماعیلی، هافبک استقالل چندی پیش در جریان حضور مسعود مددی در تمرینات این 
تیم با او در حضور سایر اعضای تیم مشاجره لفظی داشت. همین مسئله باعث شد تا این بازیکن در 
اختیار باشگاه قرار بگیرد و به صورت موقت از حضور در تمرینات منع شود.بعد از گذشت چند روز، 
اسماعیلی در محل باشگاه استقالل حاضر شد و جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به وضعیت 
او تشکیل شد. در این جلسه پرویز مظلومی سرپرست تیم و مسعود مددی مدیرعامل باشگاه هم 
حاضر بودند. اسماعیلی بعد از ترک باشگاه توضیحی درباره نتیجه این جلسه نداد، اما شنیده می 
شود بعد از برگزاری این جلسه مشکالت هافبک استقالل با مسئوالن باشگاه حل شده و او به زودی 
در تمرینات تیمش حضور پیدا می کند و می تواند در بازی بعدی آبی پوشان با نظر کادرفنی به میدان 
برود.حتی خود این بازیکن هم با انتشار یک استوری اعالم کرد در این جلسه از مددی، مدیرعامل 

باشگاه بابت اتفاقاتی که رخ داده، عذرخواهی کرده است.

تراکتور جلوی دوربین صداوسیما را می گیرد؟
هواداران تراکتور با شرکت در نظرسنجی رسمی این باشگاه، خواســتار جلوگیری از ورود دوربین های 
صداوسیما شدند.دوشنبه شب جنجال های زیادی با حضور علیرضا منصوریان در فوتبال برتر به وجود 
آمد. او که چندی پیش از سمت سرمربیگری تراکتور اخراج شده بود، انتقادات زیادی را علیه محمدرضا 
زنوزی و دیگر مسئوالن باشگاه تبریزی انجام داد که با واکنش تی تی ها نیز مواجه شد.آن ها در رسانه 

رسمی خود نوشتند که فوتبال برتر اجازه پاسخگویی به مدیران باشگاه را نداده است.
حاال تراکتوری ها با انتشار یک نظرسنجی، از هواداران خود پرســیده اند که آیا موافق جلوگیری از ورود 
دوربین های تلویزیونی به دیدارهای خانگی تراکتور هستید؟ ۸۲٪ از مخاطبان نیز موافقت خود را با این 
موضوع اعالم کرده اند.حاال توپ در زمین باشگاه تراکتور است و باید دید مسئوالن باشگاه موفق می شوند 

خواسته هواداران را عملی کنند یا خیر.

بزرگ ترین حسرت برای »سیدجالل«
سیدجالل حسینی در ۳۸ سالگی برای سومین بار شانس دستیابی به قهرمانی آسیا را دنبال می کرد اما 
این بار هم نتیجه ای برای او  در پی نداشت. کاپیتان باتجربه سرخ پوشان که از نظر دستیابی به افتخارات 
داخلی بازیکنی بی بدیل در فوتبال ایران محسوب می شود، برای سومین بار این شانس را داشت تا به 
اولین مدال قهرمانی خود در لیگ قهرمانان آسیا دســت یابد که این بار هم حسرت بزرگی نصیب او و 
تیمش شد.کاپیتان سرخ ها که پیش از این با سپاهان پرمهره و ستاره در فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور 
یافته بود، در سال ۲۰۱۸ نیز با شاگردان برانکو ایوانکوویچ و پرسپولیس به این رقابت رسید که در  هر دوی 
آنها ناکام مانده بود. سومین تالش او نیز در این فصل با پرسپولیس بود که جمع زیادی از بازیکنان خود 
را به دالیل مختلف در فینال نداشت و در نهایت نیز با نتیجه ۲-۱ برابر حریف شکست خورد.شکستی که 

شاید بزرگ ترین حسرت را نصیب او کرد.

رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور؛

آسمان خراش های ذوب آهن به دنبال سومین پیروزی 

تیم بسکتبال ذوب آهن در شرایطی امروز   سمیه مصور
در چهارمیــن دیدار خــود در رقابت های 
لیگ برتر بسکتبال کشور مقابل تیم آینده سازان تهران قرار می گیرد که 
شاگردان کوهیان در دیدار گذشــته خود در این مسابقات مقابل تیم 
شیمیدر قم متقبل شکست شــدند تا نخستین شکست آنها در فصل 

جاری رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور به ثبت برسد.
 فصل جاری رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور،  یادواره 
شهید سردار سلیمانی به دلیل شــرایط کرونایی با شرکت ۱۶ تیم در 
دو گروه و بــه صورت متمرکــز در تهران برگزار می شــود که تیم ذوب 
آهن اصفهان در این مســابقات در گروه ب با تیم های  مهرام تهران، 
شهرداری بندرعباس، صنعت مس کرمان، کوچین آمل، آینده سازان 

و نیروی زمینی تهران هم گروه شده است.
 آســمان خراش های ذوب آهن کــه دو دیدار ابتدایی خــود در این 
رقابت ها را با پیروزی پشت سر گذاشته بود در سومین دیدار خود  با 
نتیجه ۸۴ بر ۷۸ شکســت خوردند.تیم های شیمیدر قم و ذوب آهن 
اصفهان در سالن خالی از تماشاگر آزادی در حالی به مصاف یکدیگر 

رفتند که هر دو تیم از دو بازی قبل خود دو پیــروزی و چهار امتیاز در 
کارنامه داشــتند و در این دیدار زیبا، جذاب و مهیج این تیم شیمیدر 
قم بود که حریف خود را شکســت داد.دو تیم از آغاز تا پایان مسابقه 
جدال جذابی به نمایش گذاشتند ولی این ذوب  آهن بود که در کواتر 
نخســت بازی با نتیجه ۱9 بر ۱۴ صاحب برتری شد، در کواتر دوم اما 
شیمیدر قم با حساب ۲۶ بر ۱۷ پیروز شــد و نیمه نخست را با برتری 
۴۰ بر ۳۶ به نفع خــود به پایان رســاند.در نیمه دوم ایــن دیدار تیم 
شــیمیدر قم ابتدا با حساب ۲9 بر ۲۱ کواتر ســوم را برد و کواتر چهارم 
نیز با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ به نفع ذوبی ها تمام شــد تا شاگردان مصطفی 
هاشــمی این دیدار را در مجموع با نتیجه ۸۴ بر ۷۸ بــه نفع خود به 
 پایان رســانده و گام دیگری از فصــل ۱۳99 لیگ برتر بســکتبال را 

مستحکم بردارند.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن بعد از این بازی گفت: داوری در این 
بازی اصال خوب نبود،البته نه همه داوران. می توانم به صورت چشمی 
بگویم که چقدر خطا و اشــتباه صورت گرفت. به نظرم خوب مدیریت 
نشد و فشار زیادی روی ما بود و سوت ها متعادل زده نشد. وی ادامه 

داد: در روند بازی ریتم مان از دست رفت که داور هم بی تقصیر نبود. 
در کواتر اول بازی متعادل بود، وقتی فشــار زیاد شد به هم ریختیم و 
کنترل نکردیم، خیلی شب بدی را به خصوص در پرتاب ها گذراندیم.

ســرمربی ذوب آهن در مورد اینکه بازیکــن دوم خارجی جذب می 
کنید یا خیر، گفت: به یار دوم احتیاج داریم،  اما براســاس سیاست 
باشگاه جلو می رویم.کوهیان در مورد فاصله زیاد بازی ها عنوان کرد: 
با توجه به اینکه ما پیش فصل به آن شکل استاندارد نداریم، از این نظر 
می تواند کمک کند چون می  توانیم به آمادگی برسیم، اما از طرف دیگر 

اگر زیاد باشد هم خوب نیست.
 سبزپوشــان اصفهانی با قبول شکســت در ســومین دیدار خود در 
رقابت هــای لیگ برتر بســکتبال در جایگاه پنجم جــدول رده بندی 
گروه دوم قرار گرفتند. شاگردان فرزاد کوهیان در حالی در چهارمین 
بازی خود امروز برابربرابر آینده ســازان تهران قرار می گیرند که برای 
بهبود جایــگاه خود در جــدول نیاز مبرمــی به برتــری در این دیدار 
 دارند. در دیگــر دیدار امروز  تیم  شــیمیدر قم به مصاف شــهرداری

 بندرعباس  می رود.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اپه، در خصوص نامه 
اعتراضی چهار شمشیرباز در رشته اپه، اظهار داشت: 
این حرکت دوستان غلط بود؛ نه به خاطر این که من 
سرمربی تیم ملی هســتم، بلکه به این دلیل که اگر 
این رویه رواج پیدا کند، کامال اشتباه است. آنها یک 
روز از نماینده مجلس و مدیرکل کمک گرفتند و حاال 
که دست شان بسته شد و در تیم ملی جایی ندارند، 
این نامه را منتشــر کردند. کیهانی کــه از معترضین 
است، جایگاه ۲۸۰ را در رنکینگ جهانی دارد. تیم ملی 
جای استعدادها و کسانی است که تالش می کنند، نه 
کســانی که با پرداخت پول و موارد دیگر به تیم ملی 
وارد شدند.علی یعقوبیان در ادامه افزود: باید پیراهن 
تیم ملی بر تن کسانی باشــد که لیاقت آن را دارند و 

قدر آن را می دانند. یک ورزشکار باید برای حضور در 
تیم ملی انگیزه داشته باشد. از کسی که بعد از باخت 
گریه می کند، برای حضور در تیم ملی دعوت می کنم، 
نه کسی که بعد از شکست سریع آماده می شود تا در 

بازارها خرید کند.
ســرمربی تیم شمشــیربازی اپه تاکیــد کرد: من 
اســتعدادیابی را در رشــته اپــه آغاز کــردم و دوره 
مربیگری را در مجارســتان پشت ســر گذاشتم. تا 
زمانی که در تیم ملی هستم، با قدرت تالش می کنم 
تا اپه در مسیر رو به رشــد حرکت کند. اگر این افراد 
برای تیم ملی مثمر ثمر بودنــد، حتما با آنها صحبت 
می کردیم تا مشکل حل شود.سرمربی تیم ملی بر 
روند رو به رشد سابر ایران تاکید و عنوان کرد: پاکدامن 

و عابدینی از استعدادهای اسلحه سابر بودند. پیمان 
فخری، عابدینی را به خاطر تجربه باالیی که داشت، 
در تیم ملی نگه داشت و در کنار آن روی چند ورزشکار 
جوان ســرمایه گذاری کرد و امروز هــم نتیجه آن را 
برداشــت کرد. این کار باید پیش از این در اســلحه 
اپه نیز آغاز می شــد، اما انجام نشده است و من هم 
مدیون هستم اگر این برنامه را درپیش نگیرم و امثال 

پاکدامن ها و رهبری ها را در اسلحه اپه پیدا نکنم.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اپه:

