
سرما و سکون هوا همچنان چتر آلودگی را بر سر اصفهان نگه داشته است؛

وقتی هوا هم همکاری نمی کند
5

کام تلخ پولک سازان 
کمبود شکر، پای دالالن را به بازار تولید پولک و نبات اصفهان باز کرده است؛

3

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 پرونده مسکن مهر
  در استان اصفهان

 بسته شد

رونمایی از تندیس شهید 
سردار سلیمانی در اصفهان

مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

خبر داد:

 انجام ۲۲۱ مورد بازدید
  از بیمارستان های 

چهارمحال و بختیاری

3

4

5 4

 مدیرکل کار و رفاه اجتماعی چهارمحال
 و بختیاری خبر داد:

کاهش ۴.۲ درصدی نرخ 
بیکاری در چهارمحال و بختیاری

3

تالش برای حل مشکل 
 کمبود روغن خودرو 

در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه ۲3 دی ۱399 
 ۲8 جمادی االول  ۱۴۴۲ 

۱۲ ژانویه ۲0۲۱
 شماره 3۱66

8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

             مجتمع فوالد 
مبارکه در دنیا 

کمترین مصرف آب 
در بین کارخانه های 

فوالدی را دارد
8

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت اول(

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف:1076326 

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

چاپ اول

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار )ماه(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1
اجرای پخش سیالب حوضه آبخیز 

محمدآباد جرقویه سفلی )شماره نیاز در 
سامانه ستاد: 2099003457000032(

شهرستان 
اصفهان

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

27/000/000/0001/350/000/000
5 آب برای 

اشخاص حقوقی

2

اجرای پخش سیالب و بند خاکی 
حوضه آبخیز عباسی و غفاری 

طالخونچه  )شماره نیاز در سامانه 
ستاد: 2099003457000033(

شهرستان 
مبارکه

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

21/100/000/0001/055/000/000
5 آب برای 

اشخاص حقوقی

3
اجرای بندهای سنگی مالتی حوضه 
آبخیز عسکران )شماره نیاز در سامانه 

ستاد: 2099003457000034(

شهرستان 
تیران و 
کرون

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

16/157/000/000807/850/000
5 آب برای 

اشخاص حقوقی

4
اجرای چکدم های سنگی مالتی الیجند 
حوضه آبخیز خم پیچ )شماره نیاز در 
سامانه ستاد: 2099003457000035(

شهرستان 
خوانسار

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

7/000/000/000350/000/000
5 آب برای اشخاص 
حقوقی2 آب برای 
اشخاص حقیقی

)https://etend.setadiran.ir( 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1399/10/27 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1399/11/09

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/11/11 در محل سالن جلسات 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 2- محــل تحویــل اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت به نشــانی
 )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شــده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 

توسط نظام فنی و اجرائی کشور
4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشــد. در غیر این صورت پیشنهاد  

مناقصه گر مردود اعالم  خواهد شد.
5- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به 
شماره IR  260100004061042107670242  نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان اصفهان
6- تعیین دامنه مناسبت ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 94/158764 

مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

بر اساس آمار نرخ بیکاری در استان اصفهان کاهش داشته؛ اما این به معنی افزایش اشتغال نیست

حاشیه ناامن اشتغال
3

 تیشه بر تن تاریخ 
 در وبینار محور تاریخی اصفهان بررسی شد؛ بیم و امید خصوصی سازی اماکن تاریخی اصفهان 

7

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
اعالم کرد:

کمبود ساالنه 400 میلیون 
متر مکعب آب در  استان

 بازی معوقه هفته هشتم
 رقابت های لیگ برتر؛

 هیجان و حساسیت 
به وقت شهرآورد94

علت بوی نامطبوع در 
مادی های اصفهان 

چیست؟

3

7

6 8

کسب رتبه برتر شرکت 
آبفای استان اصفهان در 

جشنواره شهید رجایی

3

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان:

صدور سند هتل عباسی 
دردستور کار است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه 22 دی 1399 
 27 جمادی االول  1442 

11 ژانویه 2021
 شماره 3165

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

شهردار اصفهان:
 پیشرفت پروژه های

 بزرگ عمرانی نتیجه 
 تعامل شورای شهر
 و شهرداری است

7

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: امروز  دمای هوای 
اســتان اصفهان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.ابراهیم هنرمند با اشاره 
به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی چند روز آینده اظهار داشت: 
در این بازه زمانی جو اصفهان تا دو روز آینده پایدار گزارش شده است.کارشناس 
مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه طی چند روز آینده به ویژه 

در ساعات اولیه صبح شاهد افزایش حجم آالینده های جوی در مناطق صنعتی و 
کالن شهر اصفهان هستیم، ابراز داشت: هوا در این مناطق در اکثر ساعات ناسالم 
برای گروه های حساس پیش بینی می شود و شرایط بهتر از این نخواهد شد.وی 
اضافه کرد: باید توجه داشت که در روزهای پایانی هفته جاری موجی از روی استان 

گذر می کند که عبور این موج منجر به سالم شدن هوای اصفهان خواهد شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی 93 بیمار جدید مبتال به کرونا 
تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.آرش نجیمی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع 
کرونا در استان اصفهان به جز دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل اظهار داشت: طی 
24 ساعت منتهی به دیروز)یکشنبه( 872 بیمار جدید مبتال به کرونا به مراکز درمانی 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند.وی با بیان اینکه از این 
تعداد 93 بیمار قطعی کرونا شناسایی شده است، اضافه کرد: 63 بیمار جدید نیز در 
مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شدند.سخنگوی 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 38 بیمار بهبود یافته کرونا طی همین 
مدت زمانی از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص 
شدند، ادامه داد: در حال حاضر کل افراد بستری در این مراکز 414 نفر هستند.وی 
با بیان اینکه 91 بیمار مبتال به کرونا در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری  شده اند، اضافه کرد: طی 24 ساعت 
منتهی به روز یکشنبه، هشــت نفر از این افراد جان خود را از دست دادند که تاکنون 

تست چهار نفر مثبت بوده است.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:

هوای اصفهان 2درجه گرم تر می شود

93 بیمار جدید مبتال به کرونا در اصفهان شناسایی شد 

مدیریت درمان تامین اجتماعی در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی 
اســتان اصفهان حائز رتبه برتر شــد.به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت 
درمان؛رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بیست و سومین دوره 
جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه همه ساله جشنواره شهید رجایی همزمان 
با هفته دولت و روز کارمند برگزار می شــد،  گفت: به دلیل شــرایط کرونایی 
امسال، برگزاری این جشنواره  با تاخیر برگزار شد.نعمت ا... اکبری، با بیان 
اینکه در این دوره از جشنواره از هشــت گروه برتر تجلیل به عمل آمد، افزود: 
در جشنواره امسال در گروه سالمت و رفاه اجتماعی مدیریت درمان تامین 
اجتماعی و اداره کل بهزیستی اســتان، در گروه توسعه و زیرساخت شرکت 
توزیع برق اصفهان و آب و فاضالب کاشــان، در گروه آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی ادارات کل آموزش و پرورش استان، فنی و حرفه ای استان و ورزش 
و جوانان استان و اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان و در گروه 
تولیدی و خدماتی اداره کل امور مالیاتی استان، امور عشایر استان و اداره کل 
استاندارد اســتان و در گروه عمومی و قضایی هم اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی، ثبت احوال استان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، شرکت 
آب و فاضالب استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان حائز رتبه های 
برتر شدند.وی افزود: دستگاه های برتر در مقابله با کرونا و حفاظت از سالمت 
مردم هم دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی و درمانی اصفهان و 
کاشان با توجه به شاخص های تعیین شده برتر شناخته شدند.ناگفته نماند 
که طی سال های اخیر این چهارمین دوره اســت که مدیریت درمان استان 

اصفهان حائز رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی می شود. 

اداره  روابط عمومی و امور فرهنگی

 کسب رتبه برتر مدیریت درمان تامین اجتماعی،

سازمان تامین اجتماعی در جشنواره شهید رجایی اصفهان
مدیریت درمان استان اصفهان

سازمان تامین اجتماعی
مدیریت درمان استان اصفهان

چاپ دوم
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اگر چه قطر بار دیگر با آشتی با عربستان  علیرضا کریمیان
به آغوش کشورهای حاشیه خلیج فارس 
بازگشت؛ اما این آشتی بدون هزینه و حاشیه برای عربستان نخواهد 
بود. در واقع آل سعود اگر چه قطر را دوباره در صف متحدان و نزدیکان 
خود وارد کرد ولی در مقابل بار دیگر با امارات وارد فاز تازه ای از تنش 

ها شده است.
 آنگونه که افشــاگر معروف ســعودی فاش کرده، محمد بن سلمان 
احساس می کند ولیعهد ابوظبی در چندین موضوع به او اهانت کرده 
اســت.مجتهد اعالم کرد که برجســته ترین موضوعاتی که بن سلمان 
در خصوص آن ها احســاس آزردگی می کند روابــط ترکیه، موضوع 
پاکستان و انفجار عدن در یمن اســت.مجتهد تاکید کرد که محمد بن 
ســلمان برای جلب رضایت محمد بن زاید ترکیه را تحریم کرد و برای 
جلوگیری از مبادالت تجاری در ترکیه عالوه بر مگس های الکترونیکی 
از تعــدادی از وزارت خانه ها اســتفاده کرد، اما اخیــرا محمد بن زاید 
تالش می کند تا روابط اقتصادی و جهانگردی بــا ترکیه را تقویت کند 
 و تعدادی مجتمع تجاری و رســتوران زنجیره ای را در آن کشور افتتاح 

کرده است.

 این مدل از رفتارهای حاکم ابوظبی در واکنش به نزدیکی بن سلمان 
به قطر صورت می گیرد. عدم حضور حاکم امارات در مذاکرات ماه های 
گذشته نشان می دهد که ابوظبی دوباره به اندازه سال 2014 در شورای 

همکاری خلیج فارس منزوی شده است. 
انعطاف پذیری ایدئولوژیک نسبی محمد بن زاید نسبت به محمد بن 
سلمان احتماال موضع امارات برای آشــتی با دوحه را منعطف تر کند. 
این البته تمام ماجرا نیست با دوری قطر حاال مصر هم دوباره به صحنه 
سیاســی اعراب بازگشــته تا انتقام برخی از مداخالت و دست انداز 
ی های اماراتی ها را بگیرد. از جمله این اقدامات تالش بســیار برای 
زمینه سازی آشــتی با قطر و راه اندازی کانال های ارتباط دیپلماتیک 
و اقتصادی با ترکیه است. امارات اما با نگرانی تحوالت سریع منطقه 
اعراب را نظاره می کند و ظاهرا حکومت این کشور به راحتی زیر بار این 

تغییرات نخواهد رفت. 
وزیر مشاور امارات در امور خارجه در سخنانی گفت که به رغم ازسرگیری 
روابط میان دوحه و ابوظبی اما همچنان مسائلی وجود دارد که امارات 
و قطر باید با همکاری آنها را حل و فصل کنند.وی گفت که روند فعالیت 
شورای همکاری خلیج فارس به مسیر معمول خود بازگشته است و 

باید کشورهای منطقه بدانند که مرحله جدیدی در مقابل ما قرار دارد و 
صفحه اختالفات بسته شده است.

انور قرقاش ادامه داد: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج )فارس( 
تمایل به مصالحه و پایان دادن به منازعه و اختالفات دارند اما چنین 
اختالف طوالنی نیازمند انجــام اقداماتی جهت اعتماد ســازی طی 
مرحله پیش رو است. مرحله پیش رو شاهد مسائل دشوارتری خواهد 

بود که باید به طور کامل و عاقالنه حل و فصل شوند. 
با وجود این اظهارات اما تقریبا تمام کشــورهای منطقه چشــم به راه 
آمدن رییس جمهــور تازه آمریــکا خواهند ماند چرا که بدون شــک 
تحوالت در ســایه ورود بایدن و تیم سیاســت خارجــی او به منطقه 
تغییرات فاحشــی خواهد کرد ولــی اوضاع هر طور کــه پیش برود 
میزان شــکاف و اختالفات میان کشــور های عربی آنقدر عمیق شده 
اســت که مســلما نمی توان با راه اندازی یک مراســم آشتی کنان و 
بازگشــایی چند مرز آنها را کنار گذاشــت. بر همین اســاس شاید به 
زودی جنگــی غیر نظامی دوباره میان این کشــور ها بــا جبهه گیری 
 های متفاوت به راه بیفتد و شاید این بار امارات رو در روی عربستان

 قرار بگیرد.

