
مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:
صادرات ۴۰ میلیون 
 دالری فرآورده های 

خام دامی

محدودیت تردد میان 
 شهرهای اصفهان
 رفع شده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

به جز شهرکرد وضعیت 
سایر شهرستان های 

چهارمحال و بختیاری 
زرد است

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

گشایش نمایشگاه ویژه 
سالگرد شهادت سردار 
سلیمانی و ایام فاطمیه

 در سامان
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»همین اســت  که هســت«! مثل همان وقتی که گفتند برای حل مشکل آلودگی
  هوا، دعا کنید باران بیاید! حاال باز می شــد دعا کرد و امید داشــت که باران بیاید
  امــا این بار بر ســر یــک دوراهــی تکلیف شــده اولتیماتــوم ماننــد، مانــده ایم؛ »یــا برق یا

 مازوت«! 
 »با سرد شــدن هوا مصرف گاز در میان خانواده ها افزایش یافته که این مسئله موجب شده تا گاز
  مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها به عنوان سوخت کم شود. از ســوی دیگر صنایع و نیروگاه ها هم که
  نمی توانند بدون ســوخت بمانند چون بایــد برق مورد نیاز کشــور تولید شــود بنابراین ناچارند

  که از مازوت به عنوان ســوخت اســتفاده کنند.برخی نیروگاه ها مشکل ســوخت دارند بنابراین 
 مجبورند برای تولید بــرق از مازوت اســتفاده کنند در غیر ایــن صورت مجبوریــم قطعی برق را 

تحمل کنیم.«
و ما بازهم باید تحمل کنیــم.  آلودگی هوا، کرونا را، گرانی را،  بی آبی تابســتان را و حاال قطعی برق 

احتمالی آن هم  در وسط زمستان را!
معاون استاندار  گفته که احتمال استفاده از مازوت در کارخانه های سیمان شرق اصفهان وجود دارد. 
حجت ا... غالمی گفته تا االن مصرف مازوت در نیروگاه ها نداشته ایم و در اصفهان در برابر استفاده 
از این سوخت مقاومت شده ؛ اما در روزهای آینده چنانچه تامین گاز با مشکل روبه رو شود، باید به 

سمت مصرف مازوت برویم.
 غالمی درحالی از  مقاومت  در برابر استفاده از مازوت ســخن گفته که روز گذشته »حسین محمد 
 صالحی دارانی« نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس حرف دیگری زد و ادعای
  دیگری مطرح کرده اســت. این نماینده  در گفت و گو با »ایســنا« گفت: »طبق شواهد و بررسی
 نمایندگان استفاده از ســوخت مازوت در نیروگاه های اصفهان قطعی است و نمایندگان باید ورود 

جدی کنند تا جلوی استفاده از سوخت مازوت گرفته شود. «
 صالحی دارانی تاکید کرده: »استفاده از سوخت مازوت قطعا آلودگی را تشدید می کند و حتی اگر 

نیروگاه ها تعطیل شوند بهتر از این است که آلودگی هوا تشدید شود.«
  معاون استاندار احتمال استفاده از مازوت در  استان در آینده ای نزدیک  را  مطرح کرده در حالی که

  رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفته که »مصرف مازوت اســتثنا نیز دارد به طوری که 
 ســتاد ملی کرونا تصویب کــرده که مــازوت در کالن شــهرهایی ماننــد تهران، کــرج و اصفهان 
استفاده نشود؛ اما شهرهای دیگر مجبورند که مازوت بسوزانند چون به علت مصرف باالی گاز، گاز 

کم داریم.«
کالنتری می گوید ستاد کرونا تصویب کرده در اصفهان از مازوت استفاده نشود؛ اما معاون استاندار 

از احتمال استفاده از مازوت در کارخانه های شرق استان خبر داده است. 
اصفهان یکی از آلوده ترین شهرهای ایران اســت؛ به نحوی که آلودگی این شهر در برخی روزها از 
آلودگی پایتخت هم فراتر رفت و تاکنون هیچ تدبیر خاصی از سوی مسئوالن برای نجات مردم از خفه 
شدن در هجوم این هوای آلوده ندیده ایم مگر  آالرم و اعالم آالینده های جوی و گاهی هم تعطیلی 
های یکی دو روزه که مشاهدات عینی نشان می دهد به شلوغ ترشدن خیابان ها و ایجاد ترافیک 

سنگین تر کمک می کند! 
 حاال »مازوت« هم به مشــکالت دیگر اضافه شــده اســت  و باز همان ضد و نقیــض گویی های
 همیشــگی مســئوالن؛ از یک طرف می گویند در اصفهان از این سوخت اســتفاده نمی شود و از 
 ســوی دیگر برخی از جمله نمایندگان اســتان تاکید و تایید می کنند که مــازوت در نیروگاه های

 اصفهان مصرف می شود.
 این بار حتی حق اعتراض شفاهی هم نداریم چون »کالنتری« تکلیف را روشن کرد؛ همین است 
که هست. راستش ما باید همچنان دعا کنیم . شاید باران نبارد اما امید داریم بعضی ها بروند و ما 
افکار عمومی و مردم  را از دست این همه بی تدبیری و بی برنامگی و سخنانی که تنها روی اعصاب ِ

خسته راه می رود، نجات بدهند. 
باور کنید خیلی وقت ها، خدمت کردن در »نبودن« است! 
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رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان 
اعالم کرد:

افزایش ۳برابری نرخ 
پارچه در اصفهان 

قیمت فروش انواع پارچــه در اصفهان بیش 
از ســه برابر افزایش یافته و این امر منجر به 

کاهش ۵۰ درصدی خرید در بازار شده است.
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 معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار اصفهان خبر داد:

 افزایش مراجعات به
 مراکز معاینه فنی اصفهان
 با توجه به نظارت پلیــس و اعمال جریمه 
توســط دوربین ها، میزان مراجعه به مراکز 

معاینه فنی افزایش یافته است. 
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
مرگ و میر در ۱۱ شهرستان 

اصفهان به صفر رسید
بررسی آمار همه  گیری کووید ۱۹ گویای 
بهبود وضعیت اســتان اســت به طوری 
که در هفته دوم دی ماه جاری از چهارم 
تا دهم در ۱۱ شهرســتان آمار مرگ و میر 

ناشی از کرونا به صفر رسید.
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بر اساس اعالم اورژانس اصفهان ،آلودگی هوا نیاز به خدمات  اورژانس را تا ۱۰ درصد افزایش داده است؛

روزهای سخت خاکستری!

از میان تیترها

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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 5 ژانویه 2۰2۱
 شماره ۳۱6۰

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

پنج دستگاه آمبوالنس در میدان های انقالب، بزرگمهر، آزادی )دروازه شیراز( و احمدآباد اصفهان با توجه 
به تشدید انباشت آالینده ها در این مناطق مستقر و آماده خدمت رسانی به موارد اورژانسی هستند.

با اختصاص 2۰۰ میلیارد ریال؛

اعتبارات دولتی به 
کمک طرح  بازآفرینی 

شهری می آیند

با مشارکت و سرمایه گذاری فوالد مبارکه محقق شد؛

ایران در جمع پنج کشور سازنده لیزر پرتوان در جهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

        نام روزنامه:زاینده رود

       تاريخ انتشار: 99/10/16

شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان

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

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292:ساعت  ۱۵:۰۰روز دوشنبه به تاریخ  ۹۹/۱۰/2۹
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۹۹/۱۰/3۰

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گويا:  668۰۰3۰-8 3 -  ۰3۱
)داخلی 3۹۵ (

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

۹۹-4-2۰7
عملیات توسعه شبکه فاضالب 

روشن شهر ، روشن دشت و پینارت 
در منطقه یک )با ارزیابی کیفی(

۱8.262.۰8۰.۱88638,۰۰۰,۰۰۰جاری

۹۹-4-2۰8
عملیات اصالح و توسعه شبکه توزیع 

آب سطح شهرستان تیران و کرون
4.۰۹6.466.2۰۵2۰۵,۰۰۰,۰۰۰جاری

نوبت دوم
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معاون استاندار  از احتمال استفاده از مازوت در کارخانه های سیمان شرق اصفهان خبرداد؛

 هردم از این باغ بری می رسد!

تصمیم گرفته اند در اصفهان هم مازوت بسوزانند
حاجی دلیگانی؛ نماینده استان در مجلس:

   شهرهای اســتان اصفهان به دلیل سطح باالی 
آلودگی هوا رسما تعطیل شده؛ اما با این وجود، 
وزارت نیــرو و نفــت تصمیم گرفتند ســوخت 
مازوت به جای گاز در نیروگاه های استان نظیر 
نیروگاه های شهید منتظری و اسالم مصرف شود 

که سالمت مردم به مخاطره خواهد افتاد. 

استفاده از مازوت در اصفهان قطعی است
حســین محمد صالحی دارانی؛ نماینده استان در 

مجلس: 
طبق شواهد و بررســی نمایندگان، استفاده از 
سوخت مازوت در نیروگاه های اصفهان قطعی 
است و نمایندگان باید ورود جدی کنند تا جلوی 

استفاده از سوخت مازوت گرفته شود.

اصفهان در برابر مازوت مقاومت کرده است
حجت ا... غالمی؛ معاون استاندار:

تاکنــون در برابــر مصرف مــازوت در 
استان اصفهان مقاومت شده است؛ اما 
احتمال دارد در روزهای آینده چنانچه 
تامین گاز با مشــکل روبه رو شــود به 

سمت مصرف مازوت برویم.

اصفهان استثناست
عیسی کالنتری؛ رییس سازمان محیط زیست:

مصرف مازوت اســتثنا نیز دارد بــه طوری که 
ســتاد ملی کرونا تصویب کرده کــه مازوت در 
کالن شــهرهایی مانند تهران، کــرج و اصفهان 
استفاده نشود؛ اما شــهرهای دیگر مجبورند که 
مازوت بسوزانند چون به علت مصرف باالی گاز، 
گاز کم داریم.ملت یا باید نبود بــرق را بپذیرند 
یا اینکه ناچاریــم برای مــدت کوتاهی مازوت 

سوخته شود.
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»نانسی پلوسی« دوباره رییس مجلس نمایندگان شد
نانسی پلوسی، رهبر اکثریت دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا برای یک دوره دیگر به عنوان 
رییس انتخاب شــد.در اولین جلســه صدوهفدهمین کنگره آمریکا، نانسی پلوسی رهبر اکثریت 
دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا برای یک دوره دیگر به عنوان رییس این مجلس انتخاب 
شد.در حال حاضر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار حزب دموکرات قرار دارد؛ اما در سنای 
این کشور اکثریت فعال در دست جمهوی خواهان اســت. با این حال نتیجه انتخابات سنا در چند 
ایالت آمریکا طی چند ماه آینده ممکن اســت ترکیب این مجلس را نیز تغییر دهد.نانسی پلوسی 
از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکاست و گفته برای خروج وی از کاخ سفید 
لحظه شماری می کند.پاره کردن متن سخنرانی دونالد ترامپ در جلسه کنگره هنگام سخنرانی وی 

در مقابل قانونگذاران آمریکایی از مهم ترین تقابل های میان این دو نفر طی 4 سال گذشته بود.

»بشار اسد« پیشنهاد آمریکا را رد کرد
یک سیاستمدار لبنانی گفت، آمریکا و رژیم صهیونیستی به رییس جمهور سوریه پیشنهادی در مقابل 
دست کشیدن از جوالن اشغالی داده اند؛ اما وی آن را رد کرده اســت.»وئام وهاب« گفت: آمریکا و 
اسراییل به بشار اسد رییس جمهور سوریه پیشنهاد داده اند در مقابل احیای نفوذ این کشور در لبنان، 
بازپس گیری ادلب و بازسازی سوریه، از جوالن )اشغالی( دست بکشد؛ اما اسد این پیشنهاد را رد کرده 
است.بر اساس این گزارش، وهاب در ادامه از »سخن چینان سفارت ها« گفت که در میان آنها برخی 
نمایندگان پارلمان، وزرا و جامعه مدنی دیده می شوند و دســتگاه های امنیتی در پیگیری این افراد 
کوتاهی می کنند.وی ضمن اعالم اینکه این افراد از آمریکا و رژیم صهیونیستی می خواهند به حزب ا... 
ضربه بزنند، تصریح کرد: هر کسی که آمریکا و اسراییل را به زدن حزب ا...فرابخواند، جاسوس است.

ارائه کیفر خواست جدید علیه فساد »نتانیاهو«
 دادستان های رژیم صهیونیستی کیفرخواست اصالح شده ای را منتشر کردند که اتهامات مبسوط 
علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم را تشریح می کند.این کیفرخواست مربوط به پرونده 
فسادی اســت که در آن نتانیاهو به زد و بند با یک غول رسانه ای متهم اســت. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در سه پرونده فساد به فریبکاری، خیانت در امانت و رشوه خواری متهم شده است.

در یکی از این پرونده ها، آمده است نتانیاهو در ازای پوشــش مثبت اخبار مربوط به خود در پایگاه 
اینترنتی پرطرفدار واال Walla، خدماتی به ارزش صد ها میلیون دالر به مالک شــرکت مخابراتی 
بیزک Bezeq ارائه کرده است.دادستان های اسراییلی با انتشار نامه ای در واکنش به درخواست 
وکالی نتانیاهو برای ارائه جزییات بیشتر، اعالم کردند ۳۱۵ مورد درخواست برای خوشایندتر کردن 

پوشش اخبار نتانیاهو و خانواده اش به ثبت رسیده است.

نفوذ فردی ناشناس به کاخ امپراتوری ژاپن
رسانه های ژاپن از نفوذ فردی ناشناس به کاخ امپراتوری این کشور و در نزدیکی استراحتگاه بزرگ ترین 
عضو خانواده سلطنتی خبر دادند.به گزارش النشره، کانال تلویزیونی »فوجی«  اعالم کرد که حدود دو 
ساعت پس از ورود مردی ناشناس به کاخ امپراتوری ژاپن، پلیس او را در نزدیکی استراحتگاه شاهزاده 
»یوریکو میکاسا« ۹۷ ساله که خاله بزرگ امپراتور فعلی و بزرگ ترین عضو خانواده سلطنتی است 
،دستگیر کرد. این شاهزاده خانم در دوران تایشو یعنی دوره جدپدری امپراتور فعلی به دنیا آمده است.

شبکه فوجی گزارش داد: این مرد ۲۹ ساله که به اتهام نفوذ غیرقانونی دستگیر شد علت رفتار عجیب 
خود را تمایل به دیدار با خانواده سلطنتی عنوان کرد.در روز دوم ژانویه هر سال امپراتور ژاپن پیش افراد 
خود می رود و به مناسبت سال نو به آنان خوشامدگویی و سخنرانی می کند به همین دلیل از صبح، 

ورودی کاخ سلطنتی به روی همه کسانی که تمایل دارند امپراتور را ببینند، باز است. 

ابهام درباره اجرای قانون هسته ای مجلس؛

دولتزیربارماده۶میرود؟
آنچه از ســوی دولتمردان درباره اجرای قانون »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها« گفته می شود بیشــتر معطوف به غنی سازی ۲۰ درصد 
است و هنوز معلوم نیست آیا دولت قصد اجرای ماده »۶« این قانون 

را دارد؟
یک ماهی می شود که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
را تصویب کرده اســت، طرحی که پس از یک رفت و برگشــت میان 
مجلس و شــورای نگهبان در نهایت مغایر شــرع و قانون اساســی 
شناخته نشــد و به قانون تبدیل شــد.مخالفان این قانون معتقدند 
»این طرح، برجام را هدف گرفته اســت و کشور را مجددا تحت فشار 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل قرار می دهد« موافقان هم 
می گویند »هدف این طرح کمک به برجام و اقدامی برای تسریع در 
لغو تحریم هاست«، اما با وجود مخالفت ها و موافقت های بسیار، این 
طرح به قانون تبدیل شده است، قانونی که معلوم نیست رییس جمهور 
قصد اجرای آن را دارد یا خیر؟ و اگــر دارد چطور می خواهد آن را اجرا 
کند؟ابهام از اینکه آیا حســن روحانی قصد اجــرای قانون را دارد، از 
آنجایی آغاز شــد که او پس از تصویب این قانــون خطاب به مجلس 
گفت: »بگذارید بــا حوصله، تحمل، خــردورزی و آن هایی که تجربه 
بیست و چند ســاله در این امر دارند و در دیپلماســی موفق بودند و 
بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام 
بدهند«چندی پیش از این نیز، مجلس طرحی را با عنوان »طرح الزام 
دولت برای پرداخت یارانه کاالهای اساســی« به تصویب رســاند که 
پس از کش و قوس های فراوان بر سر منابع آن، در نهایت مورد تایید 
شــورای نگهبان قرار گرفت و به قانون تبدیل شد اما با وجود ابالغ این 
قانون توسط محمدباقر قالیباف، رییس جمهور قانون را ابالغ نکرد، تا 
جایی که رییس مجلس مجبور شــد به تنهایی قانون مذکور را با چاپ 
در روزنامه رســمی کشــور، ابالغ کند.اقدام قالیباف مستند به قانون 
مدنی بود؛ ماده نخست این قانون می گوید »مصوبات مجلس شورای 
اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور 
ابالغ می شود و رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به 
مجریان ابالغ کند و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی موظف 
است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابالغ منتشر کند«. در تبصره ذیل 
این ماده آمده است: »در صورت اســتنکاف رییس جمهور از امضا یا 
ابالغ در مدت مذکور، روزنامه رســمی موظف است به دستور رییس 
مجلس شورای اسالمی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر 
کند«این ماجرا در ارتباط با قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« 
نیز اتفــاق افتــاد و قالیباف طی نامــه ای به رییس هیئــت مدیره و 

مدیرعامل روزنامه رسمی کشــور، این قانون را وفق تبصره ماده »۱« 
قانون مدنی ابالغ و دستور انتشــار آن را در این روزنامه را صادر کرد.با 
وجود فشارهای رسانه ای نمایندگان مجلس و مخالفان دولت، حسن 
روحانی چاره ای نداشت جز اینکه قانون مزبور را ابالغ کند، بنابراین ۷ 
آذر ماه آیین نامه اجرایی این قانون با امضای معاون اول رییس جمهور 

به دستگاه های مربوطه ابالغ شد.
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور درباره روند تدوین، تصویب 
و ابالغ آیین نامــه اجرایی قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها 
می گوید: »پس از تصویب این قانــون، بالفاصله آقای رییس جمهور 
دســتور داد یک کمیته ای از معاونت حقوقی، وزارت خارجه، سازمان 

برنامه و بودجه و سازمان انرژی اتمی تشکیل شود.
 این یک کمیته خاص بود که بالفاصله تشــکیل شــد و حتی یکی از 
جلســاتی که قرار بود در آن به ســرعت جمع بندی انجام شــود تا به 
دولت برسد، سه شــنبه صبح شروع شد و تا شــب جمع بندی نهایی 
شد. چهارشنبه گذشته هم در دولت بحث شد و جمع بندی این کمیته 
هم ابتدای هفته جاری ابالغ شد.«اما در این میان هنوز درباره اجرای 

این قانون ابهاماتی وجود دارد، از ســویی محمــود واعظی می گوید: 
»سازمان انرژی اتمی براساس دســتورالعملی که ابالغ شده است، 
باید مقدمات غنی ســازی ۲۰ درصد را فراهم کند و در طول یک سال 
۱۲۰ کیلوگرم غنی ســازی ۲۰ درصد انجام شــود« اما از ســوی دیگر 
علی اکبر صالحی، رییس ســازمان انرژی اتمی گویــی هنوز منتظر 
ابالغ آیین نامه اجرایی این قانون اســت چراکــه می گوید: »ما باید 
مصوبه مجلــس را اجرا کنیم امــا دولت آیین نامــه ای در خصوص 
چگونگی اجرای آن باید ابالغ کند و رییس جمهور باید دســتور اقدام 
صادر کند«آنچه از ســوی واعظی و صالحی درباره ایــن قانون گفته 
می شود بیشــتر معطوف به غنی ســازی ۲۰ درصد اســت که آن هم 
فعال در مرحله آیین نامه اجرایی قانون متوقف شــده اســت، اما از 
سوی دیگر هنوز معلوم نیســت آیا دولت قصد اجرای ماده »۶« این 
قانــون ]مربوط به توقف پروتــکل الحاقی[، کــه جنجالی ترین ماده 
این مصوبه اســت، را دارد یــا می خواهد با اســتفاده از مکانیزم ها و 
 تصمیمات اخذ شده در شــورای عالی امنیت ملی از اجرای این ماده

 طفره برود.