 شمشیربازانی می خواهم که بعد از باخت گریه کنند

خبر روز

اقدام زودهنگام منچستری ها برای جذب »داوید آالبا«
وضعیت داوید آالبا، ســتاره خط دفاعی بایرن مونیخ مبهم به نظر می رســد چرا که او در سال آخر 
قرارداد خود با بایرن مونیخ قرار دارد ولی او از مدتی پیش با مدیران باشگاه رابطه ای پرتنش داشته 
و مذاکرات برای تمدید قراردادش به بن 
بست رسیده اســت.روزنامه اسپانیایی 
آ اس مدعی شــد درحالی که پیش از 
این از باشــگاه رئال مادریــد به عنوان 
مقصد احتمالی آالبا یاد می شــد ولی 
دو باشگاه انگلیســی منچسترسیتی و 
منچستریونایتد ظاهرا زودتر دست به کار 
شده و با برقراری تماس با پینی زاهاوی، 
ایجنت آالبا تالش خود برای جذب او را 
از هم اکنون آغاز کرده اند.آ اس می گوید 
رئال مادرید که به آالبا عالقه دارد فعال  تالش برای جذب او را شروع نکرده چرا که از شرایط مدافع 
و کاپیتانش ســرخیو راموس و وضعیت آینده او مطمئن نیســت. رئال قصد دارد آالبا را به عنوان 
جانشین بلندمدت راموس به خدمت بگیرد.این روزنامه می گوید این سه باشگاه تنها کسانی نیستند 
که به جذب آالبا عالقه نشان می دهند و از مدتی پیش از بارسلونا و پاری سن ژرمن و چلسی هم به 
عنوان مقاصد احتمالی ستاره اتریشی نام برده شده است. اما تا این لحظه تنها باشگاه هایی که رسما 

فرآیند جذب آالبا را با برقراری تماس با ایجنت او آغاز کرده اند، دو باشگاه شهر منچستر هستند.

جوایز  مارکا، به بهترین های اللیگا اهدا شد
مارکا، جوایز برترین های فصل گذشته اللیگا را اهدا کرد و بر این اساس بنزما، مسی، کورتوا در صدر 
برترین ها قرار گرفتند.سایت مارکا مطابق هر سال برترین های فصل اللیگا را انتخاب کرد و جوایزی 
را هم داد.بر این اساس کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رئال مادرید که با این تیم قهرمان اللیگا شد 
عنوان بهترین بازیکن فصل )جایزه دی استفانو( را به دست آورد.لیونل مسی هم که فصل پیش ۲۵ 
گل به ثمر رساند جایزه برترین گلزن )پی چی چی( را به دست آورد که این هفتمین عنوان آقای گلی 
مسی در اللیگا بود.تیبو کورتوا، سنگربان رئال هم جایزه زامورا و برترین دروازه بان فصل را به دست 
آورد تا به سلطه یان اوبالک دروازه بان اتلتیکو پایان دهد.زین الدین زیدان و لوپتگی هم مشترکا 

برترین سرمربی فصل شدند.

»فاتی« فروشی نیست، حتی با 100 میلیون یورو
آنسو فاتی، یکی از جدیدترین پدیده های آکادمی معروف باشگاه بارسلونا یعنی الماسیا محسوب 
می شود. این ستاره اسپانیایی فصل گذشته در چند مسابقه برای تیم اصلی بارسا به میدان رفت و در 
همان بازی ها نیز توانست قابلیت های فوق العاده خود را به نمایش بگذارد. آنسو فاتی در فصل جدید 
مسابقات و زیر نظر سرمربی هلندی بارسلونا یعنی رونالد کومان به یک مهره اصلی در ترکیب بلوگرانا 
تبدیل شد. او همچنین در دیدار حساس مقابل رئال مادرید نیز موفق به گلزنی شد تا عالوه بر ادامه 
درخشش خود به جوان ترین گلزن تاریخ رقابت های ال کالسیکو تبدیل شده باشد. با این حال یک 
بدشانسی بزرگ به سراغ پدیده اسپانیایی آمد و او چندی پیش در جریان بازی برابر بتیس به شدت 
دچار مصدومیت شد تا چند ماه از میادین دور باشد.طی ماه های اخیر بارها گفته شد که بسیاری از 
تیم های اروپایی عالقه مند به جذب آنسو فاتی هستند و حتی برخی شایعات حاکی از آن بود که باشگاه 
منچستریونایتد حاضر بوده برای او ۱۰۰ میلیون یورو بپردازد. حاال و در همین ارتباط فابریتزیو رومانو، 
خبرنگار معتبر اسکای مدعی شده که باشگاه بارسلونا به هیچ وجه راضی به فروش فاتی نخواهد شد 

و حتی با دریافت ۱۰۰ میلیون یورو نیز اجازه جدایی او را صادر نمی کند.

فوتبال جهان

ملی پوش والیبال ذوب آهن:
شرایط در دور بعدی لیگ 

سخت تر خواهد بود
پشت خط زن تیم والیبال بانوان ذوب آهن 
گفت: دور بعدی مســابقات لیــگ با توجه 
به شــرایط و برگزاری متمرکز مســابقات و 
حضور تیم های مدعــی ذوب آهن، پیکان 
و سایپا ســخت تر خواهد بود.ندا چمالنیان 
در خصوص بازی برگشت تیمش در مقابل 
پیکان در مرحلــه مقدماتی که با پیروزی ۳ 
بر۲ همراه بود، اظهارکرد: در این بازی تالش 
زیادی داشتیم و توانســتیم نمایش خوبی 
داشته  و در مجموع بهتر از حریف سرسخت 

خود بودیم.
وی افزود: در فاصله دو هفته ای که از بازی 
رفت تا این بازی داشتیم، با آنالیز خوبی که 
کادر فنی انجام داده بود و تمرینات بســیار 
خوبی که پشت سر گذاشــتیم، توانستیم با 
اجرای آن ها در زمین به پیروزی برســیم.
ملی پوش والیبــال بانــوان ذوب آهن در 
خصــوص واگذاری ســت ســوم و چهارم 
گفت: در دو ست اول و دوم امتیازات خوبی 
گرفتیم و با اقتدار به پیروزی رســیدیم، اما 
مهم این بود که ســریع توانســتیم به بازی 
برگردیم.وی همچنین در ارتباط با اعتراضی 
که در ســت چهارم نسبت به داوری داشت، 
افزود: اعتــراض خاصی نبود، احســاس 
کردم که ماسک داوران خط جلوی دید آنها 
را گرفته است و این نکته را یادآوری کردیم.

چمالنیــان شــرایط برگــزاری دور بعدی 
مســابقات را ســخت تر دانســت و گفت: 
برگزاری متمرکز مســابقات در این شرایط 
نیاز بــه بدنســازی خوب و آمادگــی کامل 
بازیکنان به ویژه از نظر بدنــی دارد، در دور 
بعدی مسابقات با توجه به حضور ۴ تیمی که 
در یک سطح رقابتی باالیی هستند به مراتب 
سخت تر اســت و نیاز دارد با تمرکز بیشتر و 
اشــتباه کمتر ظاهر شــویم. تیم ذوب آهن 
روز دوشنبه توانســت شکست ۲-۳ مقابل 
پیکان را با همیــن نتیجه جبــران کند و به 
همراه این تیم راهی دور بعدی رقابت های 

لیگ برتر شود.

تیم های شیمیدر قم و ذوب آهن اصفهان در سالن خالی 
از تماشاگر آزادی در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که هر 
دو تیم از دو بازی قبل خود دو پیروزی و چهار امتیاز در 
کارنامه داشتند و در این دیدار زیبا، جذاب و مهیج این تیم 

شیمیدر قم بود که حریف خود را شکست داد

مستطیل سبز

وز عکس ر

مدال آور المپیک، 
سرمربی بعدی اولسان؟ 
تیم اولسان هیوندای برای آینده نیمکت 
خود به سراغ هونگ میونگ بو رفته است.

او ۱۳۶ بازی برای تیم ملی کره انجام داد 
و به عنوان مربی نیز توانست تیم زیر ۲۳ 
ســال کره را به مدال نقــره المپیک لندن 
برســاند. وی همچنین یک سال هدایت 
تیم بزرگســاالن کــره جنوبــی را برعهده 

داشت.
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای 8 پروژه مناسب سازی معابر شهری برای معلوالن
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان با تاکید بر لزوم مناسب ســازی معابر ســطح شــهر برای 
آسیب دیدگان جســمی، گفت: در حال حاضر هشت پروژه شــهری با هزینه ای بیش از یک میلیارد 

و ۳۰۰ میلیون تومــان در مناطق مختلف 
در حال اجراســت.ایرج مظفر اظهار کرد: 
همت مدیریت شــهری اصفهان تسهیل 
اســتفاده زیرساخت های شــهری برای 
آسیب دیدگان جسمی از جمله جانبازان 
و معلوالن اســت. معاون عمران شهری 
شــهردار اصفهان تصریح کرد: بر اساس 
تبصره یک ماده ۲ قانون جامع حمایت از 
حقوق معلوالن مصوب مجلس شــورای 
اســامی در ســال ۱۳۸۳، وزارتخانه ها، 

سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقابی موظف هستند برای دسترسی 
و بهره مندی معلوالن، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود 
را در چهارچوب بودجه های مصوب ساالنه خود مناسب سازی کنند.مظفر گفت: آذرماه امسال هشت 
پروژه شهری در مناطق دو، شش، ۱۰، ۱۲ و ناژوان با هزینه ای بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 
در حال اجرا است.وی ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و ۱۸ میلیارد تومان پروژه فعال در شهر اصفهان 
وجود دارد که نسبت به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه سال گذشته، بیانگر افزایش حدود ۳۵ درصدی 
است.مظفر تصریح کرد: تعداد پروژه های فعال مناطق شهرداری نیز در سال جاری به  رغم تمام شرایط 
سخت اقتصادی و تحریم ها افزایش یافته است.وی با ابراز تاسف از مطرح شدن برخی مباحث واهی 
مبنی بر کاهش اجرای پروژه ها در شهر، افزود: در این دوره اجرای پروژه هایی که در گذشته رها شده 
بود، در دستور کار قرار گرفت و بخش زیادی از آنها عملیاتی شد.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۲ ایستگاه خط دو متروی اصفهان به صورت همزمان در حال اجراست، 
گفت: پروژه های بزرگی همچون مرکز همایش های بین المللی اصفهان، رینگ چهارم و خط دو مترو که 

کمتر در منظر شهروندان قرار دارد با صرف بودجه و اعتبارات سنگین در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان اعام کرد:

 جذب بودجه ۵83 میلیارد ریالی سازمان عمران اصفهان 
در آذرماه 99

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از جذب بودجه ۵۸۳ میلیارد ریالی این سازمان در یک 
ماه خبر داد و گفت: رکورد تمامی ادوار در جذب بودجه پروژه ها در یک ماه شکسته شده است.مجید 
طرفه تابان ، اظهار کرد: در آذرماه ۹۹ شاهد رکورد زنی و جذب ۳۹ درصدی بودجه پروژه های عمرانی 
سازمان عمران هستیم.وی تصریح کرد: کل بودجه ای که امسال برای سازمان عمران در نظر گرفته 
شده، ۲۰۳ میلیارد تومان است که در ۹ ماهه اول سال در بحث پروژه های عمرانی از ۱۴۲ میلیارد تومان 
بودجه مصوب، ۱۴۵ میلیارد تومان معادل ۱۰۲ درصد جذب شده که از این میزان فقط ۵۴ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان در آذر ماه جذب شده و رکورد تمامی ادوار سازمان در جذب بودجه پروژه ها در یک 
ماه شکسته شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه داد: در خصوص پروژه های 
آسفالت و واحد فروش از ۳۵ میلیارد تومان بودجه مصوب، طی ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۲۳ 
میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد جذب شده است.وی افزود: سال گذشته کل بودجه ۱۲۰ میلیارد تومان 
بود که امسال با ۶۰ درصد رشد به ۲۰۳ میلیارد تومان رسیده که ۱۶۷ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۸۳ 

درصد در ۹ ماه امسال جذب شده که یک عدد قابل قبول است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

پیوستن ۲ هزار تاکسی زرد به شبکه تاکسی های آنالین

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان  
اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ هزار تاکســی پاک زرد، آژانس، بی سیم و 
سرویس مدرسه همچنین ۱۸ هزار تاکسی آناین در سطح شهر اصفهان 
به شهروندان سرویس دهی می کنند.هادی منوچهری افزود: برخاف 
سازمان اتوبوسرانی و مترو، مالکیت تاکسی های شهر در اختیار رانندگان 
اســت و در واقع هزاران نفر مالک تاکسی در شــهر اصفهان وجود دارد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
با اشاره به فرآیند نوسازی تاکسی های فرسوده شهر تصریح کرد: طبق 
قانون نوسازی تاکســی ها بر عهده دولت است، اما با توجه به مشکات 
موجود این طرح متوقف شــد از این رو شــهرداری اصفهان به صورت 
خودجوش به منظور حمایت از رانندگان از مهرماه سال ۹۹ طرح نوسازی 
ناوگان را آغاز کرد.وی خاطرنشــان کرد: واگذاری تاکسی های جدید با 
حمایت شهرداری و شورای شهر اصفهان و با ارائه تسهیات وام برای هر 
تاکسی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان )با سود چهار درصد( انجام می شود.

منوچهری با بیــان اینکه از مهر و آبان امســال ۳۰۰ خودروی تاکســی 
جدید وارد شهر اصفهان و ۳۰۰ تاکسی فرسوده خارج شده است، گفت: 
شــهرداری پیشرو در نوسازی تاکســی ها در کشــور بوده که این اتفاق 
خوشایند با حمایت مدیران شهری و بانک شهر صورت گرفته و تا پایان 

امسال یک هزار تاکسی شهر نوسازی می شود.

کاهش عمر تاکسی های شهر به کمتر از ۷.۵ سال
وی افزود: با نوسازی یک هزار تاکسی در شهر عمر این ناوگان از ۱۰ سال به 
کمتر از ۷.۵ سال کاهش خواهد یافت و کاهش آالیندگی ها و سرویس 
دهی بهینه به شهروندان شاهد خواهیم بود.مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به فعالیت تاکسی های 
بی سیم بانوان در شهر خاطرنشــان کرد: این تاکســی ها در حوزه ارائه 
سرویس به مســافران بانو و تحت نظر سازمان تاکســیرانی فعالیت 
می کنند که تعداد آنها کمتر از ۱۵۰ خودرو است.وی ادامه داد: برای افزایش 
تعداد تاکسی بی سیم بانوان مجوزی صادر شد که بر اساس آن عاوه بر 
خودروهای پراید سبزرنگ، خودروهای دیگری که از نظر ایمنی صاحیت 
الزم را دارند اجازه فعالیت داشته باشند که امیدواریم با مجوزهای صادر 

شده نوع و کیفیت خدمات این تاکسی ها در شهر افزایش یابد.

ارائه نخستین بسته های تسهیالتی به رانندگان 
سرویس های مدرسه تا دو ماه آینده

منوچهری در خصوص فعالیت ســرویس های مدارس گفت: با توجه به 
شرایط کرونایی شاهد تعطیلی فعالیت سرویس های مدارس هستیم از 
این رو پیشنهادی از سوی سازمان تاکســیرانی به ستاد کرونا در استان و 
کشور جهت ارائه بسته های حمایتی و تسهیاتی ارائه شده و پیگیری های 

الزم در حال انجام است که امیدواریم تا دو ماه آینده نخستین بسته های 
تسهیاتی را تحویل این رانندگان دهیم.وی با اشاره به تمهیدات سازمان 
تاکسیرانی در شــرایط شیوع کرونا برای تاکسی های شــهر اظهار کرد: از 
ابتدای شیوع کرونا هفت هزار و ۵۰۰ کاور جدا کننده در تاکسی های سطح 
شهر نصب شــده و ۳۵ هزار ماسک و ۳۵ هزار دســتکش بین رانندگان 
توزیع شده همچنین هزاران بروشور آموزشی برای کنترل و رعایت مسائل 
بهداشتی جهت پیشــگیری از ابتا  به کرونا در اختیار رانندگان قرار گرفته 
است.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: ارائه وام شش میلیون تومانی و تخفیف کارت شهری رانندگان 
تاکسی از دیگر بسته های حمایتی ارائه شــده به رانندگان بوده است.وی 
اظهار کرد: تاکنون بیش از دو هزار تاکسی از مجموع ۹ هزار تاکسی پاک 
زرد شهر عضو تاکسی های آناین شهر شــده اند.منوچهری در خصوص 
توقف های طوالنی مدت تاکسی ها در ایستگاه ها تصریح کرد: با توجه به 
مصوبه اخیر ستاد کرونا مبنی بر سوار کردن سه مسافر در هر تاکسی، این 
مشکل تا حد زیادی رفع شده، اما چنانچه موردی گزارش شود رسیدگی 
الزم انجام خواهد شد.وی با اشاره به ســامانه ناموفق هوشمند تاکسی 
گفت: عملیات نصب این پروژه سال ۱۳۹۰ در تاکسی های شهر آغاز و سال 
۹۵ بر اساس آسیب شناسی انجام شد که بنا به دالیل متعددی همچون 
فرهنگ سازی نکردن الزم، استقبال نشدن توسط شهروندان و نپذیرفتن 
مناسب از سوی رانندگان متوقف شد.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود: با فعالیت مدیریت شهری جدید 
برای کاهش ضرر و زیان رانندگان تاکسی که این سامانه را در تاکسی های 
خود نصب کرده بودند، کمک های معیشــتی در نظر گرفته شد و بیش از 
۱۵ هزار جفت الستیک و هفت هزار و ۵۰۰ روکش صندلی رایگان در اختیار 
رانندگان قرار گرفت تا شاهد ایمنی بیشتر و زیبایی تاکسی های شهر باشیم 
همچنین تخفیف کامل کارت شــهری برای هفت هزار و ۵۰۰ راننده دارای 

سامانه هوشمند انجام شده است.

برقراری عدالت در حوزه سوخت تاکسی های 
تلفنی با اجرای طرح پیمایش

وی با اشاره به موضوع پرداخت سهمیه سوخت رانندگان بر اساس طرح 
پیمایش گفت: این طرح از ۲۰ آذرماه ۹۹ اجرا شد و بر اساس آن رانندگان 
آژانس های تاکسی که قبا برای خودروهای یگانه ۱۲۰ لیتر و دوگانه سوز 
۶۰ لیتر سوخت واریز می شد البته در این راستا رانندگان باید در سامانه تلتا 
ثبت نام و پیمایش آنها ثبت و توســط مدیر آژانس تایید شود تا سهمیه 

سوخت بر اساس میزان پیمایش پرداخت شود. 

نخستین جلسه کارگروه فرهنگی مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان با حضور رحیم محمدی، مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، مرتضی 
رشــیدی، معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان، احمدرضایی،رییس اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی و معاونان و کارشناسان دو سازمان برگزار 
شد.هدف از برگزاری این نشست تعیین محورهای 
اصلی فعالیت های این کارگروه، زمانبندی جلسات 
و اجرای اقدامات مشترک در حوزه فرهنگ مدیریت 

پســماند بوده و حاضران پس از بیــان اقدامات و 
فعالیت های صورت گرفته در حوزه فرهنگ ســازی 
و آموزش، دیــدگاه های خود در مورد شــکل گیری 
همکاری های مشترک را بیان کردند.در این نشست 
رحیم محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
و رییس این کارگروه، تشکیل این کارگروه را سبب 
ساز شکل گیری هم افزایی با مجموعه های ذی نفع 
در حوزه مدیریت پســماند بیان کرده و گفت: شکل 
گیری این کارگروه فتح بابی برای تقویت همکاری 
میان مجموعه های مرتبط با حوزه فرهنگ شهروندی 
است تا بتوانیم بر این اســاس در زمینه هایی مانند 
اجتناب از تولید پســماند، کاهش و استفاده مجدد 
ورود پررنگ تری داشــته باشیم چرا که این سطوح 
از آموزش مســتقیما به نقش شهروندان اشاره دارد 

و بر بهبود فرآیندهای مدیریت پسماند تاثیر چندین 
برابری می گذارد.محمدی، دانش ذخیره شــده و 
تجربه زیسته را از جمله ســرمایه  های ارزشمند در 
سازمان مدیریت پسماند عنوان کرده و افزود: حوزه 
فرهنگ و آموزش به دلیل پویا بــودن و نیاز دائم به 
بروزرسانی، نیازمند کار بیشتری است هر چند اعتقاد 
داریم این اقدامات برای حصول نتیجه به زمان نیاز 
دارد و در این حوزه باید صبور بود و نمی توان به مثابه 
اقدامات عمرانی و خدماتی انتظار حصول نتیجه در 
زمان کوتاهی را داشت، اما می توان از ظرفیت های 
گسترده ســازمان مانند زیرســاخت های شهری، 
نیروی انسانی، امکانات و منابع موجود بهره برد و با 
شروع کردن موج فرهنگی، به تدریج نتایح مطلوب 

را به دست آورد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد:

آغاز به کار کارگروه فرهنگی مدیریت پسماند
درجمع رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین)ع(مطرح شد:

 فکرتقسیم بندی آمریکا نتیجه ای جز خسارت 
برای ایران ندارد

همایش سیاسی با حضورنیروهای لشکر۱۴ امام حسین علیه السام و با سخنرانی دکترمحسن 
نصری در نمازخانه این یگان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و تبلیغات لشکر ۱۴ امام حسین 
علیه السام، دکتر محســن نصری در این همایش با تقسیم بندی ســخنان خود در سه بخش 
گفت:موضوع اول القای این مطلب است که خواسته آمریکا تغییر رفتار ایران است نه تغییر نظام.  
منافع ملی مردم امروز کلید واژه دشمنان و منافقان برای دشمنی و کینه توزی شده است و هر جا 
عرصه را بر خود تنگ می بینند منافع ملی را بهانه کرده و در همین راســتا خواسته آمریکا را تغییر 

