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سفر هیئتی عراقی به ایران آن هم مراوده  علیرضا کریمیان
ای که خارج از عــرف دیپلماتیک نه اعالم 
شده بود و نه خبری از آن انتشار یافت، گمانه زنی ها در مورد پیامدها، پیام 
ها و دستورالعمل های رد و بدل شده میان دو طرف را که نمی تواند بدون 
ارتباط به امنیت ملی عراق و روابط این کشور با آمریکا باشد، افزایش داده 
است. هر چند وزارت امور خارجه اعالم کرد این یک سفر سیاسی عادی 
بوده؛ اما رسانه ها و کارشناسان گمانه های دیگری در مورد اهداف این 
دیدارها ارائه می کنند. اولین مسئله مربوط به هشدارهای امنیتی طرف 
های عراقی به ایران اســت به خصوص آنکه هم دولت الکاظمی و هم 
نیروهای عراقی در این کشور نگران عملیات های نظامی برای انتقام از 
ترور سردار سلیمانی هستند. عراق در شرایط امنیتی شکننده ای قرار دارد 
و هر نوع ناآرامی می تواند به مثابه تیر خالص دولت عراق باشد. الکاظمی 
با وعده تغییر در مشکالت و چالش های اجتماعی و سیاسی در این کشور 
روی کار آمد؛ اما با گذشت یک سال از اعتراضات و قدرت گرفتن دولت 
وی، هنوز مطالبات اصلی مردم تامین نشده اســت. موضوعاتی مثل 
خدمات، بیکاری و فسادهای موجود در سیستم اداری و دولتی، هر یک 
می تواند بهانه ای برای آشوب های تازه باشد. در بحث سیاسی هم دولت 

نتوانسته احزاب و گروه ها را با هم متحد کند. در جریان حمله به سفارت 
عراق، دولت این کشور فردی را مظنون به حمله دستگیر و آن را عضوی از 
گروه اصائب اهل الحق یک گروه شبه نظامی پر قدرت شیعه معرفی کرد. 
این مسئله می تواند الکاظمی را با شــیعیان و شبه نظامیان نزدیک به 
دولت ایران وارد فازی از یک بحران گســترده کند. از سوی دیگر ارتش 
عراق برای مهار حمالت ایضایی باقی ماندگان داعش به شبه نظامیان نیاز 
دارد پس هنوز فرصت حذف کامل آنها از عراق را به دست نیاورده است. 
در کنار همه این مشکالت داخلی الکاظمی برای خروج نیروهای عراقی 
از این کشــور هم تحت فشار قرار دارد، چه از ســوی ایران و چه از سوی 
شیعیان و احزاب نزدیک به کشورمان؛ اتفاقی که تاکنون از سوی نیروهای 
ائتالف پذیرفته نشــده است. در این هیاهو و آشــوب، احتمال حمله و 
درگیری میان ایران و آمریکا در خاک عراق هم هر لحظه بیشتر می شود 
و همین می تواند عراق را به سوریه ای دیگر تبدیل کند. به همین دالیل 
ذکر شده احتمال سفر این هیئت برای دادن هشدار به ایرانی ها و بر حذر 
داشتن آنها از هر گونه اقدام محرکی در خاک عراق دور از ذهن نیست. 
احتمال ضعیف تر اما حکایت از ارسال پیام از سوی آمریکایی ها برای 
ایران به واســطه هیئت عراقی دارد.در همین رابطه، آمریکایی ها نیز در 

عراق تحرکاتی انجام داده اند که این فرضیه را تقویت می کند. هفته پیش 
یک منبع آگاه در گفت وگو با پایگاه خبری المعلومه گفت، یک گروه از 
نیرو های زرهی آمریکا از شــمال شرقی ســوریه وارد خاک عراق شده 
اســت. چند روز قبل نیز هواپیما های آمریکایی در آســمان شهر اربیل 
گشــت زنی کردند. برخی رســانه ها نیز ادعا می کنند که سفارت آمریکا 
نیرو های خود را به شهر اربیل منتقل کرده است، اما سفارت آمریکا این 
خبر را تکذیب می کند.یک منبع امنیتی روز جمعه اعالم کرد که نیرو های 
آمریکایی در داخل تمامی پایگاه های خود در عراق به ویژه در دو استان 
السماوه و الدیوانیه به حالت آماده باش درآمده اند.این آمادگی ها در پی 
حمالت اخیر به نیرو های وابســته به ائتالف بین المللــی و همزمان با 
تکذیب شایعه ها مبنی بر تخلیه ســفارت آمریکا در عراق صورت گرفته 
است. این منبع امنیتی در ادامه گفت که این وضعیت آماده باش بعد از 
آن صورت می گیرد که روز جمعه گروه قاصم الجبارین مسئولیت حمالت 
به نیرو های ائتالف را بر عهده گرفت. به هر حال هدف از این سفر هر چه 
که باشــد، احتمال رویدادهای غیر منتظره در عراق به واسطه رویارویی 
ایران و آمریکا دور از ذهن نخواهد بود؛ اتفاقی که نه الکاظمی و نه مردم 

عراق برای وقوع آن آمادگی و توان دفاعی الزم را ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان:

 هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم
سخنگوی شورای نگهبان با اشــاره به اینکه هیچ مشــکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم، 
گفت: در قانون اساســی ما ظرفیت های مختلفی وجود دارد که تا همین ســال های اخیر هم از آن 
استفاده نشــده بود، وقتی هنوز ظرفیتی 
که در قانون اساسی هســت را استفاده 
نکرده ایم چرا باید به ســراغ بازنگری آن 
برویم؟عباســعلی کدخدایی، با استناد 
به نظرسنجی های صورت گرفته از سوی 
دستگاه های دولتی اظهار کرد: میزان تاثیر 
شورای نگهبان در کاهش مشارکت مردم 
به دلیل ردصالحیت هایی که در انتخابات 
صورت می گیرد، زیر یک درصد اســت.

وی با دفاع از نظارت اســتصوابی معتقد 
است محدودیت های قانونی در هیچ نظام سیاســی نافی آزاد بودن و آزادی عمل مردم نیست و در 
صورت نبودن این محدودیت ها ممکن است مردم به یک قاتل رای دهند!سخنگوی شورای نگهبان 
درباره انتقاداتی که در زمینه تایید صالحیت رییــس مجلس به دلیل برخی اتهامات در زمینه امالک 
نجومی مطرح می شود، گفت: نمی توان مطالب رسانه ها را مالک بررســی صالحیت ها قرار داد. ما 
وقتی یک پرونده را بررسی می کنیم، انبوهی از گزارش ها به دست ما می رسد اما اینکه تا چه حدی 
این گزارش ها مستند است و رسمیت دارد به تشخیص اعضای شورای نگهبان بستگی دارد. کدخدایی 
درباره کاندیداتوری نظامیان در انتخابات اظهار کرد: در سایر کشورها نیز غالب افرادی که در پست های 
ریاست جمهوری حاضر شدند، سابقه نظامی گری داشته اند.وی با اعالم موافقت ضمنی با این مسئله 
در عین حال تعیین مقررات سخت گیرانه تر برای حضور نظامیان در انتخابات را امر معقولی دانست.

سخنگوی شورای نگهبان تایید صالحیت زنان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را منوط به نظر 
آقایان در این شورا عنوان کرد و در عین حال امیدوار است زنان در این دوره مصداق رجل سیاسی شوند.

آمادگی نیروهای چهارگانه ارتش در دفع تهدیدات 
معاون هماهنگ کننده ارتش در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر 
آمادگی کامل نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران در دفع قاطع هرگونه تهدید احتمالی 
علیه کشور تاکید کرد.ضرورت بازنگری و ارتقای بودجه ارتش در ردیف های اعتباری بودجه سال ۱۴۰۰ 
و الزام دولت بر اولویت دهی به بودجه امور دفاعی نیروهای مسلح از جمله موضوعات اصلی این دیدار 
بود.بررسی تطبیقی ردیف های اختصاص یافته به ارتش در بودجه امسال و سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار حاج 
بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با امیر دریادار سیاری از جمله مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت.دریادار سیاری در این دیدارها مهم ترین فعالیت های ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
حوزه های عملیاتی، اطالعاتی و راهبردی را نیز تشریح و بر آمادگی کامل نیروهای چهارگانه آجا در دفع 

قاطع هرگونه تهدید احتمالی علیه ایران اسالمی تاکید کرد.

شکایت نمایندگان مجلس از رییس کل بانک مرکزی
عضو هیئت رییسه مجلس از شــکایت چند نماینده از رییس کل بانک مرکزی خبر داد.حسینعلی 
حاجی  دلیگانی، گفت: جمعی از نمایندگان بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایتی 
را علیه رییس کل بانک مرکزی مطرح کردند که کلیات آن در جلسه  کمیسیون اقتصادی به تصویب 
رسید. بر این اساس عدم اجرا یا نقص اجرا در قوانین حوزه پولی و بانکی، عدم نظارت موثر بر شبکه 

بانکی و عدم حفظ ارزش پول ملی از جمله دالیل این شکایت عنوان شده است.

سیاستکافه سیاست

 دولت عراق به دنبال آرام کردن ایران و آمریکا و دوری از تنش در خاک این کشور است؛

روزهای نامعلوم در انتظار عراق

ممنوعیت تبلیغ عادی سازی روابط با اسراییل در الجزایر
یکی از نمایندگان مجلس الجزایر از قصدش برای ارائه پیــش نویس قانونی با هدف ممنوعیت 
تبلیغ عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در رسانه های این کشور خبر داد.به نقل از روزنامه 
اینترنتی رای الیوم، »امیره سلیم« در صفحه فیس بوک خود نوشت که قصد دارد پیش نویس 
قانونی را با هدف ممنوعیت تبلیغ عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی از سوی رسانه های 

الجزایر  به مجلس این کشور ارائه دهد.
وی افزود: »پیش نویس این قانون برخاسته از مواضع کشور الجزایر در مخالفت با عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی اســت به خصوص آنکه عادی سازی بر مســئله صحرای باختری از 
طریق چانه زنی سیاســی و با برخی توجیه های تجاری و قرارداد های مشــکوک به شدت لطمه 
زده است«.ســلیم ادامه داد: »با توجه به اینکه عادی سازی به ســبب دیدگاه هایی که منبعش 
مشــخص نیســت و نیز به علت انتشــار خبر های دروغ به خصــوص در رســانه های جایگزین 
در صفحــات الکترونیکی در حال ایجاد دو دســتگی اجتماعی اســت، حمایت از شــهروندان 
الجزایری و روشن کردن افکار عمومی ایجاب می کند این موضوع جزو موارد ممنوعه قرار بگیرد 
 و به عنوان تعرض به مواضع ثابت الجزایر در قبال مســائل امت و در صدر آن مســئله فلسطین

 تلقی شود«.

نخست وزیر ارمنستان: 

روسیه در صورت تهدید به ارمنستان کمک خواهد کرد
نخست وزیر ارمنستان ضمن تشریح دالیل شکست این کشور طی درگیری های نظامی در منطقه 
قره باغ، تاکید کرد: در صورت تعدی طرف آذربایجانی به منطقه مرزی ســیونیک، نه تنها ارتش 

ارمنستان، بلکه روسیه نیز مداخله خواهد کرد.
وی توضیح داد: »در نتیجه اقدامات طرف آذربایجانی در مرز سیونیک، جنگ در منطقه سرکوب 
شد. به طور کلی، اکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که در صورت هر نوع تعدی به سیونیک، نه تنها 
نیروهای مسلح ارمنستان، بلکه روســیه نیز وارد عمل خواهد شد و این توافق فقط برای این کار 
انجام شده است.«پاشینیان با تاکید بر اینکه مهم ترین مســئله برای ارمنستان در حال حاضر 
مسئله امنیت است، افزود: »درک دالیل شکست طرف ارمنی طی درگیری در قره باغ کوهستانی 
بسیار ضروری و مهم است و من وظیفه خود می دانم که تمام حقایق مربوط به جنگ را مشخص 

کنم.«

افول دوباره »نتانیاهو« با انشقاق جدید در لیکود
با جدا شدن یک فرد دیگر از حزب نتانیاهو، او باز هم یک گام در مبارزات انتخاباتی عقب افتاد و 

رقیب جدی این دوره لیکود به این حزب نزدیک تر شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی با کابینه ای که از آوریل ۲۰۲۰ تشکیل داد، 
رکورد بیشترین زمان نخســت وزیری را از بن گوریون، ربود. اما شرایط انتخاباتی این دوره رژیم 
صهیونیستی به گونه ای اســت که  او را هر روز از این جایگاه دورتر می کند.طی روزهای اخیر یکی 
دیگر از اعضای حزب لیکود با جدا شــدن از این حزب، به مخالف اصلــی نتانیاهو یعنی گیدعون 

ساعر پیوست.
 زئیف الکین، وزیر پیشین دولت نتانیاهو یک روز پس از انحالل کنست رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد از لیکود جدا شــده، به حزب »امید جدید« به رهبری »گیدعون ســاعر« خواهد پیوست. با 
این جدایی مجموعه ای از مخالفــان لیکودی نتانیاهو در این حزب تازه تاســیس گرد هم جمع 
آمده اند.براساس آخرین نظرســنجی انجام شده توسط موسســه »پنلز پالتیکز« با جدا شدن 
 »الکین« ، در این شرایط لیکود در صورت برگزاری انتخابات در همین روز تنها به ۲6 کرسی دست 

خواهد یافت. 

معاون اول رییــس جمهور آیین نامــه اجرایی قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریــم ها و صیانت از منافع 
ملت ایران را که به منظور صیانــت از منافع ملت ایران 
با رفع موثر تحریم هــا و اجرای کامل برجام به تصویب 
هیئت دولت رسیده است، برای اجرا به دستگاه های 
مربوطه ابالغ کرد.هیئت وزیران در جلسه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 
به پیشنهاد وزارت امور خارجه، ســازمان های انرژی 
اتمی ایران و برنامه و بودجه کشــور و معاونت حقوقی 
رییس جمهور و به منظور تامین اجــرای قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم هــا و صیانت از منافع ملت 
ایران، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

مطابق آیین نامه یاد شده، سازمان انرژی اتمی ایران 
گزارش جامعی از وضعیت موجــود و نیز موارد نیاز به 
اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش نیازهای فنی و مالی 

آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ 
الزم االجرا شدن قانون به دولت ارائه می دهد.همچنین 
سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید 
ماهیانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده پس از تامین 
اعتبار نســبت به نصب و راه اندازی یک هزار ماشین 
آی-آر-تو-ام و یک هزار ماشــین آی-آر- سیکس 
به ترتیب در بازه های زمانی ســه ماهه و یک ســاله 
اقدام خواهد کرد.عالوه بر این، ســازمان مذکور نسبت 
به تکمیل فرآینــد راه اندازی کارخانه تولیــد اورانیوم 
فلزی اصفهان اقدام می کند، به گونــه ای که در پایان 
مدت مقرر، کارخانه قابلیت بهره برداری داشته باشد.

همچنین دستگاه های ذی ربط، مشتمل بر وزارت خانه 
های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، 
معدن و تجارت، ســازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی 

و معاونت حقوقی رییس جمهور بــا محوریت وزارت 
امورخارجه موظفند گزارش هــای مربوط درخصوص 
اجرای تعهدات کشــورهای طرف برجــام و رفع موانع 
مذکور را تا پایان بهمن مــاه ۱۳۹۹ ارائه دهند.گزارش 
های مذکور توســط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت 
تصمیم گیری به دولت ارائه می شود. دولت ظرف مهلت 
باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ 
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و 

منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

ابالغ آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

چهره روز

سخنگوی وزارت امورخارجه:

شهید سلیمانی حامل 
پیام ایران به عربستان بود

ســخنگوی وزارت امورخارجه در نشست 
خبری خود با اشاره به ســفر اخیر مشاور 
امنیت ملی افغانستان به تهران و دیدارش 
با مقامات کشــورمان گفت: این ســفر  به 
دعوت ایــران صورت گرفتــه   و انجام این 
گونه ســفرها و گفت وگوها بیــن ایران و 
عراق امری کامال عادی و مرســوم است.

وی همچنیــن در بخش دیگــری از این 
نشســت گفت : تمامی گروه های افغانی 
را به انجام  گفت وگوهایــی فراگیر  و میان 
افغانی دعوت می کنیم تا این گفت وگوها 
به یک راه حل دائمی برای تحقق صلح در 

این کشور منجر شود.
خطیــب زاده در این نشســت اعالم کرد 
: گــزارش فنی  نهایــی ســقوط هواپیما 
اوکراینی  با ترجمه رسمی به صورت رسمی  
در اختیار کشورهای درگیر این موضوع قرار 
می گیرد .سخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به این که عادل عبدالمهدی، نخست 
وزیر سابق عراق در یک مستند گفته است 
که آقای سلیمانی در جریان آخرین سفر 
خود به عراق قرار بوده پاســخ ایران را در 
ارتباط با عربســتان را  به مقامات عراقی 
تحویل دهد، خطاب به خبرنگار پرســش 
کننده  گفت:  آنچه به نقــل از آقای عادل 
عبدالمهدی مطرح کردید، درســت است 
.خطیب زاده افزود: دولــت عراق  میزبان  
آقای ســلیمانی بود و آقای ســلیمانی به 
دعوت  رســمی عراق به این کشــور سفر 

کرده بود.
وی افزود : ما پیامی از ســوی  عربستان 
دریافــت کــرده بودیــم کــه ایــن پیام 
دیپلماتیک نبود و مطالبــی در آن مطرح 
شده بود که البته از طریق شورای همکاری 
خلیج فارس پاسخ دادیم . آقای سلیمانی 
در این ســفر  حامل پیام هایــی بودند که 
عاملین ترور اجازه انتقال این پیام را ندادند 
، البته ما بعدا به صورت مکتوب پیام ها را 

منتقل کردیم.

بین الملل

وز عکس ر

 زمینه سازی برای
  از سرگیری 

مذاکرات سازش
رییس جمهور مصر و شاه اردن 
در تماســی تلفنی بر ضرورت 
کار پیرامون مسئله فلسطین 
در دو ســطح منطقــه ای و 
لمللــی و ازســرگیری  بین ا
مذاکرات سازش تاکید کردند.

وحشت نیرو های آمریکایی از انتقام ایران 
پایگاه دیونس بالک آمریکا اعالم کرد تمامی نظامیان آمریکایی از ترس و نگرانی حمله احتمالی ایران در سالگرد ترور سردار سلیمانی در آماده باش کامل هستند.پایگاه 
دیونس بالک آمریکا که متخصص امور نظامی است اعالم کرد که تمامی نیرو های آمریکایی از ترس و نگرانی حمله احتمالی ایران در سالگرد ترور سردار سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در آماده باش کامل هستند و گشت زنی های بالگرد ها و جنگنده های واشنگتن بر فراز عراق افزایش یافته است.این پایگاه 
افزود: مسئوالن پنتاگون در خصوص تحرکات گروه های مقاومت در میان افزایش تنش ها در نزدیکی سالگرد ترور فرمانده ایرانی ژنرال قاسم سلیمانی در ۳ ژانویه نگران 
هستند.یکی از مسئوالن نظامی بلندپایه وزارت دفاع آمریکا در این خصوص گفت: احساس نگرانی می کنیم و نشانه هایی نگران کننده از آمادگی گروه های مقاومت 
عراق برای حمله احتمالی را رصد می کنیم.این مسئول که نامش را فاش نکرده اســت از بیان جزییات بیشتر در این خصوص به پایگاه دیونس بالک خودداری کرده 
است.از ســوی دیگر، یک خبرنگار و تحلیلگر پرواز های نظامی اعالم کرد: به علت وجود احتمال حمله به نیرو های آمریکایی در عراق، نیروی هوایی و دریایی آمریکا 
گشت زنی های خود را برای رصد نیرو های مقاومت در منطقه افزایش داده اند.وی افزود: نیرو های هوایی آمریکا جنگنده ها، هوایپما های باربری ، بالگرد های اطالعاتی 
سیگنال و سیستم هشدار و کنترل هوایی از نوع آواکس را در منطقه مستقر کرده است.این ترس و نگرانی نیرو های آمریکایی از حمله احتمالی ایران در پاسخ به ترور 
سردار سلیمانی درحالی مطرح می شود که مقامات و فرماندهان نظامی کشورمان بار ها تاکید کرده اند که نوع، زمان و مکان پاسخ به جنایت را ایران تعیین و اعالم می کند.

عراق در شرایط امنیتی شکننده ای قرار دارد و هر نوع 
ناآرامی می تواند به مثابه تیر خالص دولت عراق باشد. 
لکاظمی با وعده تغییر در مشکالت و چالش های  ا
اجتماعی و سیاسی در این کشور روی کار آمد؛ اما با 
گذشت یک سال از اعتراضات و قدرت گرفتن دولت وی، 

هنوز مطالبات اصلی مردم تامین نشده است
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خسارت 500 میلیاردی کرونا به صنایع دستی
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد 
تومان به فعاالن صنایع دستی استان اصفهان خسارت وارد کرده است.فریدون اللهیاری با ارائه این 
آمار تصوریح کرد: از زمان شیوع این بیماری و تشکیل جلسات مدیریت بحران آن نامه نگاری هایی 
را با شورای سیاست گذاری و ستادهای بحران در سطح ملی و استانی برای گوشزد کردن مشکالت 
فعاالن صنایع دســتی انجام دادیم که بخشــی از آن مورد توجه قرار گرفت چــرا که فعاالن حوزه 
گردشگری و صنایع دستی جزو نخستین مشــاغلی بودند که در بحران شیوع کرونا آسیب دیدند.

البته باید توجه داشت که اقدامات صورت گرفته ُمسکن گونه اســت و از آن جمله می توان به بیمه 
فعاالن صنایع دستی روستایی اشاره کرد که ثبت نام متقاضیان از یک ماه گذشته در استان اصفهان 
آغاز شده و هنوز آمار دقیقی از تعداد متقاضیان در دست نیســت.از سوی دیگر سامانه»سادرا« و 
»جانا« را برای ثبت نام فعاالن حوزه گردشگری و صنایع دستی راه اندازی کرده ایم تا با ثبت نام در 
این سامانه از تسهیالت بانکی استفاده کنند که تاکنون ۳۵۰ نفر از اســتان اصفهان در این سامانه 

ثبت نام کرده اند.

تامین کاالهای اساسی از اولویت های شرکت بازرگانی ایران
در نشســتی با حضور معاون وزیر صمت و مدیر عامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران به مشکالت 
کارخانجات آرد ســازی اســتان اصفهان رســیدگی شد.یزدان ســیف در جمع رؤســای انجمن 
صنفی کارخانجات آرد ســازی این اســتان گفت: تامین گنــدم مورد نیاز کارخانجات آرد ســازی 
از اولویت های شــرکت مــادر تخصصی بازرگانــی دولتی ایران اســت.وی همچنیــن از مالکان 
کارخانجات آرد ســازی خواســت با تمام ظرفیت در زمینه تولید آرد فعالیت داشته باشند.در این 
نشســت همچنین مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان با ارائه عملکرد ۹ ماهه سال 
جاری در حوزه تامین گندم و توزیع کاال های اساســی و ضروری مردم به ایراد سخنانی پرداخت.

محســن ضیائی افزود: در حال حاضر ۱۸ کارخانه آرد سازی اســتان و همچنین چهار هزار و ۸۰۰ 
نانوایی فعال است و این اســتان بر اســاس گزارش های مرکز پژوهش های غالت از نظر کیفیت 
تولید آرد و نان جزو سه استان برتر کشور معرفی شده اســت.وی، ذخایر استراتژیک این استان 
در حوزه گندم و دیگر کاال های اساســی مطلوب دانســت و گفت: این اداره در صدد توزیع یارانه ای 
 کاال های اساســی همچون شــکر، روغن و برنج در فروشــگاه های زنجیره ای بــرای حمایت از

 مصرف کنندگان است.