رییس دستگاه قضا: 

در پرونده هواپیمای اوکراینی هیچ خط قرمزی نداریم
رییس قوه قضاییه بابیان اینکه برای بررسی، پیگیری و رسیدگی پرونده حادثه سقوط هواپیمای 
مسافربری اوکراینی هیچ خط قرمزی نداریم، تاکید کرد: کشف حقیقت و دادرسی عادالنه است 

که آن را از وظایف خود می دانیم.
سیدابراهیم رییسی گفت: بعد از یک ســال گزارش های سازمان قضایی نیرو های مسلح در این 
باره حکایت از این دارد که همه ابعاد موضوع بررسی شده و همه صحبت ها و مطالب کارشناسی 
شنیده شده است.رییس دســتگاه قضا افزود: در این یک سال همه فرضیات مطرح شده مورد 

بررسی قرار گرفته است و قضات مجرب ما تک تک آن ها را بررسی کردند.
رییسی گفت: گزارش بررسی ها در این باره عالوه بر آن که در دو جلسه خدمت خانواده های بازمانده 
حادثه دیده ارائه شــده از طریق رسانه ملی هم به طور گسترده انتشــار یافته است و همه این ها 

حکایت از بررسی همه جانبه موضوع از نظر فنی و کارشناسی دارد.
کیــد کــرد: بــرای بررســی، پیگیــری و رســیدگی پرونــده  رییــس قــوه قضاییــه تا
حادثــه ســقوط هواپیمــای مســافربری اوکراینــی هیــچ خــط قرمــزی نداریــم و آنچــه 
 مــورد تاکیــد اســت، کشــف حقیقــت و دادرســی عادالنــه اســت کــه آن را از وظایــف 

خود می دانیم.

تعداد طرح ها و لوایح در مجلس از 300 فقره عبور کرد
رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: تعداد طرح ها و لوایح در مجلس از مرز ۳00 فقره عبور 
کرده و نیاز بــه ســاماندهی دارد.»محمدباقرقالیباف« افــزود: هماهنگی و همپوشــانی بین 
آیین نامه داخلی مجلس، برنامه هفتم توســعه، سیاست گذاری ها و مســائل راهبردی باید در 
تعیین اولویت کمیســیون ها مورد توجه قرار گیرد.وی در چهاردهمین جلســه شورای هماهنگی 
رؤسای کمیسیون ها و هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: موضوع تامین اجتماعی 
 و حل مشــکالت و مســائل مردم در رابطه بــا آن در اولویــت حداقل دو کمیســیون تخصصی

 مجلس قرار دارد.

تصویب موافقت نامه ایران و افغانستان 
سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی از تصویب الیحه موافقت نامه میان ایران 
و افغانســتان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن در جلسه اخیر کمیسیون خبر داد.سید البرز 
حسینی اظهارکرد: دستور کار اول کمیســیون عمران بررســی الیحه موافقت نامه بین جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن بود که 
مورد بررسی قرار گرفت و کلیات و جزییات ماده واحده آن با یک مقدمه و 12 ماده با حضور نماینده 

دولت و اعضای کمیسیون به تصویب رسید.
ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس افزود: با تصویــب این الیحه دولت جمهوری اســالمی 
ایران و جمهوری اسالمی افغانستان به دلیل وجود روابط دوســتانه و حسن همجواری از حیث 
خطوط ارتباطی بین المللی نیز به تفاهم رسیدند تا در حوزه تبادل کاالیی و مسافر از ظرفیت های 
هر دو کشــور اســتفاده شود.حســینی خاطرنشــان کرد: توافق نامه ارتباط بین المللی راه آهن 
شرایطی را ایجاد خواهد کرد که دو کشور ایران و افغانســتان از ظرفیت باری و مسافری یکدیگر 
در حوزه حمل  و نقل بین المللی نیز اســتفاده بهینه ببرند که بی تردید این توافق نامه در توســعه 
فعالیت های اقتصادی کشورها تاثیر مثبتی به همراه خواهد داشــت.وی یادآور شد: دستور کار 
دوم کمیســیون عمران ادامه بررسی الیحه مشــارکت عمومی و خصوصی بود که از ابتدا بررسی 
 از ۵۶ ماده تاکنــون 4 ماده مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفته و جلســه بعد نیز در دســتور کار

 خواهد بود.

سیاستکافه سیاست

 امارات از نزدیکی روابط عربستان و قطر به شدت ناراضی و نگران است؛

تاوان عربستان برای آشتی با قطر

عمران خان هند را متهم به ایجاد آشوب در پاکستان کرد
نخست وزیر پاکستان گفت: هند با حمایت از داعش در منطقه می کوشد با دامن زدن به فرقه گرایی، 
هرج و مرج را در پاکستان گسترش دهد. »عمران خان«  افزود: البته نهادها و دستگاه های امنیتی 
کشور به طور دائم در حال رصد و پایش هستند تا مانع چنین اقداماتی شوند.خان یادآور شد: جای 
تاسف است که تروریست ها کارگران هزاره را در مناطق کم جمعیت هدف قرار دادند.عمران خان با 
اشاره به برنامه دولت برای بهبود شرایط افراد نیازمند در این کشور افزود: قصد داریم برنامه »هیچ 
کس در پاکستان گرسنه نمی خوابد« را به کمک طرح »احســاس« اجرا کنیم که در آن از فناوری 
اطالعات برای جمع آوری داده های مناطق عقب افتاده اســتفاده می شود.به گفته وی، با تدابیر 
اتخاذ شده توسط دولت، پاکستان از نظر اقتصادی در بخش های ساخت و ساز و صادرات در حال 

رشد است و بازپرداخت 20 میلیارد دالر بدهی خارجی را انجام داده است.