سفیر ایران در کویت در گفت وگو با یکی از روزنامه های 
این کشور گفت: اگر آمریکا به توافق هسته ای بازگردد 
ایران نیز به تعهدات خــود عمل خواهد کرد؛ اما از نظر 
ایران بازگشــت به برجام نیاز به پیش شــرط ندارد.

ایرانی در خصوص نشســت هفته جاری کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس هم تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از هر تالشــی برای پر کردن 
شکاف، وحدت و یکی کردن دیدگاه  میان کشورهای 
منطقه اســتقبال می کند.وی دربــاره روابط تهران-

ریاض نیز گفت: ایران از ابتدا اعتقادی به قطع روابط 
نداشته و بارها پیشنهاد مذاکره برای حل مسائل مورد 
اختالف داده اســت.ایرانی در خصوص مسئله یمن 
هم اعالم کرد، ایران همواره حامی مذاکره مســتقیم 

میان طرفین یمنی به منظور پایان دادن به این فاجعه 
بوده اســت. ا یرانی تصریح کرد: جمهوری اســالمی 
ایران به عنوان بزرگ ترین همسایه کشورهای حاشیه 
خلیج فارس برای بهترین روابط با همســایگان خود 
می کوشد، معتقد اســت منافع کشورهای منطقه در 
حسن همجواری و همزیستی مسالمت آمیز است و 
بر تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید دارد. دلیل این 
موضوع طرح هرمز است که رییس جمهور ایران حسن 
روحانی در ســال ۲۰۱۸ ارائه کرد و با استقبال بیشتر 
کشورهای منطقه ای و غیرمنطقه ای روبه رو شد.وی 
افزود: درباره روابط با عربستان سعودی هم باید گفت 
ما از ابتدا اعتقادی به قطع روابط با این کشور نداشیم 
زیرا آن را کشــوری مهم و بزرگ در منطقه می دانیم و 

معتقدیم در چارچوب همکاری مشــترک حل اعظم 
مشکالت دوجانبه و بحران های منطقه ای امکان پذیر 
است. بارها از آمادگی خود برای مذاکره در هر زمان و 
مکانی و به صورت مستقیم و غیرمستقیم خبر دادیم و 
گفتیم ما آماده بحث درباره اتهامات و تمام موضوعات 
مورد اختالف بر سر میز مذاکره هســتیم. اما درباره 
عراق، آینده روابط در ســایه دوره جدید واقعا طبیعی 
است. الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران سفر کرده و 

تماس ها میان سران دو کشور ادامه دارد. 

سفیر ایران در کویت: 

آماده گفت وگو با ریاض هستیم

آیا ایران، عراق را صحنه تسویه حساب خود با آمریکا می کند؟
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران، عراق را صحنه تسویه حساب خود با آمریکا می کند؟ گفت: سیاست جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه منطقه ای حسن همسایگی است و همواره تالش کردیم در حوزه های همسایگی خود از جنگ جویی ها و ماجراجویی ها و اشغالی که توسط آمریکا 
رخ داده کمک کنیم تا این فضا به امنیت پایدار برسد. خطیب زاده ادامه داد: آمریکا در خاک عراق پایگاه های متفاوتی دارد، نیروهای نظامی آنها بخش هایی از 
عراق را اشغال کرده و در داخل عراق سردار ما را به شهادت می رسانند. هر چه زودتر  باید چکمه پوشان آمریکا عراق و منطقه را ترک کنند. ما هیچ وقت تالش نمی 
کنیم  دوستان را در منطقه در موقعیت انتخاب قرار دهیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: روابط عراق با ایران چند الیه است و روابط دو کشور طبیعی و 
تاریخی، مردمی و دارای عمق و افق و عرض بسیار قابل توجه است. هیچ کس نمی تواند با اقدامات ساختگی و مهندسی شده این روابط را خراب کند مگر اینکه 
دو ملت بیدار نباشند که الحمدالله دو ملت بیدار هستند.وی بیان کرد: وقتی برجام امضا شد به رغم تمامی سنگ اندازی های عربستان، ظریف اولین پیام خود 
را در خصوص منطقه نوشــت و به منطقه پیغام داد که موضوعات منطقه را باید بین خودمان حل کنیم.وی افزود:  برخی حکام در منطقه فکر می کردند با آمدن 

ترامپ پنجره ای برای آنها ایجاد شده و تمام تخم مرغ هایشان را در سبد ترامپ گذاشتند.

چهره روز

وز عکس ر

دیدار سرلشکر موسوی 
با رییس مجلس 

سرلشکر موسوی و دریادار سیاری 
به همــراه هیئت پارلمانــی ارتش، 
به منظور پیگیــری، ارتقــا و اصالح 
بودجه ســال ۹۹ ارتــش جمهوری 
اســالمی ایــران و مــوارد دیگر از 
جمله ارتقــای معیشــت کارکنان، 
بازنشســتگان ارتــش بــا رییس 
مجلس شــورای اســالمی دیدار و 

گفت وگو کردند.

رایزنی شورای نگهبان برای افزایش صندوق های رای
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در تالش است سالمت انتخابات و سالمت مردم 
را مدنظر قرار بدهد و با وزارت کشــور مشغول رایزنی هایی هســتیم تا تدابیری از جمله افزایش 

صندوق های رای و افزایش صندوق های سیار را داشته باشیم.
کدخدایی افزود: انتخابات آینده به دلیل بحث ویروس منحوسی که شیوع پیدا کرده نگرانی هایی 
را ایجاد کرده و شورای نگهبان در تالش است سالمت انتخابات و سالمت مردم را مدنظر قرار بدهد.

کدخدایی ادامه داد: با وزارت کشور مشغول رایزنی هایی هستیم که امیدواریم تدابیری از جمله 
افزایش صندوق های رای و افزایش صندوق های سیار را داشته باشیم.رییس پژوهشکده با بیان 
اینکه چنانچه دوستان وزارت کشور پیشنهاداتی داشته باشــند و اگر الزم باشد اقداماتی دیگری 
هم صورت خواهد پذیرفت، گفت: ممکن است از لحاظ قانونی، مواردی نیاز به اصالح قانون داشته 
باشد که در این فرصت، این اصالحات باید انجام شود تا ما بتوانیم در یک شرایط کامال بهداشتی 
 و با رعایت پروتکل های بهداشــتی انتخابات آینده را برگزار کنیم و شــاهد حضور پر شــور مردم 

در انتخابات باشیم.

 گشت مرزی و عملیات مشترک؛ دستور کار سفر
 سردار کریمی به پاکستان

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با استقبال از تالش های پاکستان برای مراقبت از مرزهای 
مشــترک با ایران و مبارزه با قاچاقچیان، گفت: تقویت بیشــتر همکاری های دو کشور در دستور 
کار اســت و در عین حال ما بر اقدامات قوی تر طرف پاکســتانی برای مقابله با پدیده موادمخدر 

تاکید داریم.
 سردار »مجید کریمی« که برای یک دیدار رسمی به دعوت دولت پاکستان به اسالم آباد پایتخت 
این کشور سفر کرده اســت، اظهار کرد: سفر فعلی به پاکستان در راســتای دعوت رسمی دولت 
پاکســتان و نیروی مبارزه با موادمخدر این کشور انجام شده که قرار اســت دیدارهایی با وزرای 
کشــور، کنترل موادمخدر و فرمانده نیروی مبارزه با موادمخدر پاکستان انجام شود.وی با اشاره 
به سفر خود به شهر بندری»کراچی« در جنوب پاکستان، افزود: با فرمانده آژانس امنیت دریایی 
کشور میزبان نیز دیدار و درباره مسائل مختلف حوزه مبارزه با موادمخدر و امنیت دریایی صحبت 
خواهد شد.رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا تاکید کرد: گشت همزمان مرزی و عملیات های 
مشــترک میان پلیس مبارزه با موادمخدر ایران و پاکســتان را با مقامات کشور میزبان مطرح و 

دنبال می کنیم.

ناو نیمیتز  در منطقه ماندگار شد
وزیر دفاع موقت آمریکا در پی آن چه تهدیدهای انتقام جویانه مقامات ایران در اولین ســالگرد 
شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، عنوان شده، دســتور داده است ناو نیمیتز دوباره به منطقه 
بازگردد و در خــاور میانه بماند.کریــس میلر، وزیر دفاع موقــت آمریکا در بیانیــه ای گفت: به 
خاطر تهدیدهای اخیر انجام شــده از طرف مقامــات ایران علیه رییس جمهــور ترامپ و  دیگر 
 مقامات دولت آمریکا،  دســتور دادم ناو USS Nimitz دوباره به منطقه بازگردد و در خاور میانه

 بماند. میلر در بیانیه اش ادامه داد: این ناو در مقرش در ناحیه عملیات های فرماندهی مرکزی 
نیروهای آمریکایی در منطقه باقی می ماند و  هیچ کســی نباید در قاطعیت آمریکا تردید کند. بر 
اساس این گزارش، پنتاگون در حالی دســتور اعزام دوباره این ناو به منطقه را صادر کرده است 
که دفتر اطالع رســانی پنتاگون ۱۲ دی در بیانیه ای گفته بود: بر اساس دستورات دولت آمریکا و 
کریســتوفر میلر، وزیر دفاع موقت، هواپیمابر آمریکایی »یــو اس اس نیمیتز« منطقه عملیات 
 فرماندهی مرکــزی در خاورمیانه را ترک کرد و در مســیر خود به ســمت بندر پایــگاه نورفولک 

در ویرجینیاست.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

تصمیم گیران نباید درگیر 
تعارض منافع باشند

نایب رییس کمیســیون فرهنگی مجلس با 
اشاره به موضوع تعارض، منافع فرد مسئول 
و تصمیم گیر را نیازمند اســتقالل دانست و 
در این حوزه تعارض منافع را یکی از آســیب 
های تاثیرگذار در کیفیت مدیریت عنوان کرد.

غالمرضا منتظری با اشــاره به لزوم توجه به 
بحث تعارض منافع گفت: برای دستیابی به 
موفقیت در هر حوزه ای به آسیب شناسی در 
آن حوزه نیاز داریم، یکی از آســیب هایی که 
در کیفیت مدیریت تاثیرگذار اســت و سبب 
رضایتمندی یا نارضایتی مردم را فراهم می 
کند بحث تعارض منافع اســت.وی افزود: 
هنگامی که شخص مسئولیتی را می پذیرد به 
صورت طبیعی انتظار این است که آن شخص 
بتواند با نهایت شجاعت، استقالل و شهامت 
تصمیم گیری کند، ولی اگر منافع آن شخص 
به نوعی با قلمرو ماموریــت وی گره خورده 
باشد قطع یقین ممکن اســت در مقاطعی 
روی مسائلی چشــم ببندد که به مصلحت 
کشور نیست.نایب رییس کمیسیون فرهنگی 
مجلس تصریح کرد: فرض کنید شــخصی 
در حوزه وزارت بهداشــت و درمان در سطح 
کالن مسئولیتی داشته باشد و خود از سوی 
دیگر در عرصه واردات تجهیزات پزشکی نیز 
فعالیت کند، بــه طور قطع ایــن موضوع در 
موضع گیری های این فرد تاثیرگذار خواهد 
بود، بنابرایــن بهترین کار این اســت که بر 
اســاس انتظارات جامعه به سویی حرکت 
کنیم که افراد خود درگیر مســائل اقتصادی 
مرتبط با ماموریت یا مسئولیت خود نباشند، 

در غیر این صورت مشکل ایجاد می شود.

بین الملل
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مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

صادرات 40 میلیون دالری فرآورده های خام دامی
صادرات فرآورده های دامی و طیور از استان اصفهان به خارج از کشور بیش از ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
دالر ارزآوری داشته است.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت :طی  ۹ ماهه امسال ۲۸ هزارو 

۶۵۰ تن فرآورده های خام دامی و طیور 
به کشور های هدف صادر شده  است. به 
گفته موحدی، ارزش  این فرآورده های 
دامی  بیش از ۴۰ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
دالر اســت.مدیرکل دامپزشکی استان 
می گوید : عمده محصوالت صادر شده 
شــامل پنجه مرغ به وزن چهــار هزار و 
۶۶۵ تن، خامه پاســتوریزه و استریل 
به میزان حدود ۶ هزارو ۶۰۰ تن، حدود 
شــش هزار تن پنیر، حدود ۵ هزارتن 

پودر گوشت، دو تن شیرخشک، بیش از هزار و ۸۰۰ تن عسل و هزار و ۱۶۲ تن ماهی تازه است.وی 
گفت: پنجه مرغ، پای مرغ، پودر گوشت، آالیش خوراکی مرغ، آالیش غیر خوراکی دام، تخم مرغ، 
مرغ منجمد، هزارال، ماهی تازه، میگو تازه، میگو منجمد، بره موم، عسل، پودر آب پنیر، کنسانتره 
شیر، خامه پاستوریزه و استریل، شیر خشــک، پنیر، روغن طیور، گرده گل، پودر ماهی، پر شتر 
مرغ، تخم نطفه دار گوشتی، جوجه شتر مرغ، شترمرغ و کبک محصوالتی است که از این استان 

به خارج از کشور صادر شده است.

 آغاز توزیع هزار تن برنج وارداتی
جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر

با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، توزیع هزارتن برنج هندی دانه بلند بین مراکز خیریه، 
بهزیستی، کمیته امداد و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای اســتان اصفهان آغاز شد.مدیرکل غله 
و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: در این مرحله از توزیع، هزار تــن برنج وارداتی با نرخ 
هرکیلوگرم ۱۷۰ هزار ریــال از درب انبار برای عرضــه بین مراکز خیریه، بهزیســتی، کمیته امداد 
و فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای این اســتان اختصاص یافته که تاکنــون ۲۱۳ تن آن عرضه 
شــده است.محســن ضیایی افزود: این واحد ها تا ۱۵ دی فرصت دارند با معرفی نامه اداره کل 
صنعت، معدن وتجارت این اســتان به انبار مراجعه کرده و سهمیه خود را دریافت کنند.وی گفت: 
 اداره کل غله وخدمات بازرگانی اســتان درصــدد تامین کاال های اساســی در حمایت از مصرف

 کنندگان است.

کاالی بدون ثبت در انبار؛ یعنی قاچاق و احتکار
کاال های اساسی که در سامانه جامع انبار ها ثبت نشده باشند، قاچاق محسوب می شوند.معاون 
نظارت و بازرسی سازمان صمت اســتان اصفهان در گفت و گوی تلفنی با بخش خبری ۲۰ شبکه 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: کاال های اساسی که دارای ضوابط اختصاصی دولت هستند، اگر 
در سامانه جامع انبار ها ثبت نشده باشند، مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز خواهند بود و مجازات آن، ضبط کاال به نفع دولت و جریمه نقدی است.اکبر عادل مرام افزود: 
استفاده از منزل، مکان های مسکونی و امالکی که کاربری های تجاری ندارند، به عنوان انبار مجاز 
نیست.وی در پاسخ به این پرسش که چرا نام نویسی اصفهانی ها در سامانه جامع انبار ها کم است، 
آگاهی نداشتن از موضوع و یا اطالع نداشتن از مجازات ها را از دالیل این اتفاق برشمرد و گفت: اگر 

کاالیی در انباری باشد که آمار آن کاال ثبت نشده باشد، مصداق احتکار است.

 مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

طرح اقدام ملی در ۷۲ شهر اصفهان اجرایی شده است

با اوج گرفتن قیمت مســکن در سراسر  مرضیه محب رسول
 کشور تابســتان امســال دولت طرحی 
گرته برداری شده از مدل های پیشین مســکن ارزان قیمت را تحت 
عنوان طرح اقدام ملی مسکن در کشور کلید زد. این طرح اگر چه مانند 
ایده مســکن مهر قرار بود راهی برای کم کردن بار تقاضا از دوش کالن 
شــهرهایی مانند اصفهان و تهران باشــد؛ اما در عمل مــکان یابی در 
شهرستان های کوچک و عمدتا سخت و دسترسی به مراکز استان ها 
اندکی از تب وتاب متقاضیان این طرح کاست ولی همچنان دولتی ها 

اصرار دارند که ثبت نام ها را انجام و این طرح را کلید بزنند. 
از سوی دیگر  شواهد نشــان می دهد دولت چندان توانی برای پایان 
سریع این طرح در اختیار ندارد. بر این اســاس پیش بینی می شود 
که برای اجرای این طرح اعتباری حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز 
اســت، اما در عمل ایجاد ردیــف اعتباری ۲ هزار میلیــاردی در حوزه 
مسکن سازی در بودجه ۱۴۰۰ برای اتمام چنین طرح بزرگی بسیار کم 

و ناچیز به نظر می رسد.
 در اصفهان بــه عنوان یکــی از کالن شــهرهای مرجع بــرای اجرای 
ایــن طرح که ســهمی بیــش از ۷۰ هــزار واحــد مســکونی در این 

 طرح بــه آن اختصاص یافتــه، تا کنون بیــش از ۷۸ هــزار نفر ثبت
 نام کرده اند. 