رفتار عنوان می کنند که تغییر رفتار در نگاه آمریکایی ها در واقع همان تغییر نظام است.
این تحلیلگر سیاسی در بخش دوم سخنان خود موضوع برگشت به برجام توسط آمریکایی ها را 
عنوان کرده و افزود: طبق گفته دو نفر از دولتمردان خود آمریکا، هدف آمریکا از برگشت به برجام 
اجرای برجام تکمیلی یعنی برجام های ۲ و ۳ و... است  که این موضوع  نیز در ادامه خباثت ها و 
دشمنی های این شیطان بزرگ اســت و به هیچ وجه به صاح و مصلحت نظام اسامی نیست. 
دراین رابطه باید بدانیم فکر تقسیم بندی آمریکا به آمریکای خوب و آمریکای بد یک فکر منافقانه 
بوده و نتیجه ای جز خسارت برای جمهوری اسامی ایران ندارد. نصری با اشاره به لغو تحریم ها 
توسط آمریکا در بخش سوم صحبت های خود گفت: این که مطرح می شود تحریم ها مخصوصا 
تحریم های نفتی توســط بایدن دموکرات لغو می شــود بر فرض اینکه این اتفاق بیفتد بار دیگر 
ایران را به اقتصاد متکی به نفت می کشاند که این نیز در راستای خواسته های این دشمنان قسم 

خورده انقاب اسامی است.
این فعال سیاسی در پایان سخنان خود به موضوع انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و عنوان کرد:به فرموده 
امام راحل عظیم الشأن و همچنین رهبری معظم انقاب وظیفه همه  انتخاب نیروی انقابی است  

و نباید به این حزب وآن حزب و این جناح و آن جناح پرداخت .

 انجمن قصه گویی کانون اصفهان برگزار کرد:

با هم قصه بگوییم، با هم قصه بشنویم
همزمان با آخرین روز آذر مــاه ۱۳۹۹ انجمن قصه گویی کانون ویژه برنامه شــب چله را با حضور 
مدیر کل کانون استان، مربیان، اعضای مراکز و عاقه مندان قصه و قصه گویی به صورت مجازی 

برگزار کرد.
در ایــن ویــژه برنامه ســید محمــد قلمکاریــان، مدیــر کانــون ضمــن تبریک روز پرســتار 
و شــب یلــدا گفــت: دورهمــی های شــب یلــدای امســال بــا طوالنی شــدن عمــر کرونا 
گره خــورده و عــاوه بر اینکــه کادر فــداکار درمــان را خســته تر مــی کند ممکن اســت غم 
همیشــگی نیــز بــر دل ما بگــذارد؛ امــا مــی توانیم ایــن مراســم کهــن ایرانی را به شــکل 
 متفاوتــی برگزار کنیــم.وی گفــت: یلدا، شــب قصه هاســت؛ کرونــا نمی تواند بیــن قصه ها

 فاصله بیندازد. فضای مجازی ایــن امکان را فراهم کرده کــه از راه دور بتوانیم میهمان دورهمی  
خانواده ها در شب یلدا باشیم.

 وی در ادامه بــا رونمایی از کتاب های یلدا شناســی با بیش از ٨٠٠٠ داســتان گفت: قصه گویی 
مهم ترین میراث شب یلداست. حفظ این میراث نیازمند توجه خاص خانواده ها به قصه و قصه 
گویی است. گفتنی اســت؛ قصه گویی داســتان زندگی علی قلی آقا و ملک التجار از سوی قصه 
گویان برتر کشــوری، حافظ خوانی، اجرای قصه گویی چله زری عضو کانون خوانسار ، قدردانی از 
پرســتاران در قالب ویدئوی تولیدی اعضای مرکز از دیگر برنامه های ویژه برنامه شب چله بود.

همچنین طرح پویش من یک قصه گو هســتم از شب یلدای ۹۹ کلید خورد تا مربیان و نوجوانان 
به این اهم بپردازند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان بیان کرد:

ارائه خدمات متناسب و یکسان 
شهرداری به تمام شهروندان

 معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: 
حوزه معاونت خدمات شهری یک مجموعه 
خدماتی است که وظیفه آن نگهداشت شهر 
و ارائه خدمات متناســب به همه شهروندان 
با هر رویکرد سیاســی، اجتماعی و عقیدتی 
اســت. حســین امیری اظهار کــرد: حوزه 
خدمات شهری باید فارغ از مباحث پاکیزگی 
و نظافت شــهری که اصفهان به آن شــهره 
اســت، برای مقابله با هر نوع بحران، حادثه 
و اتفاقات جوی آمادگی کامل داشــته باشد 
تا در ســریع ترین زمان ممکن اقدامات الزم 
به منظور خدمت رسانی بشود.امیری حضور 
مستمر معاونان خدمات شــهری مناطق و 
مجموعه خدمات شهری مناطق را در سطح 
منطقه خواستار شــد و تصریح کرد: حضور 
نمایندگان شــهرداری در تمامی مناطق باید 
مشهود باشــد و نظارت بر روند فعالیت های 
مرتبط با خدمات شهری به صورت ۲۴ ساعته 
و بدون تعطیلی اجرا شــود.معاون خدمات 
شهری شــهردار اصفهان ادامه داد: با توجه 
به نزدیکی ایام نــوروز ۱۴۰۰ از هم اکنون باید 
ساماندهی سیما و منظر شهری به خصوص 
ورودی های شهر در دستور کار قرار گیرد.وی 
گفت: با توجه به ادامه روند شــیوع بیماری 
کرونا پیش بینی می شود که در نوروز پیش رو 
نیز پذیرای میهمانان نوروزی نخواهیم بود که 
در این خصوص منتظر تصمیم ستاد استانی 
مدیریت بیمــاری کرونا هســتیم.امیری با 
بیان اینکه شــهر باید برای استقبال از نوروز 
آماده باشد، تصریح کرد: شهروندان از حدود 
یکسال پیش با ویروس کرونا و بسیاری از 
محدودیت ها روبرو بوده اند که در این راستا 
باید برای ارتقای ســطح آرامش و نشــاط و 
تغییر چهره شــهر و روحیه شهروندان از هم 
اکنون اقدام های عملی و اجرایی برنامه ریزی 
شده و شرایط برای آماده سازی شهر فراهم 
شــود تا بتوانیم در روزهای پایانی ســال به 

نحوی شایسته به استقبال بهار برویم.

بازدید معاون وزیر راه و 
شهرسازی از پروژه های 

بازآفرینی شهری اصفهان 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
بازآفرینی شهری ایران طی سفر به استان 
اصفهان از اقدامات مشترک این وزارتخانه 
بــا وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی، مدیریت شــهری، 
شهرداری و شورای اسامی شهرها برای 
بهســازی بافت تاریخی استان اصفهان 

خبر داد.

وز عکس ر
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مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه احداث باند شمالی بلوار نظام
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از پیشرفت ۵۷ درصدی عملیات اجرای پروژه احداث 
باند شمالی بلوار نظام سپاهان شهر خبر داد و گفت: هم اکنون ۲۸ پروژه فعال توسط سازمان عمران 

در حال اجراســت.مجید طرفــه تابان  
اظهار کرد: تاکنون در پروژه احداث باند 
شمالی بلوار نظام سپاهان شهر، هفت 
هــزار و ۱۰۰ متر مکعــب خاک برداری، 
جدول گذاری به طول هفت هزار متر، ۷۰۰ 
مترمکعب اجرای بتن، بنایی با ســنگ 
الشه ۷۰۰ مترمکعب، زیر اساس دو هزار 
و ۷۰۰ مترمکعب و اساس دو هزار و۷۰۰ 
مترمکعب اجرا شــده است.وی افزود: 
در این پروژه جهت تعریض خیابان یک 

هزار و چهل متر دیوار بتنی اجرا شده که ۶۵۰ متر آن از دیوارهای بتنی قبلی مورد استفاده قرار گرفت و 
جا به جا و نصب شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه داد: در پروژه احداث 
باند شمالی بلوار نظام سپاهان شهر ۳۹۰ متر دیوار جدید هم در امتداد خیابان اجرا شده و با اتمام 
عملیات زیرسازی و جدول گذاری این پروژه آماده اجرای آسفالت است.وی با بیان اینکه باند دوم 
بلوار نظام سپاهان شهر یک هزار و ۳۴۰ متر طول و ۱۱ متر عرض دارد، افزود: مبلغ اولیه پیمان برای 
اجرای این پروژه حدود ۵۰ میلیارد ریال است.طرفه تابان با ابراز خرسندی از اینکه اجرای پروژه های 
عمرانی شهر اصفهان در مسیر پیشــرفت قرار دارد، گفت: با توجه به گرانی های اخیر و تعدیل پروژه 
و وجود مشــکالت تورمی، اجرای پروژه های عمرانی با قوت در مسیر خود پیش می رود و سازمان 
عمران در راستای عمل به سیاست های کالن شهری انجام پروژه های سطح شهر اصفهان را در دست 
دارد که اجرای مجموعه پل ها و تقاطع های غیر همسطح شــهید سلیمانی، ایستگاه مترو شاهد و 

ادامه احداث رینگ چهارم شهر اصفهان از جمله آنهاست.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خبر داد:

استمرار تمهیدات کرونایی در پایانه های اصفهان
مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن ۲۶ آذرماه 
روز حمل و نقل به شــرکت های مســافربری و رانندگان، اظهار کرد: پایانه های پنج گانه شهرداری 
اصفهان بدون هیچ وقفه ای در حال خدمت رسانی به شــهروندان است و با ضدعفونی و گندزدایی 
مستمر شرایطی فراهم کرده تا مسافران در این شرایط سخت کرونایی آسوده خاطر از پایانه های 
مســافربری اصفهان اســتفاده کنند.عباس محبوبی افزود: در ۹ ماهه سال جاری نزدیک به چهار 
میلیون مسافر از طریق پایانه های پنج گانه شهرداری اصفهان جا به جا شده اند که این آمار نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، با توجه به شرایط خاص کشور و شهر گنبدهای فیروزه ای که درگیر شیوع 
ویروس کرونا شده، روند کاهشی داشته است.مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: امروزه وسایل حمل و نقل عمومی یکی از نیازهای جامعه بشری است از این 
رو در تالش هستیم تا با ارائه خدمات بهتر بتوانیم به شــهروندان کمک بسزایی کرده و پایانه های 
پنج گانه شهر اصفهان را به روزرسانی کنیم و امکانات را برای تمامی مسافران فراهم آوریم.وی ادامه 
داد: در حال حاضر میزان فروش بلیت اینترنتی از ۳۰ درصد به ۷۲ درصد رسیده است به طوری که 
بیش از ۷۰ درصد بلیت های اتوبوس به صورت اینترنتی فروخته می شود.محبوبی گفت: سازمان 
پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان دارای پنج پایانه برون شهری و درون شهری است که در 
شمال، جنوب، شرق و غرب این کالن شهر واقع شده و پایانه صمدیه به عنوان پایانه درون شهری 

در اصفهان فعالیت می کند.