صادرات؛ عامل افزایش قیمت تخم مرغ در اصفهان
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشــاورزی اصفهــان گفت: صادرات منجر بــه افزایش قیمت 
تخم مرغ در استان شــده اســت و در این زمینه منتظر قیمت مصوب کشــوری هستیم.حسین 
ایراندوســت در خصوص چرایی افزایش قیمت تخم مرغ در اســتان اصفهان اظهار داشــت: باید 
توجه داشــت که قیمت تخم مرغ همچنان ۱۲ هــزار تومان درب مرغداری و ۱۴ هــزار و ۵۰۰ برای 
مصرف کننده اســت.معاون بهبود تولیــدات دامی جهادکشــاورزی اصفهان با بیــان اینکه این 
روز ها شــاهد افزایش قیمت تخم مرغ در بازار اصفهان هســتیم، اضافه کرد: این در حالی اســت 
که تولید تخم مرغ در اســتان تغییری نداشــته اســت.وی با بیان اینکه از نظر مــا یکی از دالیل 
اصلی افزایش قیمت تخم مــرغ انجام صادرات با وجــود ممنوع بودن این امر بــرای تخم مرغ 
است، ابراز داشت: تخم مرغ از اســتان اصفهان به کشور های عراق و افغانســتان صادر می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشــاورزی اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت کنجاله ســویا 
و ذرت نیــز از دیگر دالیل افزایش قیمت تخم مرغ اســت، اضافه کرد: کنجاله ســویا در گذشــته 
 به قیمت دو هزار و ۷۰۰ به مرغدار تحویل می شــده و به تازگی این نرخ به ســه هــزار و ۲۲۰ تومان 

رسیده است.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید زوج های جوان به جای طال، حلقه های مسی می خرند؛

رونق بازار بدلیجات 

مرضیه محب رسول وارد بــازار طال فروش ها که می شــوی 
بیشتر از آنکه زرق و برق طال چشم آدم را 
بگیرد، خلوتی بازار توی ذوق می زند. فرقی ندارد چه وقت از روز باشد؛ 
صبح، ظهر تا عید و غیر عید! چند وقتی اســت ایــن بازار آنقدر خلوت 
است که به راحتی می توان تا ته بازار را دید زد. اگر تا همین چند سال 
پیش زوج های جوان و خانواده هایشــان پای ثابت بازار طال بودند، 
امروز اما کمتر می توان جوانــی در حال خرید در بازار دید. همین نبود 
مشــتری در حال از میان بردن صنعت بزرگ طال و جواهر در اصفهان 
اســت؛ مغازه ها و کارگاه هایی که به لطف کسادی بازار هر روز تعطیل 
می شــود و صاحبان طال ترجیح مــی دهند به جای مغــازه داری و 
پرداخت اجاره و مالیات و... طالی شــان را غیر رسمی در بازار خرید و 
فروش کنند تا شاید سودی نصیب شان شود. این رویه حاصل ماه ها 
نوسان بازار و باال و پایین شــدن قیمت هاست، هر چند بازارها اندکی 
آرام گرفته؛ اما طال همچنــان در قله های قیمتی خــود باقی مانده و 
دست کمتر کسی به آن می رســد. این موضوع البته شامل زوج های 
جوان هم می شود که اغلب پس از فراهم کردن خرج جهیزیه و خرید 
یا اجاره خانه و سایر لوازم ضروری اغلب پولی برای خرید طال ندارند؛ 

اتفاقی که اگر چند ســال پیش در میان قشر ضعیف بیشتر دیده می 
شد حاال مردم ساکن طبقه متوسط را هم به دام خود انداخته است. 
زوج هایی که ترجیح می دهند به جای خریــد حلقه و طالی چند ده 
میلیونی از بدلیجات ارزان قیمت اســتفاده کنند و همین عاملی برای 
تشدید بحران در بازار طالی اصفهان شده است. رییس اتحادیه طال و 
جواهر اصفهان گفته است در سایه کسادی بازار طال، فروش  بدلیجات 
رونق دارد. به گفته وی، خرید طال توســط زوج های جوان بستگی به 
تمکن مالی آنها دارد، اما در مقایسه با دو سال گذشته میزان خرید و 
فروش طال در بازار اصفهان به ۱۰ درصد رسیده است.هوشنگ شیشه 
بران با اشاره به وضعیت بازار خرید و فروش طال در بازار اصفهان، اظهار 
کرد: میزان معامالت طال در بازار نسبت به دو سال گذشته به کمتر از ۱۰ 
درصد کاهش یافت، چراکه ۸۰ درصد کارگاه های ساخت طال تعطیل 
هستند و بقیه کارگاه ها با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند که 
دلیل آن گرانی طال و کاهش قدرت خرید مردم است.وی با بیان اینکه 
به دلیل گرانی طال مردم بیشــتر اقــدام به خرید نقره مــی کنند، در 
خصوص وضعیت این مصنــوع با ارزش نیز گفت: بــا توجه به اینکه 
اونس نقره نیز با ارز آزاد محاسبه می شــود، این فلز نیز همانند طال و 

دیگر مصنوعات افزایش قیمت داشته و همانند گذشته خریدار ندارد.
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان درباره اینکه برخی زوج های جوان 
به دلیل گرانی طال روی به خرید نقره برای حلقه و سرویس آورده اند، 
اظهار کــرد: این موضوع بســتگی به تمکن مالــی زوج های جوان و 
خانواده های آنها دارد، اما در مقایسه با دو سال گذشته میزان خرید و 
فروش در بازار به ۱۰ درصد رسیده است.وی در خصوص اینکه آیا بازار 
نقره به جای طال رونق گرفته اســت، توضیح داد: نقره نیز جزو فلزات 
گرانبهاست و همواره رونق داشته، اما قیمت نقره نیز با افزایش قیمت 
ارز باال رفته است.شیشه بران با اشاره به اینکه در حال حاضر یک گرم 
طالی ساخته نشده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که با احتساب 
هزینه ســاخت حدود ۱.۵ میلیون تومان می شود، گفت: حتی برخی 
زوج های جوان به دلیل تمکن مالی پایین، ممکن است حلقه مسی 
به جای حلقه طال خریداری کنند.وی بــا تاکید بر اینکه به دلیل گرانی 
مصنوعات طال و نقره، امروز بازار بدلیجات رونق گرفته اســت، گفت: 
متاسفانه اکنون بازار بدلیجات رونق گرفته، اما به دلیل وارداتی بودن، 
قیمت باالیی دارند و اگرچه زیبایی خود را دارد، اما همانند طال ماندگار 

نیستند و به مرور زمان کدر می شوند.

خبر  روز

معاون استاندار اصفهان اعالم کرد:

بهره برداری از 4 هزار واحد مسکونی محرومان در اصفهان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۱۵۰ واحد مسکن 
ویژه مددجویان و محرومان اســتان توســط کمیته امداد امام خمینی)ره( و بنیاد مســکن در 
حال پیگیری است.حجت ا... غالمی اظهار داشــت: در حال حاضر چهار هزار و ۱۵۰ واحد مسکن 
ویژه مددجویان و محرومان استان توســط کمیته امداد امام خمینی)ره( و بنیاد مسکن در حال 
پیگیری است.معاون استاندار اصفهان با مثبت ارزیابی کردن روند اجرای این طرح ها در دهاقان 
گفت: ظرفیت یکصد واحدی مسکن محرومان و مددجویان این شهرستان به ۱۵۰ واحد افزایش 
یافته که از این تعداد برای ۱۲۲ واحد پرونده تشکیل شده است.وی افزود: در شهرضا نیز ظرفیت 
یکصد واحدی مســکن محرومان به ۱۵۰ واحد رســیده که از این تعداد برای ۱۲۳ واحد، پرونده 
تشکیل و عملیات فنداســیون، اجرای اســکلت و در تعدادی هم عملیات اجرای سقف آنها آغاز 
شده است.غالمی اظهار کرد: بانک های عامل صادرات و تجارت در زمینه اخذ ضمانت زنجیره ای 
 این طرح ها ایراداتی داشــتند کــه معاون بانک صادرات در جلســه حضور یافت و این مشــکل

 برطرف شد.

22۶ روستای اصفهان به رومینگ بین اپراتوری تجهیز شد
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان از ایجاد رومینگ بین اپراتوری بین ۲۲۶ روستای 
استان خبر داد.جعفر مطلب زاده با اشــاره به اجرای طرح رومینگ بین اپراتوری در روستاهای 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس دستور العمل های تعریف شده وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، رومینگ بین اپراتوری در همه روســتاهایی که حداقل توسط یکی از اپراتورها 
تحت پوشش قرار گرفته است، باید برقرار شود.وی افزود: بر اساس آخرین مرحله از انجام این 
طرح در ۲۲۶ روستای تحت پوشش اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، رومینگ برای ۲۴ سایت 
ایرانسل و ۲۷ سایت ایرانسل براقرار شده اســت.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان 
تصریح کرد: در صورتی که در روستایی که تحت پوشش یکی از اپراتورها قرار دارد رومینگ برقرار 
نباشد با اطالع رســانی به این  اداره کل رومینگ در صورت امکان پذیر بودن از نطر فناوری انجام 
خواهد شــد.وی در ادامه با اشاره به میزان ضریب نفوذ اینترنت در اســتان اصفهان ابراز داشت: 
ظرفیت نفوذ اینترنت پهن باند در اســتان اصفهان ۱۱۲.۳۱ درصد است که شامل اینترنت ۱۵.۲۲ 

درصد ثابت و ۹۷.۰۹ درصد سیار می شود.

لزوم توسعه شبکه تلفن همراه در سمیرم
نماینده ســمیرم در مجلس گفت: پوشــش اپراتور تلفن همراه و افزایش پهنای باند اینترنت با 
وجود کوهستانی، عشایری بودن و پراکندگی زیاد روستاها، مهم ترین خواسته این شهرستان از 
وزیر ارتباطات است.اصغر ســلیمی با بیان اینکه تعدادی از طرح های عمرانی شهرستان سمیرم 
در بخش زیر بنایی نیمه تمام هستند و برخی نیاز به تامین اعتبار ویژه استانی و ملی دارند، اظهار 
داشت: طرح بین اســتانی روستای شهید سمیرم به دژکرد اقلید در اســتان فارس از مهم ترین 
این طرح های نیمه تمام اســت که بیش از یک دهه از رها شــدن کار آن می گذرد.نماینده مردم 
سمیرم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به احداث جاده زمان کهریز سمیرم به خسروشیرین 
فارس و اتصال به بزرگراه اصفهان شــیراز، گفت: ۲ ســال قبل ۱۰ میلیارد ریــال اعتبار برای این 
طرح اختصاص داده شد؛ اما به اتمام نرســید.وی، اصالح و احیای بافت های فرسوده روستایی 
و شهری به ویژه در دو محله شهر ســمیرم را دیگر موضوع عنوان شــده در نشست کاری خود با 
مجری طرح های زیربنایی اســتان اصفهان بیــان کرد و گفت: با وجــود کمک های خوب دولت 
 و بنیاد مســکن بعد از ســیل بهار ســال ۹۸، باز هم نیازمند تامین اعتبار احیا و جابه جایی این 

بافت ها هستیم.

با مسئولان

اخبار

 مدیرعامل شرکت
 نمایشگاه های اصفهان:

اصفهان باید به شهر 
نمایشگاهی با استانداردهای 

جهانی تبدیل شود
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های اصفهان 
از شورای شهر خواســت تا توجه ویژه ای به 
توسعه هر چه بیشــتر نمایشگاه و ایحاد زیر 
ساخت های حمل و نقل شهری از جمله مترو 
برای نمایشگاه داشته باشند، چراکه نیاز است 
شهر اصفهان به عنوان یک شهر نمایشگاهی 
با اســتانداردهای جهانی شناخته شود.علی 
یارمحمدیــان در یکصد و پنجاه و ســومین 
جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان، 
درباره فعالیت های ســال های گذشته خود، 
اظهار کرد: طی ســه سال و ســه ماه گذشته 
تالش کردیم هزینه های غیرضــروری را در 
شــرکت کاهش دهیم، همچنیــن بیش از 
۱۳۰ عنوان نمایشــگاه تخصصــی با کیفیت 
مطلوب و در راستای توسعه کسب و کارهای 
بخش خصوصی برگزار کردیم. وی همچنین 
درباره ساخت نمایشگاه بین المللی اصفهان 
گفت: در ابتــدای فعالیت در نمایشــگاه ها؛ 
توقف پــروژه و بدهی ها موجب مشــکالتی 
برای شرکت شده بود و ما تالش کردیم عالوه 
بر پرداخــت بدهی ها با انجــام قراردادهای 
متعدد به صورت مدیریــت پیمان همزمان 
زمینه کاهــش هزینه ها و افزایش ســرعت 
در ســاخت پروژه را فراهم کنیــم و این همه 
تالش و کوشش در شــرایطی انجام شد که 
شــرایط اقتصادی تحت تاثیر تحریم، رکود، 
تورم و شــیوع ویــروس کرونا قــرار گرفت. 
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های اصفهان 
درباره جایگاه نمایشگاه بین المللی اصفهان 
در آینده،گفت: درخواست بنده این است که 
اعضای شورای شهر اصفهان همچنان توجه 
ویژه ای به توســعه هر چه بیشتر نمایشگاه و 
ایجاد زیر ســاخت های حمل و نقل شهری 
از جمله مترو برای نمایشــگاه داشته باشند، 
چرا که نیاز است شــهر اصفهان به عنوان یک 
شهر نمایشگاهی با اســتانداردهای جهانی 

شناخته شود.

خرید طال توسط زوج های جوان بستگی به تمکن مالی 
آنها دارد، اما در مقایسه با دو سال گذشته میزان خرید و 

فروش طال در بازار اصفهان به ۱۰ درصد رسیده است
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

 مجموع ارزش سهام عدالت در استان اصفهان
 23 هزار میلیارد است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه مجموع ارزش سهام عدالت در استان 
۲۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: آن گروه از سهامداران ســهام عدالت که روش غیرمستقیم را 
برای مدیریت ســهام خود برگزیده اند، جهت بهره مندی از مزایای این ســهام در اولین فرصت و 
فوریت نسبت به تکمیل اطالعات در سامانه ســجام و احراز هویت خود اقدام کنند.علی صبوحی ، 
اظهار کرد: هدف از اجرای طرح سهام عدالت، توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، توانمندسازی، 
افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تســریع در روند خصوصی سازی از 
طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی، استفاده از روش های سالم تر و شفاف تر برای 
واگذاری سهام شرکت ها و کارآمدکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی است. وی با بیان اینکه 
تعداد کل سهامداران سهام عدالت در کل کشور ۴۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر است، گفت: تعداد 

کل سهامداران سهام عدالت استان اصفهان درمجموع ۲ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۳۱ نفر است.

برداشت خاک رس غیرمجاز از معادن شرق اصفهان
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: عمده تخلفات برداشت غیرمجاز از معادن 
استان در زمینه خاک رس برای کوره های آجر پزی از شرق اصفهان بوده است.محمد سرجوقیان با اشاره 
به فعالیت یک هزار و ۸۲۰ فقره معدن در اصفهان اظهار داشت: در این استان همه انواع معادن فعالیت 
دارند.معادن انواع سنگ های تزئینی از جمله مرمریت، تراورتن، گرانیت، مرمر و سنگ چینی و معادن 
انواع مواد فلزی مانند سنگ آهن، طال، مس، سرب، روی و منگنز در استان اصفهان فعال است.معاون 
معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه معادن برداشت انواع مصالح ساختمانی 
نیز در این استان وجود دارد، ابراز داشت: در این زمینه معادن شن و ماسه و الشه ساختمانی در استان 
بهره برداری می شود.وی همچنین به وجود معادن مواد معدنی غیرفلزی در اصفهان اشاره کرد و گفت: 
در این زمینه معادن باریت، بنتونیت و ... در این استان وجود دارد.سرجوقیان در خصوص معادن طال در 
استان اصفهان ابراز داشت: تنها یک معدن طال در مجتمع طالی موته داریم؛ اما معادن دیگری نیز در شرق 

اصفهان موجود است که بررسی برای فعال شدن این معادن نیز در دستور کار است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان:
در آینده ای نزدیک در اصفهان هیچ بنای بدون سازه پایدار 

احداث نمی شود
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تمامی مهندسان طراح 
معمار و سازه در طراحی بنا عالوه بر سایر مالحظات فنی و محاسباتی از پیش بینی و طراحی میان 
قاب های ســاختمان )وال پســت( مطابق ضوابط و معیارهای مربوطه غافل نشوند.امیر زاغیان 
اظهار کرد: جامعه مهندسان بخش عمده ای از موفقیت خود در خصوص استحکام کنونی و نسبی 
ساختمان های نوساز را مدیون تجربه اندوزی از بازخورد های تجربه های تلخ زلزله های رودبار، بم و 
سرپل ذهاب هستند.وی بیان داشــت: با توجه به افزایش چشمگیر میزان نظارت عالیه بر اجرای 
مقررات ملی ساختمان های اســتان )موضوع ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی( در سال های 
اخیر توسط اداره کل راه و شهرسازی که این موضوع از صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار را شامل 
می شود، همچنین تســری قابل توجه خدمات نظام مهندسی در تمام نقاط استان و الزامی شدن 
وجود مهندسین طراح و ناظر و درج نام آن ها در روند صدور پروانه در تمامی نقاط شهری و روستایی و 
عالوه بر این تسهیالت ایجاد شده برای کاهش هزینه های صدور پروانه در بافت های ناکارآمد شهری 

و فرسوده امیدواریم در آینده نزدیک در استان اصفهان هیچ بنای بدون سازه پایدار احداث نشود.

بر اساس معامالت آبان ماه ۱۳۹۹ مشخص شد؛

اصفهان؛ چهارمین شهر گران کشور

افسار تورم، ساخت و ساز و قیمت مسکن  مرضیه محب رسول
طــی ماه هــای اخیر به نســبت ســایر 
استان ها در اصفهان کشیده شده است. این را می توان در البه الی آمار 
و ارقام ارائه شده از قیمت مســکن در استان های کشور هم مشاهده 

کرد. 
اصفهان که طی دو ســال اخیــر پس از تهــران همــواره در رده دوم 
گران ترین خانه های ایران قرار داشت حاال با افتی دو پله ای از جایگاه 
دوم به چهارم رسیده و پس از استان های تهران، خوزستان و فارس در 
رده چهارم قرار دارد. هر چند همچنان تورم در استان باالی صد درصد 
است؛ اما سرعت رشد تورم کمتر شده و این موضوع البته در تهران هم 
مشاهده می شود. کاهش تورم قیمت ها در پایتخت بخشی به دلیل 
رکود خرید و فروش و بخشــی به دلیل افت بار روانی در بازار مسکن 

هم هست.
در بین مراکز اســتان های کشــور کمترین قیمت مســکن به یاسوج 
با میانگین ۳ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان در هر متر مربع و بیشــترین 
قیمت به شهر تهران با ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مربوط می شود. 

بر اســاس معامالت آبان ماه ۱۳۹۹ در بین ۳۰ مرکز اســتان )بدون 
محاسبه شهرکرد(، کمترین متوســط بهای یک متر مربع آپارتمان به 
یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد با میانگین ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار 
تومان تعلق دارد. در رتبه بعدی ایالم قرار گرفتــه که میانگین هر متر 
خانه در این شهر ۴ میلیون و ۵۲ هزار تومان است. بیرجند در خراسان 
جنوبی با متوسط قیمت هر متر مسکن ۴ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان، 
رتبه سومین شهر ارزان قیمت کشــور را در اختیار دارد.طبق آماری که 
وزارت راه و شهرســازی در آبان ماه ۱۳۹۹ ارائه کرده در شهر بجنورد که 
پنجمین شــهر ارزان قیمت در بین مراکز اســتان محسوب می شود، 
قیمت مسکن باال نیست. میانگین هر متر خانه در بجنورد، مرکز استان 
خراسان شــمالی ۴ میلیون و ۵۲۱ هزار تومان است. هر متر خانه در 
شــهر کرمان ۴ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان خرید و فروش می شود که 
عنوان پنجمین شــهر ارزان قیمت را به خود اختصاص داده اســت. 
ساری در اســتان مازندران با متوســط متری ۵ میلیون و ۴۵۶ هزار 

تومان، رتبه ششم را از نظر قیمت مسکن در اختیار دارد.
از طرف دیگر شــهرهای تهران، اهواز و شــیراز به ترتیب بــا میانگین 

۲۷.۸ میلیون تومان، ۲۳.۵ میلیــون و ۱۵.۲ میلیون تومان به ترتیب 
باالترین میانگین بهای یک متر مربع آپارتمان در مراکز اســتان های 
کشور را به خود اختصاص می دهند.متوســط قیمت هر متر خانه در 
شــهر اصفهان ۱۱.۲ میلیون، زنجان ۱۰.۹ میلیون و اراک ۹.۸ میلیون 
تومان است که چهارم تا ششم را از نظر قیمت در اختیار دارند. در بین 
مراکز استان قیمت شــهرکرد واقع در چهارمحال و بختیاری به دلیل 
عدم وجود اطالعات کافی درج نشده است. قیمت یازده میلیون تومان 
البته به نظر کف قیمتی برای خرید آپارتمان در اصفهان اســت چرا که 
در بخش های نوساز و مرفه نشین شهر به مراتب قیمت های چندین 

برابر این میانگین، عرضه و خرید و فروش می شود. 
هر چند انتظار می رفت با کم شــدن از التهابات بــازار ارز قیمت ها در 
مســکن هم کاهش داشــته باشــد و وعده آن را هم رییس اتحادیه 
مشــاوران امالک طی هفته های قبل داده بود؛ اما گرانی بازار مصالح 
و کمیاب شدن برخی از اساســی ترین اقالم مانند سیمان و میلگرد 
مانع از ارزان تر شدن مسکن شــد و حتی به احتکار در بازار نیز دامن 

زده است.

خبر روز

اصفهان که طی دو سال اخیر پس از تهران همواره در رده 
دوم گران ترین خانه های ایران قرار داشت حاال با افتی دو 
پله ای از جایگاه دوم به چهارم رسیده و پس از استان های 

تهران، خوزستان و فارس در رده چهارم قرار دارد

رییس اداره صمت آران و بیدگل:
صادرات آران و بیدگل 30 درصد افزایش یافت

رییس اداره صنعت، معدن و تجــارت آران و بیدگل گفت: صــادرات کاالی غیرنفتی طی ۹ ماهه 
نخست امسال ۳۰ درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش داشــته است. امیر عباس 
شاکری ادامه داد: ۱۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر کاال طی ۹ ماهه نخست امسال از این شهرستان به 
مقصد چندین کشور جهان صادر شده است.وی ادامه داد: وزن این کاال ها نزدیک به ۲۶۲ میلیون 
کیلوگرم بود که میلگرد و فرش ماشینی به ترتیب بیشترین سهم را از کاال های صادراتی داشتند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل خاطر نشان کرد: سهم میلگرد و فرش ماشینی 
از صادرات آران و بیدگل به ترتیب نزدیک به ۷۵ و ۲۰ درصد و سایر کاال ها پنج درصد بود.

شــاکری با بیان اینکه بیشــترین صادرات کاال از آران و بیــدگل به ترتیب به کشــور های عراق، 
افغانستان، پاکســتان و امارات بود، افزود: نزدیک به ۶۰ میلیون متر مربع فرش ماشینی و گلیم 
سال گذشته در این شهرســتان تولید شــد.رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل با 
اشاره به لزوم حمایت جدی دولت از صنعت فرش ماشینی در حوزه های تامین ارز، واردات مواد 
اولیه و صادرات محصول ادامــه داد: برای گذر از اقتصاد تک محصولی در آران و بیدگل، توســعه 
گردشــگری، راه اندازی و ایجاد طرح های زودبازده اقتصادی در بخش های کشاورزی، صنعت و 

خدمات ضروری است.

نخستین قرارداد فروش وش پنبه در کاشان
نخستین بار هزار و ۲۰۰ تن وش پنبه تولیدی کشاورزان کاشانی به فروش رفت.مدیر امور زراعت 
اداره جهاد کشاورزی کاشان گفت: این مقدار وش پنبه از هزار و ۲۰۰ هکتار کشتزار این شهرستان 
برداشت شده و برای نخســتین بار به صورت قراردادی فروخته شد.عباس معینی فر از افزایش 
۲۵ درصدی میانگین برداشت پنبه از هر هکتار پنبه زار های شهرســتان خبر داد و گفت: فروش 
قراردادی باعث شــده این محصول به روش مکانیزه کاشت و برداشت شــود.وی با بیان اینکه 
کارخانه های پنبه پاک کنی شهرستان برای سال زراعی آینده آمادگی دارد تا میزان خرید قراردادی 
را افزایش دهد، گفت: تاکنون ۸۰ تن بذر داخلی و ۱۵ تن بذر وارداتی تامین شده و نیاز ۸۰ درصد بذر 
کشاورزان برای سال آینده آماده شده است.عباس معینی فر با بیان اینکه حلقه های زنجیره تولید 
باید ایجاد شــود تا با خرید محصوالت قراردادی، این زنجیره تکمیل شود، افزود: این کارخانه ها 

امسال عالوه بر خرید وش پنبه نهاده های کشاورزی و بذرهای اصالح شده نیز توزیع کردند.

نماینده سمیرم در مجلس:

اولویت اجرای طرح های نیمه تمام زیرساختی  در سمیرم است
نماینده ســمیرم در مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: اولویت بر اجرا و تکمیل طرح های نیمه 
تمام بخش های راه، راه سازی و زیربنایی در این شهرســتان است.اصغر سلیمی به جلسه اخیر 
خود با مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان، اظهار داشت: تعدادی از طرح ها در این بخش 
نیمه تمام هســتند و تعدادی از آنها نیاز به تامین اعتبار ویژه اســتانی و ملــی دارند.به گفته وی، 
طرح بین استانی روستای »شهید« سمیرم به »دژکرد« اقلید در استان فارس از مهم ترین این 
طرح های نیمه تمام است که  بیش از یک دهه از رها شدن کار آن می گذرد.نماینده مردم سمیرم 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به احداث جاده زمان کهریز سمیرم به خسروشیرین فارس و 
اتصال به بزرگراه اصفهان شیراز، گفت: ۲ سال قبل ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح اختصاص 
داده شد؛ اما به اتمام نرسید.ســلیمی، اصالح و احیای بافت های فرسوده روستایی و شهری به 
ویژه در ۲ محله شهر ســمیرم را دیگر موضوع عنوان شده در این نشست کاری بیان کرد و گفت: با 
وجود کمک های خوب دولت و بنیاد مسکن بعد از سیل بهار سال ۹۸، باز هم نیازمند تامین اعتبار 

احیا و جابه جایی این بافت ها هستیم.