بر اساس اعالم سازمان مسکن و شهرســازی از متقاضیان ثبت نام 
شده بالغ بر ۳۹ هزار نفر حائز شرایط اولیه هستند و درخواست بالغ بر 
۱۲ هزار و ۶۰۰ متقاضی در سطح استان اصفهان تایید نهایی شده است 
که تا کنون ۱۰ هزار و ۹۵۴ متقاضی در بانک های عامل افتتاح حساب 
کردند. همچنین مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان گفت: طرح اقدام 

ملی مسکن تاکنون در ۷۲ شهر استان اجرایی شده است.
علیرضا قاری قرآن با اشاره به ســهمیه ۳۹ هزار نفری استان اصفهان 
در زمینه طرح اقدام ملی مســکن اظهار داشت: تاکنون عملیات ثبت 
نام ۱۳ هزار متقاضی در این زمینه انجام شده است.وی با بیان اینکه 
طرح اقدام ملی مسکن در ۷۲ شهر از ۱۰۸ شهر استان اصفهان اجرایی 
شده است، ابراز داشت: در دیگر شــهرها یا تقاضایی نبوده و یا زمین 

مورد نیاز تامین نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه طی چند  روز 
آینده جلسه طرح اقدام ملی مسکن در وزارت کشور تشکیل و سهمیه 
جدید اســتان ها اعالم می شــود، اضافه کرد: دراین زمینه در استان 

اصفهان اگر ثبت نام مجددی داشــته باشــیم هم برای شهرهایی که  
تا کنون ثبت نامی صورت نگرفته خواهد بود و هم برای شــهرهایی که 
دارای ظرفیت خالی هستند.وی ادامه داد: تمام تالش خود را خواهیم 
داشت که تاپایان این ماه تکلیف ثبت نام سوم طرح اقدام ملی مسکن 

در استان اصفهان را مشخص کنیم.
تالش برای جذب تعداد بیشتری از متقاضیان برای اجرای طرح ملی 
مسکن در حالی از سوی دولت و مسکن و شهرسازی در حال پیگیری 
اســت که قیمت به عنوان یکــی از فاکتورهای اساســی در این طرح 
همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.  گفته می شود در اصفهان قیمت 
تمام شــده یک واحد تا ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده؛ عددی که به 
نظر نمی رسد برای متقاضیان این مسکن چندان ارزان قیمت باشد. 
از سوی دیگر کارشناســان هم می گویند با توجه به تورم در مصالح و 
هزینه های ساخت حتی اگر دولت برای زمین پولی دریافت نکند باز 
هم مردم در قشر متوســط هم توانایی پرداخت هزینه های ساخت را 
نخواهند داشت. دولتی ها اما می گویند این طرح هزینه های معقولی 
برای قشر جوان و متوسط دارد و به آینده اجرایی آن همچنان خوش 

بین هستند.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان پالک های طالی 
پارسیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مزد ساخت 
هستند، گفت: طالفروشان ملزم هستند حتی به ازای 
فروش نیم گرم طال نیز فاکتور برای مشــتری صادر 
کنند.هوشنگ شیشــه بران درباره دریافت مالیات و 
دستمزد از سکه های گرمی و پارســیان، اظهار کرد: به 
طور کلی مسکوکات بانک مرکزی همانند سکه های 
بهار آزادی یا امامی و ... در زمان ضرب و خروج از بانک، 
مالیات آن محاســبه می شــود، بنابراین مشتری در 

زمان خرید مشتری نیاز به پرداخت مالیات و گرفتن 
فاکتور ندارد.وی با بیــان اینکه به طــور کلی به تمام 
مسکوکات ضرب شده توســط بانک مرکزی مالیات 
و ارزش افزوده تعلق نمی گیرد، افزود: اما آنچه تحت 
عنوان سکه های پارسیان و یا آنچه در صنف طال به آن 
پالک شناخته می شوند، مشمول دریافت مالیات بر 
ارزش افزوده و ارائه فاکتور به مشتری هستند.رییس 
اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه این پالک ها 
به عنوان طالی ۱۸ عیار، ضرب و بســته بندی شده که 
مشمول هزینه ساخت می شوند، توضیح داد: به دلیل 
پرس بودن، این پالک ها همانند سکه های بهارآزادی 
و امامی در یک قاب کوچک بســته بندی می شوند، 
بنابراین گرمی چند تومان به عنوان دستمزد از مشتری 

دریافت می شود و رقم آن بین ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان در 
نوسان اســت.وی درباره اینکه برخی طالفروشان در 
فروش طال با گرم های پایین فاکتور صادر نمی کنند، 
گفت: این کار تخلف است و طالفروشان ملزم هستند 
حتی به ازای فروش نیــم گرم طال نیــز فاکتور برای 
مشتری صادر کنند.شیشه بران تاکیدکرد: مغازه دار 
و فروشنده روی انواع مسکوکات بانک مرکزی نباید 
فاکتور صادر کند، اما روی پالک های پارسیان و انواع 
مصنوعات طال ملزم به صدور فاکتور است.وی درباره 
بازار بورس طال و سکه در اصفهان، گفت: اصفهان بورس 
ســکه ندارد و اگر فردی مکانی را تحت عنوان بورس 
سکه در اصفهان معرفی کند، به طور کلی از نظر اتحادیه 

تخلف است.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

طالفروشان ملزم به ارائه فاکتور هستند

خبر روز

علیرضا قاری قرآن با اشاره به سهمیه ۳۹ هزار نفری 
استان اصفهان در زمینه طرح اقدام ملی مسکن اظهار 
داشت: تاکنون عملیات ثبت نام ۱۳ هزار متقاضی در این 

زمینه انجام شده است

وام اجاره تا پایان بهمن پرداخت می شود
وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد کســانی که پیش تر بــرای دریافت وام ودیعه مســکن ثبت 
نام کرده بودند؛ اما رونــد پرداخت آنها به جریان نیفتاده اســت تا آخر بهمن مــاه پرداخت این 
تســهیالت به آنها تمدید شــده اســت. گفته می شــود از ۳۰۲ هزار متقاضی تا کنون ۵۰ درصد 
افراد وام اجاره را دریافت کرده اند.این خبر را محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرســازی 
اعالم کرد و گفت: ســتاد کرونا دو مصوبه دیگر نیز داشــته اســت. در تفاهم نامه ای مقرر شــد 
افرادی که کــد رهگیری ندارند بــا پرداخت عدد محــدود بتوانند کد رهگیــری دریافت کنند.به 
گفته معاون وزیر راه و شهرســازی، کســانی که فرم ج قرمز داشــتند و هم اکنون فاقد مالکیت 
هســتند مصوب شــد بتوانند تســهیالت وام ودیعه اجاره را دریافت کنند. ایــن مصوبات برای 
تعدادی از افرادی بوده که این مشــکالت را داشــتند.گفتنی اســت، برای متقاضیان تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن که اجاره آن ها به صورت دســتی و بــدون حضور در دفاتــر امالک مبادله 
شــده، مشــاوران امالک موظف هســتند با دریافــت حداکثر ۲۵۰ هــزار تومان بــدون نیاز به 
 دریافت ارزش افزوده و با حضور موجر و مســتأجر نســبت به ثبت اجاره نامه و اخذ کد رهگیری

 اقدام کنند. 

ابطال دستمزد هنوز قطعی نشده است
یک نماینده کارگری در شورای عالی کار درباره نظریه دیوان عدالت مبنی بر ابطال دستمزد کارگران 
برای سال ۹۹ توضیحاتی داد.علی خدایی، اظهار کرد: نظریه هیئت تخصصی دیوان عدالت ابطال 
دستمزد کارگران برای سال ۹۹ بود.وی با بیان اینکه ابطال دستمزد از ابتدای سال پیگیری شده 
بود و این کار به تنهایی انجام نشد و خیلی ها زحمت کشیدند، گفت: مدعی نیستیم که بتوانیم همه 
مشکالت را حل کنیم.خدایی افزود: ابطال دســتمزد را هنوز تایید نمی کنیم و اگر هیئت عمومی 
هم این رای را تایید کند آن وقت می توانیم رای را قطعی بدانیم.نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار با بیان اینکه این  روند را ادامه می دهیم و تالش می کنیم که اتفاق خوبی رخ دهد، ادامه داد: 
متاسفانه صدای کارفرما بیشتر از ما شنیده می شــود.وی با بیان اینکه برخی کارفرمانما ها دنبال 
سوء استفاده هستند، گفت: من اهل شعار دادن نیستیم.خدایی ادامه داد: در صورتی که دستمزد 
 ابطال شود، پس از آن جلسه ای تشکیل می شود و مزد را بر اســاس معیار های قانونی محاسبه

 خواهند کرد.

 موازی کاری گمرک با سامانه جامع تجارت 
عامل بروز تخلفات

مدیر سامانه جامع تجارت ایران در خصوص مشــکالت ترخیص نهاده های دامی  و کمبود آن در 
سامانه بازارگاه گفت: رصد و رهگیری کاالهای وارداتی  پس از ترخیص وظیفه وزارت صمت است 
و روندی که در خصوص نهاده های دامی به وجود آمده، مورد تایید وزارت صمت نیســت و برای 
اصالح آن پیگیری شــده است.شــیرازیان  ادامه داد: رصد  نهاده های دامی از ترخیص تا توزیع 
در بازار به وزارت جهاد سپرده شــده؛ اما باید اطالعات آن را به ســامانه جامع تجارت بفرستد که 

متاسفانه تاکنون این امر صورت نگرفته است.
شیرازیان بیان کرد: در خصوص مشکالت پیش آمده در حوزه نهاده های دامی، دو امکان وجود 
دارد، نخست اینکه این محموله ها بدون مجوز جهاد از گمرک ترخیص شده اند که این امر تخلف 
گمرک است و دوم اینکه با مجوز وزارت جهاد ترخیص شــده؛ اما در سامانه بازارگاه عرضه نشده 
اند.این مقام مسئول گفت:  از سال ۹۸ پیگیر ارتباط با سامانه جهاد کشاورزی  و از سال ۹۵  پیگیر 
 ارتباط با سامانه گمرک هستیم. سامانه پس از ترخیص کاالی گمرک موازی کاری با سامانه جامع 

انبارها دارد.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان اعالم کرد:اخبار

افزایش 3برابری نرخ پارچه در اصفهان 
رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان گفت: قیمت فروش انواع پارچه در اصفهان بیش از سه برابر افزایش یافته و این امر منجر به کاهش ۵۰ درصدی خرید در بازار شده 
است.احمد تقی زاده با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ واحد صنفی پارچه، پتو، پارچه مبل و پارچه پرده تحت پوشش صنف پارچه فروشان اصفهان فعالیت دارند، 
اظهار داشت: این در حالی است که طی دو سال اخیر ۲۰۰ پروانه ابطال شده که این آمار نسبت به ۱۰ سال قبل تر قابل توجه بوده است.وی با بیان اینکه بخشی از این ابطال 
پرونده ها به دلیل تغییر شغل و برخی نیز به دلیل بازنشسته شدن کسبه است، ابراز داشت: آنچه در این میان آسیب پنهان است، بیکار شدن افرادی است که در این واحدهای 
صنفی فعالیت داشتند.رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز، مشکالت با اداره بیمه و مالیات از جمله مشکالت فعلی واحدهای صنفی 
اصفهان است، ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که قانون کار از همه این چالش ها سبقت گرفته و دست اندازهای بزرگی را برای بنگاه های اقتصادی کوچک به وجود 
آورده است.وی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی کوچک امکان اجرای همه مفاد قانون اداره کار را ندارند، افزود: این قانون حمایتی است و ما نیز تحقق حقوق کارگران را 

امری ضروری می دانیم؛ اما از سوی دیگر باید توجه داشت که این قوانین در این بنگاه ها منجر به کاهش نیروی کار شده است.

رونمایی از دستگاه 
تولید ماسک 

تمام اتوماتیک 
التراسونیک

دســتگاه تمام اتوماتیک تولید 
ماســک با حضــور جمعــی از 

مسئوالن کشوری رونمایی شد.

وز عکس ر

عکس: فارس

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
ریسباف اصفهان  به کارخانه 

نوآوری تبدیل می شود
رییس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان گفت: تبدیل کارخانه 
ریســباف به کارخانــه نــوآوری در قالب 
تفاهم نامه با شــهرک علمــی تحقیقاتی 
اصفهــان در دســتور کار است.مســعود 
گلشیرازی با اشــاره به بهره برداری از فاز 
اول نمایشگاه بزرگ اصفهان اظهار داشت: 
این امر در موقع خود انجام شــد؛ اما باید 
روند بهره برداری از این پروژه با ســرعت 
ادامه یابد.گلشــیرازی با بیان اینکه ایجاد 
کارخانه نــوآوری در اســتان اصفهان یک 
الزام است، تصریح کرد: پیگیر اجرای این 

طرح هستیم.
وی در ادامــه با بیان اینکــه دومین گزینه 
برای تغییر کاربری محل نمایشــگاه قبلی 
اصفهان نمایشــگاه دائمی فرش و صنایع 
دســتی بود، ادامه داد: ایــن اتفاق خوب 
است و ما نیز به عنوان دارنده  بیش از ۴۰ 
درصد از این محل موافق اجرای این طرح 
هســتیم.رییس اتاق بازرگانی اصفهان با 
بیــان اینکه در تغییر کاربــری محل قدیم 
نمایشگاه اصفهان هدف ما خدمت رسانی 
به شــهر اســت، ادامه داد: از این رو جمع 
آوری این نمایشــگاه نیز پیشــنهاد شد تا 
این طرف پل تاریخی شهرســتان به سوی 
دیگر آن متصل شود که البته این اتفاق نیز 
زیبنده شهر اصفهان است.گلشیرازی،  در 
خصوص تصمیم گیری بــرای محل قبلی 
نمایشگاه اصفهان در پل شهرستان گفت: 
در این زمینه چند پیشــنهاد ارائه شده که 
از آن جملــه تبدیل این محــل به کوریدور 
علمی و فناوری اســتان بوده اســت.وی 
ادامه داد: برای این امر کارخانه ریسباف و 
محل قبلی نمایشگاه اصفهان در نظر گرفته 
شــده که دراین زمینه اولین تفاهم نامه ای 
که با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در 
اتاق نهم امضا کردیم این بــود که کارخانه 
ریســباف به عنوان کارخانه نــوآوری مورد 

استفاده قرار گیرد.



سه شنبه 16 دی  1399 / 21 جمادی االول  1442/ 5 ژانویه 2021/ شماره 3160

نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس خبر داد:

بررسی جابه جایی لوله نفت مارون در میانکوه اردل

نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با دستور وزیر نفت مقرر شد تا کارشناسان برای 
بررسی جابه جایی لوله نفت مارون در میانکوه اردل، برآورد هزینه ها و 

جانمایی مسیر جدید به شهرستان اردل اعزام شوند.
قدرت ا... حمزه افزود: در نشســت اخیری که به منظور رســیدگی به 
وضعیت آلودگی نفتــی بخش میانکوه شهرســتان اردل با وزیر نفت 
برگزار شــد، جابه جایی لوله انتقال نفت یکی از مهــم ترین مطالبات 
مطرح شــده در این نشســت بود که وزیر نفت در این خصوص قول 
مساعد داد که در صورتی که جابه جایی لوله امکانپذیر باشد این مطالبه 

بحق مردم اجرایی شود.
وی ادامه داد: در همین راستا مقرر شد تا ۲۰ کیلومتر از خط لوله انتقال 
نفت مارون به اصفهان در بخش میانکوه جابه جا و به منطقه امن تری 

انتقال داده شود.
حمزه تصریح کــرد: اعتقاد کارشناســان اســتانی بر این اســت که 
فرســودگی لوله های نفت منجر به نشــت و آلودگی نفتی در منطقه 
میانکوه می شود؛ اما از سوی دیگر شــرکت نفت بر این موضوع تاکید 

دارد که رانش زمین منجر به شکل گیری حوادث شکستگی لوله شده 
و به اســتناد اظهارات شــرکت نفت تاکید ما بر این است که خطوط 
لوله از این منطقه جابه جا شــود تا از شکل گیری حوادث ناگوار بعدی 

جلوگیری به عمل آید.
نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارســان، کیــار و کوهرنگ در 
مجلس شورای اســالمی در ادامه به خســارت های تحمیل شده بر 
منطقه بر اثر آلودگی نفتی اشاره کرد و گفت: همچنان خسارت اصلی 
که بر محیط زیســت، منابع طبیعــی و آب منطقه وارد آمــده برآورد 
 نشده؛ اما به شدت پیگیر هســتیم که این خسارت ها هرچه سریع تر

 جبران شود.
حمزه با بیان اینکه آب آشامیدنی مردم بخش میانکوه و شهر سرخون 
هنوز آلوده به نفت نشده است، خاطرنشــان کرد: با این وجود از آنجا 
که منابع موجود تامین کننده آب شــرب مردم منطقه منابع پایداری 
به شــمار نمی رود و در معرض خطر آلودگی نفتی قرار دارد بنا شده تا 
مطالعاتی برای تامین آب شرب منطقه از کارون۴ و یا چاه های جدید 

در دستور کار قرار گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مراکز درمانی در شرایطی ایمن آماده ارائه هرگونه خدمت 
درمانی به بیماران هستند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری در شرایطی ایمن 
آماده ارائه هرگونه خدمت درمانی به بیماران هســتند.فریدون رحمانی افزود: با توجه به تعویق افتادن 
اعمال جراحی غیر اورژانسی تعداد قابل توجهی از بیماران از حدود ۱۰ ماه گذشته با شیوع بیماری کرونا در 
انتظار دریافت این خدمات هستند که با بهبود شرایط تمامی بیمارستان های استان از جمله مراکز آموزشی 
درمانی آیت و ا... کاشانی و هاجر )س( شهرکرد در شرایطی ایمن، آماده ارائه هرگونه خدمات درمانی به 
این دسته از بیماران هستند.وی ضمن تشریح وضعیت شیوع بیماری کرونا، در صورت ادامه روند نزولی 
شیوع این بیماری و تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی نوید روزها و نوروزی خوش را به هم استانیان 
داد.دکتر رحمانی تصریح کرد: از حدود ۲۰ روز قبل سیر نزولی بیماری کرونا در استان آغاز و همچنان ادامه 
دارد.وی در ادامه از مردم خواست، همچنان پروتکل های بهداشــتی را رعایت و از زدن ماسک، در خانه 

ماندن و پرهیز از حضور در تجمعات خسته نشوند.

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

 گشایش نمایشگاه ویژه سالگرد شهادت سردار سلیمانی
 و ایام فاطمیه در سامان

  به همت موسسه قرآن و عترت کاشف الغطاء شهرستان سامان و با حمایت و همراهی اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان سامان ، سپاه ناحیه شهرستان  ظهر شنبه )۱3 دی 99( نمایشگاه ویژه 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ، دهه بصیرت و  ایام فاطمیه در 
سامان با حضور ابراهیم شریفی،  مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی  جهارمحال و بختیاری ، امام 
جمعه و فرماندار شهرستان سامان در مسجد صاحب الزمان)عج( در ۱8 غرفه و یک نمایشگاه کتاب 
گشایش یافت.ابراهیم شریفی، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت :  نخستین سالروز شــهادت سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی و فرماندهان 
مقاومت با حال و هوای خاص ) نمایشــگاه سردار دلها در ســامان ( گره خورد.وی افزود : سابقه 
درخشان سپهبد قاســم ســلیمانی در یک دهه بعد از دفاع مقدس که در مرز های شرقی کشور به 
مبارزه با اشــرار و باند های مواد مخدر در مرز های ایران و افغانستان می پرداخت، باعث شد که در 
سال ۱3۷۶حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا مسئولیت نیروی قدس سپاه را به او 
واگذار کنند و جمعه  ۱3دی ماه 98و در پی حمله نیرو های متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی 
فرودگاه بغداد، سرباز والیت و امت اسالمی سردار سرلشکر پاسدار، حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
فداکار، شجاع و بی نظیر نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از عمری مجاهدت به 

شهادت رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری:

اجرای طرح  هادی در روستاهای چهارمحال و بختیاری 
سرعت می گیرد

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تکمیل طرح 
های هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری ســرعت می گیرد، اظهار داشت: تمام تالش ها در 
راستای تخصیص اعتبارات و تکمیل طرح های هادی روستایی در این استان است.سهراب رییسی 
گفت: هم اکنون طرح هادی روستایی در ۲۲ روســتای چهارمحال و بختیاری تکمیل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طرح هادی روستایی 
با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال در این ۲۲ روستا اجرا شده است.