 کاهش آسیب های اجتماعی در سایه توسعه حرم زینبیه)س(؛

گردشگری مذهبی در اصفهان رونق می یابد

یکصد و بیست و سومین جلسه کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر 
اصفهان با حضور ریاست شورا و جمعی از اعضای شورای شهر و متولیان حرم 
زینبیه)س( و در محل این حرم برگزار شد.  فریده روشن، رییس کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان در این نشست اظهار کرد: شهرهای 
مشهد، قم و شیراز به عنوان مراکز زیارتی و گردشگری کشور پذیرفته شده 
و در اصفهان نیز بهتر اســت از ظرفیت حرم زینبیه به عنوان قطب مذهبی 
گردشگری شهر استفاده شــود.وی افزود: اضافه شدن عنوان برخوردار به 
اصفهان باعث شده حمایت های ملی کمرنگ شود و اصفهان ستیزی در همه 

زمینه ها، مانع از تحقق وعده های دولتی به این شهر شده است.

لزوم توجه به اشتغال زایی در منطقه زینبیه
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: در 
دوره پنجم شورا هیچ نگاه سیاسی به مناطق کم برخوردار وجود نداشته و از 
ابتدای فعالیت مان در شورا همواره شهردار منطقه دغدغه توسعه حرم زینبیه 
را داشته و در جلسات متعدد پیگیر توسعه منطقه بوده است.وی با تاکید بر 
لزوم توجه به هویت امامزاده های اصیل کشور و توجه متولیان به این موضوع 
ادامه داد: توسعه زیارتگاه هایی مانند حرم حضرت زینب بنت موسی )س( 
می تواند در تحقق این اصالت موثر بــوده و محلی برای اجرای برنامه های 
فرهنگی به بهترین نحو باشد.روشــن با تقدیر از اقدامات فرهنگی تولیت 

آستان حضرت زینب )س(، خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی به ویژه 
در ایام عزاداری باید تنوع بیشتری یابد؛ الزم است مکان هایی برای مراقبت 
از کودکان نیز پیش بینی شــود تا مادرانی که قصد شــرکت در برنامه های 
فرهنگی را دارند بدون هیچ گونه مزاحمتی بتوانند حضور یابند.روشن تاکید 
کرد: با توجه به اینکه این منطقه در مجاورت مناطق حاشیه نشین شهر قرار 
دارد، هر اقدام فرهنگی و اجتماعی می تواند به حل معضالت حاشیه نشینی 
اصفهان کمک کند بدین سبب الزم اســت مهارت افزایی و کارآفرینی و ارائه 
آموزش های کسب و کار ساکنان این منطقه در جهت رفع بیکاری و افزایش 

اشتغال در اولویت اقدامات فرهنگی اجتماعی تولیت قرار گیرد.

توسعه مناطق کم برخوردار با نگاه عدالت محور
علیرضا نصراصفهانی، رییس شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه با تقدیر 
از اقداماتی که تولیت حرم حضرت زینب )س( برای اشتغال زایی منطقه 
انجام داده، گفت: توسعه و پیشــرفت منطقه ۱۴ شهر اصفهان به شکلی 
پیش رفته که اکنون سر خود را باال می گیریم می گوییم این منطقه تبدیل 
به کارگاه عمرانی بزرگ در زمینه های مختلف شــده است.وی با اشاره به 
تاکید شورا و شهردار اصفهان مبنی بر لزوم رعایت عدالت فضایی و توسعه 
عادالنه منابع، تصریح کرد: اواخر دوره شــورای سوم جمعی از شهروندان 
منطقه زینبیه به دفترم آمدند و درخواست تغییر نام این منطقه را داشتند 

چون معتقد بودند تا وقتی این نام بماند مشــکل منطقه نیز باقی خواهد 
ماند؛ به آن ها گفتم که با تغییر نام، تغییری در توسعه منطقه رخ نمی دهد 
بلکه باید اتفاقات مشخصی برای این تغییر رخ دهد که اکنون این اتفاقات 
تا حد زیادی رخ داده اســت.نصراصفهانی با اشاره به تصویب بودجه ۲۰۰ 
میلیارد تومانی طرح های گردشــگری »اصفهان ۲۰۲۰« خاطرنشان کرد: 
برنامه اصفهان ۱۴۰۵ نیز درحال تصویب اســت که یکی از اهداف کالن آن 
اســتفاده از ظرفیت های اصفهان به عنوان قطب گردشگری کشور بوده و 
گردشگری مذهبی نیز یکی از ظرفیت هایی اســت که هر شهر و کشوری 
از آن غفلت کند در حق مردم خود خیانت کرده است.رییس شورای شهر 
اصفهان اضافه کرد: تا سال ۲۰۳۰ ساالنه دو میلیارد گردشگر در جهان جابه جا 
می شوند؛ اینکه کشور و شهر ما چقدر از این فرصت استفاده خواهد کرد به 
تدبیر مدیران بازمی گردد.وی اظهار کرد: سعی کرده ایم در توسعه مناطق 
شهری، بر اختالف نظرهای اندک چشم پوشی کرده و اقدامات را به بهترین 
شکل پیش ببریم.نصراصفهانی ادامه داد: چند ماه است برای تخصیص 
بودجه ملی جهت بازآفرینی بافت پیرامون حــرم زینبیه با هیئت دولت 
مکاتبه و رایزنی داریم و اخیرا نیز الیحه ای برای دریافت و اجازه انتشــار 
۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شورای شهر تصویب شد؛ در این 
زمینه پیش قدم شده ایم تا اگر ظرفیتی ایجاد شد بدون معطلی این اعتبار 
برای اصفهان کسب شود.وی تاکید کرد: اگر این درخواست بحق مدیریت 
شهری اصفهان قبول شود، تولیت حرم نیز باید با نمایندگان مجلس رایزنی 

کند تا بازآفرینی پیرامون حرم زینبیه حول یک طرح قطعی سرعت گیرد.

بازآفرینی پیرامون حرم زینبیه باید منسجم دنبال شود
فتح ا... معین، رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری شــورای شهر 
اصفهان با تاکید بر لزوم انسجام بخشی بر اقدامات حوزه بازآفرینی پیرامون 
حرم، اظهار کرد: زمانی که دوره ســوم، عضو شورای شــهر بودم به شهردار 
وقت اصفهان تاکید کردم که باید طرح تفصیلی و مصوبه کمیســیون ماده 
پنج برای این منطقه اندیشیده شود.وی افزود: اگر مصوبات الزم برای این 
منطقه اخذ شود، اقدامات به یک وظیفه سازمانی تبدیل می شود درحالی که 
تاکنون فعالیت های شهرداری سلیقه ای بوده و آنچه انجام شده براساس 
تصمیمات شخصی شهرداران رخ داده است.معین تصریح کرد: وقتی الزام 
قانونی با طی فرآیندهای مدنظر طی شود، هر شهرداری که بیاید نقشه راه و 
وظایفی مشخص در قبال منطقه زینبیه خواهد داشت.وی تاکید کرد: هدف 
هر مدیریت دولتی و شــهری تحقق زندگی خوب برای شهروندان است و 
یقینا این حق برای شــیعیان در زندگی شهروندی باید بیشتر محقق شود؛ 
شهروندان باید از درآمد خوبی برخوردار باشــند تا بتوانند خوب هم هزینه 

کنند بنابراین با هر اقدامی که این رویکرد را تحقق بخشد، موافق هستیم.

با مسئولان

برگزاری یادواره سنگرسازان بی سنگر استان اصفهان
یادواره شهید سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و ۶۴۴ شهید سنگرســاز بی سنگر جهادگران استان 
اصفهان با حضور رییس سازمان، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، مسئول 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، معاونان و مدیران سازمان برگزار شد.در این مراسم محمدعلی 
احمدی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: در آستانه حماسه ۹ دی قرار  
داریم، روزی که مردم با بصیرت بار دیگر فتنه دشمنان این کشور را خنثی و دشمنان را ناامید کردند.وی 
تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، الزم است امسال برنامه های دهه مبارک فجر به صورت ویژه 
و مناسبی برگزار شود، این برنامه ها باید فراگیر، مردمی، اثربخش، امید آفرین و نشاط بخش باشند.

 اختصاص تبلیغات شهری به موضوع شب یلدا با چاشنی
 روز پرستار 

طرح های تبلیغات شهری به مناسبت شب یلدا و روز پرستار با شعار »تنت سالم...« در سطح شهر 
نصب شده است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه شب یلدای امسال با والدت حضرت زینب)س( و 
روز پرستار همزمان شده است، تصمیم برآن شد تا عالوه بر پاسداشت شب یلدا، زحمات پرستاران و 
کادر درمان که در روزهای کرونایی مبارزین جبهه سالمت هستند نیز گرامی داشته شود.احمد رضایی 
اظهار کرد: شش طرح گرافیکی به مناسبت شب یلدا و روز پرستار طراحی شده که به صورت نمادین 
تصویری از کادر درمان و پرستاران با در دست داشتن عناصر شب یلدایی از جمله هندوانه، شیرینی و 
آجیل، شهروندان را به جمالت شیرینی شامل »تنت سالم و دلت شاد«، »تنت سالم و لبت خندون« 
و ... میهمان کرده اند.وی افزود: طرح های شــب یلدا با چاشنی روز پرســتار در ۳۰۰ تابلو تبلیغات 
شهری از سوی اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
نصب شده که مورد توجه شهروندان قرار می گیرد.گفتنی است؛ عالقه مندان برای دریافت هر یک از 

طرح های تبلیغات شهری می توانند به سایت esfahanfarhang.ir  مراجعه کنند.

 داوری بخش ویدئوآرت رویداد »در مقیاس قوس« 
در موزه هنرهای معاصر 

اولین جلســه داوری رویداد »در مقیاس قــوس« در بخش ویدئو آرت با حضور ســه داور برگزار 
شد.ژینوس تقی زاده، مینو ایرانپور و حسین حسینی که از جمله هنرمندان هنرهای مفهومی هستند 
که با حضور در موزه هنرهای معاصر اصفهان به عنوان محل دبیرخانه رویداد »در مقیاس قوس« به 
داوری آثار پرداختند.طرح های ارسالی شامل شرح ایده مرتبط با نماد قوس ماه آذر، نحوه ساخت 
و مشخصات فنی اثر، فضای پیشنهادی جهت اجرا در شهر و سابقه شرکت کنندگان بود که هر کدام 

از این گزینه ها توسط تیم داوری به صورت جداگانه بررسی و تبادل نظر شد.