کافه اقتصاد

اخبار

امام جمعه اصفهان: 

حفظ بازار کشورهای 
همسایه ضروری است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان گفت: مســئوالن باید بــا تدبیر 
صحیح و اصولــی، بازارهای کشــورهای 
همسایه ایران را حفظ کنند.آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با مسئول 
حوزه نمایندگــی ولی فقیه در ســازمان 
دامپزشکی کشــور در دفترکارش افزود: 
به طور مثال پیــش از این عراقی ها عالقه 
فراوانی به خوردن پنیر ایرانی داشتند؛ اما 
پس از مدتی ترکیه این بــازار را تصاحب 
کرده است.وی اظهارداشــت: متاسفانه 
بی تدبیری برخی از مســئوالن و عملکرد 
ضعیف تعــدادی از بازاریاب های ایرانی 
سبب شــده اســت تا برخی از بازارهای 
خارجی به ویژه در کشــورهای همســایه 
از دســت بــرود.وی خاطرنشــان کرد: 
دامپروری و کشــاورزی الزمه خودکفایی 
کشور است و تدبیر صحیح در این صنایع 
اشتغال و درآمدزایی را به همراه دارد.امام 
جمعه اصفهان ادامه داد: نبود آینده نگری، 
فراهم نشدن محصوالت اولیه برای تولید 
و خوراک دام جهت پرورش دام و توقف 
صادرات بــه دلیل کاهش تولیــد در بازار 
داخلی از جمله اشــتباهاتی اســت که به 
طور معمول تکرار می شود.طباطبایی نژاد 
خاطرنشــان کرد: گرانی مرغ را به راحتی 
می شد پیش بینی کرد. با نگاهی به عملکرد 
مرغداران و نبود نهاده های اولیه، مرغداران 
کاهش تولید داشــتند و بدون شک این 
کاهــش به گرانــی این محصــول منجر 
می شــد، هنگامی که محصولی در کشور 
پرطرفدار است باید همواره به فکر تامین 
آن بود.وی تصریح کرد : ضرر بی تدبیری 
برخــی مســئوالن بیشــتر از اقدامات و 
کارهایی اســت که آمریکا علیه کشــور ما 
انجام می دهد! اگر مسئوالن بتوانند خوب 
مدیریت و خوب پیش بینی و بر اساس آن 
حرکت کننــد می توانند اقدامات خصمانه 

آمریکا را خنثی سازند.

شهرداری زیباشهر
عملکرد شش ماهه اول سال 1399
بر اساس ماده 71 قانون شهرداریها

محمد مرادی- سرپرست امور مالی

مصطفی رحیمی- شهردار زیباشهر

حسین رحیمی- رییس شورای اسالمی زیباشهر

هزینه های جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه هادرآمدها و منابع حاصل شده 

شماره طبقه 
بودجه مصوب شرحبندی

در 6 ماهه اول
وصول قطعی 
در 6 ماهه اول

شماره 
بودجه مصوب شرحطبقه بندی

در 6 ماهه اول
هزینه قطعی 
در 6 ماهه اول

4101
درآمدهای 

ناشی از عوارض 
عمومی

۳۹۴۸۷۵۰۰۰۰۰۲۴۲۱۷۱۱۵۷۳۷۵۱۰۱
جبران 

خدمات 
کارکنان

۷۴۶۱۶۰۰۰۰۰۷۷۹۷۰۲۵۷۲۱

4102
درآمدهای 

ناشی از عوارض 
اختصاصی

۱۵۰۰۰۰۰۰۳۶۱۹۴۳۶۱۰۵۱۰۲
استفاده 
از کاال و 
خدمات

۴۲۹۵۵۰۰۰۰۰۲۹۴۹۰۳۲۴۷۰

4103

بهاء خدمات 
و درآمدهای 
موسسات 
انتفاعی 

شهرداری 

۳۹۲۵۰۰۰۰۰۶۵۳۵۵۹۰۱۲۵۱۰۳
هزینه های 
تامین مالی 

و دارایی
۱۵۰۰۰۰۰۱۷۳۵۲۵۰

4104
درآمدهای 
حاصله از 

وجوه و اموال 
شهرداری

۶۷۵۰۰۰۰۰۱۳۷۲۰۸۶۲۰۵۱۰۵
کمک های 

بالعوض
۳۳۰۵۰۰۰۰۰۰۳۴۵۲۴۵۰۰۰

4105
کمک های 

اعطایی دولت 
و سازمانهای 

دولتی

-۴۰۰۰۰۰۰۰۰۵۱۰۶
رفاه 

اجتماعی
۲۴۳۱۴۰۰۰۰۰۶۱۶۸۷۶۲۳۱۱

4106

اعانات هدایا و 
دارایی هایی که 
به طور اتفاقی 
به شهرداری 

میرسد

۳۶۲۵۰۰۰۰۰۶۹۴۹۴۷۱۶۱۵۱۰۷
سایر 

هزینه ها
۷۳۰۰۰۰۰۰۰۳۲۳۲۸۱۵۸۳

4203
منابع واگذاری 

دارایی 
سرمایه ای

۴۶۷۵۰۰۰۰۰۰۵۱۲۱۴۹۰۸۰۶۵۲
تملک 

دارایی های 
سرمایه ای

۲۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰۱۵۷۱۵۹۳۵۱۱۹

بدهیهای 
قطعی شده 

سنواتی
۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰

جمع کل  
درآمدهای 
شهرداری
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری :

ثبت نام نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت از دهم دی آغاز می شود

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری در 
نشستی با حجت االسالم والمســلمین ابوذر کارگر، رییس اداره امور 
قرآنی اداره کل تبلیغات اســالمی اســتان گفت: ثبت نام نوزدهمین 
دوره مســابقات قرآن و عترت از دهم دی آغاز و تا سی ام دی ادامه 

خواهد داشت.
 ابراهیم شــریفی افزود: نوزدهمین دوره مســابقات سراسری قرآن 
و عتــرت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در رشــته های حفظ جز 
۳۰ ، حفظ ســوره بقره ، حفظ جزء اول ، حفظ ۵ جــزء اول ، حفظ ۱۰ 
جزء اول ، حفــظ ۲۰ جزء اول ، حفظ ۲۵ جــزء اول و حفظ کل قرآن 
کریم و همچنین ترجمه و مفاهیم ترجمه ســوره بقره ، تفســیر سوره 
بقره و در بخش معارفی نیز در رشــته حفظ و مفاهیــم نامه ۳۱ نهج 
البالغه ، حفظ و مفاهیــم دعای مکارم االخالق از صحیفه ســجادیه 
و آشــنایی با ســبک زندگانی معصومین علیهم السالم برگزار خواهد 
شد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری 
quranedu.  خاطرنشان کرد: عالقه مندان می توانند از طریق سامانه

 ir نســبت به ثبت نام در نوزدهمین دوره مســابقات قــرآن و عترت 
اقدام کنند.

با توجه به شــرایط کنونی کشور و شــیوع ویروس کرونا، آزمون قرآن 

و عترت در ســال جاری به صورت مجازی و  اســفند ماه همزمان در 
سراسر کشــور برگزار خواهد شد.حجت االسالم والمســلمین ابوذر 
کارگر نیز  با اشــاره به محدودیت هــا در برگــزاری مجالس قرآنی و 
دوری قاریان نوجوان و بزرگســال اســتان از محافل قرآنی و اجرای 
تالوت به دلیل شــرایط کرونایی، اظهار کرد: برای ایجاد فضای قرآنی 
ایام سال ،  مســابقه مجازی »تالوت برتر« با موضوع آیات مرتبط با 
 شــهادت، جهاد، مقاومت، بصیرت، مبارزه با فتنــه و تحریف برگزار 

شده است.
رییس اداره امــور قرآنی اداره کل تبلیغات اســالمی اســتان افزود: 
مســابقه مجازی »تالوت برتــر« فرصت خوبی بــرای ایجاد فضای 
قرآنی در ایام سال  در خانواده هاســت، ضمن اینکه قرائت های برتر 
برادران در رســانه ها و گروه های پربازدید اســتان و کشور منتشر می 
شود .حجت االســالم ابوذر کارگر در این نشســت که در دفتر مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان و با حضور علی امینــی، رییس 
گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان و کارشناسان 
قرآنی در مجتمــع فرهنگی هنــری غدیر شــهرکرد برگزار شــد، بر 
 تدوام همکاری هــای موثر  در اجرای فعالیت های قرآنی در اســتان

 تاکید کردند .

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 برگزاری ۷59 برنامه همزمان با بزرگداشت شهادت 
سردار سلیمانی و دهه بصیرت

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری در نشست خبری با خبرنگاران این استان که در سالن جلسات 
سپاه استان برگزار شد، اظهار داشت: این برنامه ها در ۲۵ محور کلی با هدف تبیین جایگاه، شخصیت 
و خدمات سردار سرافراز اسالم حاج قاسم ســلیمانی و بصیرت افزایی تهیه و اجرا می شود.سردار 
»علی محمد اکبری« ادامــه داد: تهیه و پخش تولیدات تصویری، رونمایی از ســه عنوان کتاب با 
محوریت حاج قاسم سلیمانی، برگزاری مســابقات فرهنگی، جشنواره ادبی، رزمایش کمک های 
مومنانه، فضاسازی محیطی، برپایی سرود، برگزاری جشنواره شعر و داستان، به روز رسانی تابلوهای 

تبلیغاتی شهری و اقدامات جهادی از جمله این برنامه ها به شمار می رود.
سردار اکبری تصریح کرد: طرح شهید سلیمانی نیز در رابطه با مقابله با کرونا همچنان ادامه دارد و با 
بسیج تیم های حمایتی از اقشار کم درآمد و نیازمند حمایت می شود.وی خاطرنشان کرد: از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون ۷۵۰ میلیارد ریال کمک مومنانه در استان جمع آوری و بین اقشار مختلف نیازمند 
توزیع شد.فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری، شهید سلیمانی را الگویی برای همه مردم آزادی خواه 
جهان دانســت و گفت: این سردار بزرگ تنها متعلق به ایران نیســت بلکه شخصیت فراملی است 
که همه انسان های آزادی خواه جهان دوستدار وی هســتند و الگوی واالیی برای همگان به شمار 
می رود.سردار اکبری خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی در جبهه مقاومت در دفاع از ارزش های انسانی 
و اسالمی با تروریست ها مبارزه کرد و پرچم اسالم را برافراشت تا عزت مسلمانان برقرار باشد و امنیت 
داشته باشند.وی افزود: سردار سلیمانی جبهه مقابله با استکبار جهانی را به بیرون از مرزهای ایران 
 هدایت کرد و اگر ایشان و همرزمانش شهیدش نبودند ممکن بود وضعیت ایران همانند سوریه و 

عراق باشد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

250 سکه تاریخی در چهارمحال و بختیاری مرمت شد 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
از انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی ۲۵۰ ســکه تاریخی متعلق به دوران پیش از اســالم در این 
استان خبر داد.کوروش بابائیان افزود: این تعداد ســکه نقره، بازمانده از دوره ساسانی است که 
عملیات پاکسازی رسوبات، حذف الیه آسیب رســان و ایجاد الیه محافظ روی آن ها در سال ۹۹ 
انجام شد.وی افزود: این سکه ها بخشی از یک مجموعه چهار هزار سکه ای را تشکیل می دهند که 

در سال های گذشته به صورت اتفاقی در یکی از شهرستان های استان کشف شده است.
بابائیان با اشــاره به اینکه اجرای عملیات حفاظتــی و مرمتی ۲۵۰ ســکه تاریخی با صرف ۲۰۰ 
میلیون ریال اعتبار به پایان رســیده اســت، تصریح کرد: اعتبارات اختصاص یافته برای مرمت 
و حفاظت آثار منقول تاریخی بسیار اندک اســت و برای ادامه اجرای طرح های مرمتی این آثار 
باید در انتظار اعتبارات ســال آینده حوزه میراث فرهنگی باشیم.معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی  و گردشــگری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: رویکرد وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حفاظت و ثبت آثار منقول تاریخی، اولویت بخشی 
به آثاری اســت که  در اختیار اشــخاص حقیقی و حقوقی قــرار دارند و در همین راســتا پرونده 
8 شــیء دارای ارزش تاریخی متعلق به بخــش خصوصی و اوقاف در اســتان تهیه و برای ثبت 
در فهرســت آثار ملی معرفی شده اســت.بابائیان افزود: در صورت درخواســت مالکان  اشیای 
تاریخی، امکان انجام اقدامــات مرمتی و حفاظتی برای این آثــار در کارگاه های مرمتی زیر نظر 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری فراهم اســت. بنا به گفته مسئوالن میراث 
 فرهنگی، از ســال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۶8۰ شــیء تاریخی در چهارمحــال و بختیاری مرمت

 شده است.

بام ایرانبا مسئولان
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مزایده اموال غیرمنقول 
10/61 اجرای احکام دادگاه حقوقی فالورجان درنظردارد درپرونده شماره اجرائی 
981022موضوع علیه بازار کوثر شهر ابریشم وله آقای ابراهیم آقایی فرزند اسداله 
درتاریخ 30 / 10 / 99 به منظور فروش چهار دســتگاه یخچال ســه درب ایستاده 
ســاخت کارخانه اصفهان یخچال به شرح 1- یخچال ایســتاده سه درب سریال 
8223 2- یخچال ایستاده سه درب ســریال 6769 3- یخچال ایستاده سه درب 
سریال 8222 4- یخچال ایستاده سه درب سریال 8220ازساعت 10 الی 11 صبح 
جلسه مزایده دردفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اتاق 315 برگزار نماید اموال 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ سیصد و چهل میلیون 
ریال 340/000/000 ریال ارزیابی شــده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز 
قبل از مزایده باحضور در محل این اجرا ازموقعیت اموال مطلع شوند . مزایده ازقیمت 
ارزیابی شده شروع وبرنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا" 
کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وکســانی می توانند درجلسه 
مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده 
دادگستری به شماره ir 110100004061012907670593 با شناسه واریز 9 68 
0366544098369836980901110108100 واریز وفیش تایید شــده را ارائه 
نمایند 2171290288005 ایداع ودر صورت برنده و یا اصراف برنده یا عدم پرداخت 
مابه التفاوت قیمت پیشنهادی در مهلت مقرر ده درصد ایداعی به  نفع دولت ضبط 
خواهد شد. م الف: 1067664  بختیاروند  مدیر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی فالورجان 
تحدید حدود اختصاصی

10/62 شماره نامه : 139985602024009681-1399/10/02 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4348/2911 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای اسماعیل رضائی موسی آبادی فرزند خدابخش در جریان 
ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 99/11/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 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 یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به 
 مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 

م الف: 1066021 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/64 شماره نامه: 139985602025011514- 1399/09/30 نظر به اینکه آقای 
علی اکبر رحیمی باد افشانی با تسلیم درخواست شماره 25037766 مورخ 99/9/29 
و دو برگ استشهاد شهود به شماره 13557 مورخ 99/9/25 دفترخانه 180 اصفهان،  
مدعی مفقود شدن سند مالکیت )به علت سرقت( سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
شماره 672 فرعی از 32 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند 
مالکیت المثنی می باشد پالک مزبور در صفحه 99 دفتر 834 امالک ذیل شماره ثبت 
152422 تحت شماره چاپی 491413 سابقه ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1067596 

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/65 شماره نامه: 139985602025011515- 1399/09/30 نظر به اینکه خانم 
مهری حسینی بادافشانی با تسلیم درخواست شماره 25037766 مورخ 99/9/29 و 

دو برگ استشهاد شهود به شماره 13559 مورخ 99/9/25 دفترخانه 180 اصفهان،  
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت )به علت سرقت( ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شماره 672 فرعی از 32 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور 
سند مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحه 102 دفتر 834 امالک ذیل 
شماره ثبت 152424 تحت شماره چاپی 491414 ســابقه ثبت دارد. لذا مراتب  به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
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 کننده 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 ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1067576 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/66 شماره نامه: 139985602024009543- 1399/09/29 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره 4999/11706  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
ذیل ثبــت 184755 در صفحه 242 دفتر امالک جلد 989  به موجب ســند انتقال 
137072 مورخ 1393/04/24 تحت شماره چاپی 033351 به نام محمد کریمیان 
ثبت و سند برگی صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده )محمد کریمیان( با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده 39463  مورخ 1399/09/18 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 5101 مورخ 1399/09/18 به 
گواهی دفترخانه 289 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1066526 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/67  شــماره نامه: 139985602023005277-1399/08/27 سند مالکیت  
بمقدار ششدانگ پالک ثبتی 6 و 213/89 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان بنام شرکت 
فنی مهندسی توسکا گستر آپادانا )سهامی خاص(  مورد ثبت در دفتر 335 صفحه 218 
ذیل شماره 64979  ثبت و سند به شماره چاپی  895798-90- الف صادر و تسلیم 
گردیده و اکنون  طی وارده 993017911 مورخ 99/08/25 و فرم استشهاد شهود 
بشــماره 139902157025001033 مورخ 139/08/22 دفترخانه 174 اصفهان 
آقای عبداله حکمت نیا از طرف شرکت درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک 
فوق را نموده است الزم به ذکر است تمامت طی سند رهنی 91/12/20-147345 
دفترخانه 12 اصفهان در رهن بانک تجارت اســت و طی دو فقره بازداشتی بشماره 
هــای 2015/5853-99/03/19 و 1/777057-99/05/05 اداره امــور مالیاتی 
بازداشت می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت 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: 1067380  ابوالفضل ریحاني 

محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
10/63 شــماره نامــه : 139985602025011698-1399/10/03 نظر به اینکه 
به موجب رای شــماره 139860302025020093 مورخه 1398/12/17 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب ســاختمان تحت پالک شــماره 32/1503 مفروز و مجزی شده از شماره 
اصلی مذکور  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان در مالکیت آقای ابوالقاســم عباسی 
 سبدانی فرزند رمضانعلی مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود 
می باشد. لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای  مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه  مورخه 1399/10/30 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و  بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه 
نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
 و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
م الف: 1066162 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
اجرائیه

10/68 شــماره اجرائیــه : 9910426893500172    شــماره پرونــده : 
9909986893500333 شــماره بایگانــی شــعبه : 9900333  تاریــخ تنظیم : 
1399/10/03 مشــخصات محکوم له / محکــوم لهم : مســعود پیروزمند فرزند 
ابوالفضل به نشانی استان اصفهان – شهرستان کاشــان – کاشان – خ باباافضل 
– ک میدان کهنه، مشــخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : محمدرضا رضایی 
 فرد به نشانی اســتان اصفهان – شهرستان کاشان – کاشــان – خ 22 بهمن –

 کوی بلندیان، مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم لهم ، 
محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم به شــماره  و شماره دادنامه مربوطه 
9909976893500500 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/000/000 
ریال بابت اصل خواسته بموجب یک فقره چک به شماره 156974 بتاریخ 84/5/25 
 عهده بانک تجــارت و پرداخت مبلغ 393/617 ریال بابت خســارات دادرســی

 و پرداخت خســارت تاخیــر تادیه وجه ســند تجاری مســتند دعــوی از تاریخ 
 سررســید چک تا زمان وصول و هزینه نیم عشــر دولتی در حق دولت . تبصره 2 
ماده 306 لحاظ گردد .مســئول دفتر شــعبه 15 شــورای حل اختالف شهرستان 
 کاشــان – هانیه چراغی، محکــوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابــالغ اجرائیه:

 1 – ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گــذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد . 3- مالی معرفــی کند که اجرا حکم 
و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد . چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی  یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
 دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی کــه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد

 و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در امــوال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه 
 دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت

 می شــود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری 
 درجه هفت را در پی دارد ) مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق .م .ا 
و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394 ( 5 – انتقــال 
مال به دیگــری به هر نحو بــا انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده 
اموال برای پرداخــت دیون کافی نباشــد موجب مجازات  تعزیری درجه شــش 
یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هــر دو مجازات می شــود ) ماده 21 

قانون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394 ( 6- چنانچه صــورت اموال پس 
از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیــه از زندان منوط بــه موافقت 
 محکوم له یــا تودیع وثیقه یــا معرفی کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بود .
) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( م الف: 1067762 

مجتبی زراعتی قاضی شعبه15 شورای حل اختالف شهرستان کاشان 
مفاد آراء

10/60 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
آرای اصالحی

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

برزانی بموجب ص 517 دفتر 436 تأئید امده است
2- رای اصالحــی شــماره 14932-1399/06/22 هیأت دوم باتوجــه به مفاد 
گزارش کارشــناس و با عنایت به اینکــه راي هیأت تا کنون اجرا نشــده لذا مفاد 
راي صادره بدین شــرح اصالح مي گردد: ششــدانگ یک باب ســاختمان مغازه 
به مســاحت 29.14 متر مربع مجزی شــده از پــالک 561/17 بخــش 14 که 
 سهم مشــاعی آن معادل 0.552 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ  پالک مزبور
 می باشــد . با حدود زیر شــماال بطول 4.09 متر دیوار به دیوار پالک 1843/17، 
شرقا بطول  7.35 متر دیواریســت مشــترک با پالک 561/17 باقیمانده ، جنوبا 
بطــول 3.75 متر درب و دیواریســت به پیــاده رو خیابان غربا بطــول 7.61 متر 
دیواریســت مشــترک با مغازه پالک 561/17 باقیمانده حقــوق ارتفاقی ندارد.
کــه در رای شــماره 1028-1399/02/27 هیــات دوم آقاي منصور شــیرواني 
 رناني بــه شناســنامه شــماره 144 کدملــي 1289997934 صــادره اصفهان 
فرزند محمد علي در  ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت 28.07 مترمربع 
قسمتی از پالک شــماره 561 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   را تایید  و رأي خود را با حدود ذیل صادر مي نماید . با توجه 
به اینکه قسمتی از پالک 561/17 مجهول می باشد طبق ماده 13 قانون نسبت به 
پذیرش ثبت اقدام شود .شــمااًل: بطول 3.90 متر دیوار به دیوار پالک 1843/17  
شــرقًا: بطول 7.21 متر دیواریست مشــترک با مغازه شــماره 561/17 باقیمانده  
جنوبًا: بطول 3.75 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان ابوذرغربًا: بطول 7.48 
 متر دیواریست مشــترک با مغازه شــماره 561/17 باقیمانده  حقوق ارتفاقی ندارد 

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

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/10/09

م الف: 1060454 ابوالفضل شهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک 
غرب اصفهان

مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

اعمال محدودیت های تردد 
شبانه در تمامی شهرهای 

چهارمحال و بختیاری
مدیر روابــط عمومی و اطالع رســانی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهرکرد از اعمال محدودیت های تردد از ساعت 
۲۱ هر شــب الی ۴ بامداد روز بعد در تمامی شــهرهای 

چهارمحال و بختیاری خبر داد.
سید علی درخشان با اشاره به تشــکیل سی و یکمین 
جلسه ستاد اســتانی مقابله با کرونا با حضور استاندار، 
معاون سیاسی امنیتی اســتانداری، ریاست دانشگاه 
علوم پزشــکی و دادستان استان و ســایر اعضای این 
ســتاد در هفتمین رو از دی ماه ۹۹ با محوریت تحلیل 
وضعیت شــیوع کرونا قبل و بعد از مدیریت هوشمند و 
دستاوردهای اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در 
استان و شهرستان ها اظهار داشت: در این جلسه با توجه 
به کاهش آمار مبتالیان به کرونا و روند نزولی شیوع این 
بیماری در استان بر لزوم تشدید نظارت ها و برخورد با 
متخلفانی که نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 
سهل انگارانه برخورد می کنند تاکید شد، از هرگونه شتاب 
زدگی در رفع محدودیت ها خودداری شود.به گفته وی، 
در ادامه این جلسه با اشــاره به وضعیت شیوع بیماری 
در استان و شهرســتان های تابعه، روند تحقق اهداف 
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بسیار رضایت بخش 
و میزان دستاوردهای حاصل شده در مدت زمان کوتاه 
اجرای این طرح باالتر از میزان پیش بینی شده برآورد 
شد.درخشــان گفت: تصمیم گیری در خصوص نحوه 
برگزاری آزمون استخدامی در روزهای دهم و یازدهم دی 
ماه ۹۹ و شرکت تعداد قابل توجه شرکت کنندگان در این 
آزمون بر لزوم اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از هرگونه 
تجمع در ورودی و خروجــی محل های برگزاری آزمون 
و رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و نظارت دقیق بر 
نحوه اجرای آن تاکید شد.به گفته وی، دکتر شیرانی در 
این جلسه از روند کاهشی شیوع بیماری کرونا به آتش 
زیر خاکستر تعبیر کرد که هرگونه سهل انگاری در رعایت 
پروتکل های بهداشتی موجب شعله ور شدن این آتش 

و طغیان مجدد بیماری خواهد شد.
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 کاهش 14 درصدی تلفات تصادفات طی هشت ماهه
 سال جاری

طی هشـت ماهـه سـال جـاری ۱۰ هـزار و ۷۷۵ نفـر در حـوادث رانندگـی جان خـود را از دسـت 
دادنـد، این رقـم در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل کـه آمار تلفـات ۱۲ هـزار و ۵۲۳ نفـر بود، 
۱۴ درصـد کاهش یافته اسـت.از کل تلفـات حـوادث رانندگی در ایـن مدت ۸ ماهه سـال جاری 

۸۸۳۲ نفـر مـرد و ۱۹۴۳ نفـر زن بودند.
طی هشـت ماهه امسـال اسـتان های فارس با ۸۲۱، تهران بـا ۷۹۶ و اصفهان با ۷۰۹ بیشـترین 
و اسـتان های ایالم بـا ۷۳، کهگیلویـه و بویراحمـد بـا ۱۲۷ و چهارمحـال و بختیاری بـا ۱۴۳ نفر 
کمتریـن آمـار تلفـات تصادفات را داشـته انـد.در ایـن مـدت ۱۹۵ هـزار و ۷۹۰ مصـدوم حوادث 
رانندگـی نیـز بـه مراکز پزشـکی قانونـی مراجعـه کردنـد کـه از ایـن تعـداد ۱۴۶ هـزار و ۵۸۵ نفر 
مـرد و ۴۹ هـزار و ۲۰۵ نفـر زن بودند.آمـار مصدومـان حـوادث رانندگی طی هشـت ماه امسـال 
در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل ۲۳.۸ درصـد کاهـش یافته اسـت.آمار تلفـات تصادفات 
در آبان ماه امسـال نیـز ۸.۱ درصد کاهـش یافـت و از ۱۴۹۷ نفر در آبان ماه سـال قبـل به ۱۳۷۶ 

نفـر در آبان امسـال رسـید.