بام ایرانبا مسئولان

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

به جز شهرکرد وضعیت سایر 
شهرستان های چهارمحال و 

بختیاری زرد است
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و 
درمانــی چهارمحال و بختیــاری اظهار داشــت: در این 
استان به لحاظ تعداد موارد بســتری همه شهرستان ها 
بجز شــهرکرد دارای وضعیت زرد هستند.مجید شیرانی  
افزود: در صورتی کــه روال کاهش موارد ابتــال به کرونا 
در شهرستان شــهرکرد طبق روزهای گذشته باشد، این 
شهرســتان نیز از هفته آینده وارد وضعیت زرد می شود.

شــیرانی اضافه کرد: به تازگی  ۱۰۴ بیمار با عالئم بالینی 
مشــکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی 
سرپایی استان مراجعه داشــته اند که از این تعداد 3۴ 
بیمار با عالئم مشــکوک به این بیماری در مراکز درمانی 
بستری شده اند.وی افزود: عالوه بر موارد سرپایی، تست 
3 مراجعه کننده بیمارســتانی با عالئم بالینی مشکوک 
به بیماری کووید_۱9 که در مراکز درمانی بســتری شده 
بودند مثبــت قطعی اعالم شد.شــیرانی اضافه کرد: هم 
اکنون 8۰ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا 
در مراکز درمانی اســتان تحت مراقبت و درمان هستند 
که از این تعداد ۵۲ نفر مثبت قطعــی و مابقی در انتظار 
 پاســخ نتایج آزمایشــات برای رد یا تایید بیماری شان 
هستند.رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان با ابراز 
تاســف از اینکه،  یک مورد جدید فوتی ناشــی از ابتال به 
بیماری نوپدید کووید_۱9 در استان گزارش شده و مجموع 
فوتی های ناشــی از ابتال به این بیمــاری در چهارمحال 
و بختیاری ۷۲۱ نفر اســت، گفت: هم اکنــون ۱۲ بیمار با 
 شرایط بحرانی و حال عمومی نســبتا بد در بخش های 
 مراقبت ویــژه مراکز درمانی اســتان تحــت مراقبت و

 درمان هستند.

مفاد آراء
10/83 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- رای شماره  1770-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا شایسته 
فرزند علي بشماره شناســنامه 27 صادره از محالت در ششدانگ ساختمان به مساحت 
44.14 مترمربع مجزی شــده از پالك 1148 فرعي از6 اصلي  واقع در بخش4 محرز 

گردیده است.
2- رای شــماره 1771- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم احترام یاســیني 
فرزند سید حسین بشماره شناســنامه 2564 صادره ازخوانســار در ششدانگ انباری و 
زمین متصل به مساحت 270.31 مترمربع مجزی شده از  پالك 261 فرعي از 4 اصلي  
 واقع در بخش2 خریداري مع الواســطه از مالك رســمي آقاي محســن یاوری محرز 

گردیده است.
3- رای شــماره   1788- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي محرابي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1210075814 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه  به 
مساحت 102.56 مترمربع مجزی شده از پالك 216 فرعي از 5 اصلي واقع در بخش4 

خریداري از مالك رسمي آقاي علی حاج نوروزی  محرز گردیده است.
4- رای شماره    1811-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قاسم جمالي فرزند 
امیر بشماره شناســنامه 1160 صادره از گلپایگان در ششــدانگ ساختمان به مساحت 
59.03 مترمربع مجزی شده از  پالك 10  فرعي از 212 اصلي   واقع در بخش1  محرز 

گردیده است.
5- رای شماره 1808- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سلمان شیراني فرزند 
علي اكبر بشماره شناسنامه 1210012324 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 108.12 مترمربع مجزی شــده از پالك34 فرعي از 3918 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
6- رای شــماره 1810-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مســعود شاهي 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 16827 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 554.31 مترمربع مجزی شــده از  پالك 6 و 11فرعي از1026 اصلي  واقع 

دربخش1محرز گردیده است.
7- رای شــماره 1769-  تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي محمدجعفر 
اشراقي فرزند ابوالفضل بشماره شناســنامه 191 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه 
به مساحت 33.78 مترمربع مجزی شــده از پالك4 فرعي از 668 اصلي واقع در بخش 

1محرز گردیده است.
8- رای شــماره 1768- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقــاي محمود 
احمدي فرزند علي اكبر بشــماره شناســنامه 712 صــادره از الیگودرز درششــدانگ 
ســاختمان به مســاحت 203.64 مترمربع مجزی شــده از پــالك1755 اصلي واقع 
 در بخــش1 خریداري مع الواســطه از مالك رســمي خانم ربابه نصیــر دفتری محرز

 گردیده است.
9- رای شــماره1767- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن بیات فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 527 صادره ازالیگودرز در ششدانگ ساختمان به مساحت 
107.85 مترمربع مجزی شده از  پالك 4233 اصلي واقع دربخش 1 خریداري از ورثه 

مالك رسمي مرحوم غالمرضاجوانبخت محرز گردیده است.
10- رای شــماره 1812- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید شــعیبی 
فرزند قدرت اله بشماره شناســنامه 113 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به 

مســاحت192.16 مترمربع مجزی شــده از پالك 242 فرعي از 1870 اصلي  واقع در 
بخش1 محرز گردیده است.

11- رای شــماره 1993- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت عمادي 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 67 صادره از خوانسار درششــدانگ یك ساختمان به 
 مســاحت 152 مترمربع مجزی شــده از پالك 2401 اصلي واقــع در بخش1محرز

 گردیده است.
12- رای شــماره 1992- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي تعالي فرزند 
محمدعلي بشــماره شناسنامه 49909 صادره از خوانســار در ششدانگ یك ساختمان 
به مســاحت 152 مترمربع مجزی شــده از پالك 2401 اصلي واقع در بخش1محرز 

گردیده است.
13- رای شماره 2030- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمدرضا موگویي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 276 صادره از گلپایگان در ششدانگ زمین مزروعی  به 
مساحت 1600.44 مترمربع مجزی شــده از پالك 102فرعي از1870  اصلي   واقع در 

بخش1 خریداري از مالك رسمي آقاي محمد رضا زهری  محرز گردیده است.
14- رای شماره 1891- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد ربیعي فرزند 
مصطفي بشماره شناســنامه 18376 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان و زمین 
متصله به مساحت 588.77 مترمربع مجزی شده از پالك 10 فرعي از 2742 اصلی واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
15- رای شماره 1493-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا اشراقي 
فرزند محمد مهدي بشماره شناســنامه 214 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان   
به مســاحت 178.79 مترمربع مجزي شــده از پالك1 فرعي از4571 اصلي  واقع در 

بخش1محرز گردیده است.
16- رای شماره 1893- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسین گنجي 
فرزند حاجي بشماره شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
235.07 مترمربع مجزی شده از پالك 266فرعي از 8  اصلي واقع در بخش2خریداري 

از مالك رسمي آقاي رضا گنجی محرز گردیده است.
17- رای شماره 1890- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه مرجاني 
فرزند احمد بشــماره شناســنامه 240 صادره از گلپایگان درششــدانگ ساختمان به 
 مســاحت 169.15 مترمربع مجزي شــده از پالك250 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
18- رای شــماره 2029- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي  محمدجعفر 
اشراقي فرزند ابوالفضل بشماره شناســنامه 191 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه 
 به مســاحت 10.73مترمربع مجزی شــده از  پالك670 اصلي واقع در بخش1محرز 

گردیده است.
19- رای شــماره 2017- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقاي  احســان اله 
محمدشریفي فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 1150107014 صادره از بوئین و میاندشت 
در ششدانگ ساختمان به مساحت 235.86 مترمربع مجزی شده از پالك 580فرعي از3 

اصلي واقع در بخش2محرز گردیده است.
20- رای شــماره 2019- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید داودوندي 
فرزند رمضانعلي بشماره شناســنامه 21 صادره از خوانسار در ششــدانگ ساختمان به 
مساحت 176.24 مترمربع مجزی شــده از  پالك 2401 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است. 
21- رای شــماره 2031- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي محمدرضا 
سهرابي فرزند حسین بشماره شناســنامه 1283 صادره از تهران در801 سهم از 5528 
سهم  ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مســاحت 5528.23 مترمربع پالك 16فرعي 
 از4 اصلي واقع در بخش2 خریداري از مالك رســمي آقاي حســین ســهرابی محرز

 گردیده است.
22- رای شــماره 2028- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقای احمد صالحي 
فرزند ولي اله بشماره شناســنامه 144 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ ساختمان  به 
مساحت 101.85 مترمربع مجزی شــده از  پالك 3960 اصلي واقع در بخش1  محرز 

گردیده است.
23- رای شماره 1916- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید هادي موسوي 
فرزند سید جواد بشماره شناســنامه 2035 صادره از گلپایگان درششدانگ ساختمان  به 
مساحت 192.86 مترمربع مجزی شده از پالك3 فرعي از 4021 اصلي  واقع در بخش1 

محرز گردیده است.
24- رای شماره 2020 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي سهرابي 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 96 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان  به مساحت 
127.18 مترمربع مجزی شــده از پالك1 فرعي از1728  اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
25- رای شــماره 2021 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شوكت مهدوي 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 286 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان   به 
مساحت 137.18 مترمربع مجزي شده از  پالك 547 فرعي از 3 اصلي  واقع در بخش2 

محرز گردیده است.
26- رای شــماره 1892 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي بقعه امامزاده ســید 
محمدابراهیم ابن حنفیه در ششدانگ ساختمان بقعه امامزاده به مساحت 500 مترمربع 

مجزی شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي واقع در بخش 7محرز گردیده است.
27- رای شماره 2032- صرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي براتعلي نیازي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 331 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان وزمین متصل   
به مساحت 1272.5 مترمربع مجزی شــده از  پالك 2 فرعي از 1 اصلي واقع در بخش 

2محرز گردیده است.
28- رای شــماره 2022- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي حمید رضا 
اسدي فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 85 صادره ازگلپایگان درششدانگ ساختمان 
به مســاحت 199.82 مترمربع مجزی شــده ازپالك 1026 اصلــی و  پالك1 فرعي 
 از1026  اصلي واقع در بخش 1خریداري از مالك رســمي خانــم طیبه جعفری  محرز 

گردیده است.
29- رای شــماره 1889 و 1888- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
كوه بري دینه كبودي فرزند احمد بشماره شناسنامه 2265 صادره از اراك در سه دانگ 
مشاع و خانم مریم غفاري فرزند احمدرضا بشــماره شناسنامه 2478 صادره از اراك در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یك ساختمان به مساحت 190.36 مترمربع مجزی شده از  

پالك1422 فرعي از1 اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
30- رای شــماره 2018- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي سلطاني 
فرزند خسرو بشماره شناســنامه 2639 صادره از گلپایگان در ششــدانگ ساختمان به 
مساحت 125.27 مترمربع مجزی شده از پالك 18 فرعي از488  اصلي واقع در بخش 1 

خریداري از مالك رسمي آقاي سیف اله نوروزی  محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/16

م الف: 1060603 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
فقدان سند مالکیت

10/84 بموجب تقاضای وارده شــماره 76084 مورخ 1399/06/27 به اســتناد 
دو برگ استشــهادیه مصدق پیوســت ) و وكالــت نامه شــماره 18366 مورخ 
1399/06/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 218 كاشان ( كه امضاء 
شهود رســما گواهی گردیده خانم فاطمه لطفی مدعی اســت ششدانگ باغ به 
مساحت 1600 متر مربع به شماره 157 فرعی از 1 واقع در بخش چهار حوزه ثبتی 
كاشان به شماره دفتر امالك 60 صفحه 44 ذیل شماره 6249 ثبت و سند مالکیت 
به شماره چاپی 418420 سری د سال 93 به نام فاطمه لطفی ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم شده است كه به علت جابجایی تقاضای صدور سند المثنی را نموده 
كه طبق تبصره یك ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود كه 
هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملك مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 

واصل سند به ارائه كننده مســترد گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. ضمنا برابر نامه شماره 960744 مورخ 1396/04/28 
دادیاری شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب كاشــان ششدانگ پالك فوق 
بازداشت می باشد . م الف: 1069307 اسماعیلی طاهری رئیس ثبت اسناد 

و امالك كاشان 
ابالغ

10/85 با توجه به دعوی آقایان ابراهیم اكبری ریزی فرزند حسن، بهروز چشمه 
شــاهی فرزند نجات، حســن یزدانی دهنوی فرزند محمد بطرفیت آقای محمد 
جهانبخش فرزند مظفر و خانم سمیه محمدی با موضوع مطالبه در پرونده كالسه 
439-99 مطروحه در شعبه دوم شورای حل اختالف مباركه با توجه به مجهول 
المکان بودن آقای محمد جهانبخش و خانم ســمیه محمدی جهت درج آگهی 
اخذ توضیح ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ در روزنامه های كثیراالنتشــار 
به حضورتان ارســال می گردد. م الف: 1071262 شــعبه دوم شورای حل 

اختالف مباركه
فقدان سند مالکیت

10/86 شــماره نامه: 139985602024009820-1399/10/06  نظر به اینکه 
ســند مالکیت دفترچه ای ششــدانگ آپارتمان پالك ثبتی شماره 2510/173  
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان  و انبــاری 177 فرعــی و پاركینگ 186 فرعی 
ذیل صفحه 71 دفتر 1034 به شــماره چاپی ســند 268109 به نام راضیه عباد 
سیچانی ثبت صادر و تسلیم گردیده است ســپس نامبرده )راضیه عباد سیچانی( 
با ارائه درخواســت كتبی بــه شــماره وارده 139921702024039449 مورخ 
99/9/18 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی كه امضا شهود آن ذیل شماره 
1399021555630000040 و رمــز تصدیق 1137152 مــورخ 99/9/18  به 
گواهی دفترخانه 19 اصفهان رســیده است مدعی اســت كه سند مالکیت آن به 
علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت 
ملك فوق را نموده اســت  لــذا مراتب  به اســتناد تبصره یــك اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شــود چنانچه كســی 
 مدعی انجام معامله نســبت بــه ملك مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1071635 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
10/87 نظر بــه اینکه خواهان دانشــگاه كاشــان دادخواســتی به خواســته 
مطالبه وجــه بــه میــزان 274/806/378 ریال بــه انضمام كلیه خســارات 
قانونی اعــم از هزینه های دادرســی، خســارت تاخیــر تادیه، حــق الزحمه 
نماینده قضائــی و تامین خواســته به طرفیت خانم روشــنك پاشــائی فرزند 
محمــد علی به دادگســتری كاشــان تقدیم كه پس از ارجاع به شــعبه ســوم 
دادگاه حقوقــی بــه كالســه 9901299 ثبت و بــرای تاریــخ 1399/11/20 
 ســاعت 9 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجا كه خوانــده فوق الذكر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویــز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد كه در وقت مقرر 
در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنًا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتردادگاه مراجعه نماید انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور، دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد كرد. م الف: 1071866 علی باغ شیخی مدیر دفتر شعبه 

سوم دادگاه حقوقی كاشان 
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رییس دستگاه قضایی استان:

صدور قرارهای بازداشت باید به حداقل برسد
رییس دستگاه قضایی استان اصفهان گفت: به قضات تحقیق تاکید شده به گونه ای عمل کنند که 
صدور قرارهای منتهی به بازداشت افراد به حداقل ممکن برســد.محمدرضا حبیبی افزود: رعایت 
قوانین و مقررات آیین دادرسی اعم از مقید بودن به اصول و قواعد قانونی در صدور قرارها به خصوص 
قرارهای بازداشــت موقت و حفظ حیثیت و آبروی افراد و تکریم ارباب رجوع، نظارت و سرکشــی 
مستمر قضات به زندان در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف پرونده های معوق 
از جمله مهم ترین مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.رییس دستگاه قضایی استان به یکی دیگر از 
سیاست های قوه قضاییه اشاره و بیان داشت: ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری از دیگر 
سیاست های قوه است که در استان مورد توجه ویژه قرار گرفته و طی  ۹ ماه گذشته ۲ هزار و ۲۴۱ نفر 
زندانی مشمول مجازات جایگزین حبس و در طرح غربالگری زندانیان ۳ هزار و ۸۰۰ نفر زندانی آزاد 
شده و با فعالیت خوب کمیســیون عفو تعداد ۶۷۷ نفر مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند.حبیبی 
همچنین یادآور شد: به قضات تحقیق تاکید شده به گونه ای عمل کنند که صدور قرارهای منتهی به 

بازداشت افراد به حداقل ممکن برسد.

اضافه وزن 30 درصد دانش آموزان
معاون تربیت و بدنی و ســامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بیش از ۳۰ درصد 
دانش آموزان کشــور اضافی وزن دارند که در استان اصفهان حدودا با میانگین کشوری آمار یکسانی 
داریم.عبدالرضا رییسی اظهار کرد: امســال با وجود بیماری کرونا فعالیت ها در طول سال تحصیلی 
ادامه داشت و در شرایط جدید بر فعالیت کادر مدرسه اضافه شده و مربی تربیت بدنی نیز به همین 
صورت است.معاون تربیت و بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: اکنون 
دانش آموزان زمان زیادی را با وسایل الکترونیکی می گذرانند و نیاز به تحرک بدنی دارند و معلمان 
تربیت بدنی باید فعالیت بدنی را در دانش آموزان ایجاد کنند.وی عنوان کرد: در بخش پســران این 
مشکل کمتر است که در همین راستا فیلم های زیادی برای آموزش تهیه شده و در شرایط جدید لزوم 
بیشــتری برای فعالیت بدنی وجود دارد.معاون تربیت و بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: در برخی مدارس غیرانتفاعی به دالیل مختلف معلم تربیت بدنی حذف شد و 
قبل از شروع سال تحصیلی این موضوع را متوجه شدیم و بر حضور معلمان تربیت بدنی تاکید کردیم.

  کمک کمیته امداد اصفهان به بازاریابی اینترنتی
 محصوالت مددجویان

قائم مقام کمیته امداد اصفهان با اشــاره به امضای تفاهم نامه همکاری این نهاد با شرکت دانش 
بنیان »با ســام« که در زمینه فروش اینترنتی فعالیت می کند، گفت: بر اساس این تفاهم نامه 
مددجویان از تخفیــف کارمزد فروش و معافیــت از پرداخت مالیات بر ارزش افــزوده بهره مند 
می شوند.عباســعلی زارعان ادامه داد: در دوران جدید و به ویژه در چند مــاه اخیر و با همه گیری 
ویروس منحوس کرونا و اختال در کســب و کارهای بسیاری از افراد، ضرورت استفاده از فضای 
مجازی و فروش اینترنتی بیش از پیش مشخص شد و کمیته امداد استان اصفهان نیز در همین 
زمینه اقداماتی برای عقب نماندن مددجویان مجری طرح های اشتغال از تحوالت بازار، انجام داد.