شرط اصلی امارات برای عادی سازی روابط با ترکیه
وزیر مشاور در امور خارجی امارات شــرط اصلی ابوظبی برای عادی سازی روابط با ترکیه را دست 
برداشتن آنکارا از حمایت از جریان اخوان المسلمین در منطقه دانست.انور قرقاش، وزیر مشاور در 
امور خارجی امارات در مصاحبه با اسکای نیوز عربی با بیان اینکه موضوع این نیست که اختالفات 
یا مسائلی منجر به اختالفات شود، گفت: ترکیه در دوره اخیر اظهارات امیدوار کننده ای در ارتباط با 
اتحادیه اروپا داشته است.وی افزود: می خواهیم به ترکیه این را بگوییم که به دنبال عادی سازی 
روابط در چارچوب احترام متقابل به حاکمیت یکدیگر هســتیم.این مقام اماراتی گفت: خواستار 
عدم حمایت ترکیه از جریان اخوان المسلمین هستیم و ترکیه باید از این حمایت صرف نظر کند. ما 
حامی تجدید روابط آنکارا با کشورهای جهان عرب هستیم.قرقاش مدتی پیش نیز از تمایل امارات 
برای عادی سازی روابط با ترکیه سخن گفته بود؛ اما مشکل اصلی بر سر این عادی سازی را در این 

دانسته بود که ترکیه به دنبال افزایش نقش خود به هزینه کشورهای عربی است.

استقبال تایپه از لغو ممنوعیت های تایوان
وزیر خارجه تایــوان در اظهاراتی از اقــدام آمریکا در لغو تمامی محدودیت هــای مربوط به تایوان 
استقبال کرد.»جوزف وو« ، با استقبال از اقدام آمریکا در رفع محدودیت های تایپه گفت: به دنبال 
اقدام واشــنگتن در رفع محدودیت های تایوان، رابطه دو کشور به سطح شراکت جهانی ارتقا یافته 
است.وزیر خارجه تایوان در ادامه اقدام آمریکا در رفع محدودیت های تایپه با توجه به اینکه دولت 
ترامپ روزهای آخر خود را در کاخ سفید سپری می کند و همچنین سفر نماینده آمریکا در سازمان 
ملل به تایوان را »یک اتفاق بزرگ« توصیف کرد.قرار اســت ســفیر آمریکا در سازمان ملل، ظرف 
روزهای آینده به تایوان سفر کند از همین رو آمریکا اعالم کرد که تمام محدودیت های خود علیه تایپه 
را لغو می کند.این در حالی است که چین به شدت روی روابط آمریکا با تایپه حساس بوده و تایوان 
را بخشی از خاک خود می داند. در همین رابطه چین با اطالع از برنامه آمریکا برای فرستادن »کلی 
کرافت« نماینده واشنگتن در سازمان ملل به تایوان، از کاخ سفید خواسته بود تا با آتش بازی نکند.

خانم وزیر پس از افشای سرقت ادبی اش استعفا داد
وزیر کار اتریش پس از آن که از سوی مخالفان خود به سرقت ادبی در کارهای علمی اش متهم شد، 
از سمت خود استعفا داد.نشریه هاندلز بالت آلمان نوشــت: گفته می شود »کریستینه آشباخر« 
سیاستمدار حزب حاکم »مردم اتریش« )ÖVP( قسمت هایی از کارهای علمی خود را کپی کرده 
است؛ هر چند آشباخر این ادعاها را رد کرده، اما با این حال استعفای خود را تقدیم صدراعظم اتریش 
کرده است.وزیر خانواده و کار اتریش متهم اســت که مطالب عنوان شده در پایان نامه کارشناسی 

ارشد خود را بدون ذکر منابع مورد استفاده قرار داده است. 

نفتکش های ایــران در آب های حیــاط خلوت آمریکا 
حرکت می کنند و تالش های واشنگتن برای جلوگیری 
از آنها با شکست مواجه شده است. بر اساس آمار های 
»ریفینیتیو ایکون«، 20 دی یک کشــتی ایرانی به بندر 
»ال گوایــرا« در ونزوئال وارد شــد که احتمــاال در ادامه 
همکاری هــای اقتصادی و بازرگانی دو کشــور پس از 
تحریم های آمریکا انجام می شــود. بر اســاس این 
گزارش، ایران نفت بــه ونزوئال را بــرای جبران کمبود 
بنزین در این کشور که به دلیل تحریم ها و نیز فرسودگی 
پاالیشگاه های این کشور ایجاد شــده عرضه می کند. 
همچنین مواد غذایی نیز به ونزوئال برای کمک به دولت 
نیکالس مادورو ارســال می کند.بر اســاس آمار های 
ایکون کشــتی ایرانی با پرچم گلســان تحت مالکیت 

شرکت کشتیرانی »مســخر دریا« اواخر نوامبر ایران را 
ترک کرد. هنوز مشخص نیست که این کشتی حاوی چه 
محموله ای است. وزارت اطالعات ونزوئال هم در این باره 
پاسخی نداده است. »خورخه آرئاسا« وزیر امور خارجه 
ونزوئال چندی پیش در گفت وگویی ویدئویی، با اشاره به 
سفر اخیر »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران 
به کاراکاس و اعزام نفتکش های ایران به ونزوئال، گفت 
که با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا و محدودیت های 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا در جهان، رفت وآمد 
هیات های سیاسی و مبادالت تجاری و همکاری های 
راهبردی و اقتصادی بین دو کشــور بطور منظم برقرار 
بوده است.اکنون بیش از گذشته نفتکش های تحریم 
شده ایرانی با پرچم افراشته کشورمان در آب های حیاط 

خلوت آمریکا حرکت می کنند و ژنرال های ارتش این 
کشور تنها می توانند  نظاره گر باشــند. کاراکاس زمانی 
بزرگ ترین تامین کننده نفت خــام آمریکا بود و یکی 
از ارزان ترین بنزین های جهــان را در بازار داخلی عرضه 
می کرد، حاال به ســختی می تواند بنزیــن تولید کند. 
محموله قبلی ایران در اوایل اکتبر با سه نفتکش به این 
کشور رسید که در حال اتمام است و خطر تعمیق کمبود 

سوخت ونزوئال را تهدید می کند. 