»ایران مهربان«، حامی فرزندان یتیم می شود
رییـس کمیته امـداد امام خمینـی )ره( شهرسـتان برخـوار از آغـاز طرح ایـران مهربـان با هدف 
حمایـت از فرزنـدان ایتـام و محسـنین در شهرسـتان خبـرداد. علـی شـاه نظـری گفـت: طـرح 
»ایران مهربـان« طرحی اسـت با هـدف حمایـت از فرزنـدان ایتـام و محسـنین که در راسـتای 

طـرح »اکـرام ایتام« آغاز شـده اسـت.
وی افزود: در حـال حاضر ۱۵۴ فرزند یتیم و ۵۴۵ فرزند محسـنین، مشـمول طـرح اکرام ایتام 
کمیته امـداد امام خمینی )ره( شهرسـتان برخوار هسـتند.علی شـاه نظـری عنوان کـرد: در کنار 
فرزنـدان محـروم از نعمـت پـدر، فرزنـدان دیگری کـه پـدران آنها بـه  رغم میـل باطنـی به دلیل 
بیماری، کهولـت سـن، از کار افتادگی و گسسـتن از فضـای پرمهـر خانوادگی، تـوان اداره زندگی 
خـود را نداشـته و تامیـن معیشـت خانـواده بـر دوش همسـران شـان نهاده شـده اسـت هم با 

اجرای طـرح محسـنین کمیتـه امـداد، حمایت می شـوند.

رییس اداره پیش بینی هوای استان:

آسمان اصفهان بارانی می شود 
رییـس اداره پیش بینـی هـوای اسـتان اصفهـان گفـت: ناپایداری هـای جـوی در اسـتان منجر 
به بـارش خفیـف بـاران در شـهر اصفهان در سـاعات بعـد از ظهـر خواهـد شـد. ابراهیـم هنرمند 
با اشـاره به بررسـی نقشـه های هواشناسـی اسـتان اصفهان طـی چنـد روز آینده اظهار داشـت: 
جوی ناپایدار روی اسـتان حاکم اسـت.وی افـزود: بر این اسـاس افزایش ابر، گاهـی وزش باد 
و در مناطـق جنوبی، جنـوب غرب و جنوب شـرق بارش بـرف و بـاران را خواهیم داشـت.رییس 
اداره پیش بینـی هـوای اسـتان اصفهـان اضافه کـرد: ایـن ناپایداری ها منجـر به بارش بـاران در 

شـهر اصفهان خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه از اوایل امـروز دوبـاره شـرایط بـرای افزایـش آالینده هـای جوی مهیاسـت، 
ادامـه داد: ایـن شـرایط تـا پایـان هفتـه ادامـه خواهـد یافت.سـیدان بـا اشـاره بـه کاهـش دو 
تا چهـار درجـه ای دمـای اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد: در ایـن بـازه زمانی دمـای هوای شـهر 
اصفهـان در گرم تریـن و سـردترین سـاعات بیـن ۹ و منفـی چهـار درجه سـانتی گراد در نوسـان 
اسـت.وی افـزود: خـور و بیابانـک بـا دمـای ۱۴ درجـه سـانتی گراد بـاالی صفـر گرم تریـن و 
 بویین میاندشـت بـا دمـای ۱۲ درجه سـانتی گراد زیـر صفر سـردترین نقطـه اسـتان پیش بینی

 شده است.

 همراه با تداوم آلودگی ها، نمایندگان و سایر مسئوالن غیر دولتی استان به دنبال شناسایی مقصر هستند؛

»مازوت« متهم ردیف اول

با ادامه دار شدن وضعیت بحرانی آلودگی 
پریسا سعادت

هوا در اصفهان این بار نمایندگان مجلس 
اتاق بازرگانی و فعاالن اجتماعی هم به صف پیدا کردن مســبب و علت 
اصلی تداوم این شــرایط پیوســتند. اعتراضات از آن رو زیادتر شده که 
کارشناسان احتمال داده اند این حجم از آلودگی تنها می تواند در نتیجه 
سوخت مازوت باشد؛ اتفاقی که دولت، محیط زیســت و نیروگاه آن را 
تکذیب کرده و حاال همه به دنبال مقصر این حجم از آلودگی وارد شده به 
هوای اصفهان هســتند. پس از اظهارات و مطالبات جســته و گریخته 
نمایندگان اصفهان در مورد چرایی و علت یابی این بحران زیستی ، عباس 
مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی خطاب به 
دادســتان اصفهان درخصوص آلودگی هوای اســتان اصفهان ناشی از 
سوخت مازوت نامه ای ارسال کرد. در این نامه آمده است: پیرو مذاکره 
تلفنی و با تشکر از روحیه جنابعالی در حمایت از حقوق مردم، گمانه زنی ها 
آن است که بخشی از آلودگی خطرناک اصفهان ناشی از سوخت مازوت 
است.در ادامه نامه تصریح شده است: همانگونه که چند سال قبل نیز با 
انجام مکاتبات و حتی طرح شکایت از سوی اینجانب در دادگستری و 
البته با اهتمام ویژه دادستان وقت مواجه و چندین مشعل مازوت سوز در 
دو نیروگاه اصفهان پلمب شد؛ با عنایت به دقت نظر و دلسوزی که از شما 

سراغ داریم، خواهشمندم با پیگیری قضایی و حقوقی و مدعی العموم 
مسئله تخلفات زیســت محیطی را با جدیت و ســرعت مورد بررسی و 
رهگیری قرار دهید تا در نتیجه زحمات و قاطعیتی که از شما سراغ داریم، 
سالمت تنفس به آحاد مردم بازگردد و در این مسیر مطمئن باشید که از 
حمایت همه جانبه و به خصوص ابزار های نظارتی مجلس شورای اسالمی 
نیز برخوردارهستید.مقتدایی البته در مطالبه گری در مورد آلودگی هوا تنها 
نبود، هفته قبل حسینعلی حاج دلیگانی هم در توئیتی تهدید آمیز صحبت 
از اســتفاده از مازوت در اصفهان کرده بود. نماینده مردم شاهین شهر و 
میمه در مجلس شورای اسالمی روز چهارشــنبه سوم دی ماه با انتشار 
متنی در صفحه توئیتر خود با انتقاد از وزرای نفت و نیرو برای استفاده از 
ســوخت مازوت در نیروگاه شــهید منتظری اصفهان، نوشت: هشدار 
می دهم خط قرمز ما سالمت مردم است و منطقه با شاخص آلودگی ۲۰۰ 
تحمل مازوت را ندارد.عالوه بر نمایندگان، اعضــای اتاق بازرگانی هم از 
دادستان خواسته اند پای کار بیاید و علت را شناسایی کند. در نوزدهمین 
جلسه هیئت نمایندگان دوره نهم ، اعضا خواستار توجه جدی مسئولین به 
موضوع آلودگی هوای اصفهان شدند. در این جلسه عنوان شد بعضا شاهد 
هستیم که صنایع آالینده ای که باید از حریم شهر خارج می شدند به دلیل 
ساختار اقتصاد دولتی نه تنها از محدوده شهری خارج نشده؛ بلکه طرح 

های توسعه آنها نیز در حال اجراست. این در حالی است که این موضوع 
آینده شهر و سالمت مردم را تحت تاثیر قرارداده و الزم است مراجع  ذی 
ربط به این موضوع ورود کنند. در همین زمینه اعضای اتاق نیز خطاب به 
ریاست دادگستری اســتان و دادســتان دادگاه های عمومی و انقالب 
اصفهان نامه ای تنظیم کردند. در بخشــی از این نامه آمده است: رکورد 
شکنی شاخص کیفیت هوای اصفهان طی روزهای گذشته با عبور از مرز 
۲۰۰، نگرانی مضاعفی را فراهم آورده و سبب شده تا با نگارش این مرقومه 
از جنابعالی به عنوان مدعی العموم و پاســدار حقوق عامه شــهروندان 
درخواست کنیم تا با ورود جدی و قاطع به موضوع از تداوم اضرار به نفوس 
مومنین جلوگیری کرده و دستور فرمایید اقدام شایسته صورت پذیرد. 
مسئوالن پاالیشگاه در تهران، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها را به 
دلیل کمبود گاز و لزوم تولیــد برق اعالم کرده اند؛ امــا در اصفهان هنوز 
استفاده از مازوت انکار می شود. گمانه زنی ها و انتقادات روزهای اخیر 
شاید با سخنان سال گذشته عیسی کالنتری، رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست بی ارتباط نیست که مصرف سوخت مازوت را در نیروگاه ها 
تایید کرده و گفته بود: »به دلیل تحریــم، وزارت نفت نمی تواند مازوت 
بفروشد و پاالیشگاه ها پر از مازوت شده اند بنابراین به ناچار نیروگاه ها 

دوباره به مازوت سوزاندن روی آوردند و گرفتار هوای آلوده شده ایم«.

با مسئولان 5جامعه

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: بودجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ رشــد ۲.۵ برابر دارد که بخشی 
از عقب ماندگی مربوط را جبــران می کند.محمدرضا 
رضایتمند افزود: بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته و نسبت به 
سال گذشته حدود ۲.۵ برابر شد در حالی که به عنوان 
مثال رشد بودجه دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در 
سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حدود ۲۳ درصد بود.وی اظهار 
داشــت: با توجه به حیاتی بودن نقش دانشگاه های 

علوم پزشــکی که در دوران همه گیری کووید ۱۹ خود 
را بیشتر نشــان داد، بودجه این دانشگاه ها در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ بهتر و مناســب تر دیده شــد.رضایتمند 
اضافه کرد: با توجه به گســتردگی خدمات دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان و افزایش هزینه ها، الزم است 
بودجه این دانشگاه ها رشد بیشــتری یابد، زیرا رشد 
پیشــنهاد شــده کفاف حقوق کارکنان را می دهد؛ اما 
هزینه های دیگــر را کامل پوشــش نخواهد داد.وی 
ادامه داد: الزم اســت منابع پایدار مالی برای بودجه 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تخصیص یابد تا در 
سال های آینده دچار مشکالت بیشتر نشود.رضایتمند 
با بیان اینکه بخش عمده ای از بودجه دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان با توجه به گستردگی خدمات و تعداد 

زیادی نیروی انسانی، صرف پرداخت حقوق می شود، 
افزود: با وجودی که بخشــی از فعالیت های دانشگاه 
درآمدزاســت، اما ایــن بودجه هــا و درآمد ها کفاف 
هزینه های جــاری را نمی دهد.به گفته وی، حتی اگر 
شرایط ناشی از همه گیری کووید ۱۹ پایان یابد، بازگشت 
این دانشگاه به حالت عادی و وضعیت درآمدی زمان 
بر بوده و ممکن است در آینده با مشکالت مالی عدیده 
مواجه شود. رضایتمند، بودجه امسال دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان را هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعالم و 
اضافه کرد: این بودجه به طور کامل تخصیص یافت، 
اما همچنان با انباشــت بدهی مواجه هســتیم، زیرا 
میزان حقوق کارکنان این دانشگاه که حدود ۲۸ هزار 
نفر هستند حدود یک هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بودجه علوم پزشکی اصفهان 2.5 برابر شد

عروسک گردانی 
در بیمارستان 

اطفال 
گــروه فرهنگــی و جهــادی 
بنات الزهــرا )س( با اجرای 
عروسک گردانی برای کودکان 
بیمار، به آن ها روحیه، امید و 

شور و اشتیاق هدیه کردند.

پیامک برنده شدن خودرو در قرعه کشی، کالهبرداری است 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان، با بیان اینکه اخیرا تعداد شرکت فروش لوازم 
آشپزخانه با نام های مختلف از طریق ترفند ارسال پیامک برنده شدن خودرو در قرعه کشی شرکت 
اقدام به کالهبرداری می کنند، نسبت به هوشیاری شهروندان و عدم توجه به این گونه پیامک ها 
هشدار داد. سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشت: اخيرا تعدادي شرکت مستقر در تهران پيامکی 
تحت عنوان اینکه »شما برنده بن کاال شده ايد« به تلفن همراه شهروندان ارسال و پس از برقراري 
تماس تلفني و اخذ وجه از آنها تعدادي لوازم آشپزخانه از جمله سرويس تفلون، اسنک پز و ساير 
لوازم و در بعضي مواقع سکه اليزابت به نشانی مخاطبان ارســال می کنند.وی افزود: عوامل این 
شرکت ها با توجه به اينکه قبال نام و نشانی محل سکونت و مشخصات مخاطبان خود را در اختیار 
گرفتند خود را به عنوان نماينده شرکت معرفي و ضمن جلب اعتماد و اطمينان آنها بيان مي کنند 
که شما در قرعه کشي انجام شده برنده خودرو شده ايد.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان تصریح کرد:عوامل این شرکت ها به مشــتریان خود می گویند که بايستي بابت 
هزينه بيمه و هزينه حمل خودرو با جرثقيل مبالغي در حدود ۳ تا ۵ ميليون تومان را به شماره کارت 

هاي اعالم شده واريز کننند و با این ترفند کالهبرداری از مشتریان را انجام می دهند.

دستگیری قاچاقچی با 19 عتیقه 3 هزار ساله 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری یک قاچاقچی میراث فرهنگی و کشف ۱۹ عتیقه تاریخی 
با قدمت ۳ هزار ساله به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.  سرهنگ حمیدرضا اکبری، اظهار کرد: در پی کسب 
خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از قبرستان های شرق اصفهان اقدام به حفاری غیرمجاز و سرقت اموال 
تاریخی و آثار باستانی کرده، ماموران کالنتری ورزنه رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی 
افزود: در این خصوص تیمی از ماموران این یگان وارد عمل شده و با انجام تحقیقات علمی و تخصصی 
و اقدامات خاص پلیســی طی یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دســتگیر کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان اعالم کرد: در بازرسی از مخفیگاه این سارق میراث فرهنگی، ۱۹ قطعه عتیقه 
شامل ۸ قطعه ظروف مفرقی، ۷ قطعه ظروف سفالی، ۳ قطعه ظروف سنگی و یک عدد تبر کشف شد.

سارقان تابلوها وعالئم راهنمايي ورانندگي دستگير شدند 
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه از دستگیری دو ســارق تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی و 
راهداری حین سرقت خبر داد. سرهنگ رضا محمدي بیان داشت: ماموران گشت انتظامی حین 
گشت زنی در منطقه »دیزیچه« متوجه شدند دو  نفر در حال اوارق کردن وبرش تابلوهای راهنمایی 
و رانندگی هستند که بالفاصله وارد عمل شدند.وی افزود: این افراد که متوجه حضور ماموران شده 
بودند قصد فرار داشتند که طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شــدند.فرمانده انتظامي شهرستان 
مباركه ادامه داد: متهمان که مقداری آالت و ادوات ســرقت نیز همراه آنها بود به ســرقت تابلوها 
و عالئم راهنمایی و رانندگی و راهداری اعتراف کردند.ســرهنگ محمدی افزود: این افراد پس از 

تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

جاساز حرفه ای 60 کیلو تریاک در کپسول »سی ان جی« 
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ازکشف ۶۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طور حرفه ای درکپسول »سی 
ان جی« یک سواری پژو جاساز شده بود، خبر داد. سرهنگ صادق کاظم زاد اظهار داشت: ماموران انتظامی 
شهرستان شهرضا مستقر در ایستگاه بازرسی شهید امامی حین کنترل خودروها به یک سواری پژو مشکوک 
و آن را متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی تخصصی از این خودرو ۶۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که در کپسول 
»سی ان جی« خودرو جاساز شده بود ، کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا بیان داشت: در این 
خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

معاون دانشگاه آزاد اسالمی 
اصفهان خبر داد:

برگزاری نخستین جلسه 
 شورای تعامل دانشجو 

و دانشگاه
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( از برگزاری 
نخستین جلسه شــورای تعامل دانشجو و 
دانشگاه در این واحد دانشــگاهی خبر داد. 
سعید شریفی درباره برگزاری جلسه شورای 
تعامل دانشجو و دانشگاه اظهار کرد: نخستین 
جلسه شــورای تعامل دانشــجو و دانشگاه 
به اســتناد آیین نامه دانشــگاه آزاد اسالمی 
با حضــور نمایندگان منتخب دانشــجویان، 
استادان و مسئوالن حوزه معاونت دانشجویی 
- فرهنگــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
اصفهان)خوراســگان( برگزار شد.وی افزود: 
این شورا نخستین شورای صنفی، دانشجویی 
دانشگاه آزاد اســالمی بوده که به منظور اعتال 
و تقویت زمینه های مشــارکت، همفکری و 
همکاری دانشجویان و استادان در محورهای 
صنفی، رفاهــی، خدمات آموزشــی، ترویج 
قانون گرایــی و مســئولیت پذیری به صورت 
آزمایشی تشکیل شده است.معاون فرهنگی 
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
اصفهان)خوراســگان( با تبییــن آیین نامه 
صادره و اهداف و شــیوه اجرایی این شــورا 
گفت: امیدواریــم که با همفکــری و تعامل 
دوسویه با دانشجویان، منشأ ارتقای خدمات 
مورد نیاز دانشجویان فراهم شده و در مسیر 
رفع نیازهای دانشــجویی گام های موثرتری 
برداشته شود.شریفی اضافه کرد: در این شورا 
مقرر شد یک نفر از دانشجویان عضو به عنوان 
دبیر دانشــجویی شورا توســط دانشجویان 
انتخاب شده و اقدامات الزم توسط مشارکت 
ســایر دانشــجویان دانشگاه توســط دبیر 
دانشجویی شورا انجام شود.وی عنوان کرد: 
پیگیری و انجام امور مربوط به کرســی های 
آزاداندیشی با رعایت ضوابط مورد انتظار توسط 
دانشجویان به منظور ایجاد هرچه بیشتر ارتباط 
دوسویه و کسب نظرات آنان از دیگر مصوبات 

این شورا بود.

رییس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش اصفهان :

آسیب های مدرسه مجازی، جدی است
رییس اداره امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی در خصوص تبعات حضور فرزندان در فضای مجازی به واسطه آموزش و کالس های غیرحضوری 
آنها، اظهار کرد: به دلیل سطح پایین شناخت دانش آموزان و والدین نسبت به سواد رسانه ای این ورود باعث یک شوک در عرصه تعلیم و تربیت کشور شد و سبب افزایش 
نگرانی و عدم تمایل والدینی شد که فرزندشان تا قبل از شیوع کرونا و غیرحضوری شدن آموزش مدارس با وجود تمکن مالی حق استفاده از گوشی همراه را نداشت.مریم 
ژاله، تصریح کرد: اگر چه آموزش به روش مجازی دارای فایده هایی چون استفاده از روش های نوین آموزشی در زمان بحران است؛ اما مدیریت نداشتن والدین در کنترل 
و نظارت بر رفتار فرزند و همچنین غفلت از ارتقای سواد رسانه خود و فرزندشان می تواند باعث تشدید چالش ها و آسیب های مدرسه مجازی شود.ژاله ادامه داد: تشدید و 
افزایش مشکالت هیجانی و رفتاری دانش آموزان، استرس و اضطراب ناشی از وسایل ارتباطی محدود در خانواده های دارای چند دانش آموز، وابستگی دانش آموزان به 
فضای مجازی، پرسه زدن بیهوده و بی هدف در فضای مجازی، کاهش انگیزه تحصیلی، مشکالت و آسیب های جسمی روانی ناشی از کم تحرکی، تغییر در الگوی خواب 

و تغذیه نیز به عنوان مهم ترین چالش ها و آسیب های فردی دانش آموزان در مدرسه مجازی است.

در شهری مانند اصفهان که روزانه 40 میلیون مترمربع 
نظافت شهری در آن انجام می شود، باید از ابزارهای 
نوین و در عین حال دارای شرایط متناسب که باعث 

ایجاد آلودگی در شهر نشود، استفاده کرد
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    هفته دهم رقابت های لیگ برتر؛

شاگردان »محرم« به دنبال صدرنشینی در تبریز

 سمیه مصور طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی در 
اولین دیدار هفته دهم رقابت های لیگ 
برتر به مصاف تیم ماشین ســازی تبریز می روند که سپاهانی ها این 
روزها در بهترین شرایط قرار گرفته اند. شاگردان محرم نوید کیا هفته 
گذشــته موفق به پیروزی مقابل تیم مس رفسنجان شدند.سپاهانی 
ها  با این پیروزی 13 امتیازی شدند تا با یک امتیاز اختالف نسبت به 

تیم های گل گهر و صنعت نفت در رده سوم جدول جای بگیرند.
طالیی پوشــان از آماده ترین تیم های حال حاضر لیگ به شمار می 
روند، تیمی که تهاجمی بازی می کند، خوب موقعیت می سازد و خوب 
گل می زند. حضور شهباززاده و حســینی آماده در دو جناح سپاهان، 
در کنار رفیعی، اسماعیلی فر و کی روش اســتنلی، سپاهان را در حمله 
تبدیل به تیمی کامال خطرناک و زهرآلود کرده است. مشکل سپاهان 
در این بخش را می توان زود اغنا شدن مهاجمان این تیم پس از گلزنی 
دانســت. در خط دفاعی نیز ســپاهانی ها با حضور نیازمند، نورافکن، 
مهدی زاده و منصوری در شرایط کامال مطلوبی قرار دارند ؛اما در مقابل 
تیم ماشین سازی درشرایط نامناسبی قرار دارد . این تیم که در فصل 

جاری قدرت همیشگی خود را از دست داده در 8 بازی قبلی خود تنها 
2 مساوی و 6 شکست به دست آورده و با 8 امتیاز در قعر جدول لیگ 
بیستم قرار دارد و با ادامه روند فعلی کاندیدای اصلی سقوط به شمار 
می آید. ماشین ســازی در فاز هجومی عملکرد خوبی نداشــته و خط 
حمله این تیم در 8 بازی قبلی خود، تنها 2 گل به ثمر رســانده اســت 
که عملکرد فاجعه آمیزی به شمار می رود. شــاگردان اخباری در خط 
میانی شــرایط قابل قبولی دارند و هافبک های این تیــم از دوندگی 
خوبی برخوردار هستند و پاشــنه آشیل ماشین سازی بدون شک خط 
دفاعی این تیم به شمار می رود؛ ماشین ســازی در 8 بازی قبلی خود 
12 گل را دریافت کرده و همراه با شهرخودرو بدترین خط دفاعی لیگ 

را در اختیار دارد.
حساسیت باالی فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور موجب 
شده تا نتیجه دیدار تیم های ســپاهان اصفهان و ماشین سازی برای 
سایر تیم های مدعی نیز حائز اهمیت باشد و این دیدار با توجه به نیاز 
هر دو تیم به کسب تمام امتیازات آن می تواند به یکی از جذاب ترین 

دیدارهای این هفته تبدیل شود.