زارعان با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری این نهاد با شرکت دانش بنیان »با سام« که در زمینه 
بازاریابی و فروش اینترنتی کاال و خدمات مشــغول فعالیت است، گفت: از مردادماه امسال این 
تفاهم نامه عملیاتی شده است که بر اساس آن مددجویان معرفی شده از طرف کمیته امداد از ۶۶ 
درصد تخفیف کارمزد فروش محصوالت شرکت برخوردار می شوند.وی ادامه داد: کارمزد شرکت 
»با سام« برای افراد عادی ۹ درصد است که از مددجویان کمیته امداد پس از اعمال تخفیف، فقط 

۳ درصد کارمزد اخذ می شود.

با کاهش مراجعات بیماران کرونایی به مراکز درمانی  در اصفهان، احتمال برداشته شدن کامل محدودیت ها چقدر جدی است؟

دو راهی محدودیت ها

اصفهان با  کاهش تعداد مبتایان به کرونا  پریسا سعادت
و کاســته شــدن از میــزان مراجعــات 
بیمارستانی، وارد فاز زرد محدودیت ها شد. این در حالی است که بر 
اساس آخرین آمار مسئوالن طی یک سال اخیر سه هزار و ۹۰۰ بیمار 
قطعی مبتا به کرونا در استان اصفهان جان خود را از دست داده اند و 
به همین تعداد نیز مرگ کرونــای منفی در این فاصله زمانی در مراکز 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ثبت شده است.
 بر اســاس اعام ســامانه ماســک، در حال حاضر اســتان اصفهان 
در بحران شــیوع کرونا دارای ۲۴ شهرســتان با وضعیت زرد اســت 
و شهرســتانی با وضعیت ســفید، نارنجی یا قرمز ندارد. بر اســاس 
تصمیمات، محدودیت های تردد شــبانه در وضعیت زرد همچنان پا 
برجا خواهد بود و رسته های شغلی گروه چهار همچنان نمی توانند به 
فعالیت ادامه دهند. در مقابل طرح زوج و فرد به خیابان های هسته 
اصلی شهر بازگشته و البته آرامســتان ها هم مجددا بازگشایی شده 
است. حلقه محدودیت ها در حالی بازتر شده که وضعیت بحرانی در 
بیمارستان ها نیز اندکی رو به بهبود است. بر اساس اعام علوم پزشکی 
اصفهان طی هفته های اخیر در جدول رتبه بندی از لحاظ شیوع کرونا، 

استان اصفهان وضعیت بهتری پیدا کرده و با کاهش موارد بستری و 
فوتی های ناشی از این بیماری، سیر نزولی بحران بیماری  را در استان 
شــاهد بودیم. بهبودی اوضاع، این موضوع را مطرح کرده که آیا باید 
محدودیت ها در هفته های آینده برداشته شود یا اینکه همچنان برای 

حداقل دو ماه آینده محدودیت ها ادامه دار باشد.
مســئوالن از ســویی با فشــار کســبه و مردم برای برداشــته شدن 
محدودیت های مسافرت و ترددهای شبانه روبه رو هستند و از سوی 
دیگر نگران فوران دوباره این بیماری با شــدت بیشــترآن. مســئول 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفته است اگر چه 
کاهش مراجعات بیمارستانی ناشــی از کرونا، در روزهای اخیر قابل 
توجه بوده امــا  آینده کرونا را نمی توان پیش بینی کرد و از یک ســو با 
برداشتن محدودیت ها ممکن است شاهد خیز بعدی بیماری باشیم، 
بنابراین همچنــان نیازمند رعایت هســتیم.رضا فدایــی اظهار کرد: 
خوشبختانه طی یک ماه گذشته و در پی اعمال محدودیت های وضع 
شده برای مقابله با کرونا در سطح کشور، شــاهد سیر نزولی بیماری 
کووید -۱۹ در بعد بستری های بیمارســتان و فوتی های ناشی از این 
بیماری هستیم. از سوی دیگر مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا می 

گویند زمان بندی برای پایان محدودیت ها در کشور پیش بینی نشده 
اســت. در این رابطه حسین قاســمی، دبیر کمیته امنیتی ستاد ملی 
کرونا اظهار کرد: در طرحی که از ابتدای آذر اعام شده، هیچ پیش بینی 
برای پایان طرح وجود ندارد، فقط درصورتی که شــهرها سفید شوند 

محدودیت ها لغو می شود.
 ذوالفقاری، رییــس کمیته اجتماعی، انتظامی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا نیز دیگر مقام مســئولی بود که با تاکید برنداشــتن قید زمانی 
برای طرح هوشمند مدیریت کرونا گفته: در این طرح یک هفته و دو 
هفته نداریم و طرح هوشــمند مدیریت کرونا طرحی مســتمر است. 
محدودیت ها هوشمند است به این معنا که شهرهای کشور بر اساس 
ارزیابی هفتگی وزارت بهداشــت در وضعیت های زرد، نارنجی و قرمز 
قرار می گیرند. بی تردید با توجه به ایــن وضعیت ها محدودیت های 
 متناســب اعمال خواهد شــد. با این تفاســیر به نظر می رسد دولت

 برنامه ای از قبل تعیین شــده برای برداشــتن محدودیت ها ندارد و 
حداقل با شــیب مایم کاهش فوتی ها به نظر نمی رســد حداقل تا 
دو هفته آینده خبری از برداشته شــدن محدودیت های کرونایی در 

اصفهان باشد.

معاون اجتماعی بهزیســتی استان اصفهان با بیان 
اینکه مراکز تجمعی از حوزه هــای انتقال ویروس 
کروناســت، اظهار  کرد: با همه گیری ویروس کرونا 
در کشــور در نوع پذیرش و شــیوه های مراقبتی از 
کودکان کار تحت پوشش بهزیســتی تغییراتی به 
وجود آمد. یکی اینکه برای موارد ارجاع شده برای 
ورود به مجموعه در ابتدای ورود تست و غربالگری 
انجام می شــود تا از مبتا نبودن کــودک به کرونا 
مطمئن باشــیم. زمانی که کــودک می خواهد وارد 

مجموعه شود مدت دو هفته )۱۴ روز دوره نهفتگی 
این بیماری( در مراکز کودکان کار و خیابانی قرنطینه 
شــده، ســپس وارد جمع بقیه کودکان می شــود.

مجتبی ناجی  افزود: در ایام شــیوع کرونا ماقات 
خیران و بســتگان کودک با آنهــا متوقف و محدود 
شــد و تنها در موارد خاص ایــن ماقات ها صورت 
می گیرد. همچنین نظارت کارشناسان و متخصصان 
از این مراکز بیشــتر به شــکل مجــازی و از طریق 
نرم افزارهایی تدارک دیده شــده است و با حضور 
کارشناس مربوطه ارتباط برقرار شده و موارد مربوط 
به ایمنی و مراقبت های بهداشــتی انجام می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان تصریح 
کرد: برای شناســایی کودکان و جذب آنها همچنان 
خــط ۱۲۳ و اورژانــس اجتماعی آمــاده دریافت 

گزارش های مردمی یا گزارش دستگاه های مرتبط 
بوده و این مرکز از طریق نیروی انتظامی و ماموران 
شهرداری نســبت به پذیرش کودکان کار و خیابان 
اقدام کرده اســت. قریب به یک ســال از شــیوع 
اپیدمی کرونا در کشور می گذرد، حدود ۲۲۰ کودک 
به مراکز کودکان کار اســتان وارد شدند که نزدیک 
به ۱۱۰ کودک به طور مستمر تحت پوشش خدمات 
روزانه بهزیســتی اصفهــان هســتند.ناجی  تاکید 
کرد: این تعداد از کودکان تحت پوشــش خدمات 
شبانه روزی نبوده و تحت مراقبت خانواده هستند. 
همچنین به وسیله مرکز حمایتی و آموزشی کودک 
توسط بخش های غیردولتی اداره و مدیریت شده 
و خدمات بهداشتی، معیشــتی، غذایی و درمانی 

دریافت کرده اند.

ورود 220 کودک به مراکز کودکان کار در اپیدمی کرونا

در طرحی که از ابتدای آذر اعالم شده، هیچ پیش بینی 
برای پایان طرح وجود ندارد، فقط درصورتی که شهرها 

سفید شوند محدودیت ها لغو می شود

نجات فرد گرفتار 
در ارتفاعات میمه

رییس جمعیــت هال احمر 
بخش میمــه گفــت: در پی 
ســقوط یک مرد ۵۳ ساله از 
ارتفاعات کوه کهــرود ازان، دو 
تیم امداد و نجــات از پایگاه 
قرقچی به محل حادثه اعزام 
شدند و مصدوم را که از ناحیه 
مچ پای چپ آسیب دیده بود، 

به پایین کوه منتقل کردند.

 عشق به بازی های رایانه ای
 راز سرقت های سریالی را فاش کرد

مدتی قبل شکایت های پی در پی چند زن و مرد در شعبه ۳ ناحیه ۳۴ نزد قاضی احمدزاده، حکایت 
از سرقت های دو فرد موتورسوار داشت. مالباختگان در شکایت خود اظهار داشته بودند که سارقان 
نقاب هایی شبیه نقاب شخصیت های 
بازی های رایانه ای به صورت داشتند.در 
حالی که دســتگیری سارقان در دستور 
کار مامــوران قرار گرفته بــود، با ردیابی 
و تحقیقات ســرنخ هایی از سارقان به 
دســت آمد که باالخره یکی از آنها را در 
دام قانون گرفتار کرد.ســارق دستگیر 
شــده، با توجه به مدارک و مستنداتی 
که علیه او وجود داشت ناچار شد لب به 
اعتراف گشوده و پرده از راز سرقت های 
سریالی بردارد.وی  در اعترافات خود  گفت: »من عاشق بازی های رایانه ای هستم؛ اما پدرم برای 
خرید آن به من پول نمی داد. برای همین با یکی ازدوســتانم که خافکار بود و با او در پارک آشــنا 
شده بودم، مشــورت کردم و او گفت اگر ســرقت کنیم، می توانی پول بازی رایانه ای را تهیه کنی و 
دیگر نیازی نیست از پدرت پول بگیری. من هم قبول کردم و با کمک او دست به چند فقره سرقت 
زدیم.«ماموران با اطاعاتی که ســارق در اختیار آنها قرار داده بود، موفق به دستگیری همدست او 
شدند و در بررسی های بعدی مشخص شد که همدست سارق جوان، سابقه دار بوده و چندین بار به 
دلیل موبایل قاپی و زورگیری به زندان افتاده است.او بعد از دستگیری در اعتراف گفت: »دو سال 
قبل از زندان آزاد شده بودم. یک روز دوستم گفت که برای بازی های رایانه ای نیاز به پول دارد و من 

به او پیشنهاد سرقت دادم. برای همین از یک ماه قبل دوباره دست به سرقت زدم.«

کشف 21 هزار نخ سيگار قاچاق دراصفهان 
با تاش ماموران پایگاه اطاعاتی شهرستان اصفهان و در راستای اجرای مبارزه جدی با قاچاق کاال ، 
۲۱ هزارو ۳۰۰ نخ سیگار قاچاق از یک مغازه در این شهرستان کشف شد. سرهنگ  حمیدرضا اکبری با 
اعام این خبر، گفت : در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کاال ، ماموران پایگاه 
اطاعاتی موفق به کشف ۲۱ هزار و ۳۰۰ نخ ســیگار قاچاق از یک مغازه سوپر مارکت شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان در ادامه بیان داشت : ماموران آن یگان در بازرسی از این واحد صنفی 
تعداد ۱۹۴ بسته تنباکو ، ۱۹ بسته توتون و ۶۰ بســته آدامس قاچاق را نیز کشف و یک نفر را در این 
خصوص دستگیر کردند.سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش ریالی اموال توقیفی را 
۷۰۰ میلیون برآورد کرده اند، بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای 

اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کشف 120 هزار ماسک احتکار شده در  اصفهان 
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی از کشف محموله ای ماسک احتکار شده به ارزش یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریال خبر داد. سرهنگ کامران ریاحی بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
اصفهان از احتکار محموله ای ماســک در انباری مطلع و به محل اعزام شدند.وی افزود: یک گروه 
از ماموران به محل اعزام و در بازرسی از آنجا ۱۲۰ هزار ماســک سه الیه که احتکار شده بود را کشف 
کردند.سرپرست پلیس امنیت اقتصادی اصفهان ادامه داد: ارزش ماسک های کشف شده توسط 

کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعام شده است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس مرکز تحقیقات سامت و امنیت 
غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۶۶ درصد اصفهانی ها 
کمبود ویتامین D دارند

 رییــس مرکز تحقیقــات ســامت و امنیت 
غذایی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
 D ۶۶ درصد از مردم اصفهان از کمبود ویتامین
رنج می برند و روستاییان این استان نیز دچار 
کمبود ویتامین A هســتند.رضا امانی با بیان 
اینکه اســتان اصفهان جزو چهار استان کشور 
در زمینه امنیت غذایی اســت، اظهار داشــت: 
این نتایج در ســال ۹۱ منتشر شــد اما شرایط 
فعلی فرق کرده و امنیت غذایــی مورد تهدید 
قرار گرفته است.وی با بیان اینکه وزارت کشور 
استان اصفهان را برخوردار اعام کرده و از این رو 
این استان با وجود نیاز، از دریافت بخش قابل 
توجهی از اعتبارات محروم اســت، اضافه کرد: 
باید در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد و 
چنانچه این امر صورت نگیرد، دچار مشکات 

جدی خواهیم شد.
رییس مرکز تحقیقات سامت و امنیت غذایی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه 
کارشناسان تغذیه بر این باورند که می توان در 
ظاهر شهروندان نبود امنیت غذایی را به خوبی 
مشاهده کرد، ابراز داشت: بر اساس باور سازمان 
بهداشت جهانی دسترسی در هر زمان به غذای 
سالم نشانه امنیت غذایی است که این شرایط 
را در اســتان و حتی کشــور به خوبی نداریم و 
صف های طوالنی برای دریافــت مواد غذایی 
مصداقی بر این مدعاســت.وی با بیان اینکه 
نیمی از پروتئین و آهن مورد نیاز مردم ایران با 
مصرف نان تامین می شود، گفت: چنانچه نان 
گران شود دچار چالش خواهیم شد و امنیت 
غذایی تهدید می شود.امانی با بیان اینکه امنیت 
تغذیه ای که همان ســیری سلولی است، باید 
مورد توجه خانواده ها باشد، گفت: باید با غذایی 
که می خوریم ســلول های بدن مان نیز تغذیه 
شوند. وی با بیان اینکه ۶۶ درصد از مردم استان 
اصفهان از کمبود ویتامین D رنج می برند، گفت: 
در روستاها نیز کمبود ویتامین A داریم ضمن 
اینکه سال هاست مردم اســتان اصفهان از 

کمبود روی رنج می برند.

بیش از 3۶ هزار نفر در پایه ابتدایی از آموزش مجازی محروم هستند
 معاون آموزش ابتدای اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: ۳۶ هزار و ۹۲۶ نفر از آموزش مجازی محروم هســتند و ۱۸ هزار و ۹۰۲ نفر درســنامه

 می گیرند که ۸۲ درصد را شامل می شود.ابطحی ادامه داد: در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰، بیش از ۸۷ هزار نفر ایرانی و شش هزار و ۵۲۱ نفر اتباع کاس اولی هستند 
و بر اساس بررسی ها ۸ درصد جمعیت دیر آموز هستند؛ اما استثنایی نیســتند.وی افزود: ۵۵ درصد پسر و ۴۵ درصد دختر ها دچار مشکات یادگیری بودند، 
طبق بررسی ها در دوران ابتدایی با توجه به عدم دسترسی به فضای مجازی، ۴۲ درصد افت را شاهد هستیم.ابطحی با توضیح اینکه وضعیت اقتصادی و عدم 
شرایط تصحیلی دلیل دیگر افت تحصیلی است، تصریح کرد: یک درصد اولیای دانش آموزان بی سواد هستند و ۵۰ درصد مشکات افت تحصیلی، دانش آموزان 
دیر آموز است.معاون آموزش ابتدای اداره کل آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه اختیار برگزاری کاس ها را به شورای مدارس واگذار کردیم، خاطر نشان 
کرد: با توجه به مشکات برخی از دانش آموزان، مدیر مدارس رصد انجام می دهند؛ برنامه دیگر ما استفاده از یک فضای آموزشی در شبکه آموزش است.وی 
ادامه داد: فرآیند ارزیابی حضور و میزان تسلط خواندنی و شنیداری به صورت های مختلفی بررسی می شود؛ در مناطق خاصی از استان و  مناطق عشایرنشین  

بیشترین مشکات  را داریم.



خط قرمز »بنا« روی نام برادران »عبدولی«
با پایان دور اول اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، محمد بنا فهرست 30 نفره اش برای حضور در اردوی جدید تیم ملی را اعالم کرد؛ اردویی که قرار است برای حضور 
در رقابت های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک از 18 تا 29دی ماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شود. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی همانند اردوی 
قبلی نام سعید عبدولی را در فهرست نفرات دعوت شده قرار نداد تا این بازیکن عمال شانســی برای حضور در قهرمانی آسیا نداشته باشد.عبدولی در چند وقت 
اخیر انتقادات تندی علیه بنا داشته و به نظر می رسد دعوت نشدن به تیم ملی بی ارتباط با این انتقادات نبوده است. پیش تر هم سامان عبدولی، برادر کوچک تر 
سعید به دلیل عدم اخذ مجوز حضور در انتخابی تیم ملی با انتقاداتی از خجالت بنا درآمده بود. سامان عبدولی حتی از طریق فضای مجازی از علیرضا دبیر کمک 

خواست تا شاید بتواند در انتخابی کشتی بگیرد، اما در نهایت از این راه هم نتوانست مجوز الزم را کسب کند.
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استقالل و میلیچ؛ خب چرا نگهش داشتید؟
ماجرای هروویه میلیچ در استقالل خیلی عجیب شده است. او جزو خوب های فصل گذشته تیم 
بود که در پایان فصل تا آستانه جدایی از جمع آبی ها پیش رفت. با این حال نهایتا باشگاه حفظش 
کرد. میلیچ امسال هم در بحث فنی خوب بوده و هر بار به بازی گرفته شده اثرش را گذاشته است. 
در این شرایط نیمکت نشینی هایش عجیب است. کاری به واکنش اینستاگرامی میلیچ نداریم و 
آن را تایید نمی کنیم، اما پرسش اینجاست که اگر کادرفنی میلیچ را نمی خواست و حتی دانشگر 
را به او ترجیح می دهد، این بازیکن چرا با قیمت سرســام آور دالر و آن همه دردسر جانبی حفظ 
شد؟ مگر محمد نادری را برای همین پست نگرفته بودید؟ فقط می خواستید کلی پول دور بریزید 

و یک شاکی بالقوه در فیفا بتراشید؟

ماجرای چک جنجالی طلب »ویلموتس«!
داســتان های مرد بلژیکی و فوتبال ایران ادامه دارد.فدراســیون فوتبال سال گذشته دو میلیون 
یورو به حســاب مارک ویلموتــس بلژیکی در ترکیه واریــز کرد. آنها این پول را از شســتا قرض 
گرفتند. حاال مشخص شــده پای چکی که فدراســیون فوتبال به این شرکت بزرگ دولتی داده، 
خبری از امضای رییس فدراسیون فوتبال نبوده اســت. فغان پور عزیزی، مسئول امور حقوقی 
و قراردادهای فدراســیون این چک را در برنامه سالم صبح بخیر شــبکه سه رو به دوربین نشان 
داد و تاکید کرد امضای تاج پای آن نیســت. وی گفت: »فدراســیون فوتبال آن زمان با شســتا 
توافق کرده بود که طلب این شــرکت پس از دریافت مطالبات فدراسیون فوتبال از فیفا پرداخت 
شــود. در کنار این موضوع یک چک تضمینی هم به شســتا دادیم ولی این چک فقط با امضای 
خزانه دار است و مهر فدراسیون و امضای رییس فدراســیون را ندارد! البته این موضوع دلیل بر 
این نیســت که ما بگوییم بدهکار نیستیم و قرار بود به صورت قســطی طلب را پرداخت کنیم. ما 
تا االن رقمی حدود 1۶ میلیارد تومان به این شــرکت پرداخت کرده ایم و پولی هم به ما پس داده 
نشده است.«خبرهای رســیده حکایت از آن دارد ظاهرا دادگاه هم در بررسی پرونده اعالم کرده 
 بود نقص مدرک وجود دارد و چک صادره سند نیست ولی فدراسیون به تعهداتی که داده، پایبند 

خواهد بود.