مقابله با مصرف پالستیک در گالری شهری
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: مصرف پالستیک بسیار افزایش پیدا کرده و مردم با این کار به محیط زیست به شدت آسیب 
می زنند و زندگی همه انســان ها را به خطر می اندازند که به همین دلیل بر آن شدیم تا موضوع این 
دوره را به »نه به مصرف زیاد پالســتیک« اختصاص دهیم. احمد رضایی افزود: طرح های تابلوی 
تبلیغات شهری با عنوان »چیزی که عوض داره…« سعی داشته مخاطرات آسیبی استفاده زیاد از 
پالستیک را در قالب غذا و خوراکی به مردم نشان دهد، چون خوراکی ها به مردم زندگی می بخشند 
بنابراین هرچه قدر طبیعت بیشتر آلوده شود مخاطرات بیشتری سالمتی انسان ها را تهدید می کند.

خبر ویژهخبر خوان

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
سازمان پارک ها و انجمن 
علمی کشت سلول ایران

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان از انعقاد تفاهم نامه همکاری 
علمی، فناوری و پژوهشــی بین این سازمان 
و انجمن علمی کشت ســلول و بافت گیاهی 
ایران از طریق فضای مجــازی خبر داد.فروغ 
مرتضایی نژاد اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف 
اســتفاده از توانایی های آموزشی، پژوهشی، 
فنــاوری، تجهیــزات و حمایت های معطوف 
به رســالت طرفین تفاهم نامه، جهت ارتقای 
فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نیازهای 
متقابل علمی_ اجرایــی و تبادل دانش فنی، 
علمی و تجربی امضا شــد.وی تصریح کرد: 
مجوز فعالیت کشــت بافت ســلولی توسط 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان صادر شــده و عضویت افتخاری این 
ســازمان به عنوان عضو حقوقی این انجمن 
از سوی رییس انجمن به ســازمان پارک ها 
اعطا شد.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه کشت 
ســلول و بافت گیاهی، یک تکنیــک ابزاری 
مهم در مطالعات پایه و کاربردی بوده و دارای 
کاربردهای تجاری است، گفت: امروزه بسیاری 
از گیاهان مهم تجاری، زینتی و دارویی از طریق 
این تکنیک تکثیر می شوند.وی افزود: انجمن 
کشت ســلول و بافت گیاهی ایران به منظور 
گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی کشت سلول 
و بافت گیاهی در ایران و توسعه کیفی نیروهای 
متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و 
پژوهشــی در زمینه های کشت سلول و بافت 
گیاهی، تاسیس شد.مرتضایی نژاد تاکید کرد: 
بسترسازی مناسب برای شناساندن، ارتقای 
توجه محققان، دانشجویان و تولیدکنندگان و 
نیز توانمندسازی عالقه مندان و هدایت آنها به 
سمت تولید محصوالت دانش بنیان و ترویج 
کارآفرینی یکی از اهداف اصلی و چشم انداز 
این انجمن است که هیئت موسس آن، جمعی 
از اســتادان برجسته کشــور در زمینه زیست 
شناسی گیاهی بوده و انجمن عضو اتحادیه، 

انجمن های علوم زیستی هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر بارکد خوان 
QR )اصکیف( روی دو هزار و ۴۳۵ تاکســی شهر 
نصب شــده و دو هزار و ۸۳ مورد آن فعال شــده 
اســت.هادی منوچهری اظهار کرد: نصب ســامانه 
هوشــمند روی تاکسی های شــهر در سال های ۹۰ 
تا ۹۴ و تحمیل هزینه هایی بــه رانندگان تجربه ای 
ناموفق بود، امــا در اجرای طرح جدیــد آموزش، 
نصب و راه اندازی ســامانه هوشمند پرداخت کرایه 
تاکســی از طریق کــد QR و اپلیکیشــن اصکیف 
رایگان است و هیچ هزینه ای برای رانندگان ندارد.

وی خاطرنشــان کرد: با اجرای این طرح مسافران 
تاکسی در اصفهان می توانند در صورت استفاده از 
خدمات تاکســی های متصل به ســامانه اصکیف 
)کیف پــول الکترونیکــی شــهروندان اصفهانی( 
کرایه خــود را بدون دغدغه بابت داشــتن پول نقد 
یا وجود پول خرد برای دریافــت مابقی کرایه و نیز 
بدون نگرانی از ســرایت بیماری های واگیردار، تنها 
با اســکن کردن بارکد دوبعدی )QR( نصب  شده 
در داخل تاکسی پرداخت کنند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: شهروندان می توانند از طریق ارسال عدد 
سه به شماره ۳۰۰۰۱۷۳۰۳۰ و یا از طریق مارکت های 
معتبر )کافه بازار و گوگل پلی( نســبت به دریافت 
و نصب اپلیکیشــن »اصکیف« اقــدام کنند.وی با 
بیان اینکه در مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ تاکسی از جمله 
تاکسی های اینترنتی، سرویس مدارس و آژانس ها 

شامل اجرای طرح اصکیف می شوند، اما اولویت با 
تاکسی های زرد رنگ است، گفت: رانندگان تاکسی 
نیز در همان لحظه در برنامــه اصکیف خود، پیغام 
»پرداخت با موفقیت انجام شد« را دریافت کرده و 
قادر خواهند بود با مراجعه به منوی گزارشات نسبت 
به دریافتی های خود مطلع شوند.منوچهری با تاکید 
بر اینکه از سامانه هوشــمند پرداخت کرایه تاکسی 
توســط بخش خصوصی پشــتیبانی نرم افزاری 
می شــود، افزود: مهم ترین هدف استفاده از بارکد 
خوان در تاکسی های شــهر افزایش ضریب ایمنی 
و امنیت با جلوگیری از برخورد فیزیکی برای تبادل 

اسکناس به ویژه در شرایط کرونایی فعلی است.
وی اظهار کرد: با توجه به شــیوع ویــروس کرونا، 
پذیرفتن کار با این سامانه از سوی رانندگان تاکسی 
و مسافران اهمیت زیادی دارد و می تواند در کاهش 

خطرات ناشی از این ویروس بسیار اثرگذار باشد.

نصب بارکد خوان QR در بیش از دو هزار تاکسی شهر اصفهان

سردرهای قدیمی 
فراموش شده شهر اصفهان

 اصفهان ، طی چنــد دهه اخیــر تغییرات 
زیادی را به خود دیده و یکی از ویژگی های 
مهم فضای شــهری نیز، پویایــی و تغییر 
پذیری آن اســت؛ ویژگی ای که البته می 
تواند عناصر سنتی، بناهای تاریخی و داشته 
های ما را با ســرعت وصف ناپذیر خود، از 

میان بردارد.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹۹/۵۶۶ مورخ ۹۹/۰۳/۰۷ شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش عرصه هشت پالک 
مسکونی )از محل منابع داخلی(، واقع در منطقه سه بر اساس بلوک بندی مشخص شامل بلوک های ۱- چهار پالک به مساحت ۲۰۵۲ متر مربع با قیمت 
پایه کارشناسی به مبلغ ۴۸/۸۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ۲- چهار پالک به مســاحت ۲۰۱۰ متر مربع با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ ۴۶/۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حسب 
مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید.متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ به 
امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

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

آگهی مزایده )نوبت سوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:1061480
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جوادمحمدی، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب اهن اصفهان باحضور در 
دفتر دکتر بهرام عبدالحسینی، مدیرکل صداو سیمای اصفهان با وی دیدار و گفت 
و گو  کرد.این دیدار با حضورمهندس اصغر آذربایجانی، قائم مقام صداو ســیمای 
اصفهان ، محمد مهــدی رمضانی مدیر روابط عمومی و اموربین الملل باشــگاه و 
حســین حقیقت تهیه کننده برنامه های ورزشــی و فوتبال برتر برگزار شد. جواد 
محمدی ضمن تبریک میالد حضرت زینب ) س( و روز پرستار و تقدیر از زحمات 
مدافعان سالمت ، با تشکر از زحمات صداوســیمای اصفهان در جهت حمایت از 
تیم های ورزشی اصفهان و باشــگاه ذوب آهن  ، در خصوص دغدغه ها و دیدگاه 
های هواداران عزیز باشگاه ذوب آهن در مورد برنامه های ورزشی استان و پخش 
مسابقات ، بی طرفی گزارشگران مسابقات ، پخش اخبار مسابقات و رویدادهای 

باشگاه ، پوشش رویدادهای فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی باشگاه ، لزوم 
وجود تجهیزات بهتر ســمعی و بصری و کمک داور ویدئویی  VAR  و تعامالت و 
جلسات مشترک باشــگاه و صداوســیما بحث و تبادل نظر  کرد. عبدالحسینی، 
مدیرکل صداوسیمای اصفهان نیز گفت : باشگاه ها و مسابقات ورزشی استان از 
جمله تیم های باشگاه ذوب آهن  نقش بسزایی در شادابی و نشاط جامعه دارند و 
تمام تالش ما در جهت حمایت از آنهاست و تالش کرده ایم از این باشگاه ها به دلیل 
فضای دوستی و رفاقت و شادابی که در جامعه ایجاد می کنند حمایت کنیم و از محور 
عدالت خارج نشویم هرچند که باید یکسری استانداردهایی هم رعایت  شود.وی 
در خصوص دغدغه ها باشگاه و هواداران  اظهار کرد: حساسیت هواداران باشگاه را 

درک می کنیم و همیشه به دنبال حمایت از تیم های استان  هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، طی نشستی سید مصطفی 
علوی، مدیرعامل این شرکت با اســماعیل بایبوردی فرماندار شهرستان آران 
وبیدگل به بررسی گازرسانی به واحدهای خدماتی و صنعتی این شهرستان 
پرداختند.ســید مصطفی علوی، با اشــاره به افزایش مصرف گاز در استان 
اصفهان، گفت: مصرف گاز در استان در ایام شبانه روز به 78 میلیون متر مکعب 
رسیده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

وی، با اشاره به اینکه مردم باید همکاری الزم را در مصرف بهینه به ویژه در تمام 
بخش ها داشته باشند، افزود: در فصول ســرد اولویت مصرف گاز با بخش 
خانگی است در صورت مصرف زیاد در این بخش، توزیع مستمر و کامل گاز 
در صنایع آسیب می بیند.مهندس علوی، بیان داشت: در صورتی که هر خانوار 
یک درجه کاهش دما در منزل داشــته باشــد، 6 درصد در مصرف گاز استان 
صرفه جویی خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه 
استان اصفهان از استان های سبز کشور است و به جز تعدادی روستا در سطح 
استان، همه شهرها و روستاها از این نعمت بهره مند هستند، افزود: در حال 