تیم های ماشین سازی و سپاهان در تاریخ لیگ برتر 6 بار برابر یکدیگر 
قرار گرفته اند که ســپاهان 3 بار و ماشین ســازی یک بار به پیروزی 
رسیده ، ضمن اینکه دو دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

طی 6 رویارویی دو تیم، ۹ گل به ثمر رسیده که سپاهان ۵ گل و ماشین 
سازی ۴ گل از آن سهم داشته اند.ماشین سازی در 1۹ دوره اخیر لیگ 
برتر در 3 دوره حضور داشته اســت، آنها پس از صعود به لیگ برتر در 
شانزدهمین دوره لیگ برتر حضور داشــتند؛ اما حضور آنها یک فصل 
بیشتر طول نکشید و همان فصل دوباره به لیگ آزادگان سقوط کردند. 
غیبت ماشین سازی یک فصل بیشــتر طول نکشید و در هجدهمین 
دوره لیگ برتر این باشــگاه با خرید امتیاز باشــگاه گسترش فوالد، با 
همان بازیکنانی که در گســترش فوالد حضور داشتند به نوعی به لیگ 
برتر بازگشت و تاکنون که فصل بیســتم لیگ برتر است در سطح اول 

فوتبال کشور حضور دارد. 
دیدار تیم های سپاهان اصفهان و ماشین سازی تبریز در حالی عصر 
امروز در تبریز برگزار می شود که هر دو تیم بدون هیچ بازیکن محروم 

و مصدومی به مصاف یکدیگر می روند.

نارضایتی پسرطالیی منچسترسیتی از نیمکت نشینی
فیل فودن، اســتعداد برتر تیم ملی انگلیس و منچسترســیتی با وجود بازیکنان خــوب زیاد در تیمش 
نیمکت نشین است. او عقیده دارد که باید زمان بیشــتری در ترکیب تیمش به میدان برود و در صورتی که 
شرایط برای او تغییر کند تیم خود را تغییر خواهد داد.مدیربرنامه های فیل فودن نیز با تایید ناراحتی این 
بازیکن عنوان کرد با توجه به در پیش بودن یورو 2۰2۰ که تابستان پیش رو برگزار می شود، فیل فودن می 
خواهد همراه تیم ملی انگلیس در این رقابت ها به میدان برود و در صورتی که او نتواند جایگاهی در ترکیب 
ثابت منچسترسیتی داشته باشد، احتماال در زمستان با قراردادی قرضی راهی یک تیم دیگر می شود.باشگاه 
منچسترسیتی بعد از تمدید قرارداد پپ گواردیوال در صدد تمدید ستاره های خود است و گفته می شود کوین 

دی بروین ،اولین بازیکنی است که آمادگی خود را برای تمدید قرارداد با منچسترسیتی اعالم کرده است.

»کاستا« اتلتیکو مادرید را ترک می کند
مهاجم اسپانیایی به دنبال پایان همکاری با باشگاه اتلتیکو مادرید است.فابریزیو رومانو تایید کرد، 
دیگو کاستا تصمیم به ترک باشــگاه اتلتیکو مادرید گرفته و قرار نیست قراردادش را تمدید کند.او از 
باشگاه های چینی و برزیلی پیشنهاد دارد و طی روزهای آینده تصمیم گیری خواهد کرد. به نظر می رسد 

کاستا در همین ژانویه اتلتیکو را ترک می کند.

مقصد نهایی »پوچتینو« مشخص شد
حضور سرمربی اسبق تیم فوتبال تاتنهام در پاری سن ژرمن نهایی شده است.جدایی توماس توخل از 
باشگاه پاری سن ژرمن قطعی شده و این مربی دیگر هدایت این تیم را برعهده نخواهد داشت. مائوریسیو 
پوچتینو، سرمربی اسبق تیم تاتنهام اصلی ترین گزینه هدایت پاریسی هاست.پوچتینو پس از 13 ماه 
دوری از میادین فوتبالی با مسئوالن باشگاه پاری سن ژرمن برای هدایت این تیم به توافق نهایی دست 
پیدا کرده و به زودی به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی خواهد شد. گفته می شود پوچتینو تمامی 
شرایط باشگاه پاری سن ژرمن را برای عقد این قرارداد پذیرفته است.در ماه های اخیر پوچتینو بار ها نامش 
برای تیم های مختلف از جمله منچســتریونایتد هم مطرح شد؛ اما این شایعات هیچ کدام به واقعیت 
تبدیل نشد. با این حال، PSG قصد دارد به این مربی آرژانتینی که موفق شد دو، سه فصل پیش با تاتنهام 
با فینال لیگ قهرمانان اروپا پیش برود اعتماد کند تا بلکه او برای این تیم قهرمانی اروپا به ارمغان بیاورد.

»کومان« به »مسی« باج داد!
طبق اعالم رادیو کاتالونیا، در حالی که بازیکنان تیم فوتبال بارسلونا پس از ۴ روز تعطیالت به مناسبت سال 
نو میالدی، از روز یکشنبه به تمرینات بازگشته اند، اما با اجازه رونالد کومان، لیونل مسی همچنان در روزاریو 
آرژانتین محل تولدش حضور دارد و روز جمعه به اسپانیا باز خواهد گشت.به این ترتیب، مسی دیدار بارسلونا 
مقابل ایبار را از دست خواهد داد. طبق برنامه، کاتاالن ها پس از برگزاری دیدار مقابل ایبار، دو روز تعطیل خواهند 
بود و از اول ژانویه بار دیگر به تمرینات باز خواهند گشت.کومان در شرایطی به مسی این اجازه را داده که پیش 

از این به شکل قاطعانه تری با این ستاره رفتار کرده بود و حتی برای او خط و نشان هایی هم کشیده بود.

مجوز حضور تماشاگران برای دو تیم لیگ برتری
با شیوع مجدد ویروس کرونا در انگلیس، قرنطینه در شهرهای بریتانیا انجام شده و حضور تماشاگران در 
لیگ برتر انگلیس هم با محدودیت هایی روبه رو شده است.با مجوز دولت انگلیس و اعالم اتحادیه فوتبال، 
تنها تیم های لیورپول و اورتون مجوز حضور تماشــاگران را دریافت کردند. این دو تیم اجازه حضور 2 هزار 
تماشاگر در ورزشگاه های آنفیلد و گودیسون پارک را خواهند داشت.به غیر از بندر لیورپول، وضعیت دیگر 

شهرهای انگلیس قرمز شده و فعال تماشاگران نمی توانند بازی تیم های محبوب شان را نزدیک ببینند.

زشفوتبال جهان ور

9 بازیکن از استان اصفهان در تیم های ملی هندبال ساحلی کشور
۹ بازیکن از استان اصفهان در اردوی تیم های ملی هندبال ساحلی نوجوانان و بزرگساالن کشور حضور دارند. پنجمین اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان 
کشور جهت اعزام به مسابقات آسیایی بانکوک ،از تاریخ سوم دی ماه 13۹۹ در شهر کرمان آغاز شد و روز هشتم دی ماه به پایان  رسید. در این اردو شش بازیکن از 
استان اصفهان به نام های نیماشمس، حامدشمس و محمد محمدی )شهرستان فالورجان(، مصطفی انتشاری )شهرستان نجف آباد(، علی سعیدی )شهرستان 
خمینی شهر( و علی رییسی )شهرستان اصفهان( حضور داشتند. گفتنی است؛ مهدی قشقایی راد و سید حسن افتخاری از اصفهان نیز به عنوان سرمربی و مدیر 
فنی در کنار تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان کشور انجام وظیفه کردند.همچنین اولین اردوی تیم ملی هندبال ساحلی بزرگساالن کشور جهت اعزام به ششمین 
دوره مسابقات آسیایی چین نیز از تاریخ سوم دی ماه 13۹۹ در شهر کرمان آغاز شد و روز هشتم دی ماه به پایان رسید، در این اردو سه بازیکن از استان اصفهان 
به نام های امیرحسین ایوبی پور )شهرستان نجف آباد(، مهدی رزاق پور )شهرستان شاهین شهر( و پارسا دهقان)شهرستان اصفهان( حضور داشتند. گفتنی 

است؛ سید حسن افتخاری از اصفهان نیز به عنوان سرمربی در کنار تیم ملی هندبال ساحلی کشور انجام وظیفه کرد.

رضا عسگری که هم اکنون سرپرست تیم شهرداری 
قزوین در لیگ برتر به حســاب می آیــد و در کنار 
مســعود آرمات در این تیم حضور دارد، قرار است 
به عنوان سرپرســت تیم نوجوانان در رقابت های 
بین المللی ســال 2۰21 فعالیت کند.  روز یکشنبه 
یکی از رسانه ها او را به عنوان رییس اتحادیه صنف 
چلوکبابی و تاالرهای پذیرایی قزوین معرفی کرده 
بود! همین ســمت کافی بود تا موضــوع انتخاب 
سرپرســت تیم نوجوانان به یک سوژه حاشیه ای 
تبدیل شــود.برای پیگیری ماجرا بــا میالد تقوی، 
دبیر فدراســیون والیبال تماس گرفتیــم که او در 
این باره به »ورزش سه« گفت: سرپرست یک تیم 
باید ســابقه ورزشی داشته باشــد و نیاز نیست که 

حتما یک فرد والیبالی باشــد. ما از سرپرست کار 
فنی نمی خواهیم. عســگری هم 17 سال سابقه 
ورزشی دارد، اما متاسفانه خبر انتخاب او خیلی بد 
مطرح شــد. او رییس و دبیر فوتسال قزوین بوده 
و سرپرست تیم های لیگ یکی و لیگ دویی را در 
رشــته فوتبال برعهده داشته اســت. دو سالی هم 
هست که سرپرستی تیم شــهرداری قزوین را در 
لیگ دسته اول و حاال لیگ برتر برعهده دارد. حاال 
اینکه پدر او یکی از رستوران دارهای معروف قزوین 
است، چه اشکالی دارد؟ وی افزود: متاسفانه این 
خبر طوری مطرح شــد که با آبروی یک فرد بازی 
کردند. کاری کردند که عســگری خیلی زود از کار 
در والیبال دلســرد شــود و بگوید به همان فوتبال 

برگردم، بهتر اســت. همین االن کــه صحبت می 
کنیم، او در حال برنامه ریــزی برای برپایی هر چه 
بهتر اردوی تیم ملی نوجوانان است و قول داده که 
امکانات خوبی را هم در اختیــار این تیم قرار دهد. 
تقوی در پایان گفت: طوری سمت عسگری را مطرح 
کردند و خبر انتخاب سرپرست تیم نوجوانان درج 
شد که مردم فکر کردند ما در رستوران نشسته بودیم 
و چلوکباب می خوردیم و آنجا سرپرست تیم ملی 

را انتخاب کردیم!

واکنش دبیر فدراسیون والیبال به شائبه های یک انتخاب؛

رییس صنف چلوکبابی چگونه سرپرست تیم ملی شد؟

وز عکس ر

ملی پوشان کشتی 
ایران در نقش کماندو

تمرینات سرعتی و قدرتی کشتی گیران 
در خانه کشــتی صحنه های جالبی را 
رقم زده که شــاید تا به حال کمتر از آن 
ها به ثبت رسیده است. پوشیدن لباس 
یکدست آن هم با رنگ مشکی و عکس 
هایی که از تمرینات جالب کشتی گیران 
منتشر شــده، آن ها را در نقش کماندو 

نشان می دهد.

نیمچه آرامش استقالل را هم به باد دادی!
 استقالل امسال یکی از پرحاشیه ترین فصولش را پشت سر می گذارد. مسئله کادر پزشکی، فایل 
تصویری محمود فکری، درگیری با دیاباته، دعوای مظاهری و حســینی و ... ادامه داد. بعد در 
چنین شــرایطی علیرضا منصوریان به عنوان فرزند خودخوانده مکتب استقالل به تلویزیون آمد 
و همان نیمچه آرامش موجود را هم به هم زد. استاد مثال تحت عنوان حمایت از محمود فکری، 
خیلی علنی به پرویز مظلومی و صمد مرفاوی توصیه کرد زیر پای سرمربی را خالی نکنند و به فکر 
کودتا علیه او نباشند. این مسئله باعث شد مرفاوی نخستین مصاحبه انتقادی عمرش را انجام 
بدهد. انصافا اینطور عصبانی کردن صمد، کاری نبود که از دســت دیگران بر بیاید. مرسی علیرضا 

منصوریان؛ با دوستی مثل تو، چه نیازی به دشمن هست؟

کنایه »فکری« به سه مربی معروف لیگ برتر!
ســرمربی اســتقالل در مصاحبه خود به بعضی از همکارانش کنایه زد.محمــود فکری گاهی در 
مصاحبه هایش حرف هایی می زند که به رســانه ها خوراک می دهد. او بعد از تمرین اســتقالل 
هم جمالتی گفت که برای همه عالمت سوالی را به وجود آورد. فکری گفت: »من نه پوکر بازم، نه 
شرط بندم، نه جادوگر دارم و نه داللم.« بعد از گفت و گوی سرمربی استقالل خبرنگاران از یکدیگر 
سوال می کردند منظور او چه کسی بوده است؟ فکری در واقع به سه مربی معروف لیگ برتر با این 
جمالت کنایه زد. او از گوشــه و کنار درباره بعضی مربیان چیزهایی شنیده که اینگونه در مصاحبه  
خود به کنایه آن را بیان کرده اســت. منظور او از پوکر باز به یکی از مربیان لیگ برتر بازمی گردد که 

فکری شنیده با دوستانش پوکر بازی می کند و در این بازی کم هم نباخته است!

انگیزه باالی »شجاعی« پس از حمایت ویژه »زنوزی«
مسعود شجاعی ماموریت دارد تا توانایی خود به عنوان یک مربی را به طرفداران فوتبال در ایران 
اثبات کند.حمایت ویژه محمدرضا زنوزی از مسعود شجاعی به عنوان مسئول فنی این تیم، نشان 
داد که او تنها گزینه مالک تراکتور برای آینده باشگاه تراکتور است. او نمایش تیم شجاعی را بهتر 
از تیم تونی اولیویرا خواند و این برای کســانی که اتفاقات باشگاه تراکتور را دنبال می کنند، معنی 
خاص و جالبی دارد چرا که ســرمربی پرتغالی به عنوان بهترین و محبوب ترین مربی تمام دوره 
ها در این تیم تبریزی محسوب می شود.با این حساب، اگرچه شجاعی هنوز پاسخ رسمی خود را 
به محمدرضا زنوزی نداده؛ اما انگیزه ویژه ای دارد تا با تداوم روند کنونی، توانایی هایش را عالوه 
بر مالک تراکتور، به هواداران فوتبال در ایران نیز نشــان دهد. کسانی که با چند تصمیم عجیب و 

غریب مدیران فوتبال، نسبت به مربیان جوان ناامید و شاید بدبین شده اند.
تراکتور با شهرخودرو بازی خواهد کرد و در صورت پیروزی با کسب 1۵ امتیاز از ۹ بازی، احتماال به 
جمع چهار تیم باالی جدول خواهد رسید. سپس دو بازی سرنوشت ساز با استقالل و پرسپولیس 
در راه خواهند بود که خروج از این چند بازی با موفقیت، جایگاه شجاعی را در تیم تراکتور تثبیت 

می کند.

جانشین »مهدی ترابی« مشخص شد
روزنامه الشرق قطر از تمایل یوسف المســاکنی، مهاجم تونسی باشگاه الدحیل به منظور حضور 
در تیم فوتبال العربی و خروج مهدی ترابی از فهرســت العربی خبر داده اســت.در ادامه گزارش 
الشــرق آمده اســت: العربی از دو ماه پیش به دنبال جذب مهاجم تونسی بوده و گفته می شود 
با توجه به موافقــت ابتدایی این بازیکــن مهاجم الدحیل بــه العربی می پیوندد تا جانشــین 
 مهدی ترابی شــود، بازیکن ایرانی که گفته می شــود به زودی در فهرســت مازاد این باشــگاه 

قرار می گیرد.

خبر روز

چراغ سبز »مسلمان« به 
پرسپولیس

هافبک سابق پرسپولیس گفت: بحثی درباره 
پرسپولیس ندارم و به تازگی به سایپا پیوستم. 
تالشــم این اســت بهترین عملکرد را داشته 
باشــم و ایــن دوری را جبران کنم.محســن 
مسلمان که در قیاس با این چند سال گذشته 
در ســایپا عملکرد بهتری از خود نشــان داده 
است درباره جدایی بشار رسن و شایعاتی که 
درباره بازگشــت احتمالی اش به پرسپولیس 
شده می گوید: »من ســایپا را انتخاب کردم. 
از این انتخاب در شــرایط فعلــی کامال راضی 
هستم. مجموعه ای فوق العاده که در سکوت و 
بدون جنجال و حاشیه در تالش برای موفقیت 
است. آقای صادقی نیز مربی خوبی است که 
اعتماد ویــژه ای به جوانان دارد و در راســتای 
پشتوانه سازی برای این باشگاه و فوتبال ایران 
تالش می کند و قطعا هم ایشان و هم باشگاه 
ســایپا در آینده حرف های زیادی برای گفتن 
خواهند داشت.« مسلمان که پیش از این دو 
بار در زمان علی دایی و برانکو به پرســپولیس 
پیوســته بود توضیح داد: »همانطور که گفتم 
بحثی درباره پرســپولیس ندارم و به تازگی به 
سایپا پیوستم. تالشــم این است که بهترین 
عملکرد را داشته باشــم و این دوری را جبران 
کنم؛ اما مسلما پرســپولیس همیشه جایگاه 
ویژه ای در قلبم خواهد داشت و همه می دانند 
که من از این تیم جدا نشدم بلکه اتفاقاتی دیگر 
افتاد.«این هم حرف آخر محسن مسلمان در 
این مصاحبه: »چه کسی دوست ندارد عضوی 
از پرسپولیس باشد؟ می خواهم دوباره خیلی 
چیزها را ثابت کنم و اینکه می گویید برای خودم 
شانس حضور در تیم ملی قائل هستم، چرا که 
نه. من سابقه حضور در تمامی رده های ملی را 
داشته ام و االن در 28 سالگی چرا باید خودم را 

دور از تیم ملی بدانم؟«

مستطیل سبز

تیم های ماشین سازی و سپاهان در تاریخ لیگ برتر ۶ بار 
برابر یکدیگر قرار گرفته اند که سپاهان ۳ بار و ماشین سازی 
یک بار به پیروزی رسیده ، ضمن اینکه دو دیدار نیز با نتیجه 

تساوی به پایان رسیده است
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رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان: 

 طرح »شهروند دیپلمات« مثال خوبی از مدیریت 
واحد شهری است

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح »شهروند دیپلمات« بعد از 
رایزنی گسترده با همه دستگاه ها و واحدها اطالع رســانی و اجرایی شد و می توان این اقدام را 
مثال خوبی از مدیریت واحد شــهری در اجرای یک پروژه بسیار مهم دانست.کوروش خسروی 
با اشاره به طرح »شــهروند دیپلمات« که از سوی شــهرداری اصفهان با هدف تقویت تعامالت و 
ارتباطات اصفهان با شهرهای خواهرخوانده با همکاری شــهروندان کنشگر و فعال در این زمینه، 
اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: هر گاه ما از توان بخش خصوصی استفاده کرده ایم موفق بودیم؛ 
در مدیریت شهری و کالن کشور نمونه ای وجود ندارد که از توان بخش خصوصی استفاده شده و 

نتیجه رضایت بخش نباشد.    
وی ادامه داد: هم اکنون نیز شــهروندان زیادی در شــهر در حال تعامل با شهرهای دیگر جهان و 
معرفی شهر اصفهان به جهان هستند؛ اما تاکنون به »شهروند دیپلمات« نامیده نشده اند و یقین 
دارم شناسایی شهروند دیپلمات ها در شهر اصفهان کمک بســیاری به توسعه روابط بین الملل 

شهر و بهره برداری ویژه خواهد کرد.
رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شــهر اصفهان در مورد ارزیابی از توان کنشگران و 
کارشناســان شــهر اصفهان برای مشــارکت در این طرح نیز تصریح کرد: در مــورد توان مردم و 
کارشناسان شــهر اصفهان هیچ تردیدی وجود ندارد. این افراد هم اکنون نیز نماینده های خوبی 
برای اصفهان هستند و توسعه روابط اصفهان با سایر شهرهای دنیا را سبب ساز شده اند. خسروی 
با اشــاره به لزوم توجه مدیریت شــهری برای برآورده ساختن خواســته ها و نیازهای شهروند 
دیپلمات ها در راستای نمایندگی شــهر اصفهان اظهار کرد: یقینا تیم ما نیز نیاز به ورزیدگی دارد 
و مدیریت شــهری باید در حمایت و تعامل با شــهروند دیپلمات ها کارآزموده و ورزیده شود تا 
بتواند تعامل خوبی با شهروندان و کنشگران بین المللی برقرار کند.  وی افزود: در طرح »شهروند 
دیپلمات« با مدیریت مطلوبی که اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری داشته است، به 
خوبی توانسته همکاری دستگاه های ذی نفع در حوزه های روابط خارجه، دستگاه های امنیتی، 
دانشگاهی و تجاری را جلب کند.  رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه 
کرد: این طرح بعد از رایزنی گســترده با همه دســتگاه ها و واحدها اطالع رسانی و اجرایی شد 
و می توان این اقدام را مثال خوبی از مدیریت واحد شــهری در اجرای یک پروژه بســیار مهم و 

حیاتی دانست.

اجرای 10 میلیارد ریال پروژه ورزشی در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال پروژه ورزشی در این منطقه 
با هدف افزایش سرانه ورزشی شهروندان در حال اجراست.حمید شهبازی با اشاره به پروژه های 
ورزشی این منطقه در سال جاری، اظهار کرد: ســاماندهی و بازسازی ورزشگاه گل نرگس با مبلغ 
۲.۵ میلیارد ریال از جملــه پروژه های این منطقه اســت.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از 
ساماندهی مجموعه ورزشی روباز بوستان های انقالب، شهید ملکوتی و هفتون با صرف هزینه ای 
بالغ بر ۲.۷ میلیارد ریال خبر داد و افزود: حفاظ ابری ورزشــگاه زیتون، توانا و اســتاد همایی با 
مبلغ ۱۰۲ میلیارد ریال نصب شده است.وی تصریح کرد: مجموعه سالن رزمی ورزشگاه سالمت 
و فرهنگسرای استاد همایی با یک میلیارد ریال هزینه ساماندهی شده و فضای اداری ورزشگاه 
زیتون با صرف یک میلیارد ریال تجهیز شــده اســت. رنگ آمیزی و نصب تابلو ورزشــگاه های 
زیتون، توانا و گل نرگس ۱۰۰ میلیون ریال و ساماندهی ایستگاه ورزش صبحگاهی بوستان های 
 پروین، شــمس، شــهید ملکوتی، مغرور با هزینه ۷۰۰ میلیــون ریالی از دیگــر پروژه های این

 منطقه است.

 در بیست و دومین برنامه از سری برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« صورت گرفت؛

۶۹۳ میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۴ آغاز و بهره  برداری شد 

در ادامه اجرای برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« پروژه  های ورزشی، 
عمرانی و خدماتی منطقه ۱۴ با حضور شــهردار اصفهان، رییس شورای 
اسالمی شهر و اعضای شورای شهر اصفهان افتتاح و آغاز شد. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، یکی از پروژه  های آماده بهره 
 برداری این منطقه، ورزشگاه سهراب به مساحت یک هزار و ۴۰۰ مترمربع 
اســت که ۹۵۰ متر مربع آن شامل ســاختمان اداری و سالن ورزشی و 
رزمی است؛ انجام عملیات اجرایی احداث ورزشگاه سهراب که مطابق با 
اســتانداردهای روز آماده بهره  برداری شده، ۶۰ میلیارد ریال و آزادسازی 
آن ۲۰ میلیارد ریال هزینه در برداشته است. ایجاد ورزشگاهی با امکانات 
جدید در منطقه کمتربرخوردار زینبیه، از مطالبات شهروندان این منطقه 
و از نیازهایی بود که افزایش سرانه فضاهای ورزشــی و امکان گذراندن 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و همچنین افزایش نشــاط اجتماعی 
را به دنبال دارد. ساماندهی مادی بهار با صرف مبلغ شش میلیارد ریال، 
ساماندهی پارک گلبرگ با مبلغ ســه میلیارد ریال، ساماندهی پیاده  رو 
خیابان برازنده با مبلغ ســه میلیارد ریال از دیگر پروژه  های بهره برداری 
شده این منطقه است. همچنین ســاماندهی کانال آب خیابان بعثت با 
اعتبار دو میلیارد ریال، زیرسازی و آســفالت در سطح منطقه با مبلغ ۱۵ 
میلیارد ریال و ساماندهی میدان عاشق اصفهانی با مبلغ ۱۴ میلیارد ریال 
نیز انجام شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.  همچنین کلنگ احداث 

خیابان ۳۶ متری ســودان به زمین زده شد؛ برای انجام عملیات اجرایی 
این خیابان ۱۵۰ میلیارد ریال و برای آزادسازی آن مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده که احداث آن تاثیر زیادی در تسهیل و ایمنی تردد 

شهروندان این منطقه دارد. 