افزایش چشمگیر تبادالت ایران و ونزوئال طی یک سال اخیر

چهره روز

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

 بازرسان آژانس
 اخراج نمی شوند

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره 
اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت:  این قانون کامال روشن است. 
احتمال دارد بــه بند۶ قانــون می خواهد 
ارجاع دهد که آن بنــد می گوید در صورتی 
طرف های متعهد به تعهدات شــان انجام 
ندهنــد نظارت هــای فراپادمانــی پایان 
می یابد و این به معنای اخراج بازرســان 
نیست. خطیب زاده درباره بیانیه تروئیکای 
اروپا در خصوص غنی سازی 20 درصد که 
آن را بدون توجیه خوانده و خواستار توقف 
آن شده و همچنین اظهارات مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا که ایران را به باج گیری 
هســته ای متهم کرده و گفته که ایران باید 
در هیچ سطحی غنی ســازی نکند، گفت: 
این کشــورها نه تنها به وظایف خود عمل 
نکردند بلکه شریک آمریکا در نقض برجام 
بودند. آنها بهتر می دانند آنچه امروز توسط 
ایران در خصوص کاهــش تعهدات انجام 
می شود ذیل برجام و در چارچوب  بندهای 
2۶ و ۳۶ برجام است.این سه کشور اروپایی 
بهتر می دانند آنچه در ایــران رخ می دهد 
نشانه یک بیماری و معضل است نه ریشه 
یک معضــل. وی افزود:آنچه ایران انجام 
می دهد در پاسخ به ریشه بزرگ است و آن 
نقض مکرر برجام در ابعاد تحریمی توسط 

آمریکا و اروپاست.

بین الملل واشنگتن پست:

 سربازان آمریکایی هنوز با پیامدهای حمله موشکی ایران دست به گریبان هستند
یک روزنامه مشهور آمریکایی نوشت، نظامیان آمریکایی که از یکی از بزرگ ترین بحران های دوره ریاست جمهوری ترامپ جان سالم به در برده اند، هنوز با تبعات حمله 
موشکی ایران دست به گریبان هستند.حمالت موشکی ایران در پاسخ به ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حمله 
یک فروند پهپاد آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد انجام شد.ترامپ که بزرگ ترین بحران امنیت بین المللی در دوره ریاست جمهوری اش روبه رو شده بود، پس از 
حمله موشکی ایران در 8 ژانویه 2020، با عجله توئیت هایی را منتشر و ادعا کرد که »حال همه سربازان و نظامیان خوب است.«با گذشت یک سال از این حمله موشکی، 
اعضای ارتش آمریکا که در این حمله تحت تاثیر قرار گرفته اند درباره این مسئله صحبت می کنند که ایران و آمریکا چقدر در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار داشتند.البته 
در این حمله ظاهرا هیچ یک از نظامیان آمریکایی کشته نشد ولی 110 نظامی نجات یافته از این حمله با آسیب های مغزی روبه رو شدند و برخی از آنها نیاز به بستری 
شدن طوالنی در بیمارستان ها و مراقبت های ویژه داشته اند.ارتش آمریکا چند روز پس از این حمله به زخمی شدگان آن اشاره کرد و به این ترتیب ادعاهای ترامپ درباره 
سالم بودن همه سربازان و نظامیان را رد کرد.ولی واقعیت چیز دیگری بود. حداقل 29 نظامی آمریکایی به شدت زخمی و مجروح شده بودند به طوری که نیاز به درمان 
و مراقبت های ویژه پیدا کردند. با گذشت یک سال از این حمله موشکی بزرگ، هنوز تعدادی از سربازان و نظامیان آمریکایی با پیامدهای آن دست به گریبان هستند.

وز عکس ر

مراسم تشییع جنازه 
پلیس کشته شده در 

حمله به کنگره
مراسم تشییع جنازه افسر پلیسی که در 
حمله هفته گذشــته هواداران ترامپ به 
کنگره کشته شد، برگزار شد.دونالد ترامپ 
رییس جمهور فعلی آمریکا که این روز ها 
بسیاری وی را عامل تحریک هوادارانش 
به ســاختمان کنگره و آشوب می دانند، 
دستور داده است تا پرچم آمریکا در کاخ 

سفید به حالت نیمه برافراشته درآید.

روند فعالیت شورای همکاری خلیج فارس به مسیر 
معمول خود بازگشته است و باید کشورهای منطقه 
بدانند که مرحله جدیدی در مقابل ما قرار دارد و صفحه 

اختالفات بسته شده است
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نرخ ارز، قیمت فرش را چند برابر کرده است
مدیرعامل شــهرک صنعتی نســاجی اصفهان گفت: با افزایش نرخ ارز، قیمت مــواد اولیه صنعت 
فرش به شدت افزایش پیدا کرده و قیمت فرش ماشــینی چند برابر شده است. عبدالرحیم مفیدی 

بیدگلی اظهار کرد: مواد اولیــه مورد نیاز 
صنعت فرش ماشینی دو قسمت است، 
قسمت اول نخ بی ســی اف است که در 
داخل کشــور و به همت پتروشیمی های 
داخلی تولید می شــود که متاســفانه با 
قیمت گزاف به فروش می رسد و قسمت 
دوم الیاف اکریلیک بوده که وارداتی است 
و کشــور های هند، چین، ترکیــه و آلمان 
وارد می شود.مدیرعامل شهرک صنعتی 
نســاجی اصفهان افزود: مواد اولیه ای که 

در داخل تولید می شود مانند نخ )گرانول( در تمام دنیا کمتر از یک دالر است، ولی ما آن را در داخل تولید 
می کنیم و با این وجود حدود چهل هزار تومان می خریم، در حقیقت به دلیل واسطه گری و دالل بازی 
نخ تولید داخل را از مواد اولیه وارداتی هم بسیار گران تر می خریم. مفیدی ادامه داد: الیاف اکریلیک 
با وجود توان تولید ملی، همچنان وارد می شود، هرچند کارخانه پلی اکریل می تواند الیاف اکرولیک 

را تولید کند، اما سال هاست که خطوط اکریلیک این کاخانه با کمتر از یک سوم ظرفیت کار می کند.

تالش برای حل مشکل کمبود روغن خودرو در اصفهان
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعویض کنندگان روغن خودروی اصفهان گفت: مشکل کمبود 
روغن های دیزلی در اصفهان به مسئوالن منعکس وتالش برای حل آن آغاز شده است. محمد امیدفر 
ادامه داد: مشکل کمبود روغن های خودروهای دیزلی به مسئوالن منعکس وتالش برای حل آن آغاز 
شده است. امیدفر از پیگیری سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان برای حل این مشکل 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک، این مشکل رفع شود.وی با بیان اینکه از ابتدای 
امسال، چهار شرکت تولیدکنندگان روغن در کشور، درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کرده اند 
گفت: در ابتدای آبان مجوز افزایش قیمت ۴۰ درصدی روغن های بنزینی و ۵۳ درصدی روغن های 
دیزلی صادر شد.رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعویض کنندگان روغن خودروی اصفهان گفت: 
انتظار می رفت با مجوز های ارائه شــده وضع روغن خودرودر بازار بهبود پیدا کند، اگرچه این مشکل 

در زمینه روغن های بنزینی رفع شد، اما متاسفانه کمبود روغن های دیزلی همچنان وجود دارد.