حاضر در هیچ کجای استان طرح نیمه کاره ای وجود ندارد.
مهندس علوی، تصریح کرد: در راستای گاز رسانی و یا تعمیر و تجهیز لوله ها، 
از ابتدای سال تاکنون در استان اصفهان حدود 400 کیلومتر شبکه گذاری شده 
است.در ادامه، فرماندارآران و بیدگل، با اشــاره به اینکه، گاز به عنوان یکی از 
مهمترین حامل های انرژی در تبدیل اقتصاد سنتی به صنعتی نقش موثری 
داشته است، گفت: انرژی یکی از ارکان مهم، کلیدی و اساسی چرخه اقتصادی 
است و در شهرستان آران و بیدگل نیز از نظر تولید، اشتغال و زیست محیطی 
از جایگاه خاصی برخوردار است. اســماعیل بایبوردی، نقش گاز را در توسعه 
شهرها و روستا های شهرستان آران و بیدگل مهم برشمرد و به رابطه معنادار 
گازرســانی به واحدهای صنعتی، صنفی و خانگی و رشد و توسعه اقتصادی 
این شهرستان اشاره کرد و افزود: این مهم در شهرستان صنعتی، گردشگری و 
کشاورزی آران و بیدگل که سوخت و انرژی غالب آن گاز است، نمود عینی دارد 
.وی افزود: گاز، جایگزین مناسبی برای سوخت های مایع و فسیلی است و 
به عنوان ســوخت برتر در قرن حاضر در جهان، محسوب می شود.بایبوردی، 

به 810 واحد صنعتی، 5200 واحد صنفی، 510 کارخانه تولید فرش ماشینی و 
تولید بیش از 60 میلیون مترمربع فرش ماشینی در شهرستان آران و بیدگل 
به عنوان »پایتخت و قطب اول فرش ماشینی در کشور« اشاره کرد و افزود: 
250 میلیون دالر درآمد ارزی کشــور از این شهرستان، نشان می دهد که باید 

قدردان گاز باشند.
وی، بیان داشت: شهرستان آران و بیدگل حدود 40هزار مشترک گاز دارد که 
از این تعداد، 34585 بیش از 34 هزار مشــترک شهری و الباقی مشترک 
روستایی است.فرماندار شهرســتان آران و بیدگل، در ادامه به دو محدودیت 
آب و خاک در این شهرستان اشاره کرد  و گفت: وجود ۹.2 هکتارگلخانه فعال 
در شهرستان و ضرورت احداث شــهرک های گلخانه ای در اراضی کشاورزی 
ابوزیدآباد، سفیدشهر، نوش آباد و آران و بیدگل نیازمند توسعه گازرسانی در 
این منطقه با حمایت شرکت گاز استان اصفهان و زیرساخت های برق است. 
الزم به ذکر است، در این نشســت مصوباتی برای توسعه گازرسانی در منطقه 
ارائه شد که در صورت مساعدت مسئوالن این شهرســتان، با اجرای آنها گاز 

بخش گلخانه ای و صنعتی شهرستان آران و بیدگل تامین خواهد شد.

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان با مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه ای 
استان در راستای افزایش همکاری های دو مجموعه دیدار و گفت وگو کرد.

ناصر مشایخی در دیدار با مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان با اشاره به 
اهمیت تعامالت بین سازمانی در پیشبرد اهداف سازمان ها گفت: سیاست 
مخابرات توسعه ســطح همکاری با تمام مجموعه ها و ارگان های استانی 
اســت و در این راه از هیچ کوششــی دریغ نخواهد کرد.وی افزود: در همین 
راستا آمادگی خود را برای افزایش سطح همکاری های دوجانبه با اداره کل 
فنی و حرفه ای اســتان اعالم می داریم و از هرگونه پیشنهادی در این جهت 
استقبال می کنیم.همچنین در ادامه این نشست آرش اخوان طبسی، مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز به ارائه گزارش در خصوص ظرفیت ها، 

امکانات آموزشی  و راه های افزایش همکاری ها پرداخت.

مدیـــــرعامل فـــــوالد مبارکه در خصوص اقدامات شرکت فوالد در مقابله با 
بیماری کووید 1۹ گفت: شرکت فوالد مبارکه هم زمان با شیوع این بیماری در کشور 
اقدامات خود را در دو بخش داخل و خارج از شرکت برنامه ریزی و عملیاتی کرد.

مهنــدس عظیمیان با اشاره به اینکه حدود 20 هزار نفر به عنوان پرسنل و پیمانکار 
در شرکت فوالد مبارکه فعالیت دارند،  گفت: حضور روزانه کارکنان در بخش های 
مختلف، دریافت مواد و خدمات موردنیاز فوالد مبارکه از حدود 60 درصد کشور و 
همچنین ارسال محصوالت فوالد مبارکه به تمامی نقاط کشور این الزام را ایجاد 
می کند که شیوه نامه های بهداشــتی به طور کامل در چرخه این مجموعه بزرگ 
رعایت  شود  در غیر این صورت فوالد مبارکه به مرکزی برای انتشار این ویروس 
تبدیل می شــود. مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید بر اینکــه محافظت از نیروی 
انسانی در فوالد مبارکه به ویژه در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است، 
گفت: در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده خوشبختانه خطوط تولید طبق 
برنامه با قوت هرچه تمام تر در حال فعالیت است، بدون اینکه هیچ یک از کارکنان 
با مخاطره جدی مواجه شوند. مهندس عظیمیان در ادامه با تاکید بر اینکه فوالد 
مبارکه با شیوع ویروس کرونا یاور مدافعان ســالمت و حامی مردم عزیز بوده 
اســت، از اختصاص 100 میلیارد تومان بودجه شرکت برای تجهیز بیمارستان ها 
و مراکز درمانی استان اصفهان و برخی مناطق کم برخوردار کشور به منظور خرید 
تجهیزات موردنیاز درمان مبتالیان به بیماری کرونا خبر داد و گفت: فوالد مبارکه 

در راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی خود وجوه موردنظــر را فقط به 
خرید تجهیزات ازجمله ونتیالتور، دترجنت، مواد ضدعفونی کننده، ماسک و... 
اختصاص داده اســت.وی همچنین از تامین اکسیژن رایگان بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان توسط فوالد مبارکه تا پایان بیماری 
کرونا خبر داد و گفت: هم زمان با شــیوع ویروس کرونا و به محض اینکه باخبر 
شدیم برخی سودجویان در فرآیند تامین اکسیژن موردنیاز بیماران بستری در 
بیمارستان ها بازار ســیاه به وجود آورده اند، با هماهنگی این دانشگاه وارد عمل 
شدیم؛ به نحوی که تاکنون 60 بیمارستان از حدود 20 استان شامل استان های 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، تهران )دانشگاه های علوم پزشکی تهران و 
دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان های تامین اجتماعی( قزوین، گلستان، 
مازندران، کردستان، اراک، فارس و قم، اکسیژن موردنیاز خود  به  رایگان از فوالد 
مبارکه دریافت کرده اند  و  این روند  تا پایان ســال جاری ادامه خواهد داشت. 
این در حالی است که اقدام فوالد مبارکه برای تحویل اکسیژن به بیمارستان ها 
بین سایر فوالدســازان و تولیدکنندگان اکسیژن کشــور نیز به عنوان الگو اجرا 
شد.مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فوالد 
مبارکه همچنین هم زمان با بازگشایی مدارس با همکاری  سازمان های مربوطه 
ازجمله کمیته امداد امام خمینــی )ره( با خرید و توزیع 1600 دســتگاه تبلت، 

دانش آموزان کم برخوردار را مورد توجه قرار   داد.

شهر جدید بهارستان در 15 كیلومتری جنوب شرقی اصفهان در امتداد محور 
اصفهان – شیراز و دامنه كوه های الشتر واقع شده است. این شهر از سمت 
جنوب به رشته كوه كم ارتفاع میانكوه و از شمال ابتدا به جاده كبوتر آباد و در 
ماورای آن به دشت زاینده رود و زمین های زراعی محدود شده است همچنین 
حداقل فاصله شهر با رودخانه زاینده رود در ضلع شمالی سه كیلومتر است.

علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
موقعیت شهر جدید بهارستان اظهار کرد: این شهر از سمت غـرب به جـاده 
اصفهان–شیراز و از سمت شرق به اراضی موات و غیر قابل كشت محدود می 
شود که محدوده قانونی آن سه هزار و 200 هكتار و دارای حریم استحفاظی 

به وسعت 15 هزاد هكتار است.
وی افزود: از اواخر دهه 60 ساخت و ساز در شهر جدید بهارستان انجام شده 
و در حال حاضر جمعیت حدود 20 هزار نفر دارد که بیش بینی می شود پس 
از احداث قطار شهری )مترو بهارستان-اصفهان(، جمعیت این شهر تا سال 
1425 به 320 هزار نفر برسد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان 
اینکه شهر جدید بهارستان یکی از سه شهر جدیدی است که در قالب طرح 
جامع منطقه اصفهان طی دهه 60 به تصویب رسیده است،  گفت: تسهیل 
دسترسی و ایجاد حمل ونقل مناسب از نکات ضروری در تحقق اهداف 
شهرهای جدید این استان بوده است که یکی از بهترین روش ها در گسترش 
سیستم حمل ونقل عمومی بین کالن شهر و محیط پیرامونی توسعه شبکه 

ریلی در حومه و شهرهای اقماری و جدید است.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان 3 خط مترو مصوب دارد، عنوان کرد: 
پروژه قطار مسافربری اصفهان- شهر جدید بهارستان از ایستگاه صفه 
)امتداد خط یک متروی اصفهان( شروع می شود و عمدتا در کنار بزرگراه 
وحید دستجردی به سمت شهر جدید بهارستان طی مسیر می کند  که بدین 
ترتیب 15 کیلومتر در قالب سه ایستگاه )سپاهان شهر، راه آهن و بهارستان(  

به خط یک اضافه می شود.
قاری قرآن افزود: با توجه به اینکه ابتدای این پروژه ایستگاه صفه در امتداد 
خط یک متروی اصفهان است، در کیلومترهای 560+3 دارای یک ایستگاه 
برای سپاهان شهر، در کیلومتر 740+4 نیز دارای یک ایستگاه برای راه آهن 
و ایستگاه شهر جدید بهارستان در کیلومتر 100+14 قراردارد.وی با بیان اینکه 
افق بهره برداری از این طرح تا سال 1425 در نظر گرفته شده است اذعان 
داشت: ساخت این پروژه تاثیرات مثبت مالی _اقتصادی، ترافیكی وزیست 
محیطی به همراه دارد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در 
طول دوره بهره برداری 25 ساله از این طرح، در مجموع 10 هزار و 800 میلیارد 