منطقه 14 کانون تحوالت عمرانی   
قدرت ا... نوروزی در حاشــیه این برنامه، اظهار کرد: در ادامه برنامه های 
»هر یکشــنبه یک افتتاح« با حضور در منطقه ۱۴ پــروژه هایی که کلنگ 
برخی از آنها دو سال گذشته زده شده بود را افتتاح کردیم.   وی با بیان اینکه 
یکی از پروژه هایی که کمتر از دوسال از زمان شروع به کار مورد بهره برداری 
قرار گرفت، پروژه ورزشگاه سهراب اســت، تصریح کرد: این ورزشگاه با 
کاربری ورزشــی چند منظوره در کمتر از ۲۰ ماه افتتاح شــد و در اختیار 
مردم قرار گرفت. بهره برداری از این ورزشــگاه یک کار بسیار ارزشمند در 
منطقه ای نیازمند با توجه به اصل رعایت عدالت فضایی اســت.  شهردار 
اصفهان ادامــه داد: همچنین کلنگ یک خیابــان ۳۶ متری به طول دو 
کیلومتر در سودان به زمین زده شد. وی اضافه کرد: طی یک سال گذشته 
چندین پیاده راه، مادی و میدان در منطقه ۱۴ ساماندهی و سطح کوچه 
ها و خیابان های این منطقه آسفالت شده که به بهره برداری می رسند. 
امیدواریم اجرای این پروژه ها بتواند در خدمت مردم منطقه بوده و توازن 

توسعه را در شهر اصفهان ایجاد کند.  نوروزی با بیان اینکه منطقه ۱۴ کانون 
تحوالت عمرانی شده است، افزود: محله دارک در زیرزمین در حال پیوند 
خوردن به کهندژ از طریق مترو است، بخشی از رینگ چهارم و پل آفتاب در 
منطقه ۱۴ واقع شده و بلوار فرزانگان مسیرها را برای رفت و آمد  خودروها 
روان می کند.  وی از ورزشگاه آماده افتتاح دیگری در منطقه ۱۴ تا یک ماه 
آینده خبر داد و گفت: در این دوره مدیریت شهری، هماهنگی و همراهی 
بین شورای شهر و شــهرداری و همت واالی مدیران مناطق، کارشناسان 
و مهندسان شــهرداری اتفاقات خوبی را رقم زده است. شهردار اصفهان 
تاکید کرد: سیاست شهرداری در بودجه بندی بر عدالت فضایی و کمک به 
مناطق کمتر برخوردار بوده است، منطقه ۱۴ در گذشته وضعیت متفاوتی 
نسبت به امروز داشته و امروز توجه بسیار زیادی به این منطقه می شود.  
وی بیان داشــت: در این دوره مدیریت شهری به مســاجد، کانون های 
فرهنگی و اماکن ورزشــی و جاهایی که می تواند آسیب های اجتماعی 
را کاهش دهد کمک های خوبی شده اســت و در ادامه هم در دستور کار 
قرار دارد.  نوروزی تصریح کرد: امیدوارم این همکاری ها و تعامل اهالی 
منطقه ۱۴ افزایش یابد تا در نتیجه این همکاری ها شــاهد بهبود کیفیت 

زندگی مردم باشیم.

کاهش آسیب های اجتماعی با پند و اندرز امکان پذیر نیست 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه این برنامه گفت: سالیان 
بسیاری است که شاهد محرومیت های منطقه ۱۴ هستم و در هر اتفاقی 
که مانند امروز قرار باشد برای این منطقه رخ دهد با اشتیاق فراوان حضور 
پیدا می کنم، امیدوارم این قبیل خدمات مسیر خوبی را برای همه مردم 
منطقه رقم بزند. علیرضا نصر با بیان اینکه در منطقه ۱۴ شاهد بهره برداری 
و کلنگ زنی چند پروژه هستیم، تصریح کرد: ورزشگاه سهراب در منطقه 
۱۴ توسط بخش خصوصی احداث شده است، با توجه به تقاضاهای بسیار 
زیاد و کمبود منابع ناگزیر هســتیم که به سمت بخش خصوصی حرکت 
کنیم. دست بخش خصوصی را می فشاریم تا با همت این عزیزان بتوانیم 
اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. وی اضافه کرد: امیدوارم شــرایط به گونه ای 
رقم بخورد تا هر سرمایه گذاری بهره کافی را از سرمایه گذاری خود ببرد تا 
اشتیاق بیشتری برای کار در مناطق محروم پیدا کند. مدیریت شهری نیز 
باید شــرایط را برای بخش خصوصی فراهم کند تا شاهد اتفاقات خوب 
در شهر باشیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: امروز اگر 
نگران آسیب های اجتماعی در مناطق نیمه برخوردار و محروم هستیم با 
پند و اندرز نمی توانیم این آسیب ها را از بین ببریم؛ الزم است تسهیالت و 
امکانات در این مناطق فراهم شود تا با استفاده از این امکانات جوانان و 

نوجوانان رشد کرده و در مسیر صحیح زندگی قرار بگیرند.

با مسئولان

استاندار اصفهان: 

مکتب حاج قاسم برای جوانان به زبان خودشان بازگو شود
استاندار اصفهان در حاشیه نشست بررسی برنامه های ستاد دهه فجر و دهه بصیرت استان افزود: 
تولید محتوا در باره حاج قاسم سلیمانی باید متناســب با مخاطب باشد لذا مخاطب شناسایی در 
این زمینه ضروری است.عباس رضایی 
ادامه داد: هرچه از زمان شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی بیشــتر می گذرد 
ویژگی های این شــهید بیشتر مشخص  
می شــود و خلوص او نزد آحاد مختلف 
جامعه تجلی پیدا می کند.رضایی گفت: 
شهادت سردار سلیمانی از یک سو برای 
جامعه غبطه آور اســت که چــرا فرصت 
استفاده بیشــتر از او را ندارد؛ اما از سوی 
دیگر برای خود او سعادت ابدی به همراه 
آورد زیرا او مردی بود که لیاقت چنین مردن خدایی را داشت.استاندار اصفهان با اشاره به رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب تصریح کرد: در برنامه ها و شعارها باید هم و غم همگان مبتنی بر دوری از مسائل 
حاشــیه ای و تکیه بر وحدت باشد زیرا دشــمن تالش می کند تا از کاه، کوه بسازد.وی، دلیل اصلی 
مشــکالت امروز جامعه را تحریم های ناجوانمردانه استکبار و بخشــی را هم ناشی از شیوع شیوع 
ویروس کرونا دانست و تصریح کرد: بر همین اساس از یک سو  باید ظلم و ستم استکبار برای مردم 

تشریح و از سوی دیگر در برنامه ها و فعالیت ها، روح امید به جامعه تزریق شود.
رضایی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی اظهار داشت: فرصت فضای مجازی 
ظرفیتی است که باید در کلیه برنامه ها از آن به شکل احسن اســتفاده شود.وی، توجه به وضعیت 
معیشتی مردم را از دیگر اولویت ها در برنامه های ستاد دهه بصیرت عنوان کرد و افزود: نقطه حرکت 
جامعه  در این ایام سوق یافتن فعالیت ها به ســمت کمک های مومنانه است زیرا باید توجه داشته 
باشیم که رفع مشکالت معیشتی در درجه اول اهمیت قرار دارد.استاندار اصفهان با اشاره به خواست 
و تالش حاج قاسم سلیمانی در برآورده کردن نیاز مردم و رفع مشــکالت همگانی اضافه کرد:  اگر 
هم و غم ما کمک های مومنانه باشد هم موجبات شادی دل مومنان و هم موجب شادی روح پاک 
حاج قاسم سلیمانی شده ایم.رضایی تصریح کرد: در این ایام باید با استفاده از تجارب دستگاه های 
مختلف و استان های دیگر از کلیه ظرفیت های موجود به نحو احسن استفاده شود و همانطوری که 
از اصفهان انتظار می رود خالقیت و میدان داری خود را در این ایام به منصه ظهور برساند.اســتاندار 
اصفهان به پیشینه همراهی و رفاقت صمیمانه حاج احمد کاظمی و حاج قاسم سلیمانی نیز اشاره 
کرد و گفت: این از ویژگی هایی بارزی است که در این ایام با سالگرد شهادت این ۲ شهید مناسبت 
دارد و الزم است بر آن نیز تاکید شود.وی تصریح کرد: امسال برنامه های بسیار مناسبی برای سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی توسط دستگاه های مختلف با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
برنامه ریزی شده است.رضایی به بسیج ظرفیت ها در این زمینه اشــاره کرد و گفت: عالوه بر تولید 
محتواهای مناسب، ظرفیت های رسانه ای از جمله فضای شبکه دانش آموزش شاد به این موضوع 
اختصاص پیدا کرده است.وی اضافه کرد: فرمانداری ها، ظرفیت فرهنگی شهرداری ها، دفاتر سازمان 
تبلیغات، ظرفیت های سپاه و بســیج و تبلیغات دینی در ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا)س( 
بسیج شده اند تا برنامه های شایسته ای در این ایام برگزار شود.استاندار اصفهان تصریح کرد: در این 
ایام برنامه های متعددی از جمله جمع آوری و توزیع کمک هــای مومنانه، آزادی ۱۱۰ زندانی جرائم 
مالی غیرعمد، مسابقات فرهنگی، تولید و توزیع محصوالت رســانه ای در قالب صوتی، تصویری و 
متنی، رونمایی از تندیس حاج قاسم سلیمانی در یکی از مسابقات فوتبال، حرکت دوچرخه سواران 
از اصفهان به سمت مرقد شهید سلیمانی برگزار خواهد شد.امســال ۹ تا ۱۹ دی ماه به عنوان »دهه 

بصیرت و میثاق« با والیت نام گذاری شده است.

خبر روزدیدگاه

مدیرعامل سازمان عمران 
شهرداری خبر داد:

 اجرای همزمان بیش از
  23 پروژه بزرگ عمرانی 

در شهر اصفهان
مدیرعامــل ســازمان عمران شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: ســازمان عمران بازوی 
توانمند شــهرداری در اجرای پروژه هاست 
که وظیفه اجرای پروژه های بزرگ را بر عهده 
دارد و به رغم وجود تمام مشــکالت ناشی 
از تورم، گرانی و شــرایط ســخت کرونایی 
توانســته اجرای پروژه های بزرگ شهری را 
با قوت پیش ببرد.وی با بیان اینکه اجرای 
پروژه های خیابان سازی، بخشی از اجرای 
آســفالت معابر اصلی، آســفالت تراشی و 
روکش معابر فرعی بر عهده این ســازمان 
اســت، تصریح کرد: وظیفه تولید و تامین 
مصالح برای اجرای پروژه ها نیز در دســتور 
کار سازمان عمران شهرداری است و مجتمع 
تولیدی صفه این وظیفه خطیــر را بر عهده 
دارد و در این مجتمع نزدیک به یک میلیون 
تن مصالح تولید می شود.مجید طرفه تابان 
با بیــان اینکه در حــال حاضر تولیــد انواع 
نیوجرســی و قبور پیش ساخته توسط این 
سازمان و با همکاری سازمان آرامستان های 
شهرداری در حال انجام است، گفت: تا یک 
ماه آینده خط تولید موزائیک فرش با کیفیت 
عالی به بهره برداری می رســد.طرفه تابان 
با اشــاره به میزان بودجه ســازمان عمران 
شهرداری، اظهار کرد: بودجه سال جاری این 
سازمان ۲۰۳ میلیارد تومان است که نسبت 
به سال گذشــته ۶۰ درصد رشد یافته است.

وی خاطرنشــان کرد: بــا حمایت مدیریت 
شهری تاکنون ۱۶۹ میلیارد تومان از بودجه 
امســال جذب و ۸۸ درصــد از برنامه های 
پیش بینــی شــده اجرایی شــده اســت.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
با اشاره به فعال بودن ۳۸۳ میلیارد تومان 
پروژه در قالب ۲۳ پروژه بزرگ و کوچک در 
شهر، تصریح کرد: عالوه بر این پروژه ها، ۵۰ 
میلیارد تومان پروژه آســفالت نیز در حال 

اجرا و تکمیل است.

خسارت دو میلیاردی به شهرداری اصفهان در پی کاهش روشنایی پارک ها
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: به دلیل کاهش روشنایی پارک ها با توجه به شرایط کرونایی، خسارات زیادی به تاسیسات شهرداری در شش ماه گذشته 
وارد شده است.حسین امیری  اظهار کرد: شهرداری برای بهبود مصرف انرژی در پارک های شهر آمادگی کامل دارد و از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.وی ادامه داد: 
در پارک جوان مصرف برق با اصالح سیستم ها به حداقل رسیده است؛ البته هوشمندسازی سیستم انتقال پساب و چاه های آب شهر در حال انجام بوده و تاکنون ۲۱ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.امیری با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ انشعاب پارک ها هوشمند نصب شده است، گفت: سیستم انتقال آب پساب از فیزادان به 
صورت هوشمند نصب شده و به کاهش بار مصرف انرژی کمک خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: به زودی تمام کنتورهای قدیمی غرفه داران میدان میوه و تره بار هوشمند 
می شود که این اقدام با انتخاب پیمانکار به زودی انجام خواهد شد.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به میزان مصرف برق در مناطق ۱۵ گانه شهر، افزود: 
میزان مصرف برق در مناطق شهرداری مشخص شده و مناطقی که مصرف انرژی باالیی داشتند، اخطار دریافت کردند و میزان مصرف آنها هر ماه ارزیابی می شود.
وی گفت: در حال حاضر ۲۵۰ کیلووات ساعت انرژی خورشیدی توسط شهرداری تولید می شود که امیدواریم تا شش ماه آینده به ۷۵۰ کیلووات ساعت افزایش یابد.
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مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبرداد:

 جلوگیری از ساخت و سازهای خالف در محدوده ۶00 
هکتاری محمودآباد

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: بیش از هشت هزار شهروند ساکن در محله محمودآباد 
و امین آباد با مشکالت مختلفی از جمله تردد خودروهای سنگین و مسائل زیست محیطی ناشی از 
فعالیت کارگاه ها و کارخانجات شهرک صنعتی محمودآباد رو به رو هستند.علی باقری با بیان اینکه 
شهرک محمودآباد بر اساس مصوبه شورای انقالب در سال ۱۳۵۹ به مساحت ۴۵۰ هکتار مصوب 
شد، افزود: پس از آن در سال ۸۳ حدود ۱۵۰ هکتار به این محدوده اضافه شد و سال ۸۸ نیز پیرو 
سفرهای استانی دولت وقت درخواست توسعه ۲۷۰ هکتاری شهرک صنعتی محمود آباد مطرح 
و دستور مطالعه و توسعه برای این درخواست صادر شد، اما در سال ۹۰ بدون انجام فرآیند مطالعه، 
پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی صادر می شود که خوشبختانه با تالش مدیریت استان 
از اینگونه ساخت و سازها جلوگیری به عمل آمد و شــهرداری های اصفهان و شاهین شهر موظف 
شدند غیر از محدوده ۶۰۰ هکتاری شهرک، اجازه هیچ گونه ســاخت و سازی صورت نگیرد.مدیر 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه جلوگیری از ســاخت و سازهای خالف و غیر قانونی 
شهرک صنعتی محمودآباد مورد توجه نیروهای شهرداری است، تصریح کرد: در حال حاضر خدمات 
مختلف ورزشی، فرهنگی، خدماتی همچون کتابخانه، فرهنگسرا و پارک در محله محمودآباد وجود 
دارد و امکانات خوبی برای شهروندان ساکن این محله برقرار شــده است.وی ادامه داد: موضوع 
اصلی در این محدوده از شهر، تردد خودروهای سنگین به دلیل فعالیت کارخانجات شهرک صنعتی 

محمودآباد است؛ البته بخش زیادی از ترددها از اتوبان آزادگان انجام می شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶۵ درصدی خیابان مقداد دوم
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۶۵ درصدی عملیات عمرانی زیرسازی و روکش 
آسفالت ضلع غربی خیابان مقداد دوم »حد فاصل میدان سلمان تا میدان اندوان« خبر داد.مسعود 
قاسمی اظهار کرد: خیابان های شهر یکی از مکان هایی است که عموم مردم به آن دسترسی دارند و 
کیفیت داشتن آن نقش بسزایی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارد.وی افزود: خیابان ها از 
مهم ترین فضاهای عمومی شهری است که بستر فعالیت های انسانی و تعامالت اجتماعی را فراهم 
می کند، از این رو مدیریت شهری همواره کوشیده تا از تمامی امکانات در جهت احداث خیابان ها، 
مرمت و بازسازی مسیرهای عبور و مرور در راستای ایجاد و توسعه شهرها استفاده کند زیرا عالوه 
بر تامین رفاه حال مردم جامعه، زیباسازی شهر را به همراه دارد.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
ادامه داد: این منطقه همواره تمامی تالش و توان خود را جهت افزایش رفاه حال شهروندان به کار 
خواهد گرفت و اقداماتی که تاکنون در حوزه های مختلف از جمله پروژه های عمرانی و خیابان سازی 
شده، قابل تقدیر است، اما باید بدانیم که تا رسیدن به شــرایط ایده آل برای همشهریان اقدامات 
بیشتری نیاز اســت.وی با بیان اینکه پروژه آســفالت خیابان مقداد دوم به جهت بهبود وضعیت 
تردد شهروندان در این خیابان اجرا خواهد شد، افزود: این پروژه شامل اجرای عملیات هایی نظیر 
خاک برداری، بتن ریزی، زیرسازی و آسفالت، اجرای گارد ریل، نصب تابلو و عالئم ترافیکی است.

قاسمی اظهار کرد: خیابان مقداد دوم به طول سه هزار و ۵۶۰ متر و عرض ۸.۵ متر است که احداث 
آن هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال خواهد داشت.وی در خصوص این پروژه که با همکاری شرکت 
آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب استان اجرا می شود، خاطرنشان کرد: با مذاکرات شده با این 
شرکت ها و با توجه به اینکه در مسیر این پروژه دو خط لوله ۱۴۰۰ آب شرب اصفهان عبور می کند و در 
آینده نیز خط سوم آن عبور خواهد کرد، مقرر شد شهرداری تمام تدابیر الزم جهت تامین ایمنی این 
خطوط با توجه به حجم ترافیکی نسبتا سنگین در این مسیر را در نظر گرفته و زیرسازی و آسفالت 

آن را با توجه به شرایط خاص آن اجرا کند.

 شهردار اصفهان:

همه باید برای صیانت از میراث اصفهان بسیج شوند

شهردار اصفهان شــامگاه یکشــنبه با حضور در ویژه برنامه تلویزیونی 
یلدایی »هشت بهشت« اظهار کرد: دو سال پیش در شب یلدا، سنتی با 
عنوان شب زنده داران یلدا پایه گذاری شد که در آن مدیران شهرداری 
در مناطق مختلف، از ســاعت دو بامداد میزبان پاکبانان بودند تا شبی 
خاطره ساز برای آنها رقم بخورد.قدرت ا... نوروزی افزود: امسال شرایط 
برای برپایی مراسم شب یلدا همچون ســال های گذشته فراهم نبود 
به همین خاطر برنامه ای متفاوت ترتیب داده شــد که از ساعت یک و 
نیم بامداد در کوچه ها و خیابان هــا و در محل کار پاکبانان حضور یافته 
تا با آنها همدل شویم.شــهردار اصفهان تصریح کرد: معتقدیم مدیران 
شهری با حضور در جمع پاکبانان عالوه بر همدلی و گفت و گو می توانند 

از شرایط آن ها بهتر آگاه شوند.
وی با بیان اینکه همین گفت و گوها ســبب شده که در پرداخت حقوق 
پاکبانان تاخیر نداشته باشیم و شرایط رفاهی آنها نیز بهبود یابد، ادامه 
داد: به مدیران مناطق برای برگزاری این برنامه ها تاکید می کنیم زیرا 

باعث همدلی بیشتر خواهد شد.
نوروزی با اشــاره به حضور خود و برخی از اعضای شــورای شــهر در 
بیمارستان خورشید اصفهان به مناســبت روز پرستار افزود: پرستاران 

در خط مقدم نبرد مقابله با کرونا قرار دارند و امیدواریم به زودی شاهد 
ریشه کن شدن این ویروس باشیم.

وی با اشاره به قدردانی مدیریت شهری از خدمات پرستاران، اظهار کرد: 
سال گذشته به پرستاران قول داده بودیم که یکی از معابر شهری را به 
نام »پرستار« نام گذاری کنیم در این راستا در برنامه »هر یکشنبه، یک 
افتتاح« و به پاس خدمات آنها با تصویب و موافقت اعضای شورای شهر 
اصفهان، تقاطع خیابان های حکیم نظامی و شــریعتی به نام چهارراه 

پرستار نام گذاری شد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه هر هفته در برنامه »هر یکشــنبه، یک 
افتتاح« شــاهد چند افتتاح و کلنگ زنی خواهیم بود، گفت: امروز نیز 
در منطقه سه که میراث دار بافت تاریخی شــهر از زمان صفویه بوده و 
۵۰۰ هکتار بافت تاریخی و فرســوده را در خود جای داده است، شاهد 
تکمیل و بهره برداری از حمام شــاهزاده ها و دیگر پروژه های عمرانی و 

مرمتی بودیم.
وی با بیان اینکه اگر برای تملک و مرمت حمام شــاهزاده ها اهتمام 
نمی شــد، این حمام تبدیل به یک مخروبه شده بود، خاطرنشان کرد: 
عهد کردیم پاسدار واقعی بافت تاریخی شــهر باشیم به همین خاطر 

امروز و پس از صرف هزینه ای ســنگین برای حمام شاهزاده ها، این 
بنای تاریخی بهره برداری شد.نوروزی ادامه داد: وقتی سخن از تاریخی 
بودن شهر اصفهان می کنیم، یعنی باید شهروندان نیز برای صیانت از 

آن بسیج شوند.
وی ادامه داد: منطقه سه تاکنون برای حفظ میراث تاریخی شهر همت 
کرده و بنا به تاکیدی که داشــته ایم، در ساخت وسازها و صدور پروانه 
مراقبت کرده است تا شــاهد آسیبی به شهر نباشــیم.وی با اشاره به 
افتتاح پروژه های منطقه ســه به صورت غیرحضوری و بدون حضور 
مردم، اظهار کرد: برگزاری افتتاحیه با این شیوه، بخشی از آثار خاصی 
است که در کشــور به خاطر کرونا ایجاد شده اســت؛ امیدواریم مردم 
شریف اصفهان این اقدامات و افتتاحیه ها را از طریق فضای مجازی 

دنبال کنند تا در جریان اتفاقات شهر باشند.   
شــهردار اصفهان با قدردانی از همراهی اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان برای حساســیت نسبت به مســائل میراث فرهنگی در شهر 
اصفهان و تصویب لوایح و طرح هایی در این راستا اظهار کرد: با کمک 
این مصوبات است که شهرداری توانسته در این زمینه اقداماتی داشته 

باشند.

با مسئولان

گورستان ارامنه اصفهان، جاذبه تاریخی در دیار زاینده رود
گورستان ارامنه یکی از گورســتان های قدیمی اصفهان است که در جنوب شــهر و در دامنه کوه صفه قراردارد. به غیر از ارامنه اصفهان، مقبره بسیاری از خارجیانی 
که از زمان صفویه تا کنون در اصفهان زندگی می کرده اند در این گورستان قرار دارد.این گورســتان به دو بخش کاتولیک ها و پروتستان ها تقسیم می شود و در هر 
قسمت، سنگ قبرهای بزرگ با خط ارمنی وجود دارد. البته به دالیلی در زمان سلطنت شاه سلطان حسین، گوشه تمام سنگ قبرها را شکسته اند. شخصیت های 
تاریخی چون »یوهان نورتمبر« فرستاده انگلستان در دربار شــاه عباس اول و »یوهان رودلف اشتیندلر« ساعت ساز معروف دوره صفوی، و »ارنست هولتسر« 
در این گورستان دفن شــده اند. تعداد زیادی از آوارگان لهستانی که در بین ســال های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ میالدی در دوران بحران ناشی از جنگ جهانی دوم به ایران 
 آمدند و در اصفهان ساکن شدند پس از مرگ در گورستان ارامنه به خاک سپرده شدند. گورستان تاریخی ارامنه اصفهان در سال ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی کشور

 ثبت شده است.