استعفای »پاشازاده« از سرمربیگری تیم فوتبال پاس همدان
مهدی پاشــازاده که به تازگی هدایت تیم پاس همدان در رقابت های لیگ دســته دوم کشور را 
پذیرفته بود، یکشنبه شب و بعد از کسب سومین مســاوی در سومین بازی، از طریق رسانه های 
محلی کناره گیری خود را از هدایت این تیم اعالم کرد. با اینکه پاشازاده هنوز استعفای خود را رسما 
و کتبا به باشگاه ارائه نداده، اما از شواهد پیداست که باید همکاری وی با این باشگاه را پایان یافته 
دانست.پاشــازاده که از گران قیمت ترین مربیان لیگ دسته دوم کشــور بود، بعد از کناره گیری 
احمد جمشیدیان از سرمربیگری پاس همدان به جای وی این مسئولیت را پذیرفت و در حالی از 
هدایت این تیم کناره گیری کرد که سبز پوشان همدانی در پایان هفته سوم لیگ دسته دوم کشور 
با 3 امتیاز در رده هشتم جدول گروه دوم این مســابقات جا دارند.پاشازاده پیش از این در کنار 
محمود فکری یکی از گزینه های سرمربیگری استقالل بود که بعد از انتخاب فکری، وی به لیگ 

دسته دو رفت و مسئولیت پاس همدان را پذیرفت.

درخشش دوباره »عابدزاده« در لیگ پرتغال
 امیر عابدزاده، دروازه بان ماریتیمو در دیدار برابر بوایشتا نیز درخشید و توانست دروازه خود را بسته نگه 
دارد تا تیمش  یک امتیاز از این دیدار به دست بیاورد. عابدزاده بعد از پایان این دیدار به عنوان بهترین 

بازیکن زمین انتخاب شد تا درخشش او در این فصل لیگ پرتغال ادامه داشته باشد.

پرسپولیس تهران- سپاهان اصفهان؛

پیش به سوی ال کالسیکو

طالیی پوشان نصف جهان عصر امروز در   سمیه مصور
شــرایطی مقابل سرخ پوشــان پایتخت 
صف آرایی می کنند که این دیدار  با توجه به فاصله چهار امتیازی دو تیم 
از حساســیت باالیی برخوردار بــوده و نتیجه آن برای ســایر مدعیان 
قهرمانی نیز حائز اهمیت است. تک دیدار معوقه هفته هفتم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار 
می شود که بر همین اساس تیم فوتبال سپاهان از ساعت 1۶:30 مقابل 
تیم پرسپولیس قرار می گیرد.  شاگردان محرم نوید کیا در حالی آماده 
دیدار با شاگردان یحیی گل محمدی می شوند که هفته گذشته مقابل 
تیم ماشین سازی تبریز  به نتیجه تساوی رضایت دادند. سپاهانی ها با 
این تک امتیاز 14 امتیازی شدند تا با 4 برد، دو تساوی و 3 شکست در 

رده چهارم جدول جای بگیرند.
سپاهان در فصل جاری از شرایط بســیار خوبی برخوردار است. در این 
فصل روان تر از قبــل بازی کرده و از تنوع تاکتیکی بیشــتری برخوردار 
است. حضور شهباززاده و حســینی آماده در دو جناح سپاهان، در کنار 
رفیعی، اسماعیلی فر و کی روش استنلی، ســپاهان 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 دانست. 
در خط دفاعی نیز زردپوشــان اصفهانــی با حضور نیازمنــد، نورافکن، 

مهدی زاده و منصوری در شرایط کامال مطلوبی قرار دارند.
سپاهان مقابل پرسپولیس کار سختی پیش رو دارد. شاگردان نویدکیا 
اگرچه طی هفته های گذشته جزو مطمئن ترین تیم های حاضر در لیگ 
بوده و از هماهنگی بسیار باالیی برخوردار هستند، اما در این دیدار باید 
به مصاف تیمی بروند که از نظر ساختار دفاعی بدون نقص عمل کرده و 
در طول چند فصل گذشته بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار داشته 
است و مدافعان آن، از هماهنگی بسیار باالیی بهره می برند. با این حال 
پرسپولیس روز سه شنبه سعید آقایی را در اختیار ندارد و در پست دفاع 
چپ نیز با کمبود بازیکن مواجه است و همین نکته می تواند خبر خوبی 

برای زردپوشان به شمار آید.
از طرف دیگر پرسپولیسی ها بعد از شکست در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
از نظر روحی و روانی در شرایط سختی قرار گرفته اند؛ همچنین شاگردان 
گل محمدی طی دو  هفته گذشــته تنها 2 امتیاز به دســت آورده اند و 
همین امر باعث شده تا تحت فشــار زیادی باشند. پرسپولیسی ها در 
تمام خطوط از بازیکنان با کیفیتی بهره می برند و در جناح چپ با حضور 

پهلوان و امیری بیشــترین قدرت را دارند. با این حال پرسپولیس بعد 
از بازی های لیگ قهرمانان بازیکنان با کیفیت زیادی از دســت داده و 
جدایی رسن باعث شــده که این تیم از نظر تاکتیکی با مشکل مواجه 
شود. پرسپولیس در فاز هجومی قدرت سابق را ندارد و با جدایی علیپور 
و محرومیت آل کثیر، در خط حمله با افت محسوسی نسبت به فصل 

قبل مواجه شده است.
ســپاهانی ها در این دیدار به دنبال آن هستند تا با اســتفاده از کمبود 
هافبک بازیســاز در میانه میدان پرســپولیس، به وسیله هافبک های 
پرتعداد خود میانه میدان را تصاحب کرده و از غیبت آقایی در دفاع چپ 
نهایت بهره را ببرند  و با استفاده از قدرت تهاجمی بازیکنان کناری خود 
و توانایی باالی سرزنی اســتنلی، خیلی زود گلزنی کرده و فشار روانی 
را روی تیم یحیی افزایش دهند. رسول نوید کیا، رضا دهقانی و  مهدی 

کیانی در این دیدار تیم سپاهان را همراهی نمی کنند.
سیدجالل حســینی، میالد سرلک، ســعید آقایی، احســان پهلوان، 
محمدرضا خلعتبری، شــایان مصلح و ســروش رفیعــی 7 بازیکنی 
هستند که تجربه بازی در هر دو تیم را دارند و این موضوع نیز می تواند 

بر جذابیت های این دیدار بیفزاید. 

شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان سبب شد تمام 
رشته های ورزشی برای مدتی از فعالیت دور  بمانند و 
ورزش به صورت گروهی و برگزاری مسابقات تعطیل 
شد.رشته دو و میدانی اما به دلیل فعالیت در فضای 
باز و انفــرادی بودن تمرینات از اولین رشــته هایی 
بود که مجوز برگــزاری تمرینــات را دریافت کرد و 
پیســت دو و میدانی انقالب اصفهان نیــز از تاریخ 
29 اردیبهشــت ماه بازگشایی شــد.مدتی بعد نیز 
اجازه برگزاری مسابقات دو و میدانی صادر شد و از 
همین رو لیگ برتر دو میدانی در شهریور ماه در دو 
بخش آقایان و بانوان برگزار و تیم سپاهان همانند 
سال گذشته به عنوان نماینده اصفهان در لیگ برتر 
حاضر بود که در هر دو بخــش نیز عنوان قهرمانی را 
به دســت آورد.محمدرضا برکت در مــورد اقدامات 
هیئت دو و میدانی اظهار داشت: از زمان شروع کرونا 
پیرو اطالعیه های اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان و ستاد ملی کرونا در خصوص تعطیلی مراکز 

ورزشی، پیست های دو و میدانی در استان فعالیت 
خــود را متوقف کردند.رییس هیئــت دو و میدانی 
استان اصفهان ادامه داد: در سایر شرایط و زمان ها 
پیســت های دو و میدانی باز بودند و ورزشکاران با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی به 
فعالیت پرداختند.وی تصریح کرد: در ایام تعطیلی 
کامل بــه دلیل کرونــا فرصتی جهت رســیدگی به 
زیرساخت ها و ترمیم پیســت دو و میدانی انقالب 
اصفهان مهیا شــد از این فرصت اســتفاده کردیم.

برکت با اشاره به رفع محدودیت ها برای ورزش بیان 
داشــت: با توجه به اینکه فعالیت های ورزشکاران 
رشــته دو و میدانی در فضای باز انجام می شــود، 
تمرینات ورزشکاران ضمن رعایت شرایط بهداشتی و 
کنترل توسط مدیر داخلی پیست پابرجا بود.رییس 
هیئت دو و میدانی اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کرد: در این شرایط بحرانی ورزشکاران دو و میدانی 
استان با رعایت نکات بهداشــتی به تمرینات خود 

ادامه داده اند و نتیجه آن کسب سکوهای قهرمانی 
کشــور در مســابقات لیگ برتر دو و میدانی در دو 
بخش بانوان و آقایان به همراه تیم سپاهان بود.وی 
همچنین یادآور شد: طبق مجوزهای کسب شده از 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان و هیئت 
پزشکی ورزشی استان اصفهان روز 12 دی ماه موفق 
به برگزاری مســابقات قهرمانی دوی صحرانوردی 
اســتان اصفهان در هر ســه رده ســنی نوجوانان و 
جوانان و بزرگســاالن در دو بخش بانوان و آقایان 
شدیم که با استقبال خوب ورزشــکاران در استان 

مواجه شد.

چراغ روشن دو و میدانی اصفهان در دوران کرونا

خبر روز

تاتنهام حقوق »هری کین« را افزایش می دهد
باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر قصددارد ستاره ارزشمند خط حمله اش را حفظ کند.سیاست باشگاه 
لندنی در مورد »هری کین« کامال مشــخص اســت. تیم لندنی نه فقط به فکر فروش فورواردش 
نیست بلکه پروژه تمدید قرارداد با او را دنبال می کند.در شرایطی که شایعاتی در مورد احتمال حضور 
کین در تیم های مثل پاری سن ژرمن و منچسترســیتی به گوش رسیده است، ایندپندت خبرداد 
مدیریت هاتســپر باب مذاکره با فوروارد قدیمی را برای تمدید قراردادش گشوده است.سران تیم 
در این رایزنی ها به اطالع کین رسانده اند که شــرایط بهتری را برای وی مهیا خواهندکرد. حتی از 
نظر دستمزد حقوقش را به هفته ای 200 هزار پوند در هفته افزایش می دهد.قرارداد کنونی فوروارد 
27 ساله با تاتنهام تا تابستان 2024 است.کین در فصل جاری در 1۶ بازی در لیگ برتر 10 گل زده و 

11 پاس گل نیز داده است.

تعلیق محرومیت مدافع اتلتیکومادرید!
با اعالم فیفا و پس از درخواست تجدید نظر باشگاه اتلتیکومادرید، محرومیت 10 هفته ای »کیران 
تریپیه« به حالت تعلیق درآمده و مدافع 30 ساله انگلیسی تا زمان صدور رای جدید، مشکلی برای 
همراهی تیمش نخواهد داشت.اتحادیه فوتبال انگلیس )FA( در روز 23 دسامبر )3 دی( تریپیه 
را به دلیل نقض قوانین مرتبط با شرط بندی در زمان انتقال خود به اتلتیکو در تابستان سال 2019، 10 
هفته از حضور در میادین فوتبال محروم و 70 هزار پوند جریمه کرده و تریپیه در خطر از دست دادن 

حداقل 13 بازی دیگر تیمش در این هفته ها بود.

»دیباال« به این شرط از یوونتوس جدا می شود
عملکرد پرفراز و نشیب پائولو دیباال در فصل جاری باعث افزایش شایعات در مورد احتمال جدایی 
این بازیکن شده و نشریه توتواسپورت مدعی شــد یوونتوس در مورد آینده هافبک شماره 10 خود 
به جمع بندی نهایی رسیده است. یوونتوس در صورت عدم تمدید قرارداد پائولو دیباال، به او اجازه 
می دهد تا این تابستان از باشگاه جدا شود.قرارداد فعلی پائولو دیباال در تابستان سال 2022 تمام 
می شود و یوونتوس پیشنهاد تمدید با دستمزد ساالنه ۶.2 میلیون پوند به این ستاره تکنیکی داده 
اســت. اما اگر خود او عالقه ای به ماندن نداشته باشــد، یوونتوس در تابستان پیش رو نام پائولو 
دیباال را در لیست فروش قرار خواهد داد.به زودی جلسه ای بین مدیر برنامه دیباال و کادر مدیریتی 
یوونتوس برگزار شــده و در مورد آینده این بازیکن تصمیم گیری می شود. در صورت پذیرش این 
پیشنهاد، پائولو دیباال بعد از کریستیانو رونالدو به دومین بازیکن پردرآمد بیانکونری تبدیل خواهد 
شد. دیباال در ابتدای فصل گذشته در آستانه ترک تورین و انتقال به لیگ برتر بود و باشگاه هایی چون 
منچستر یونایتد و تاتنهام برای خرید این هافبک خالق اقدام کرده بودند، اما در نهایت او با خواسته 
خودش در یوونتوس ماندنی شــد. دیباال با انتقال 40 میلیون پوندی از پالرمو در سال 2015 راهی 
یوونتوس شده و در این مدت در 240 بازی 97 گل برای این تیم به ثمر رسانده است. اخبار حاکی از 

احتمال انتقال پائولو دیباال به لیگ برتر یا باشگاه پاری سن ژرمن است.

رکورد بی سابقه آث میالن در سری آ ایتالیا
بنونتو و میالن در هفته پانزدهم ســری آ به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با برتری 2-0 میالن 
خاتمه یافت. تیم اســتفانو پیولی همچنان تنها تیم بدون شکســت در رقابت های فصل 21/2020 
پنج لیگ معتبر اروپایی محسوب می شود.به نقل از اوپتا؛ میالن برای اولین بار موفق به کسب 37 
امتیاز ار 15 بازی نخست خود در فصل جدید سری آ شد. از زمان درنظر گرفتن 3 امتیاز برای هر برد 
 )فصل 95/1994 به بعد( کســب این تعداد امتیاز برای میالن در 15 بازی نخست فصل بی سابقه 

بوده است.

فوتبال جهان

پرداخت حقوق و بیمه به 
دوچرخه سواران به شرط 

مدال آوری در آسیا
دبیر فدراسیون دوچرخه سواری می گوید، 
هر رکاب زنــی که در قهرمانی آســیا مدال 
بگیرد از بیمه و حقوق برخوردار می شــود.

محســن ســلگی درباره علت بیمه نبودن 
دوچرخه ســواران تیم ملی بیــان کرد: ما 
اگر بخواهیــم دوچرخه ســواران را بیمه 
کنیم طبق قانــون باید حقوق هم پرداخت 
کنیم. نکته این است که تعداد رشته های 
دوچرخه سواری زیاد است و اگر بخواهیم 
برای بهتریــن نفرات مان هم ایــن کار را 
انجام دهیم، حداقل بایــد 30 نفر را بیمه 
کنیم و حقوق بدهیم و بــا توجه به بودجه 
فدراســیون امکان این کار وجود ندارد. از 
این رو یک طرح دیگر آمــاده کرده ایم تا 
 از این طریق بتوانیم کمکی به ورزشکاران 

کنیم.
سلگی در پاســخ به این پرسش که طرح 
فدراســیون برای کمــک به ورزشــکاران 
چیست ؟ گفت: طرحی که آماده کرده ایم 
این است که از ســال 2021 هر ورزشکاری 
که در مسابقات قهرمانی آسیا مدال گرفت 
تا قهرمانی آسیا بعدی بیمه شود و حقوق 
هم دریافت کند. تــا زمانی که در دوچرخه 
سواری باشــم حتما از این طرح حمایت 
می کنم چون این حداقل کاری اســت که 
می توانیم برای ورزشــکاران انجام دهیم.

وی افزود: ما در اولین جلسه هیئت رییسه 
مصوبه آن را می گیریم و امیدوارم هر کسی 
که رییس بعدی فدراســیون می شود نیز 

این طرح را دنبال کند. 
دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ 
به این ســوال که چرا فقط نفرات اول تیم 
ملی را بیمه دائم نمی کنیــد، گفت: در هر 
رشــته ما چند نفر خوب داریــم که باز هم 
تعداد نفرات زیاد می شــود مثال در جاده 
مردان حداقل شــش نفر داریم که در یک 
سطح هستند بنابراین  نمی توانیم افراد را 
به صورت مادام العمر بیمه کنیم و از لحاظ 

بودجه ای امکان آن را نداریم.

پرسپولیسی ها بعد از شکست در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا از نظر روحی و روانی در شرایط سختی قرار 
گردان گل محمدی طی دو   گرفته اند؛ همچنین شا
هفته گذشته تنها 2 امتیاز به دست آورده اند و همین 

امر باعث شده تا تحت فشار زیادی باشند

مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

عکسی که علی پروین از 
گرفتن آن پشیمان شد!