استاندار اصفهان:

 طرح تفصیلی شهرضا باید در مدت 6 ماه تعیین تکلیف شود
استاندار اصفهان با اشاره به مشکل طرح تفصیلی شهرضا گفت: این طرح باید با حضور مشاور در عرض ۶ 
ماه تعیین تکلیف شود در این راستا کمیسیون ماده ۵ در شهرستان شهرضا برگزار می شود تا مشکالت این 
طرح از سوی شهردار شهرضا عنوان شود.عباس رضایی با بیان اینکه بخش اعظمی از مشکالت معیشتی و 
اقتصادی جامعه مربوط به تحریم های استکبار است، افزود: قوانین برای حل مشکالت مردم وضع شده 
است، نباید این قوانین سبب شود که مردم به زحمت بیفتند.اســتاندار اصفهان با اشاره به مشکل طرح 
تفصیلی شهرضا بیان کرد: این طرح باید با حضور مشــاور در عرض ۶ ماه تعیین تکلیف شود در این راستا 
کمیسیون ماده ۵ در شهرستان شهرضا برگزار می شود تا مشکالت این طرح از سوی شهردار شهرضا عنوان 
شود.وی با اشاره به اینکه قطار حومه شهری اصفهان به شاهین شهر رسیده و زیرساخت های آن در حال 
آماده شدن است، بیان کرد: خط راه آهن تا سه راهی مبارکه آمده است و تا شهرضا راهی نیست و باید ادامه آن 
به این شهر متصل شود بنابراین شهردار و شورای شهر باید قطار حومه شهری را در دستور کار خود قرار دهند.

کمبود شکر، پای دالالن را به بازار تولید پولک و نبات اصفهان باز کرده است؛

کام تلخ پولک سازان 

کمبود شــکر در بازار ایران مسئله تازه ای  مرضیه محب رسول
نیســت. تقریبا همزمان بــا اوج گیری 
تحریم ها و مشــکالت خرید های بین المللی، تامین شکر با افت و 
خیزهای زیادی در بازار روبه رو بوده است. اما داللی چالش جدیدی 
است که خریداران عمده شکر این روزها با آن دست به گریبان هستند؛ 
در واقع آنچه موجب شکل گیری این پدیده شده کاهش عرضه شکر 
دولتی و روی آوری تولید کنندگان به خرید از بازار آزاد است. هر چند 
دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شــکر، گفت: قیمت شــکر طی 
چندماه گذشــته به دلیل مدیریــت عرضه ثابت بوده و مشــکلی در 
خصوص تامین شــکر در بازار وجود ندارد.بهمن دانایی، درخصوص 
زمزمه افزایش قیمت شــکر در بازار گفت: با توجه به اینکه تمام شکر 
تولید شده در کشور از نیمه شهریورماه به صورت پیوسته به بازار عرضه 

شد هیچ کمبودی دربازار به وجود ندارد. 
اما طی چند روز گذشــته به دلیل بارندگی های اخیر روند برداشــت 

نیشــکر به تاخیر افتاده اســت و برخی از ســودجویان از این فرصت 
اســتفاده کرده اند و به دنبال افزایش قیمت شــکر در بازار هستند. به 
رغم ســخنان این مقام مسئول اما حتی رســانه های خارجی هم به 
حاشیه های خرید خارجی قند و شکر ایران پرداخته بودند و مشکالت 
ناشــی از معامالت با هند را موجب ایجاد کمبود شکر در ایران دانسته 
اند. بر اســاس آنچه رویترز مدعی شده اســت ایران در تامین روپیه 
برای خرید قند از هند با مشکل مواجه شــده و خرید های تازه ای از 
این کشور صورت نگرفته است این خبر البته از سوی مقامات داخلی 

تایید نشده است. 
عالوه بر چند و چون تامین شــکر از خارج، فعاالن بازار از رانت ایجاد 
شده توسط کارخانه های تولیدی داخلی و فروش محصوالت آنها به 
دالالن شکر گالیه دارند. در حالی که تولید کنندگان خرد و عمده قادر به 
تامین نیاز شکر خود نیستند بخش زیادی از تولید شکر به دالالنی می 
رسد که با عرضه های باالتر از قیمت مصوب، این محصوالت را به بازار 

ارائه می دهند. در اصفهان هم این مســئله برای تولید کنندگان پولک 
و نبات استان مشکل ساز شده است. بر اساس اعالم رییس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان قند و پولک و نبات اصفهان سایه دالالن 
در بازار خرید و فروش شکر برای تولید پولک و نبات به آسیبی جدی 

تبدیل شده است.
علیرضا شــیروانی با بیان اینکــه ۲۳۰ واحد صنفی تحت پوشــش 
اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان قند و پولــک و نبات اصفهان 
 فعالیــت دارد، اظهــار داشــت: همه ایــن واحدهای صنفــی دارای 

مجوز است.
وی با بیان اینکه کرونا آســیب های زیادی را به لحــاظ اقتصادی به 
واحدهای تحت پوشــش اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان قند 
و پولک و نبات اصفهان وارد کرد، ابراز داشــت: با همه ســختی ها از 
تعدیل نیرو در کارگاه های تولید پولک و نبــات در اصفهان جلوگیری 
کردیم.شــیروانی در ادامه با بیان اینکه کمبود شکر در استان اصفهان 
وجود دارد، ابراز داشــت: کارخانه قند اصفهان درصد کمی از نیاز شکر 
اســتان را برطرف می کند و از این رو مجبور به استفاده و واردات شکر 
از اســتان های دیگر مانند خراســان رضوی و چهارمحال و بختیاری 

هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شــکر ســهمیه ای از درب کارخانه قند 
اصفهان ۶ هزار و ۶۵۰ تومان خریداری می شود و این در شکر به قیمت 
۶ هزار و ۹۰۰ تومان به دست تولید کننده پولک و نبات می رسد، ادامه 
داد: این در حالی است که سهمیه زیادی برای استان اصفهان در نظر 

گرفته نشده است.
رییس اتحادیــه تولیدکنندگان و فروشــندگان قنــد و پولک و نبات 
اصفهان نیاز روزانه اصفهان به شکر را یک هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد 
و ادامه داد: کارگاه هایی داریم که در روز ۱۰ تــن نبات تولید می کنند و 
برای این میزان تولید نیازمند شکر هســتند و برای تامین این نیاز با 

مشکل مواجه هستند.
شــیروانی اضافه کرد: مابقی نیاز اســتان را مجبور به تهیه از بازار آزاد 
هســتیم که این محصول در بازار آزاد به قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و 

۷۰۰ تومان به فروش می رسد.
رییس اتحادیــه تولیدکنندگان و فروشــندگان قنــد و پولک و نبات 
اصفهان در ادامه به افزایش قیمت مواد اولیه برای تولید پولک و نبات 
اشاره کرد و ابراز داشت: افزایش بی رویه قیمت شکر، کنجد، نارگیل، 

پالستیک و سلفون در این زمینه آزاردهنده بوده است.

خبر  روز

صادرات گاز روسیه به ترکیه و اروپا دو برابر شد
شرکت گازپروم روســیه اعالم کرد که با گذشــت یک ســال از بهره برداری از خط لوله انتقال گاز 
ترک اســتریم، صادرات گاز روســیه به ترکیه و اروپا از طریق این خط لوله دو برابر شــده است.

الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم گفته 
که ایــن روزها ســالگرد بهره برداری از 
این پروژه اســت و این خط لوله از روز 
8 ژانویه ســال ۲۰۲۰ عملیاتی شــده و 
گازپروم میزان صــادرات گاز از طریق 
این خط لوله را ۲.۲ برابر کرده اســت. 
این خــط لوله ۹۳۰ کیلومتــری با عبور 
از دریای سیاه، گاز روسیه را به ترکیه و 
سپس برخی کشورهای اروپایی نظیر 
یونان، مقدونیه، بلغارســتان، رومانی، 
صربستان و بوســنی و هرزه گوین منتقل می کند.میلر می گوید: طی سال گذشته ترکیه، یونان و 
مقدونیه واردات گاز از روسیه را افزایش دادند. صربستان آخرین کشوری است که واردات گاز از 

روسیه به وسیله خط لوله ترک استریم را آغاز کرده است. 

موافقت بوئینگ با پرداخت جریمه برای کالهبرداری
بوئینگ توافق کرد که ۲.۵ میلیــارد دالر جهت خاتمه دادن به پرونــده اتهامات کالهبرداری که از 
سوی وزارت دادگســتری آمریکا برای دو ســقوط مرگبار هواپیمای ۷۳۷ مکس به این شرکت 
وارد شده بود، بپردازد.هواپیماسازی بوئینگ توافق کرد که ۲.۵ میلیارد دالر جهت خاتمه دادن به 
پرونده اتهامات کالهبرداری که از سوی وزارت دادگستری آمریکا برای دو سقوط مرگبار هواپیمای 
۷۳۷ مکس به این شرکت وارد شــده بود، بپردازد. این مقدار بخشی جزئی از درآمد این شرکت 
به حساب می آید.معاون دادســتان، دیوید برنس، در بیانیه ای گفت: سقوط دلخراش پرواز ۶۱۰ 
الیون ایر و پرواز ۳۰۲ هواپیمایی اتیوپی اعمال خالف و کالهبــرداری کارکنان یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان هواپیما در جهان را آشکار کرد. کارکنان بوئینگ سود شخصی را به درستکاری ترجیح 
داده اند و اطالعات مهمی را از اداره هوانوردی فدرال مخفی کرده اند.وزارت دادگستری اعالم کرد 
بوئینگ باید ۲۴۳.۶ میلیون دالر به عنوان جریمــه اعمال خالف خود پرداخت کند، ۱.۷۷ میلیارد 
دالر به عنوان غرامت به خریداران هواپیمای ۷۳۷ مکس بپردازد و ۵۰۰ میلیون دالر هم به صندوق 

بازماندگان این دو حادثه اعطا کند.

استقبال ثروتمندترین مرد جهان از دریافت بیت کوین
مالک شرکت خودروسازی تسال و شرکت هوافضای اسپیس ایکس که به تازگی به ثروتمندترین 
مرد جهان تبدیل شــده اســت، اعالم کرد که هرگز پیشــنهاد دریافت ارز رمزنگاری شــده بیت 
کوین را در معامالت خود رد نخواهد کرد.ماســک در پاســخ بــه توییت بن مزریچ، نویســنده 
فیلم »شــبکه اجتماعی« و مولف کتاب »میلیاردرهــای بیت کوینی«، که گفتــه بود: من دیگر 
هرگز دریافت بیــت کویــن را رد نمی کنم. نوشــت: من هم همینطور.ماســک که بــا افزایش 
قیمت ســهام تســال طی ســال گذشــته در صدر فهرســت ثروتمندان جهان قرار گرفت، اکنون 
به عنوان یکــی از طرفداران بیت کوین شــناخته می شــود چرا کــه به طور مرتــب در مورد این 
ارز و ســایر رمزارزها توییت مــی کند )البته اغلــب به صورت غیر مســتقیم(.با رســیدن بیت 
کوین به باالتریــن قیمت تاریخ خود طی ماه گذشــته، این ارز دیجیتال و ارزهای مشــابه برای 
 اولین بار از زمان رونق بیت کوین در ســال ۲۰۱۷ و ســپس ســقوط آن، به مرکــز توجه جهانی 

بازگشته اند.