رییس شورای شهر:

چشم طمع به حق الناس، خط قرمز مدیریت شهری است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اگر همه در رعایت قوانین و مقررات مقید باشند 
جلوی بروز فساد در شــهرداری گرفته می شــود، اظهار کرد: آنگاه که مردم نسبت به حق و حقوق 
خود آگاه باشند و بدانند برای انجام کارهای خود در شهرداری به هیچ عنوان نیاز به ایجاد رابطه با 

دیگران نیست، می توان به کاهش فساد در شهرداری امیدوار بود.
علیرضا نصراصفهانی افزود: از ســوی دیگر اگر قرار اســت در اجرای قوانین منعطف باشیم، باید 
در جهت کمک به مردم باشد و برای کسانی که خود به شهرداری مراجعه می کنند اتفاق بیفتد نه 
اینکه قوانین برای افراد مراجعه کننده هیچ گونه انعطافی نداشته باشد و همان درخواست با حضور 
واسطه ها و دالل ها پاسخ داده شود.رییس شورای اســالمی شهر اصفهان واسطه گری دالل ها را 
بزرگ ترین بیماری در یک مجموعه مدیریتی دانست و تصریح کرد: اگر برای شورای شهر وجود 
فسادی در شهرداری از طرف هر کسی در هر جایگاه و مسئولیتی آشــکار شود، یقینا در مقابله با 
آن کوتاهی نخواهیم کرد و خط قرمز مدیریت شهری اصفهان برخورد با افرادی است که بخواهند 

به حقوق مردم به عنوان حق الناس و حقوق شهرداری به عنوان بیت المال چشم طمع بدوزند.

مدیران در خصوص بروز فساد در شهرداری دلواپس باشند
وی افزود: هر اقدامی که منجر به رانت خواری، ویژه خواری و تنه زدن به قوانین و مقررات باشــد 
را فساد می دانیم و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که شــهرداری اصفهان انجام داده، روز به روز 
شاهد بهتر شدن وضعیت حاکم باشیم.نصراصفهانی تصریح کرد: اولین آسیبی که فساد به یک 
مجموعه وارد می کند، حتی اگر اندک باشــد یا افرادی اندک در آن سهیم باشند، آسیب رساندن 
به آبروی کسانی است که در آن مجموعه صادقانه، خالصانه و با پاکدستی ارائه خدمت می کنند.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: ویژگی فساد اینگونه است که اگر همه امورات 
شهر و شهرداری قانونی و بر اساس روال خود طی شــود، ولی کمترین درصد آن آغشته به فساد 
شود، همان درصد کم بیشتر از غالب اتفاقات خوشــایند شهر نمایان می شود چون مواردی که به 
صورت معمول انجام شده و فسادی از آن استشمام نمی شــود در اذهان مردم وظیفه مدیریت 
شهری اســت و در مقابل اگر اتفاق ناگواری رخ دهد، بازتاب گسترده ای خواهد داشت.وی ادامه 
داد: در درجه اول خود مدیران و کارکنان باید در خصوص بروز فســاد در شــهرداری دلواپســی 
 داشته و برای مقابله با آن راهکار داشته باشند تا کوچک ترین زمینه بروز فساد نیز در مجموعه ها 

فراهم نشود.

هوشمندسازی، زمینه را برای بروز فساد کمتر می کند
نصراصفهانــی اضافه کرد: در این راســتا باید افرادی که برای مســئولیت ها انتخاب می شــوند، 
پاکدست، متدین و خداترس بوده و سابقه مطلوبی داشته باشند؛ مراجع نظارتی نیز باید به جای 
اینکه دنبال مچ گیری باشــند، قبل از اینکه اتفاقی بیفتد اقدام به پیشــگیری از بروز فساد کنند.

وی با بیان اینکه هرچقدر فعالیت های شهرداری به ســمت هوشمندسازی پیش رفته و دخالت 
عوامل انسانی در آن کمتر باشد زمینه را برای بروز فساد کمتر می کند، خاطرنشان کرد: در شهرداری 
اصفهان تالش بسیاری شده تا در این مسیر گام برداشته شود و امیدواریم این رویه باز هم استمرار 

یابد و همه برای مجموعه مدیریت شهری آبروداری کنیم.
رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفــت: با ایــن ســازوکار وســعت خدماتــی که به 
مردم ارائــه می شــود و مجموعه های کثیــری کــه در ســالمت کار می کنند با آلوده شــدن به 
اندک خطایــی، اقدامات شــهرداری بــه بدبینی مردم نســبت بــه مجموعه شــهرداری ختم 
نخواهد شــد.وی اضافه کــرد: اعتماد مــردم بزرگ ترین ســرمایه مدیریت شــهری اســت 
 که بایــد روز به روز تقویت شــده و از هــر اقدامی کــه منجر به ســلب اعتماد مردم می شــود، 

پرهیز شود.

خبر ویژهدیدگاه

افزایش دستاوردهای 
پژوهشی شهرداری با 
تشکیل شورای پژوهش

مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان  اظهــار کــرد: در مجموعه 
شــهرداری یکی از ارکان مورد نیاز، فعال شدن 
شــورای پژوهــش بــرای تصمیم گیری های 
مشــارکتی و همفکــری در ارتباط بــا نیازهای 
پژوهشی شهرداری اســت.مرتضی نصوحی با 
اشاره به ساختار شــواری پژوهش شهرداری، 
افزود: این شــورا که به ریاست شهردار اصفهان 
شــکل گرفته اســت تا یک مــاه آینــده برای 
نخستین بار تشکیل جلسه خواهد داد که دستور 
جلســه آن تصویب موضوعات پژوهشی سال 
آینده شــهرداری خواهد بود تا شاهد افزایش 
دســتاوردهای پژوهشی شــهرداری باشیم.
مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در حوزه پژوهش 
همه ســاله ابتدا توســط مدیریت پژوهش با 
همکاری تیم های کارشناسی حوزه های مختلف 
نیازسنجی می شود، اما امسال با تشکیل شورای 
پژوهش می توان اطمینان خاطر بیشتری داشت 
که موضوعات در دســتور کار از دقت بیشتری 
برخوردار خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: پس از 
تصویب نیازهای پژوهشی، یکی از ماموریت های 
شورای پژوهش، پیش بینی و سیاست گذاری 
بودجه مورد نیاز پژوهش ها و تصمیم گیری در 
ارتباط با مالکیت معنوی پروژه های پژوهشــی 
اســت.نصوحی گفت: دیگر تالش این شــورا، 
پیگیــری و رایزنی برای کاربــردی کردن نتایج 
پروژه های پژوهشی در شهر و شهرداری است که 
امیدواریم با برگزاری جلسات این موضوع محقق 
شــود.وی با بیان اینکه هر پروژه پژوهشی یک 
بودجه مشــخص دارد، افزود: برای پروژه هایی 
که بودجه مورد نیاز آن از ۶۰ میلیون تومان بیشتر 
باشد، برای اطمینان خاطر از نتایج کاربردی آن، 
قبل از فراخوان برای انتخاب مشاور، از شورای 
شــهر مجوز مجدد دریافت می شــود و پس از 
صدور مجوز سیســتم، فراخوان ها در ســامانه 
my.isfahan.ir اطالع رسانی شده و برای اطالع 
رسانی با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی مکاتبه 

رسمی می شود.

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره ۲۵۳۲/ش مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد به جهت تامین منابع مالی اجرای 
پروژه مترو شاهین شهر به اصفهان تعداد ۲/ دو قطعه زمین مســکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس- طرح تفکیکی نیایش را به صورت 

نقد بفروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد امالک شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت سوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1065024

چاپ اول

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت اول(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپور آباد

شهرداری شاپور آباد

م الف:1065318

شهرداری شاپور آباد به استناد صورت جلسه شماره ۹۵ به شماره ۵/۲۳۰ مورخ 
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد دو پالک زمین با 
کاربری تجاری واقع در بلوار امام خمینی )ره( شهر شاپور آباد را از طریق مزایده 
عمومی به شرح زیر به فروش برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
جهت بازدید از محل و ارائه قیمت بر مبنای قیمت هر متر مربع در قالب پاکتهای 

پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده به شهرداری شاپورآباد مراجعه نمایند.
قیمت پایه طبق نظر کارشناس محترم دادگستری به شرح زیر تعیین گردید:

پالک شماره ۷/۲ به متراژ ۴۳/۵۷ متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 
۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )مبلغ سپرده ۹۸/۴۳۷/۵۰۰ ریال( 

پالک شماره ۱۰ به متراژ ۴۶/۶۳ متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 
۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )مبلغ سپرده ۱۰۴/۹۱۷/۵۰۰ ریال(

نکته: قیمت پالکهای مزبور با احتساب پروانه ساختمانی می باشد.
۱- برنده مزایده می بایست مبلغ کل زمین را به صورت نقدی به حساب شماره 
۰۱۱۰۶۹۱۰۹۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری 

تحویل نماید.
۲- متقاضیان می بایســت مبلغ ۵ درصد قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به 
صورت وجه نقد به حســاب شــماره ۰۱۰۷۶۷۷۵۵۸۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه 

دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه 
بانکی ارائه نمایند.

۳- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان 
وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپور 

آباد تسلیم و رسید اخذ نمایند.
۴- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند.

۵- پیشــنهادات رســیده راس ســاعت ۹ صبــح روز یکشــنبه مــورخ 
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضــور کلیه اعضای کمیســیون عالی معامالت شــهرداری 
شــاپور آباد کــه در محل شــهرداری تشــکیل می گــردد مورد بررســی قرار 
 خواهــد گرفــت. ضمنا شــرکت متقاضیــان در جلســه کمیســیون بالمانع

 می باشد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۷- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشد.
۹- به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 

سال گذشته به پرستاران قول داده بودیم که یکی از معابر 
شهری را به نام »پرستار« نام گذاری کنیم در این راستا در 
برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« و به پاس خدمات آنها 
با تصویب و موافقت اعضای شورای شهر اصفهان، تقاطع 
خیابان های حکیم نظامی و شریعتی به نام چهارراه 

پرستار نام گذاری شد
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مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبرداد:

 جلوگیری از ساخت و سازهای خالف در محدوده ۶00 
هکتاری محمودآباد

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: بیش از هشت هزار شهروند ساکن در محله محمودآباد 
و امین آباد با مشکالت مختلفی از جمله تردد خودروهای سنگین و مسائل زیست محیطی ناشی از 
فعالیت کارگاه ها و کارخانجات شهرک صنعتی محمودآباد رو به رو هستند.علی باقری با بیان اینکه 
شهرک محمودآباد بر اساس مصوبه شورای انقالب در سال ۱۳۵۹ به مساحت ۴۵۰ هکتار مصوب 
شد، افزود: پس از آن در سال ۸۳ حدود ۱۵۰ هکتار به این محدوده اضافه شد و سال ۸۸ نیز پیرو 
سفرهای استانی دولت وقت درخواست توسعه ۲۷۰ هکتاری شهرک صنعتی محمود آباد مطرح 
و دستور مطالعه و توسعه برای این درخواست صادر شد، اما در سال ۹۰ بدون انجام فرآیند مطالعه، 
پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی صادر می شود که خوشبختانه با تالش مدیریت استان 
از اینگونه ساخت و سازها جلوگیری به عمل آمد و شــهرداری های اصفهان و شاهین شهر موظف 
شدند غیر از محدوده ۶۰۰ هکتاری شهرک، اجازه هیچ گونه ســاخت و سازی صورت نگیرد.مدیر 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه جلوگیری از ســاخت و سازهای خالف و غیر قانونی 
شهرک صنعتی محمودآباد مورد توجه نیروهای شهرداری است، تصریح کرد: در حال حاضر خدمات 
مختلف ورزشی، فرهنگی، خدماتی همچون کتابخانه، فرهنگسرا و پارک در محله محمودآباد وجود 
دارد و امکانات خوبی برای شهروندان ساکن این محله برقرار شــده است.وی ادامه داد: موضوع 
اصلی در این محدوده از شهر، تردد خودروهای سنگین به دلیل فعالیت کارخانجات شهرک صنعتی 

محمودآباد است؛ البته بخش زیادی از ترددها از اتوبان آزادگان انجام می شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶۵ درصدی خیابان مقداد دوم
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۶۵ درصدی عملیات عمرانی زیرسازی و روکش 
آسفالت ضلع غربی خیابان مقداد دوم »حد فاصل میدان سلمان تا میدان اندوان« خبر داد.مسعود 
قاسمی اظهار کرد: خیابان های شهر یکی از مکان هایی است که عموم مردم به آن دسترسی دارند و 
کیفیت داشتن آن نقش بسزایی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارد.وی افزود: خیابان ها از 
مهم ترین فضاهای عمومی شهری است که بستر فعالیت های انسانی و تعامالت اجتماعی را فراهم 
می کند، از این رو مدیریت شهری همواره کوشیده تا از تمامی امکانات در جهت احداث خیابان ها، 
مرمت و بازسازی مسیرهای عبور و مرور در راستای ایجاد و توسعه شهرها استفاده کند زیرا عالوه 
بر تامین رفاه حال مردم جامعه، زیباسازی شهر را به همراه دارد.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
ادامه داد: این منطقه همواره تمامی تالش و توان خود را جهت افزایش رفاه حال شهروندان به کار 
خواهد گرفت و اقداماتی که تاکنون در حوزه های مختلف از جمله پروژه های عمرانی و خیابان سازی 
شده، قابل تقدیر است، اما باید بدانیم که تا رسیدن به شــرایط ایده آل برای همشهریان اقدامات 
بیشتری نیاز اســت.وی با بیان اینکه پروژه آســفالت خیابان مقداد دوم به جهت بهبود وضعیت 
تردد شهروندان در این خیابان اجرا خواهد شد، افزود: این پروژه شامل اجرای عملیات هایی نظیر 
خاک برداری، بتن ریزی، زیرسازی و آسفالت، اجرای گارد ریل، نصب تابلو و عالئم ترافیکی است.

قاسمی اظهار کرد: خیابان مقداد دوم به طول سه هزار و ۵۶۰ متر و عرض ۸.۵ متر است که احداث 
آن هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال خواهد داشت.وی در خصوص این پروژه که با همکاری شرکت 
آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب استان اجرا می شود، خاطرنشان کرد: با مذاکرات شده با این 
شرکت ها و با توجه به اینکه در مسیر این پروژه دو خط لوله ۱۴۰۰ آب شرب اصفهان عبور می کند و در 
آینده نیز خط سوم آن عبور خواهد کرد، مقرر شد شهرداری تمام تدابیر الزم جهت تامین ایمنی این 
خطوط با توجه به حجم ترافیکی نسبتا سنگین در این مسیر را در نظر گرفته و زیرسازی و آسفالت 

آن را با توجه به شرایط خاص آن اجرا کند.

 شهردار اصفهان:

همه باید برای صیانت از میراث اصفهان بسیج شوند

شهردار اصفهان شــامگاه یکشــنبه با حضور در ویژه برنامه تلویزیونی 
یلدایی »هشت بهشت« اظهار کرد: دو سال پیش در شب یلدا، سنتی با 
عنوان شب زنده داران یلدا پایه گذاری شد که در آن مدیران شهرداری 
در مناطق مختلف، از ســاعت دو بامداد میزبان پاکبانان بودند تا شبی 
خاطره ساز برای آنها رقم بخورد.قدرت ا... نوروزی افزود: امسال شرایط 
برای برپایی مراسم شب یلدا همچون ســال های گذشته فراهم نبود 
به همین خاطر برنامه ای متفاوت ترتیب داده شــد که از ساعت یک و 
نیم بامداد در کوچه ها و خیابان هــا و در محل کار پاکبانان حضور یافته 
تا با آنها همدل شویم.شــهردار اصفهان تصریح کرد: معتقدیم مدیران 
شهری با حضور در جمع پاکبانان عالوه بر همدلی و گفت و گو می توانند 

از شرایط آن ها بهتر آگاه شوند.
وی با بیان اینکه همین گفت و گوها ســبب شده که در پرداخت حقوق 
پاکبانان تاخیر نداشته باشیم و شرایط رفاهی آنها نیز بهبود یابد، ادامه 
داد: به مدیران مناطق برای برگزاری این برنامه ها تاکید می کنیم زیرا 

باعث همدلی بیشتر خواهد شد.
نوروزی با اشــاره به حضور خود و برخی از اعضای شــورای شــهر در 
بیمارستان خورشید اصفهان به مناســبت روز پرستار افزود: پرستاران 

در خط مقدم نبرد مقابله با کرونا قرار دارند و امیدواریم به زودی شاهد 
ریشه کن شدن این ویروس باشیم.

وی با اشاره به قدردانی مدیریت شهری از خدمات پرستاران، اظهار کرد: 
سال گذشته به پرستاران قول داده بودیم که یکی از معابر شهری را به 
نام »پرستار« نام گذاری کنیم در این راستا در برنامه »هر یکشنبه، یک 
افتتاح« و به پاس خدمات آنها با تصویب و موافقت اعضای شورای شهر 
اصفهان، تقاطع خیابان های حکیم نظامی و شــریعتی به نام چهارراه 

پرستار نام گذاری شد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه هر هفته در برنامه »هر یکشــنبه، یک 
افتتاح« شــاهد چند افتتاح و کلنگ زنی خواهیم بود، گفت: امروز نیز 
در منطقه سه که میراث دار بافت تاریخی شــهر از زمان صفویه بوده و 
۵۰۰ هکتار بافت تاریخی و فرســوده را در خود جای داده است، شاهد 
تکمیل و بهره برداری از حمام شــاهزاده ها و دیگر پروژه های عمرانی و 

مرمتی بودیم.
وی با بیان اینکه اگر برای تملک و مرمت حمام شــاهزاده ها اهتمام 
نمی شــد، این حمام تبدیل به یک مخروبه شده بود، خاطرنشان کرد: 
عهد کردیم پاسدار واقعی بافت تاریخی شــهر باشیم به همین خاطر 

امروز و پس از صرف هزینه ای ســنگین برای حمام شاهزاده ها، این 
بنای تاریخی بهره برداری شد.نوروزی ادامه داد: وقتی سخن از تاریخی 
بودن شهر اصفهان می کنیم، یعنی باید شهروندان نیز برای صیانت از 

آن بسیج شوند.
وی ادامه داد: منطقه سه تاکنون برای حفظ میراث تاریخی شهر همت 
کرده و بنا به تاکیدی که داشــته ایم، در ساخت وسازها و صدور پروانه 
مراقبت کرده است تا شــاهد آسیبی به شهر نباشــیم.وی با اشاره به 
افتتاح پروژه های منطقه ســه به صورت غیرحضوری و بدون حضور 
مردم، اظهار کرد: برگزاری افتتاحیه با این شیوه، بخشی از آثار خاصی 
است که در کشــور به خاطر کرونا ایجاد شده اســت؛ امیدواریم مردم 
شریف اصفهان این اقدامات و افتتاحیه ها را از طریق فضای مجازی 

دنبال کنند تا در جریان اتفاقات شهر باشند.   
شــهردار اصفهان با قدردانی از همراهی اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان برای حساســیت نسبت به مســائل میراث فرهنگی در شهر 
اصفهان و تصویب لوایح و طرح هایی در این راستا اظهار کرد: با کمک 
این مصوبات است که شهرداری توانسته در این زمینه اقداماتی داشته 

باشند.

با مسئولان

گورستان ارامنه اصفهان، جاذبه تاریخی در دیار زاینده رود
گورستان ارامنه یکی از گورســتان های قدیمی اصفهان است که در جنوب شــهر و در دامنه کوه صفه قراردارد. به غیر از ارامنه اصفهان، مقبره بسیاری از خارجیانی 
که از زمان صفویه تا کنون در اصفهان زندگی می کرده اند در این گورستان قرار دارد.این گورســتان به دو بخش کاتولیک ها و پروتستان ها تقسیم می شود و در هر 
قسمت، سنگ قبرهای بزرگ با خط ارمنی وجود دارد. البته به دالیلی در زمان سلطنت شاه سلطان حسین، گوشه تمام سنگ قبرها را شکسته اند. شخصیت های 
تاریخی چون »یوهان نورتمبر« فرستاده انگلستان در دربار شــاه عباس اول و »یوهان رودلف اشتیندلر« ساعت ساز معروف دوره صفوی، و »ارنست هولتسر« 
در این گورستان دفن شــده اند. تعداد زیادی از آوارگان لهستانی که در بین ســال های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ میالدی در دوران بحران ناشی از جنگ جهانی دوم به ایران 
 آمدند و در اصفهان ساکن شدند پس از مرگ در گورستان ارامنه به خاک سپرده شدند. گورستان تاریخی ارامنه اصفهان در سال ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی کشور

 ثبت شده است.

رییس شورای شهر:

چشم طمع به حق الناس، خط قرمز مدیریت شهری است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اگر همه در رعایت قوانین و مقررات مقید باشند 
جلوی بروز فساد در شــهرداری گرفته می شــود، اظهار کرد: آنگاه که مردم نسبت به حق و حقوق 
خود آگاه باشند و بدانند برای انجام کارهای خود در شهرداری به هیچ عنوان نیاز به ایجاد رابطه با 

دیگران نیست، می توان به کاهش فساد در شهرداری امیدوار بود.
علیرضا نصراصفهانی افزود: از ســوی دیگر اگر قرار اســت در اجرای قوانین منعطف باشیم، باید 
در جهت کمک به مردم باشد و برای کسانی که خود به شهرداری مراجعه می کنند اتفاق بیفتد نه 
اینکه قوانین برای افراد مراجعه کننده هیچ گونه انعطافی نداشته باشد و همان درخواست با حضور 
واسطه ها و دالل ها پاسخ داده شود.رییس شورای اســالمی شهر اصفهان واسطه گری دالل ها را 
بزرگ ترین بیماری در یک مجموعه مدیریتی دانست و تصریح کرد: اگر برای شورای شهر وجود 
فسادی در شهرداری از طرف هر کسی در هر جایگاه و مسئولیتی آشــکار شود، یقینا در مقابله با 
آن کوتاهی نخواهیم کرد و خط قرمز مدیریت شهری اصفهان برخورد با افرادی است که بخواهند 

به حقوق مردم به عنوان حق الناس و حقوق شهرداری به عنوان بیت المال چشم طمع بدوزند.

مدیران در خصوص بروز فساد در شهرداری دلواپس باشند
وی افزود: هر اقدامی که منجر به رانت خواری، ویژه خواری و تنه زدن به قوانین و مقررات باشــد 
را فساد می دانیم و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که شــهرداری اصفهان انجام داده، روز به روز 
شاهد بهتر شدن وضعیت حاکم باشیم.نصراصفهانی تصریح کرد: اولین آسیبی که فساد به یک 
مجموعه وارد می کند، حتی اگر اندک باشــد یا افرادی اندک در آن سهیم باشند، آسیب رساندن 
به آبروی کسانی است که در آن مجموعه صادقانه، خالصانه و با پاکدستی ارائه خدمت می کنند.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: ویژگی فساد اینگونه است که اگر همه امورات 
شهر و شهرداری قانونی و بر اساس روال خود طی شــود، ولی کمترین درصد آن آغشته به فساد 
شود، همان درصد کم بیشتر از غالب اتفاقات خوشــایند شهر نمایان می شود چون مواردی که به 
صورت معمول انجام شده و فسادی از آن استشمام نمی شــود در اذهان مردم وظیفه مدیریت 
شهری اســت و در مقابل اگر اتفاق ناگواری رخ دهد، بازتاب گسترده ای خواهد داشت.وی ادامه 
داد: در درجه اول خود مدیران و کارکنان باید در خصوص بروز فســاد در شــهرداری دلواپســی 
 داشته و برای مقابله با آن راهکار داشته باشند تا کوچک ترین زمینه بروز فساد نیز در مجموعه ها 

فراهم نشود.

هوشمندسازی، زمینه را برای بروز فساد کمتر می کند
نصراصفهانــی اضافه کرد: در این راســتا باید افرادی که برای مســئولیت ها انتخاب می شــوند، 
پاکدست، متدین و خداترس بوده و سابقه مطلوبی داشته باشند؛ مراجع نظارتی نیز باید به جای 
اینکه دنبال مچ گیری باشــند، قبل از اینکه اتفاقی بیفتد اقدام به پیشــگیری از بروز فساد کنند.

وی با بیان اینکه هرچقدر فعالیت های شهرداری به ســمت هوشمندسازی پیش رفته و دخالت 
عوامل انسانی در آن کمتر باشد زمینه را برای بروز فساد کمتر می کند، خاطرنشان کرد: در شهرداری 
اصفهان تالش بسیاری شده تا در این مسیر گام برداشته شود و امیدواریم این رویه باز هم استمرار 

یابد و همه برای مجموعه مدیریت شهری آبروداری کنیم.
رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفــت: با ایــن ســازوکار وســعت خدماتــی که به 
مردم ارائــه می شــود و مجموعه های کثیــری کــه در ســالمت کار می کنند با آلوده شــدن به 
اندک خطایــی، اقدامات شــهرداری بــه بدبینی مردم نســبت بــه مجموعه شــهرداری ختم 
نخواهد شــد.وی اضافه کــرد: اعتماد مــردم بزرگ ترین ســرمایه مدیریت شــهری اســت 
 که بایــد روز به روز تقویت شــده و از هــر اقدامی کــه منجر به ســلب اعتماد مردم می شــود، 

پرهیز شود.