ریال درآمدهای مالی از طریق فروش بلیت و تبلیغات حاصل می شود  و 
در مجموع 133 هزار و 387 میلیارد ریال در هزینه های اقتصادی شامل 
)هزینه مصرف سوخت، هزینه اختالف كرایه به دلیل کاهش سفر، هزینه 
ناشی ازآلودگی هوا، هزینه نگهداری با توجه به  افزایش عمر راه های موجود( 
صرفه جویی می شود.وی خاطرنشان کرد مطابق با تقسیم بندی انجام شده 
این پروژه در دو قطعه در حال انجام است که قطعه )الف( از ایستگاه صفه  تا 
ایستگاه راه آهن را شامل می شود و قطعه )ب( در امتداد مسیر تا شهر جدید 
بهارستان است.قاری قرآن در خصوص عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی 
پروژه اظهار کرد: پروژه قطار مسافربری اصفهان- شهر جدید بهارستان، از 
لحاظ زیرسازی و ابنیه فنی با مبلغ هزینه شده بالغ بر یک هزار و 24۹ میلیارد 
ریال دارای حدود 88 درصد پیشرفت فیزیکی است و از طول کل مسیر  
تنها یک کیلومتر و 700 متر باقی مانده است.وی افزود: این پروژه از لحاظ 
عملیات روسازی و ریل گذاری با هزینه بالغ بر 312 میلیارد ریال، 30 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر عملیات اجرایی ایستگاه بهارستان و راه آهن در مرحله برگزاری 
مناقصه و انتخاب پیمانکار است که به لطف خدا در کمتر از یک ماه دیگر 
تعیین تکلیف می شود و شاهد آغاز عملیات اجرایی این دو ایستگاه خواهیم 
بود.وی در پایان گفت: مطابق با برنامه زمان بندی مشخص شده، تا پایان 
1400 عملیات ساخت خط مترو بهارستان تکمیل می شود. این پروژه پس از 
بهره برداری، عالوه بر تاثیرات مثبت زیست محیطی، مشکل ترافیکی و تردد 
یکی از گلوگاه های الینحل اصفهان به نام پل دفاع مقدس را حل می کند و در 
پی آن ان شاءا...هدف نهایی که سرریز جمعیت اصفهان به بهارستان بوده 

است، محقق می شود.

 رییس اسبق هیئت عامل ایمیدرو گفت: طی دوره ای که من در ایمیدرو بودم، برای 
توسعه صنعت فوالد پروژه هایی را در چابهار پیش بینی کردیم که متاسفانه بعد از 
خروج آمریکا از برجام این پروژه ها متوقف شد. یک شرکت هندی و یک شرکت 
اروپایی هم برای طرح های توسعه ای در صنعت فوالد دربندرعباس اعالم آمادگی 
کردند و قرار بود حتی اگر نیاز باشد سنگ آهن را از برزیل و استرالیا وارد کنند که 
آن هم با خروج آمریکا از برجام به سرانجام نرسید، لذا به نظر می رسد بحث اول 
فوالد در دنیا موضوع سنگ آهن نیست، بلکه موضوع اصلی موضوع انرژی و نیروی 
متخصص است که در ایران هر دو مورد وجود دارد.این کارشناس ارشد اقتصاد معدن 
در ادامه به ضرورت کار اکتشافی در زمینه معادن سنگ آهن پرداخت و گفت: اگر 
ایمیدرو در زمینه کار اکتشافی  همتی بکند و پیشتاز شود می توانیم گام های خوبی 
در زمینه توسعه صنعت فوالد کشوربرداریم. این از موضوعاتی است که نباید از بنگاه 
ها انتظار داشته باشیم وارد این حیطه شوند. همچنین این سیاست درستی نیست 
که ایمیدرو از دو سال پیش در پیش گرفته و نمی خواهد در هیچ پروژه ای مستقیما 
ورود پیدا کند. ایمیدرو باید خودش به این موضوع ورود پیدا کند زیرا شرکت ها در 
قبال سهامداران خود مسئولیت سود آوری دارند. البته بدیهی است که مقداری از 
سودشان را به سمت توسعه ببرند ولی وظیفه اصلی توسعه کشور با دولت است 
و باید سازمان توسعه به این موضوع ورود پیدا کند.مهدی کرباسیان، به معادن 
کوچک اشاره کرد و افزود: در مورد معادن کوچک ما در کشور پتانسیل خوبی داریم و 
خوشبختانه طراح معادن کوچک خود مهندس وجیه ا... جعفری بودند و اقدامات 

خوبی توسط ایشان در این زمینه صورت گرفته است، اما اینکه فکر کنیم معادن 
کوچک می توانند مشکل سنگ آهن را در کل حل کند اشتباه است. باید حتما معادن 
کوچک را حمایت کنیم ولی نه فقط از منظر تولید، بلکه از منظر محرومیت زدایی و 
اشتغال که جزو وظایف اصلی ایمیدرو و سازمان تهیه و تولید است که امیدوارم با 
حضور جناب مهندس جعفری در ایمیدرو که از مدیران قدیمی و صاحب نظر در این 
زمینه است؛ این حمایت ها صورت بگیرد.کرباسیان همچنین به توسعه فوالد مبارکه 
پرداخت و خاطر نشان کرد: ایمیدرو به عنوان سازمانی که مدیریت فوالد مبارکه را 
در دست دارد با حمایت ویژه ای که در زمینه افزایش سرمایه در این شرکت انجام 
داد، باعث شد سود در فوالد مبارکه تقسیم نشود. از آن طرف ما شرکتی داریم به 
نام فوالد خوزستان که با اینکه شرکت معتبری است ولی سهامدارن آن تا ۹0 درصد 
سود را تقسیم کردند و نگذاشتند رشد و توسعه این کارخانه عظیم انجام شود، ولی در 
مبارکه طرح های توسعه ای توسط ایمیدرو و هیئت مدیره این شرکت مورد حمایت 
قرار گرفت و خود مبارکه عاقالنه جایگاه ویژه خودش را با تدبیر پیدا کرد.وی در خاتمه 
گفت: ظرف سه سال گذشته کارهای بسیار خوبی توسط فوالد مبارکه صورت گرفته 
و این شرکت طرح توسعه را متوقف نکرده و صادرات بسیار خوبی هم داشته است و 
اگر حمایت بیشتری از فوالد مبارکه صورت بگیرد با توجه به حضور مدیریت توانمند 
آنجا و دیگر همکاران ارزشمند ما که سرمایه کشور هستند؛ این شرکت می توانند 
موفق تر از قبل عمل کنند و برای مدیر عامل این شرکت، مدیران و اعضای هیئت 

مدیره آن آرزوی توفیق دارم.

 همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار با 
حضور منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت، خدامراد صالحی فرماندار شهرستان 
لنجان، مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه ، مهدی بهرامی معاون منابع 
انسانی و امور اجتماعی، علیرضا آجدانی رییس بیمارستان و تعدادی از دیگر 
مسئولین شــرکت، 30 آذر ماه از مدافعان سالمت بیمارستان شهید مطهری با 
اهدای شاخه گل تجلیل شد.منصور یزدی زاده با تبریک والدت حضرت زینب 
کبری )س( از تالش شــبانه روزی پرســتاران به منظور جلوگیری از بیماری 
کرونا قدردانی کرد و گفت: پرســتاران همیشه از اقشــار پر تالش و زحمتکش 
جامعه هستند و با شــیوع بیماری کرونا تالش پرســتاران بیشتر شده  است.

وی خاطر نشان ساخت: درک شرایط ســخت بیماران، پاسخ به دغدغه های 
آن ها، صبوری و همچنین اجرای دقیق دســتورات پزشک از جمله مهم  ترین 
ویژگی های یک پرستار است.مدیر عامل شرکت، پرستاران را مدافعان سالمت 
دانست و گفت: اگر هر فردی کار خود را برای رضای خداوند انجام دهد خداوند 
نیز برکاتش را برای بنده جاری می فرماید.وی افــزود: با همدلی، هم افزایی، 
خدمت صادقانه و دلسوزانه پرستاران است که توانستیم عملکرد خوبی در بین 
بیمارستان ها استان داشته باشیم.خدامراد صالحی، فرماندار شهرستان لنجان 
نیز از کادر درمان بیمارستان شــهید مطهری که در این شرایط سخت کرونایی 
جهاد می کنند قدردانی کرد و گفت : خدمــات منطقه ای ذوب آهن اصفهان که 
تولیت این بیمارستان را دارد و  همدلی و هماهنگی خوبی ایجاد کرده، ارزنده و 
شایسته تقدیر است.مهدی بهرامی، معاون منابع انسانی و اموراجتماعی ذوب 

آهن اصفهان نیز گفت: تالشگران بیمارستان شهید مطهری در شرایط سخت و 
بحرانی ناشی از شیوع کرونا، با ایثار و فداکاری در حال ارائه خدمات درمانی به 
همکاران ذوب آهنی و جامعه پیرامونی هستند و این مجاهدت اطمینان خاطر 
خوبی در تالشگران خط تولید هم ایجاد کرده است.وی افزود: امیدوارم همگی 
بتوانیم با رعایت پروتکل های بهداشتی، باری از دوش کادر درمان برداریم و از این 
بحران به سالمت عبور کنیم.علیرضا آجدانی، رییس بیمارستان شهید مطهری 
گفت: این بیمارســتان با تمام توان حتی بیشــتر از بیمارستان های دولتی در 
مقابله با این بیماری هزینه کرده است که البته این به نوعی سرمایه گذاری برای 
سالمت افراد جامعه و منطقه است.وی تصریح کرد: این رزم همچنان ادامه دارد 
و در حال برنامه ریزی برای شرایط پسا کرونا هستیم تا بتوانیم خدمات شایسته 
ای به تالشگران ذوب آهن اصفهان ارائه دهیم.آجدانی اظهار داشت: این مرکز 
پزشکی خدمت رســانی تخصصی به خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و سایر 
هموطنان را افتخاری ارزنده برای خود می داند و در این راستا از هیچ تالشی فرو 
گذار نخواهد بود.وی افزود: شغل پرستاری، شغلی خطیر است که با نامالیمات 
و سختی های بسیاری همراه است، یک پرستار با الگو قرار دادن حضرت زینب 
)س( در محیط کار و در مسیر خدمت به خلق می تواند عملکرد موفقی داشته 
باشد. سرهنگ مختاری، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب 
آهن اصفهان نیز ضمن قدردانی از کادر درمان بیمارستان شهید مطهری گفت: 
نقش امروز پرستاران و کادر درمان ما برگرفته از نقش حضرت زینب )س( در 

صحرای کربالست و شایسته تقدیر فراوان است.

دیدار مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با مدیرکل صداو سیمای اصفهان

نقش موثرگاز در رشد و توسعه  شهرستان آران و بیدگل 

دیدار سرپرست مخابرات اصفهان با مدیر کل فنی و حرفه ای

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه، یاور مدافعان سالمت و حامی مردم در مبارزه با ویروس کرونا

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

چرخ احداث قطار برقی اصفهان- بهارستان با سرعت می چرخد

رییس اسبق هیئت عامل ایمیدرو:

باید حمایت بیشتری از فوالد مبارکه صورت بگیرد

با حضور مدیرعامل ذوب آهن صورت گرفت؛

تجلیل از مدافعان سالمت در بیمارستان شهید مطهری

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