جونیور براندائو بی شک یکی از بدترین 
خریدهای خارجی پرسپولیس بود.او 
در روزهای اول حضور در پرســپولیس 
اما شانس دیدار با علی پروین را داشت 
و با عکســی به یــادگار گرفت.پروین 
بعدها به شــدت حتی از عکسی که با 
براندائــو گرفته بود، پشــیمان به نظر 

می رسید.
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مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

 اجرای بیش از چهار میلیارد تومان پروژه پیاده روسازی
 در منطقه 13

مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان گفت: از ابتدای ســال ۹۹ تاکنون بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان پروژه پیاده روسازی و بیش از ۳۰۰ میلیون تومان ساماندهی مادی ها در این منطقه 
صورت گرفته است.محمد شرفا اظهار کرد: پروژه های پیاده روســازی در محالت مختلف منطقه 
۱۳ در حال فعالیت مستمر است که از ان جمله می توان به پیاده روسازی خیابان های قائمیه، باغ 
فردوس، جانبازان، شــهرک قدس، خیابان گل ها و همچنین پارک الدن اشاره کرد.وی با اشاره به 
اقدامات شده در حوزه حمل و نقل منطقه ۱۳، تصریح کرد: در راستای خدمت رسانی به شهروندان 
ساکن در این منطقه، ضلع شمالی بزرگراه شهید اقارب پرست در مجاورت محله امیرحمزه با اجرای 
نیوجرســی های در جاریز بتنی به طول یک هزار و ۸۰۰ متر ایمن سازی شده است.مدیر منطقه ۱۳ 
شهرداری اصفهان افزود: این اقدام با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان با هدف کاهش تصادفات 
و جلوگیری از سقوط خودروهای ســنگین و ایجاد امنیت بهتر برای ساکنان و تامین ایمنی مسیر 
بزرگراه شده اســت.وی با بیان اینکه ضلع شــمالی بزرگراه شــهید اقارب با هزینه ای بالغ بر یک 
میلیارد تومان ایمن سازی شــده است، ادامه داد: ایســتگاه های BRT شفق، مفتح و سهروردی 
به منظور تامین آسایش بیشتر شــهروندان و افزایش بهره وری ایســتگاه با صرف هزینه ای بالغ 
بر ۴۰۰ میلیون تومان مسقف شده است.شــرفا با ارائه آمار از برخورد با تخلف سد معبر صنوف در 
این منطقه، گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون تعداد دو هزار و ۵۹۸ تذکر و پیشگیری سد معبر 
 به واحدهای صنفی منطقه ابالغ و ۴۴۶ اخطاریه صادر شــد که رفع تخلــف یک هزار و ۸۲۲ واحد

 صنفی را به دنبال داشت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم کرد:

 امضای تفاهم نامه استفاده از اطالعات سیستم توزین
 در حال حرکت

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان از امضای تفاهم نامه مشترک میان 
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان و ســازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری در 
رابطه با اســتفاده از سیســتم توزین در حال حرکت یا WiM خبر داد.رحیم محمدی اظهار کرد: به 
منظور یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریت پســماندهای عمرانی و ساختمانی نیازمند استفاده از 
ابزارهای دقیق و به روز شده هستیم و سامانه یکپارچه طراحی شده برای این امر، یکی از ابزارهای 
مورد استفاده است که بر همین اســاس نیز همکاری های مختلفی را با ســازمان حمل و نقل بار 
شکل داده ایم.وی در رابطه با انعقاد تفاهم نامه میان دو سازمان، تصریح کرد: در یکی از مهم ترین 
بخش های این همکاری، در قالب تفاهم نامه ای مشترک، امکان استفاده از اطالعات سیستم توزین 
در حال حرکت یا WiM که برای خودروهای ورودی به مسیر گردنه زینل مستقر شده، برای سازمان 
مدیریت پسماند فراهم شده و بخشی از اطالعات که مربوط به تردد خودروهای دارای بار پسماند 
است در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار می گیرد.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان در رابطه با اهمیت دسترسی به این اطالعات، افزود: در درجه اول دقیق شدن سیستم آماری 
و دسترسی به آمار و اطالعات قابل استناد در زمینه مقدار پسماندهای عمرانی و ساختمانی از جمله 
نتایج مهم استفاده از این سیستم است و در وهله بعدی با استفاده از این سیستم می توانیم کنترل 
و نظارت خود بر تخلیه مجاز پسماندهای ساختمانی را افزایش داده و وضعیت موجود را از نظر انجام 

فعالیت های مجاز و غیرمجاز در زمینه پسماندهای ساختمانی رصد کنیم.
وی این روند را برای تحقق اهداف مدیریتی در زمینه ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی 
ضروری دانست و از مشارکت و همکاری موثر سازمان حمل و نقل بار در شکل گیری این فرآیند و 

امضای تفاهم نامه قدردانی کرد.

با اختصاص 200 میلیارد ریال؛

اعتبارات دولتی به کمک طرح  بازآفرینی شهری می آیند

معاون شهرســازی و معماری شــهردار        نرگس طلوعی
اصفهان از اختصــاص ۲۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار تخصیص یافته برای اجرای پروژه های بازآفرینی در راســتای 
ارتقای وضعیت اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی، زیســت محیطی و 
کالبدی بافت های فرســوده ناکارآمد شــهری خبر داد. پروژه های 
بازآفرینی شــهری در اســتان اصفهان به عنوان موتور محرکه توسعه 
پایدار محدوده ها و محالت از سال ۹۸ کلید خورد و تا پایان سال جاری 
برای اتمام آن هدف گذاری شده اســت.پروژه های بازآفرینی باعث 
یکپارچگی شــبکه های شــهری و افزایش تاب آوری، کاهش فقر و 
تبعیض شهری، کاهش آســیب های اجتماعی و اقتصادی، حفاظت 
پایدار از میــراث ملموس و غیرملموس شــهری، ارتقای حکمروایی 
شــهری، ارتقای فضای کســب و کار و ارتقای کیفیت و کمیت زیست 
پذیری اهالی و ساکنان محالت می شود.از آن جایی که ۱۴ هزار هکتار 
از اراضی شهری استان اصفهان در زمره بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری قرار دارند و از ســوی دیگر نزدیک به  ۳ هزار و 7۸۳ هکتار از 
امالک و اراضی بافت فرسوده اســتان در سکونتگاه های غیررسمی و 
بافت های حاشــیه ای قرار دارد بــه طوری که بر اســاس مطالعات و 
تحقیقات به عمل آمده بافت های حاشــیه ای و ســکونتگاه های غیر 

رسمی اســتان اصفهان دربرگیرنده ۵۰ محله با جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ 
هزار نفر است، اهمیت اجرای پروژه های بازآفرینی در دیار گنبدهای 
فیروزه ای مشخص می شود، طرحی که مدیریت شهری با همکاری 

اداره راه و شهرسازی استان اهتمام جدی به اجرای آن دارد.
آن طور که علیرضا قــاری قرآن، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان گفته است،  اجرای ۳۵ پروژه بازآفرینی از سال گذشته کلید 
خورده که پروژه احیا، مرمت و ســاماندهی کارخانه تاریخی ریسباف 
اصفهان، احداث مجموعه ورزشی محله زینبیه این استان، مرمت بازار 
تاریخی آهنگران شهرضا و ایجاد بازارچه در محله چاوشی شهرستان 
و مشارکت در احداث سالن چندمنظوره )فرهنگسرا( در محله صالح 
آباد نجف آباد، احداث مجتمع فرهنگی ورزشی و ایجاد پارک در محله 
کارگر کاشان، احداث مرکز ورزشی )خانه کشتی( و مشارکت در اجرای 
سقف و بدنه دوشنبه بازار خمینی شهر، بهسازی معابر محله محمدیه 
نایین و آسفالت معابر محله کوشک ســمیرم از جمله شاخص ترین 
پروژه های بازآفرینی شهری  در استان بوده اند  که در سال های ۹۸ و 

۹۹ به بهره برداری کامل رسیده اند. 
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان نیز با اشاره به جذب 
اعتبارات دولتی برای اجرای طرح پروژه های بازآفرینی  شهری  اظهار 

کرد: بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک محدوده ها و محالت هدف 
بازآفرینی شهر اصفهان، ۲۸ محله، ۳۰۰ پروژه با برآورد ۳۶ هزار میلیارد 
ریال، برنامه هفت محله زینبیه، حصه، قائمیه، همت آباد، شهشهان، 
ابن ســینا و دردشــت در اولویت بازآفرینی قرار گرفت.  ســیداحمد 
حسینی نیا با بیان اینکه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته مصوب 
در چهارمین جلسه ســتاد بازآفرینی پایدار اســتان است، اظهار کرد: 
عقد تفاهم نامه بین شهرداری، راه و شهرسازی استان و فرمانداری و 
ثبت مدارک و مســتندات پروژه های مورد توافق در سامانه مدیریت 
قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری )ســام( جهت واریز اعتبارات 
تخصصی انجام و مبلغ ۳۳.۲۰۰ میلیون ریال به حســاب شــهرداری 
اصفهان واریز شده است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
خاطرنشان کرد: اجرایی کردن ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مســکن )مصوب ســال ۱۳۸7( و ماده ۴۶ آیین نامه 
اجرایــی آن )مصوب ســال ۱۳۸۸( و بند ب ماده شــش آیین نامه 
اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شــهری پایدار مصــوب هیئت وزیران 
مورخ ۱۰ خرداد ۹7 بــا موضوع »تخفیف هزینه هــای عوارض صدور 
پروانه و تراکم ســاختمانی مجاز پروانه های صادره در بافت ناکارآمد 

شهری«انجام شده است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار 
کــرد: در حال حاضر ســه مرکز معاینــه فنی جی، 
ارغوانیه و شــفق به ســامانه نوبت دهی آنالین به 
آدرس http://fani.hamlebar.com/ مجهــز 
اســت تا شــهروندان با مراجعه به آن و وارد کردن 
شماره پالک خودرو، مشــخصات اولیه و پرداخت 
آنالین هزینــه، کوتاه ترین زمــان در مراکز معاینه 
فنی را انتخــاب و بــا کمترین اتــالف وقت نوبت 
معاینه فنــی را دریافت کنند.مســعود بنده خدا با 
بیان اینکــه در اصفهــان نوبت دهــی معاینه فنی 

تلفنی انجام نمی شــود، گفت: با توجــه به نظارت 
پلیس و اعمــال جریمه توســط دوربین ها، میزان 
مراجعه بــه مراکز معاینه فنی افزایــش یافته و بنا 
بر اعالم پلیس، راننــدگان ۲۰ هزار خودروی دودزا و 
فاقد معاینه فنی خــودرو در ۱۰ روز اخیر در اصفهان 
اعمال قانون شده اند.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان ادامه داد: در گذشته به دلیل اعمال 
نشدن قانون شــهروندان اغلب پیش از سفر اقدام 
به دریافت معاینه فنی می کردند، اما در حال حاضر 
با توجه به اعمال قانون توســط دوربین های سطح 
شهر و توجه بیشــتر مردم به دریافت معاینه فنی، 
مراکز ارائه دهنده این گواهی هر روز از ترافیک روانی 
برخوردار هستند.وی خاطر نشان کرد: استانداردهای 
ایمنی خودرو بر اساس شاخص های تعیین شده 

در سامانه سیمفاســت، البته در شــهر اصفهان به 
شدت نظارت انجام می شود تا معاینه فنی به صورت 
درست انجام شود.بنده خدا با اشاره به کارکرد سامانه 
سیمفا، اظهار کرد: زمانی که خودرو وارد مرکز معاینه 
فنی می شود، دوربین های پالک خوان پالک خودرو 
را خوانده و به سامانه ســیمفا ارسال می کنند و در 
مســیر بعد اطالعات خودرو از طریق این سامانه از 
سرور پلیس راهور استعالم می شــود و پس از آن 
مراحل الزم را برای دریافت معاینه فنی طی می کند.

وی گفت: بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از خودروهایی که برای 
انجام معاینه فنی اقــدام می کنند در اولین مرحله 
مردود و طبق آیین نامه هیئت دولت تا ۱۵ روز پس 
از تاریــخ مراجعه می توانند برای بــار دوم به همان 

مرکز مراجعه کنند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی اصفهان
 نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در بازدید ازاداره کل پست

 استان اصفهان  :

پستچی ها در راستای کاهش ترددها نقش مهمی دارند 
امیر حسین بانکی پور ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ضمن حضور در اداره کل 
پست استان اصفهان و دیدار و گفت وگو با موزعین از نحوه ارائه خدمات پستی در استان بازدید کرد .

در ابتدای این بازدید کــه حمید باقری 
مدیرکل پست استان هم حضور داشت، 
بانکی پور  با حضور در اداره توزیع ضمن 
دیدار و گفت وگو با کارکنان  با نحوه انجام 
و ارائه خدمات توزیع پستی آشنا شد و 
اذعان داشت کار پســتچی ها سخت و 
زیان آور بوده و متاســفانه زحمات این 
قشــر از خادمین به مردم بــه خوبی در 
جامعه نشان داده نشده است .وی اظهار 
داشت: خوشــبختانه نیروهای خدوم 
پستچی با فعالیت چشمگیری که در دوران شیوع کرونا داشتند موجب کاهش ترددها و در نهایت 
نقش مهمی در جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا ایفا کردند  که این زحمات در جامعه به خوبی به 
نمایش گذاشته نشد .نماینده مردم اصفهان در مجلس درخصوص خدمات پستی گفت: خدمات 
ارائه شده در پست بسیار گسترده است و در حال حاضر با نهایت سرعت، دقت و همچنین اعتماد 
مردم، انواع خدمات پستی ارائه و دریافت می شود.بانکی پور  با اشاره به توانایی ها و قابلیت های 
باالی مجموعه پست تصریح کرد: ساماندهی و ارائه خدمات دولتی در راستای کاهش ترددها در 
گستره كشور با وجود شبكه عظیم پستی امكان پذیر است.وی با اشاره به این که پست از سنتی به 
نوین تغییر یافته، یادآور شد: شبکه پستی با نوین سازی فرآیندهای خود کوشیده است تا فضاهای 

جدیدی را جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مردم ایجاد کند.
نماینده مردم اصفهان  در مجلس شورای اســالمی در این دیدار با بیان این که پست همواره امین 
و مورد اعتماد مردم بوده و هست، افزود: این شبکه گســترده باید با توسعه خدمات خود و متنوع 
سازی ، هوشمند سازی و روزآمدی آن نیازها و خواسته های اقشار مختلف جامعه را پاسخ گفته و 

سطح اعتماد عمومی را افزایش دهد.
وی در این دیدار با اشاره به اهمیت جایگاه پست در جامعه و نقش اساسی آن در عرصه ارتباطات 
اظهار داشت:با وجود فناوری های جدید، پست همچنان نقشــی انكار ناپذیر در زندگی مردم ایفا 

می كند.
حمید باقری، مدیر کل پست استان اصفهان در ابتدای نشست با دکتر بانکی پور ضمن ارائه گزارش 
از فعالیت های پست اســتان اصفهان به اقدامات و نقش فرهنگی پست استان و خدمات پست 
در دوران شیوع ویروس کرونا  در راستای کمک به تامین سالمت همشهریان اشاره  کرد و خواستار 
حمایت نمایندگان اســتان جهت جذب اعتبارات الزم در راستای هوشمند ســازی اداره تجزیه و 

مبادالت و هاب پستی در اصفهان شد.
مدیر کل پست استان اصفهان ضمن اشــاره به افزایش ۱۸۰درصدی مرســوالت خرید و فروش 
اینترنتی  نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: با شرایط کنونی حاکم در جامعه و بیماری 
کووید ۱۹ پست نقش بســیار مهمی در کاهش رفت آمدهای درون شهری و برون شهری داشته و 
مردم با خاطری آسوده از منزل خریدهای خود را در بستر اینترنت انجام و پست نیز با رعایت نکات 
اصول بهداشتی خریدهای آنها را تحویل می دهد.باقری همچنین با تشریح پروژه GNAF به مزایای 
این طرح اشاره کرد و خواستار همکاری سایر ســازمانها در پیشبرد این پروژه شد واذعان داشت با 
توجه به آماده بودن اطالعات کدپستی الزم است در راستای ایجاد تسهیالت برای مردم و استقرار 

پروژه GNAF  پالک های کدپستی توسط شهرداری درب اماکن نصب شود .

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

راه اندازی مرکز شکوفایی و 
 نوآوری صنایع دستی

 در اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی اســتان اصفهان در خصوص آخرین 
حمایت ها از صنایع دســتی اصفهــان اظهار 
کرد: حمایت ها از صنایع دســت بیشــتر در 
تسهیالتی که پرداخت می شود، خالصه شده 
و بخش تســهیالتی و حوزه صنایع دستی ما 
به علت شرایط بحرانی کرونا و تعطیلی مراکز 
گردشگری، دچار آسیب و خسارت های زیادی 
شده اســت.فریدون اللهیاری گفت: هدف ما 
این بوده  که با توجه به این شــرایط بسترهای 
تجارت و نوآوری در حوزه صنایع دستی را فراهم 
کنیم، خوشبختانه امسال با هماهنگی هایی که 
بین دستگاه های مختلف استان وجود داشته 
اســت، اتفاقات مهمی در حوزه صنایع دستی 
را پیش رو خواهیم داشــت.وی افزود: مرکز 
شــکوفایی و نوآوری صنایع دستی راه اندازی 
می شــود، حمایت از تولید مشاغل خانگی در 
برنامــه کاری قرار دارد، امــکان توزیع و عرضه 
صنایع دستی، بســترهای مناسبی فراهم  که 
شــهرداری و دانشــگاه اصفهان در مرکزی که 
پارک فناوری های نوین راه اندازی می شــود 
جایگاه ویژه ای را به صنایع دستی اختصاص 
دادند که ایــن ها نوید بخــش روزهای خوبی 
برای صنایع دســتی اســتان اصفهان است.
اللهیاری با بیان اینکه شرایط امروز ما شرایط 
خاصی است و بحران صنایع دستی ادامه دارد، 
تصریح کرد: صنایع گردشگری امسال با توجه 
به شــیوع کرونا و محدودیت های تردد دچار 
بحران است.وی اضافه کرد: صنایع دستی در 
سبد خانوار هم بیشتر به عنوان یک کاال تجملی 
به آن ها نگاه می شــود و در شرایط اقتصادی 
حاضر هم که تعداد زیادی از صنوف و شاخصه 
های اقتصادی جامعه دچار مشکل اقتصادی 
هســتند بر معیشــت عمومی و خرید صنایع 
دستی هم تاثیر می گذارد.اللهیاری با توضیح 
اینکه بحث صادرات هم محدودیت هایی را دارد  
خاطر نشان کرد: باید تجارت صنایع دستی را 
فراهم و خالقیت ها را برای شــناخت ذائقه 

بازار تقویت کنیم.

ادای دین نویسندگان و 
 انتشارات  اصفهان به
 محضر حاج قاسم

مراســم رونمایی از ۵ اثر انتشــارات استان 
اصفهان در رابطه با شهید سلیمانی، برای ادای 
دین به ایشــان به  همت مرکز حفظ آثار دفاع 
مقدس سپاه پاسداران اصفهان ظهر یکشنبه 
برگزار شد. در این مراسم ۵ کتاب نوشته شده 
توسط نویسندگان اصفهانی در رابطه با سبک 
زندگــی، ویژگی های شــخصیتی و اتفاقات 

زندگی حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد. 

وز عکس ر

عکس: ابنا

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر 
از طریق آگهی اقدام نماید.