خبر ویژهدیدگاه

افزایش دستاوردهای 
پژوهشی شهرداری با 
تشکیل شورای پژوهش

مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان  اظهــار کــرد: در مجموعه 
شــهرداری یکی از ارکان مورد نیاز، فعال شدن 
شــورای پژوهــش بــرای تصمیم گیری های 
مشــارکتی و همفکــری در ارتباط بــا نیازهای 
پژوهشی شهرداری اســت.مرتضی نصوحی با 
اشاره به ساختار شــواری پژوهش شهرداری، 
افزود: این شــورا که به ریاست شهردار اصفهان 
شــکل گرفته اســت تا یک مــاه آینــده برای 
نخستین بار تشکیل جلسه خواهد داد که دستور 
جلســه آن تصویب موضوعات پژوهشی سال 
آینده شــهرداری خواهد بود تا شاهد افزایش 
دســتاوردهای پژوهشی شــهرداری باشیم.
مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در حوزه پژوهش 
همه ســاله ابتدا توســط مدیریت پژوهش با 
همکاری تیم های کارشناسی حوزه های مختلف 
نیازسنجی می شود، اما امسال با تشکیل شورای 
پژوهش می توان اطمینان خاطر بیشتری داشت 
که موضوعات در دســتور کار از دقت بیشتری 
برخوردار خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: پس از 
تصویب نیازهای پژوهشی، یکی از ماموریت های 
شورای پژوهش، پیش بینی و سیاست گذاری 
بودجه مورد نیاز پژوهش ها و تصمیم گیری در 
ارتباط با مالکیت معنوی پروژه های پژوهشــی 
اســت.نصوحی گفت: دیگر تالش این شــورا، 
پیگیــری و رایزنی برای کاربــردی کردن نتایج 
پروژه های پژوهشی در شهر و شهرداری است که 
امیدواریم با برگزاری جلسات این موضوع محقق 
شــود.وی با بیان اینکه هر پروژه پژوهشی یک 
بودجه مشــخص دارد، افزود: برای پروژه هایی 
که بودجه مورد نیاز آن از ۶۰ میلیون تومان بیشتر 
باشد، برای اطمینان خاطر از نتایج کاربردی آن، 
قبل از فراخوان برای انتخاب مشاور، از شورای 
شــهر مجوز مجدد دریافت می شــود و پس از 
صدور مجوز سیســتم، فراخوان ها در ســامانه 
my.isfahan.ir اطالع رسانی شده و برای اطالع 
رسانی با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی مکاتبه 

رسمی می شود.

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره ۲۵۳۲/ش مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد به جهت تامین منابع مالی اجرای 
پروژه مترو شاهین شهر به اصفهان تعداد ۲/ دو قطعه زمین مســکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس- طرح تفکیکی نیایش را به صورت 

نقد بفروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد امالک شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت سوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1065024

چاپ اول

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت اول(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپور آباد

شهرداری شاپور آباد

م الف:1065318

شهرداری شاپور آباد به استناد صورت جلسه شماره ۹۵ به شماره ۵/۲۳۰ مورخ 
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد دو پالک زمین با 
کاربری تجاری واقع در بلوار امام خمینی )ره( شهر شاپور آباد را از طریق مزایده 
عمومی به شرح زیر به فروش برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
جهت بازدید از محل و ارائه قیمت بر مبنای قیمت هر متر مربع در قالب پاکتهای 

پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده به شهرداری شاپورآباد مراجعه نمایند.
قیمت پایه طبق نظر کارشناس محترم دادگستری به شرح زیر تعیین گردید:

پالک شماره ۷/۲ به متراژ ۴۳/۵۷ متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 
۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )مبلغ سپرده ۹۸/۴۳۷/۵۰۰ ریال( 

پالک شماره ۱۰ به متراژ ۴۶/۶۳ متر مربع از قرار هر متر مربع قیمت پایه مبلغ 
۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال )مبلغ سپرده ۱۰۴/۹۱۷/۵۰۰ ریال(

نکته: قیمت پالکهای مزبور با احتساب پروانه ساختمانی می باشد.
۱- برنده مزایده می بایست مبلغ کل زمین را به صورت نقدی به حساب شماره 
۰۱۱۰۶۹۱۰۹۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری 

تحویل نماید.
۲- متقاضیان می بایســت مبلغ ۵ درصد قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به 
صورت وجه نقد به حســاب شــماره ۰۱۰۷۶۷۷۵۵۸۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه 

دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه 
بانکی ارائه نمایند.

۳- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان 
وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپور 

آباد تسلیم و رسید اخذ نمایند.
۴- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند.

۵- پیشــنهادات رســیده راس ســاعت ۹ صبــح روز یکشــنبه مــورخ 
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضــور کلیه اعضای کمیســیون عالی معامالت شــهرداری 
شــاپور آباد کــه در محل شــهرداری تشــکیل می گــردد مورد بررســی قرار 
 خواهــد گرفــت. ضمنا شــرکت متقاضیــان در جلســه کمیســیون بالمانع

 می باشد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۷- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشد.
۹- به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 

سال گذشته به پرستاران قول داده بودیم که یکی از معابر 
شهری را به نام »پرستار« نام گذاری کنیم در این راستا در 
برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« و به پاس خدمات آنها 
با تصویب و موافقت اعضای شورای شهر اصفهان، تقاطع 
خیابان های حکیم نظامی و شریعتی به نام چهارراه 

پرستار نام گذاری شد

چاپ دومچاپ اول

چاپ دوم
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امروزه، بحث های زیادی در خصوص تفاوت های میان افراد 
برون گــرا و درون گرا صورت می گیرد؛ غالبا ایــن دو پدیده را 
به عنوان یک ویژگــی اخالقی می شناســند. برون گرایی و 
درون گرایی جزو ابعاد اصلی شخصیتی انسان ها هستند که 
به همراه چهار عامل دیگر – پذیرا بودن، درستکاری، توافق، و 
روان رنجوری – 5 عامل بزرگ شخصیتی را تشکیل می دهند. 
در ادامه با برخی از ویژگی های شخصیتی افراد برون گرا آشنا 

می شوید.
دوست دارید صحبت کنید: شــما نه فقط از صحبت کردن با 
دوستان، اعضای خانواده و همکاران تان لذت می برید، بلکه 
عاشق این هســتید که با آدم های کامال غریبه گرم بگیرید و 
گفت وگو کنید. دوست دارید با آدم های جدید مالقات کنید و 
از جریان زندگی شان آگاه شوید. برخالف آدم های درون گرا که 
قبل از حرف زدن معموال فکر می کنند، آدم های برون گرا معموال 
از حرف زدن به عنوان روشــی برای مرور و ساماندهی افکار و 
ایده های شان استفاده می کنند.هم چنین، آدم های برون گرا 
معموال دوستان زیادی دارند. شما در مالقات آدم های جدید 
و باز کردن سر صحبت مهارت خوبی دارید و ذاتا از همراهی و 
معاشرت با دیگران لذت می برید، جای تعجب نیست که به 

راحتی بتوانید با آدم های زیادی دوست شوید.
 از معاشرت با دیگران الهام می گیرد: آیا معموال هنگامی که با 
سایر آدم ها معاشرت می کنید، احساس می کنید ذهن تان 
باز شده است و شاداب می شوید؟ تعامالت اجتماعی معموال 
باعث شادابی آدم های برون گرا می شوند؛ این افراد از تبادل 
نظر با دیگران واقعا انرژی می گیرند.وقتی آدم های برون گرا 
مدت زیادی تنها می مانند، معموال به تدریج احساس رخوت 
و ناتوانی می کنند. اگر قرار باشــد آدم های برون گرا بین تنها 
ماندن و بودن در میان جمع یک گزینه  را انتخاب کنند، بیشتر 
آن ها همیشه گزینه  بودن در میان جمع را انتخاب خواهند کرد.

 درباره  مشــکالت تان با دیگران گفت وگــو می کنید: وقتی 
با مشــکلی رو به رو می شــوید، ترجیح می دهید درباره  این 
مشــکل و گزینه های پیش روی تان با دیگران بحث و گفت 
وگو کنید. صحبت کردن درباره  مشکالت تان با دیگران به شما 
کمک می کند عمیقا به مسائل مختلف فکر کنید و بهترین و 
مناسب ترین گزینه ها را برای خود انتخاب کنید. پس از سپری 
کردن یک روز ســخت در محل کار یا دانشگاه، صحبت کردن 
با دوســتان و اعضای خانواده درباره مسائلی که در طول روز 
با آن ها مواجه شده اید، کمک تان می کند استرس تان را کمتر 

کنید. از طرف دیگر، آدم های درون گرا ترجیح می دهند پس 
از گذراندن یک روز سخت به تنهایی درباره مشکالت شان فکر 

کنند و کمی در عالم خود به آرامش برسند.
 خودمانــی و صمیمــی هســتید: از آن جــا کــه آدم هایی 
با چنین ویژگی شــخصیتی معموال عاشــق تعامل با سایر 
آدم ها هســتند، ســایرین نیز معمــوال افراد برون گــرا را به 
عنوان افرادی دوست داشــتنی و به اصطالح، سهل الوصول 
می شناســند. در یک مهمانــی، معموال آدم هــای برون گرا 
نخســتین افرادی هســتند که به ســمت مهمانــان جدید 
می رونــد و دیگــران را بــه یکدیگــر معرفی می کننــد. به 
همین دلیل نیــز آدم های برون گــرا معموال به ســادگی با 
 سایر آدم ها آشــنا می شــوند و می توانند دوستان جدیدی

 پیدا کنند.
 به راحتی بــا دیگــران درد دل می کنید: بــا این که آدم های 
درون گرا گاهی اوقات به عنوان افرادی گوشــه گیر و ساکت 
شناخته می شوند، آدم های برون گرا معموال سفره  دل شان را 
برای دیگران باز می کنند و دوست دارند افکار و احساسات شان 
را با دیگران در میان بگذارند. به همین دلیل نیز ســایر آدم ها 

عموما به راحتی سر از کار این افراد در می آورند.

آشپزی

پلوی به و هویج 
مواد الزم: عدس یک پیمانه،جوز هندی یک دوم قاشق 

چای خوری،ماش یک پیمانه،هویج رنده شده 300 گرم،برنج 4 پیمانه،مرغ 
800 گرم،دارچین 2 قاشق چای خوری،کره 150 گرم،به رنده شده 300 گرم،کشمش 

یک پیمانه،هل یک قاشق چای خوری،میخک 5 عدد،ادویه کاری یک قاشق 
سوپ خوری،کنجد یک دوم پیمانه،پیاز سرخ شده یک پیمانه،نمک و فلفل سیاه به میزان الزم
طرز تهیه: چند ساعت قبل طبخ عدس، ماش و برنج را جداگانه خیس کنید.سپس عدس و 

ماش را در یک قابلمه ریخته و روی حرارت مالیم بگذارید تا بپزد.در یک قابلمه دیگر کمی آب پر 
کنید و روی گاز بگذارید تا به جوش آید.سپس برنج را در آب در حال جوشیدن بریزید.کمی بعد 

که برنج نرم شد آبکش کنید و کنار بگذارید.نیمی از کره را در ظرفی ریخته و روی حرارت قرار دهید 
تا آب شود.سپس به و هویج را در آن کمی تفت دهید.حبوبات را از صافی رد کنید تا آب اضافی 

آن ها گرفته شود و با هویج و به مخلوط کنید.2 قاشق دیگر از کره را در ظرفی دیگر ریخته و 
کشمش را در آن تفت دهید.در این هنگام ادویه ها را افزوده و پیازداغ و کنجد را هم به 

مخلوط بیفزایید .باقی مانده کره را در کف قابلمه ای بریزید و تکه های مرغ را ته 
آن بچینید.بعد برنج را با همه مواد مخلوط کنید و روی مرغ ها را با مخلوط 

برنج بپوشانید. حدود 30 تا 45 دقیقه زمان دهید تا برنج دم 
بکشد.آن را در ظرف مناسبی بکشید و با تکه های 

مرغ برشته شده تزیین کنید.

ویژگی های شخصیتی افراد برون گرا را بشناسید

2 جایزه جشنواره هندوستان به »چهل و هفت« رسید آریا عظیمی نژاد موسیقی »باخانمان« را می سازد
فیلم سینمایی چهل و هفت به کارگردانی احمد اطراقچی و علیرضا عطاء 
ا... تبریزی و تهیه کنندگی ناهید دل آگاه که به بخش مسابقه چهارمین 
جشنواره فیلم لیفت هندوستان راه یافته بود، توانست 2 جایزه این 
جشنواره را از آن خود کند.2 جایزه بهترین طراحی صدا به رامین 
ابوالصدق و جایزه بهترین فیلمبرداری به هاشم مرادی، فیلمبردار فیلم 
 )Lifft India Filmotsav( چهل و هفت رسید.جشنواره لیفت ایندیا
امسال و به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت آنالین برگزار شد.

 در حالی که تصویربرداری سریال کمدی »باخانمان« به کارگردانی برزو 
نیک نژاد، نویسندگی امیر برادران و تهیه کنندگی زینب تقوایی همچنان 
با تالش ســازندگان ادامه دارد تا کار به زودی روانه آنتن شبکه سه 
شــود، آریا عظیمی نژاد به عنوان آهنگســاز به این پروژه تلویزیونی 
پیوست. ســاخت موسیقی ســریال های »دودکش«، »پایتخت«، 
»دیوار«، »چک برگشــتی«، »پریدخت« و چندین فیلم سینمایی از 
جمله آثار قبلی کارنامه این هنرمند در مقام آهنگساز محسوب می شود.

تولید ریل سوزن، نشان توان و دانش باالی متخصصان ذوب آهنی است

ذوب آهن اصفهان با همت باالی تالشگران خود توانسته در زمان های مختلف در 
صنعت فوالد انقالبی جدید به وجود آورد و هم اکنون با تولید ریل سوزن بار دیگر 
دانش فنی کارکنان متخصصان خود را به نمایش بگذارد. محمود رسالت، معاون 
تولید نورد 650، گفت: از ســال 1395 وارد فاز تولید ریل های U33 و UIC60 و 
S49 شدیم و با تاکید مدیرعامل و معاون بهره برداری فاز بعدی تولید ریل های 
خاص که ارز آوری بهتری دارند، مانند ریل معدن R18 تولید شد.وی، ریل زبانه 
یا ریل ســوزن 60E1A1 را تولید جدید این مدیریت دانست و افزود: برای تولید 
این محصول ابتدا تحقیقات مفصلی انجام شد و سپس نقشه های غلتطک و 
هادی ها تهیه، طراحی و توسط کارگاه میانی تراشیده و تحویل نورد 650 شد.وی 
با اشاره به این که برای تولید این محصول نیاز به دانش فنی خاصی بود که ذوب 
آهن اصفهان به آن مهم دست یافت، یاد آور شد: با همت تالشگران کارگاه 650 
توانستیم این محصول را با کیفیت بسیار مطلوب به تولید انبوه برسانیم.رسالت 
گفت: بومی ســازی و تبدیل هادی های ریل U33 به هادی های ریل سوزن از 
دستاوردهای مهم نورد 650 است که به صورت شبانه روزی و با خالقیت نفرات 
امکان پذیر شد.وی یاد آور شد: با توجه به پتانسیل باال و دانش فنی تالشگران 
شرکت و تامین تجهیزات توســط مدیریت های مربوطه، می توان انواع ریل و 
پروفیل های خاص را در ذوب آهن اصفهان تولید کرد.آرمان افتخاری، سرپرست 

نورد 650 نیز گفت: برای تولید ریل سوزن و با توجه به تجربیات قبلی  که در تولید 
ریل های شهری و بین شهریR18، 46E1 ، 60E1 ،  S49 داشتیم ، به تهیه و آماده 
کردن قطعات تکنولوژی مورد نیاز بر اساس نقشه های ارائه شده از طراحی کالیبر 
مهندســی نورد اقدام کردیم، که با همت و تالش شبانه روزی پرسنل کارگاه 650 
در قسمت آرماتورکاری این قطعات آماده شد و پس از چندین مرحله آزمایش 
روی قفسه های نوردی از صحت عملکرد آن ها اطمینان حاصل کردیم.وی افزود: 
اهمیت تولید این ریل در آن اســت که بر خالف ســایر ریل ها از تقارن مهندسی 
برخوردار نیست و هیچ محور تقارنی ندارد و نورد چنین محصوالتی نیاز به تخصص 
و مهارت خاص خود را دارد.سرپرست نورد 650 گفت: چنانچه محاسبات نیروهای 
نوردی، تنظیمات مورد نیاز در قفسه ها به درستی انجام نگیرد، با چرخش محصول 
در حین عبور از قفسه ها رو به رو خواهیم شد که با دانش فنی الزم و تجربیات قبلی 
توانستیم با اولین مرحله تولید به محصول مورد نظر با ابعاد مورد نیاز دست یابیم.

افتخاری، تولید ریل سوزن را نیازمند توان و دانش فنی باال دانست و گفت: قبل 
از تولید این ریل سوزن توســط ذوب آهن اصفهان، مجبور به واردات آن از خارج 
از کشور بودیم که طبیعتا ارزبری باالیی داشت و با تولید این محصول با کیفیت 
توسط ذوب آهن عالوه بر این که نیاز کشور را به آن برطرف کردیم، در آینده نزدیک 

ریل سوزن را به خارج از کشور صادر خواهیم کرد.

 معاون توليد شــركت پااليش نفت اصفهان خبر داد: اين شركت موفق به 
توليد حالل پنتان با خلوص باالی 99 درصد و با ظرفيت 1000 بشــكه در روز 
شده است. با توليد اين محصول كه به عنوان محصولی سبز شناخته می شود، 
عالوه بر رفع نيازهای كشــور، امكان صادرات آن به خارج از كشور نيز وجود 
دارد. عليرضا جعفرپور با اشاره به عاری بودن پنتان توليدی پااليشگاه اصفهان 
از تركيبات آروماتيكی، الفينی و گوگردی، اين محصول را محصولی ســبز و 
دوستدار محیط زیســت معرفی کرد و اذعان داشــت: خلوص پنتان در اين 
محصول بيش از 99 درصد خواهد بود و نسبت نرمال پنتان به ايزو پنتان در 
اين محصول مطابق با استانداردهای روز دنياست و با توجه به قابليت هایی 
كه در فرآيند توليد اين محصول وجود دارد، نســبت تركيبات ايزو پنتان به 

نرمال پنتان متناسب با نياز همه صنايع، قابل تنظيم است.
جعفرپور با تاكيد بر اينكه محصول جديد اين شركت عاری از تركيبات کلردار 
اســت، افزود: مصرف کنندگان عمده حالل پنتان واحدهای پتروشــيمي را  
پلی استايرن انبساطی )تولیدکننده مواد اوليه يونوليت( و برخی واحدهای 
صنعتی کوچک تر تشــكيل می دهند. وی تصريح کرد: پنتان به عنوان حالل 
در برخی از فرآيندهای پليمريزاســيون و همچنين در توليد برخی از رنگ ها 
استفاده می شود. اين محصول در توليد انواع گريد های فوم پلی يورتان نيز، 

مورد استفاده قرار می گيرد.

معاون پااليشــگاه اصفهان در بخش ديگری از سخنان خود، گفت: در حال 
حاضر توليد جهانی پنتان حدود 125 هزار تن است و بيشتر مصرف کنندگان 
اين محصول كشورهای اروپايی، آسيای شرقی، ژاپن و هند هستند كه البته 
انتظار می رود در آينده رشد بيشتری را در بازارهاي هند و آسيای شرقی شاهد 
 Shell، ExxonMobil، Phillips، باشيم.وی ادامه داد: شرکت هایی نظير
CNPC و LG Chemical از بزرگ تريــن بازيگــران و توليدکنندگان اين 

محصول محسوب می شوند.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان از اجرای فاز 8 توسعه همراه اول در اصفهان 
خبر داد.ناصر مشــایخی در نشســت صمیمانه با مدیر جامع نگهداری مراکز 
موبایل همراه اول با اشــاره به گام های اساسی برداشــته شده در جهت رفع 
موانع توسعه فاز 8 همراه اول در سطح استان گفت: با تالش های شبانه روزی 
پرســنل مخابرات منطقه اصفهان اجرای این طرح با سرعت هر چه تمام تر در 
حال اجراست .وی، طرح تملک را گام اساسی در اجرای پروژه ها دانست و اظهار 
کرد: با رایزنی ها و هماهنگی های صورت گرفته در سطح استان،تا به حال به 
نتایج بسیار خوبی در این زمینه دست یافته ایم و این روند ادامه دار خواهد بود.

این مقام مسئول افزود: در شرایط کنونی و با توجه به افزایش استفاده مردم 
از پهنای باند همراه اول ،توسعه زیرســاخت های ارتباطات سیار نقش مهمی 
در باال رفتن سطح رضایتمندی مشترکین در سطح استان خواهد داشت.مدیر 
جامع نگهداری مراکز موبایل همراه اول نیز با تشــکر از اقدامات صورت گرفته 
بر تداوم این حرکت تاکید کرد و گفت: اعتقاد ما بر این است که پیگیری های 
صورت گرفته در سطح مناطق در راستای اجرای توسعه های همراه اول بسیار 
موثر تر خواهد بود.ســید علی حمزه آهی اظهار کرد: امروز استان اصفهان در 

زمینه اجرای طرح در ســطح قابل قبولی قرار دارد که امیدواریم با همت واالی 
تالشگران مخابرات استان به زودی به هدف مطلوب خود در استان برسیم.

مدیرآبفای نایین اعالم کرد: با اجرای  طرح 100-300 در این شهرستان، 83 روستا 
از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند که بر مبنای این طرح  مقرر شد 
300 کیلومتر شبکه آب طی 100 روز در سطح استان بازسازی و  اجرا شود. حسن 
میری  با اشاره به روستاهایی که با اجرای این طرح از آب شرب پایدار بهره مند می 
شوند، اعالم کرد: با اجرای این طرح 53 روستا در منطقه الی سیاه، 24  روستا 
در منطقه کوهستان – بهارستان، 5 روستا در پای کوه و  روستای چوپانان از آب 
شرب پایدار سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.وی، طول شبکه توزیع آب شرب 
در روستاهای نایین را 126 کیلومتر اعالم کرد و اظهار داشت: به منظورآبرسانی 
پایدار به روستاها در  طرح 100-300  مقرر شد 26 کیلومتر خط انتقال اجرا شود که 
تاکنون 18 کیلومتر آن عملیاتی شده است.مدیر آبفای نایین با بیان اینکه برای 
تامین آب شرب پایدار این روستاها احداث  3 مخزن، 3  باب ایستگاه پمپاژ و 3 
باب ایستگاه کلر زن در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: اکنون مخزن هزار و 500 
مترمکعبی منطقه کوهستان -بهارستان به پیشرفت فیزیکی  85 درصدی رسیده 
و 2 باب مخرن 500 مترمکعبی الی سیاه تکمیل شده است.وی ادامه داد: احداث 
2 باب ایســتگاه پمپاژ و 2 باب ایســتگاه کلر زن منطقه الی سیاه پیشرفت 40 
درصدی و نیز  احداث 2 باب ایستگاه پمپاژ و 2 باب ایستگاه کلر زن کوهستان- 
بهارستان پیشرفت 70 درصدی را ایجاد کرده است.میری با اشاره به انشعابات 
آب واگذار شده به روستاییان در شهرستان نایین خاطرنشان ساخت: در حال 
حاضر  5 هزار و 300 انشعاب آب به مشــترکین در روستاها واگذار شده است و 
پیش بینی می شــود با اجرای طرح 100-300 این رقم به5 هزار و 700 انشعاب 

افزایش یابد.مدیر آبفای نایین به منابع آبی در روستاها پرداخت و اظهار داشت: 
هم اکنون 29 روستا درشهرستان نایین از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ بهره مند 
هستند این درحالی است که با استفاده از منابع داخلی مانند 2 رشته قنات، 7 
رشته چشمه و 53 حلقه چاه آب شرب مورد نیاز روستاییان تامین می شود.وی، 
میزان هدر رفت آب را در روستاها 33 درصد اعالم کرد و گفت: با یکپارچه سازی 
شرکت های آبفای شهری و روستایی با استفاده از دستگاه نشت یاب توانستیم 
از هدر رفت 3.5 لیتر آب در ثانیه در روستاهای نایین جلوگیری کنیم.مدیرآبفای 
نایین اعالم کرد: از ابتدی سال تا کنون با اصالح شبکه فرسوده، زون بندی شبکه 
آب و احداث حوضچه فشار شکن شاهد کاهش 20 درصدی حوادث  نسبت به 

مدت مشابه سال قبل در روستاهای منطقه بوده ایم.    

با اجرای طرح» 100-300 « در استان اصفهان؛ 

 83 روستای نایین از آب شرب پایدار برخوردار می شوند
برای نخستين بار در شركت پااليش نفت اصفهان صورت گرفت؛

 توليد حالل پنتان با خلوص باالی 99 درصد و عاری از هرگونه
 آالينده زیست محیطی 

سرپرست مخابرات اصفهان خبر داد:

اجرای فاز 8 توسعه همراه اول در اصفهان
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