موضوع مناقصه:
زیرسازی و آسفالت

- مبلغ اولیه اعتبار: ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۲/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری

 - مهلت ارائه پیشــنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز شــنبه
 مورخ ۹۹/۱۱/۴ 

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

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۵
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنجشنبه ۹۹/۱۱/۱۵

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

آگهی مناقصه )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:1072086

نوبت اول

 پروژه های بازآفرینی شهری در استان اصفهان به عنوان 
موتور محرکه توسعه پایدار محدوده ها و محالت از 
سال 98 کلید خورد و تا پایان سال جاری برای اتمام آن 

هدف گذاری شده است
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روزمرگی تکرار کارهای روزانه بدون تغییر اســت. روزمرگی 
یک عنصر اساســی دارد و آن این اســت که در طول روز از 
انجام کارهای مان احساس لذت نکنیم یعنی کارها از روی 
بی حوصلگی و صرفــا برای رفع تکلیف انجام شود.شــاید 
بعضی ها تصــور کننــد در دوران کرونایی بــه خاطر این که 
خوش گذرانی و تفریح افراد کمتر شده، به سمت روزمرگی 
رفته ایم اما مــا می توانیم شــکل خوش گذرانی مان و نوع 
ارتباطات مان را تغییر دهیم تــا از روزمرگی فاصله بگیریم. 
به عبارت دیگر بهتر اســت خود را با شــرایط سازگار کنیم و 
سطح برانگیختگی مان را باال نگه داریم تا روان مان آسیب 
نبیند. همچنین برای رهایی از روزمرگی باید کارهای مان را 
به نحو احســن و همراه با رضایت انجام دهیم.  درادامه با 
 پنج راهکار برای فرار از روزمرگی در ایــن روزهای کرونایی

 آشنا می شوید.
 انجام فعالیت های هدف دار: ایجــاد انگیزه و انجام دادن 
فعالیت های هــدف دار، راه دیگری برای فــرار از روزمرگی 
است یعنی کاری را برای رسیدن به نتیجه  انجام دهیم. برای 
این منظور می توانیم با خود قراردادی ببندیم که مثال تا فالن 
ماه یا فصل این کار را به انجام می رســانم یا به فالن هدف 
می رسم. این تصمیم باعث ایجاد انگیزه و دوری از روزمرگی 

 می شــود. در این بین، آیا می توانیــم بگوییم یک کنکوری
  که از صبح تا شــب درس می خواند، دچار روزمرگی شده؟ 
به طور قطع خیر، چون او هدف دار اســت و برای رسیدن به 
آن هدف و قبولی در کنکور از صبح تا شب در کتابخانه درس 

می خواند.
  به وجود آوردن تغییر در کارهای روزانه: راه دیگر این است 
که در انجام حتــی کوچک ترین کارهای مــان، تغییراتی به 
وجود آوریم. مثال در راه رســیدن به خانه مسیر جدیدی را 
انتخاب کنیم و از آن مســیر همیشــگی نرویم یا تغییر در 
فعالیت هــای روزانه مثل ایــن که غذای متفــاوت بپزیم. 
همچنین می توانیم هر روز با یکی از دوستان مان که امکان 

دیدار حضوری نداریم، قرارهای آنالین بگذاریم و... .
  باال بردن سواد رسانه ای:  داشتن سواد رسانه ای هم در این 
راستا بسیار به ما کمک می کند. دنیای مجازی دنیایی بزرگ 
و ابزاری خوب اســت که می تواند به ما ا یده های جدیدی 
بدهد و برای مان چراغ سبزی است در جهت دادن اهداف و 
انگیزه های جدید؛ البته اگر درست استفاده شود. با داشتن 
سواد رسانه ای و استفاده صحیح از فضای مجازی و رسانه ها 

می توانیم از روزمرگی فاصله بگیریم.
  بهبود روابط صمیمانه با اطرافیــان: بهبود روابط صمیمانه 

با آدم های اطراف مان شامل دوست، آشنا، همکار و... هم 
راه حل دیگری برای این مســئله اســت و این که حتی در 
دوران قرنطینه نیز ارتباط مان را با دیگران قطع نکنیم، با آ ن ها 
مکالمه و گفت وگو داشته باشــیم و... . فراموش نکنید که 
ارتباط محدود به ارتباط فیزیکی نیست. همچنین سعی کنید 
برای تنهایی خودتان وقت بگذارید زیرا همه ما انسان ها به 
تنهایی نیاز داریم. در تنهایی با خودمان باید درباره نقاط قوت 
و ضعف، اهداف، آرزوها، برنامه های زندگی و... فکر و سعی 

کنیم به سمت بهبود شرایط خود حرکت کنیم.
  پیدا کــردن تفریح برای خــود: خوش گذرانی و تفریحات 
سطح برانگیختگی انســان را باال می برد بنابراین باید راهی 
پیدا کنید تا در این شرایط تفریحی برای خودتان جور کنید. 
همچنیــن انجام کارهای هنــری که از آن لــذت می بریم، 
می تواند مــا را از روزمرگی نجات دهــد. ورزش کردن هم 
عالوه بر این که یک فعالیت لذت بخش است، باعث ترشح 
هورمون های شادی آفرین در بدن می شود و سطح لذت ما 
از زندگی را باال می برد. قانع نبودن به وضعیت موجود، تالش 
برای پیشــرفت و تعریف اهداف جدیدی که راه پیشرفت را 
هموار می کنــد، راه های دیگر فرار از روزمرگی و افســردگی 

است.

آشپزی

کیک شکالت پرتقالی
کیک شکالت و پرتقال، یکی از خوشمزه ترین و سالم ترین 

کیک های شکالتی است. این کیک شکالتی که به همراه میوه طبخ 
می شود، برای دوستداران و طرفداران شکالت بسیار عالی بوده و طعم و عطر 

خاص و جدیدی را فراهم خواهد کرد. می  توانید این کیک خوشمزه و خوش طعم 
را به راحتی و در زمان کوتاهی در منزل تهیه و آماده کرده و به همراه یک فنجان چای و یا 

قهوه میل کنید. کیک شکالت و پرتقال، دسر خوشمزه و معروفی است که می توانید برای 
مهمانی ها و دورهمی های خانوادگی خود آن را درست کرده و از طعم و عطر آن لذت ببرید. 

مواد الزم : آرد  یک پیمانه،شکر 500 گرم،تخم مرغ دو  عدد،پودر کاکائو دو  
قاشق غذاخوری،آب پرتقال نصف پیمانه،روغن مایع نصف پیمانه،بیکینگ 

پودر دو  قاشق چای خوری،وانیل نصف قاشق چای خوری
 طرز تهیه: شکر، وانیل و تخم مرغ ها را در یک کاسه بریزید و کامال مخلوط کنید.

 روغن مایع را نیز افزوده و مواد را هم بزنید.سپس آرد را مرحله مرحله به مواد کیک 
 اضافه و مواد را مخلوط کنید.در آخر نیز آب پرتقال را اضافه و مواد را با همزن

  مخلوط کنید.حاال قالب فر را با یک کاغذ روغنی بپوشانید.مواد کیک
 را در قالب کیک بریزید.فر را در دمای 180 درجه سانتیگراد تنظیم 

و چند دقیقه صبر کنید تا گرم شود.کیک را به مدت 
30 دقیقه در فر بگذارید تا آماده شود.

توصیه هایی برای رهایی از روزمرگی در روزهای کرونایی

 »طبقه یک و نیم« به جشنواره فیلم
 فجر می آید

 »آهنگ دو نفره« با احمد مهرانفر 
و فرزاد فرزین کلید خورد

فیلم سینمایی »طبقه یک و نیم« به کارگردانی نوید اسماعیلی و 
نویسندگی حسین نمازی، پس از پایان فیلمبرداری و همزمان انجام 
مراحل تدوین و فنی، برای حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر 
آماده می شود.داستان این فیلم  در یک کارخانه می گذرد که مدیرمالی 
آن یک روز با ورود به محل کار، متوجه اتفاقاتی غیرمنتظره می شود که 
همین سرآغاز ماجراهای مختلف فیلم است.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »آهنگ دونفره« به کارگردانی آرزو ارزانش و 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی آغاز شد.در خالصه داستان این فیلم آمده 
است: »چقدر مسیر زندگی مان با مســیر دود سیگار یکیست، هردو به 
سمتی می رود که دل مان نمی خواهد...«احمد مهرانفر، بهاره کیان افشار، 
امیرحسین رستمی، فرزاد فرزین، علیرضا استادی، النا حیدری، سهی بانو 
ذوالقدر و علی برقی از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

آیین آغاز فرآیند دمش هوای گرم به کوره بلند شــماره یک با حضور مهرداد 
توالئیان، معاون بهــره برداری ، محمد جعفر صالحــی معاون خرید، کاظم 

تدین مدیر کوره بلند و تعدادی از مدیران شرکت دهم دی ماه آغاز شد.
معاون بهــره برداری ضمــن قدردانی از تمامی تالشــگران شــرکت که در 
بازســازی و نوســازی کوره بلند شــماره یک تالش کردند،  گفت : این کوره 
که بعد از 5 سال توقف راه اندازی خواهد شــد، اولین کوره بلند ذوب آهن 
اصفهان با ظرفیت یک هزار متر مکعب و ظرفیت اسمی هشتصد هزار تن در 
سال اســت  که می تواند بهره وری در ذوب آهن را افزایش دهد .وی خاطر 
نشــان کرد : برنامه پیش بینی شده ســال  1400  کوره شــماره یک ، تولید 
ســالیانه 600 هزار تن چدن اســت که این مقدار به ظرفیت کوره های دو و 
سه اضافه خواهد شد .توالئیان گفت : در صورت تامین مواد اولیه این کوره 
با ظرفیت اســمی خود به تولید ادامه خواهد داد. وی افــزود : با تغییراتی 
 که در فرآیند بازســازی و نوســازی کوره داده ایم، کیفیــت تولید افزایش

خواهد یافت.
وی با اشــاره به اینکه متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت و راه 
اندازی کوره بلند مطابق با دانش روز را دارند ، گفت : در این پروژه ، طراحی ، 

اتوماسیون در بحث کنترل ها و تغییرات در بارگیری کوره بلند از قبیل سرند 
مواد از تجهیزات جدید اســتفاده شــده، ضمن اینکه این تجهیزات توسط 

تالشگران ذوب آهن بومی سازی و نصب شده است. مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان، از رایگان شدن گاز بهای مشترکین 
خانگی کم مصرف در سطح استان خبر داد. سید مصطفی علوی با بیان این 
مطلب، گفت:  از ابتدای دی ماه ســال جاری، مشترکین خانگی گاز طبیعی، 
که میزان مصرف آن ها کمتر از الگوی تعیین شــده باشــد، شامل تخفیف 
100 درصدی روی صورتحساب گاز خود می شــوند.وی، با اشاره به اینکه اگر 
مشترکین خانگی از ابتدای فصل پایانی سال  تا 15 فروردین، مصرف ماهانه 
کمتر از 200 متر مکعب داشته باشند، گاز بهای آنها با تخفیف 100درصدی صفر 
خواهد شد،  گفت: این طرح تشویقی از سوی دولت و بر اساس اقلیم بندی 
و شرایط آب و هوایی مناطق جغرافیایی تعیین شده است.مهندس علوی، 
درخصوص سایر مشترکینی که مصرف گاز آنها بیشتر از 200متر مکعب است، 
افزود: اگر مصرف این مشــترکین به نسبت متوسط سال های ۹6 و ۹7 ده 
درصد کمتر باشــد، بقیه محاســبات آنها با 15 درصد کاهش اعمال خواهد 
شد.وی، تصریح کرد: در خصوص جریمه پرمصرفی نیز مقرر شده، چنانچه 
مشترکین نسبت به سال های ۹6 و ۹7 پانزده درصد بیشتر گاز مصرف کنند 
قبوض شان با 15 درصد افزایش محاسبه خواهد شد.مدیر عامل شرکت گاز 

استان اصفهان، بیان داشت: این طرح تنها شــامل سکونتگاه  های دائمی 
بوده و اقامتگاه  های فصلی در روستاها و مناطق ییالقی مشمول این طرح 
نمی شود.وی، با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 درصد گاز طبیعی در سطح 
استان اصفهان در بخش خانگی مصرف می شــود، گفت: در روزهای سرد 
گذشته میزان مصرف گاز تا 7۹ میلیون متر مکعب در روز رسید، این در حالی 
بود که مصرف بخش خانگی اســتان  20 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش داشــت.وی، تصریح کرد: چنانچه مشترکین خانگی طبق 
الگوی تعیین شــده مصرف کنند، میانگین گاز مصرفی استان می بایست 
به 58 میلیون متر مکعب در روز برســد.مهندس علوی، هدف از اجرای این 
طرح را مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیرضروری، تشویق مشترکین 
به رعایت الگوی مصرف بهینــه گاز، ترغیب مشــترکین پرمصرف به تغییر 
رفتار مصرف و نهادینه ســازی مصرف صحیح گاز طبیعی ذکر کرد و افزود: 
با عمل به این طرح عالوه بر کاهش هزینه های زندگی، سهم بزرگی نیز در 
کاهش آلودگی هوا و همچنین توزیع مستمر گاز در همه بخش های صنعت 

خواهیم داشت.

با همت متخصصان و دانشــمندان ایرانی و  با کســب دانش فنی ســاخت 
»لیزر پرتوان«، ایران عنوان پنجمین کشــور سازنده این نوع لیزرها را به خود 

اختصاص داد.
سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه، از انجام موفقیـــت آمیــز 
عمــلیات تست گـرم  لیــزر     پرتوان kw 10 در روز چهارشنبه دهم دی ماه با 
همکاری این شرکت در مرکز علوم و فنون لیزر ایران خبر داد و گفت: با کسب 
این موفقیت ارزشمند قرار است از اردیبهشت سال 1400، این لیزر جایگزین 

لیزر گازی اروپایی موجود در شرکت فوالد مبارکه شود.
وی با بیان این مطلب اظهار کرد: در آبان ماه سال گذشته که نمایشگاه اپتیک 
و لیزر برگزار شد، شرکت فوالد مبارکه با مرکز علوم و فنون لیزر ایران قراردادی 
مبنی بر تولید و ساخت لیزر فیبری و پرتوان kw 10 به امضا رساند و بعد از 
گذشت حدود یک سال، تست گرم لیزر انجام گرفت و بر ما مسجل شد که توان 

ساخت لیزر پرتوان در ایران وجود دارد.
نقوی با بیان اینکه در حال حاضر فوالد مبارکه از یک لیزر ساخت کشور آلمان 
استفاده می کند،  گفت: به دلیل وجود تحریم ها، امکان تهیه قطعات این تجهیز 
برای شرکت میسر نیست. این در حالی است که از این لیزر در دو بخش خطوط 
تولید فوالد مبارکه استفاده می شود و اگر دچار مشکل فنی شود، فعالیت در 
خطوط تولید محصوالت سرد با مشــکل جدی مواجه خواهد شد. در نتیجه 
تصمیم گرفتیم تا این لیزر را در داخل بسازیم و بعد از انجام تحقیقات، متوجه 

شدیم مرکز علوم و فنون لیزر ایران توان ساخت لیزر پرتوان را دارد.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه افزود: اســتفاده از لیزر ســاخت داخل برای 
شرکت فوالد مبارکه در مقایسه با نمونه خارجی، از لحاظ میزان هزینه، حدود 
50 درصد ارزان تر تمام می شــود و در نتیجه از خروج ارز از کشــور جلوگیری 

می کند.
وی با تاکید بر این موضوع که ســاخت لیزر   پرتوان اقدامی دانشی و متکی 
بر تکنولوژی های بسیار پیشرفته است، ادامه داد: اگر ساخت لیزر  پرتوان در 
داخل کشور برای ما میسر نمی شــد، تولید محصوالت سرد در فوالد مبارکه با 

مشکل مواجه می شد.
به گفته وی، لیزر   یکی از اقــالم گران قیمت در صنعت به شــمار می آید، اما 
اکنون با دسترسی به توان ســاخت لیزر   پرتوان در داخل کشور، برنامه ریزی 
برای ساخت ماشــین های جوش لیزری و برش لیزری انجام خواهد شد تا 
با ساخت آن ها با قیمت های مناسب، این دست از ماشین آالت را در اختیار 

دیگر صنایع قرار دهیم.
نقوی با بیان اینکه ســاخت لیزر  پرتوان به دانش فنی زیادی نیاز دارد، اظهار 
داشت: تحقیقات بسیاری برای چگونگی ساخت آن صورت گرفت. البته در 
ایران توان برای ساخت لیزر کم توان تا  kw 2 وجود داشت، اما زمانی که قدرت 
لیزر بیشتر می شود، ساخت آن از لحاظ فنی و دانشی بسیار سخت خواهد بود.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه ادامه داد: در حال حاضر لیزر پرتوان ساخته شده 
از لحاظ ایمنی و فنی در سطح قابل قبولی قرار دارد و جایگزین مناسبی برای 

نمونه خارجی آن در صنعت فوالد ایران است.

آیین گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید واال مقام، ســردار دل ها حاج قاسم 
سلیمانی در سالگرد شــهادتش، با رعایت پروتکل های بهداشتی  شنبه 13 
دی ماه در محل یادمان شهدای گمنام شرکت برگزار شد .این آیین با حضور 
سرهنگ حمیدرضا محمدی  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان ، آیت ا... 
رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی ذوب آهن ، مهرداد توالئیان معاون 
بهره برداری و عضو هیئت مدیره و جمعی از مسئولین و کارکنان این مجتمع 
عظیم صنعتی همــراه بود و میثاق نامه کارکنان ذوب آهــن اصفهان با آرمان 
های سردار دل ها نیز امضا شــد .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان طی 
سخنانی ضمن اشاره به ویژگی های ارزشمند و واالی شخصیتی شهید سردار 
سلیمانی گفت : آن مجاهد بزرگ ، بر پیروی از مقام معظم رهبری و عشق به 
والیت تاکید ویژه داشت و این عشق و پیوند قلبی را رمز موفقیت می دانست 
.وی افزود : سردار سلیمانی سال ها قبل به پایان ابرقدرت بودن آمریکا اشاره 
کرد و در جریان مبارزه با داعش این امر مسجل شد چرا که جمهوری اسالمی 
ایران در مواجهه با آن گروه منحوس تروریستی ، مولفه های اصلی قدرت را 
به نمایش گذاشت. سرهنگ محمدی ضمن قدردانی از مسئولین و کارکنان 
ذوب آهن اصفهان در برگزاری این مراســم ، ابراز امیــدواری کرد که همگی 
بتوانیم ادامه دهنده راه مقدس سردار سلیمانی در جهت برافراشته نگاه داشتن 
پرچم مقاومت در جهان باشیم .علیرضا امیری، مدیر روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان نیز ، از شهید سردار ســلیمانی به عنوان بزرگ مرد وحدت در داخل 
کشور و منطقه یاد کرد و افزود : به تعبیر حضرت امام )ره( ، که در زمان شهادت 

شهید مطهری فرمودند » بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود « شهادت باعث 
بیدارتر شدن ملت است و شهادت سردار سلیمانی نیز بیداری بیشتر ملت و 
جهان اسالم را در پی داشت. در بخشی از این آیین ، میثاق نامه کارکنان ذوب 
آهن اصفهان با آرمان های شهید سردار سلیمانی از سوی چند تن از مسئولین 
شرکت به نمایندگی از کلیه کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی امضا شد.شایان 
ذکر است کاروان » مرد میدان « نیز با اجرای سرود و ذکر خاطراتی از سردار 
شهید قاسم سلیمانی در محل یادمان شهدای گمنام ذوب آهن اصفهان ، در 

گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل ها مشارکت کرد .

آغاز فرآیند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یک ذوب آهن مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

بهای گاز برای کم مصرف ها رایگان است

با مشارکت و سرمایه گذاری فوالد مبارکه محقق شد؛

ایران در جمع پنج کشور سازنده لیزر پرتوان در جهان

در سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت؛

امضای میثاق نامه کارکنان ذوب آهن اصفهان با آرمان های سردار دل ها

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