با مسئولان

اخبار

معاون بازرسی و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان 

خبر داد :

 نظارت بر قیمت
 میوه و سبزیجات
 بسته بندی شده

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان معتقد است که 
نظارت بر قیمت میوه و سبزیجات بسته 
بندی شــده انجام و تخلفات در بســتر 
قانون بررسی می شــود.اکبر عادل مرام 
افزود: میوه و سبزی در هایپرمارکت ها 
تفاوتی بــا میوه عرضه شــده در میادین 
ندارند و لزومی به افزایــش قیمت آنها 
وجود نــدارد چراکه افزایــش قیمت به 
دلیل اضافه شــدن هزینه بسته بندی و 
دستچین کردن میوه و سبزیجات است 
که البته در شــرایط کرونایــی با توجه به 
تاکیدات ســتاد مبارزه با کرونا، یکی از 
راه های جلوگیری از شــیوع بیماری این 
است که محصوالت در شــرایط مناسب 
بسته بندی شــوند.وی تاکید کرد: میوه 
عرضه شده در سطح میادین، مخلوطی 
از میوه درجه یک و دو اســت که هنگام 
عرضــه در واحدهای صنفــی از هم جدا 
و میوه درجــه دو با قیمت کمتر نســبت 
به درجه یــک عرضه و هزینــه ای برای 
دستچین شــدن میوه تحمیل می شود.

عادل مــرام با تاکیــد براینکه واحدهای 
بازرسی و نظارت، گزارش های تخلفات 
قیمت را رصد می کنند، خاطرنشان کرد: 
گزارش های افزایش قیمت رســیده به 
سامانه ۱۲۴، بررســی و برخورد قانونی 
با متخلفان انجام می شود. وی با اعالم 
لبته بازار میوه بســتگی به عرضه  اینکه ا
و تقاضا دارد و قیمت ها بر حســب این 
موضوع رقم می خورد، تاکید کرد: برخی 
اوقات مثل مناسبت هایی مثل شب یلدا 
یا شب عید به علت تقاضای زیادتر برخی 
از دالالن ســعی می کنند که قیمت ها را 
باال ببرند، اما ما سعی می کنیم با نظارت 

هایی که داریم چنین اتفاقی نیفتد.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 
پرونده مســکن مهر استان بسته شــده است، عنوان 
کرد: تعداد ۹۰۰ واحد آن دچار مشکل حقوقی شده که 
به صورت ویژه در حال پیگیری جهت رفع مشــکالت 
حقوقی فی مابین اشــخاص و پیمانکاران هســتیم.

علیرضا قاری قرآن روند پیشــرفت فیزیکی پروژه ها، 
وضعیت طرح اقدام ملی مسکن و مسائل و مشکالت 
پیرامون پروژه های در دســت اقدام را تشــریح کرد. 
همچنین پیشــنهاداتی جهت طــرح در صحن علنی 
مجلس به منظور رفع مشکالت و تسریع در روند اجرای 

پروژه ها ارائه شــد.مدیرکل راه و شهرســازی استان 
اصفهان با اشــاره به اقدامات این اداره کل در راستای 
تکمیل پروژه های اولویت دار حوزه مهندسی و ساخت 
راه ها، اذعان داشــت: همواره مشکل اصلی این حوزه 
بحث اعتبارات بوده اســت، که بــا پیگیری های ویژه 
به عمل آمده، این اداره کل طی دوماه اخیر توانســت 
اعتباری بیشتر از کل اعتبار ســال ۱۳۹8 را جذب کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: با توجه 
به حجیم و ســنگین بودن ادارات کل راه وشهرسازی 
استان ها، تفکیک آن و جداسازی راه از مسکن به شیوه 
سابق، عالوه بر تسریع در برنامه ها، منفعت مردم را به 
همراه دارد. مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان 
گفت: ۱۰ طرح تفصیلی و ســه طرح جامع شهری در 

مرحله تحویل مــدارک و ابالغ، قرار دارند و ســه طرح 
تفصیلی و چهار طرح جامع ابالغ شده ، ۱۱ طرح تفصیلی 
در مرحله اتمــام و ارائه به کمیســیون ماده پنج جهت 
تصویب بوده و ۴۲ طرح در مرحله تهیه است؛ همچنین 
پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۲ همه شهرهای استان 
از طــرح جامع تفصیلــی و مصوب برخوردار شــوند.

وی با بیان اینکه این اســتان تا کنــون در حوزه هایی 
که امکانات، به صورت کامــل در اختیارش قرار گرفته 
است به نحو احسن استفاده کرده و خوش درخشیده 
است اظهار کرد: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی 
قلب فعالیت های عمرانی و توسعه کل کشور محسوب 
می شــود الزم اســت که ادارات و مجموعه های آن در 

استان ها نیز بیش از پیش قوی شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

پرونده مسکن مهر در استان اصفهان بسته شد

مازوت تولیدی اصفهان کجا مصرف می شود؟
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با تاکید بر اینکه مازوت تولیدی در اصفهان صادر می شود، گفت: پر شدن انبارهای مازوت را تکذیب می کنم و 
اکنون ظرفیت مناسبی از سوی پاالیشگاه ها تولید می شود، حتی در خواست تولید مازوت بیشتر برای افزایش توان صادراتی را داده ایم.حسین صادقیان در خصوص 
آخرین وضعیت تحویل سوخت مازوت به صنایع اصفهان، اظهار کرد: مطابق دستور استاندار اصفهان قرار شد به سه کارخانه سیمان در زواره، نایین و اردستان سوخت 
مازوت تحویل دهیم.مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر این سه کارخانه خرید مازوت خود را انجام داده اند.وی با اشاره 
به وضعیت مطلوب تولید فرآورده مازوت در اصفهان، گفت: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر مازوت از پاالیشگاه اصفهان تحویل شرکت پخش فرآورده 
های نفتی می شود و در مورد تامین مازوت فعال مشکلی نداریم.صادقیان در خصوص تکلیف مازوت تحویلی به شرکت پخش فرآورده های نفتی در حالی که ادعا می 
شود صنایع اصفهان اصال از این سوخت مازوت مصرف نمی کنند، تاکید کرد: روزانه حدود 8 میلیون لیتر مازوت از اصفهان برای صادرات به بندرعباس ارسال می شود 
و باقی مانده که درصد اندکی است، برای مصارف جزء است.وی تصریح کرد: در حال حاضر به غیر از سه کارخانه سیمان یاد شده، هیچ یک از صنایع استان اصفهان از 
سوخت مازوت استفاده نمی کنند.مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان درباره برخی صحبت ها مبنی بر استفاده صنایع کوچک اصفهان از سوخت 

مازوت، اظهار کرد: در حال حاضر کوره پزی ها، اصال سوخت مازوت از شرکت پخش دریافت نمی کنند.

بازیابی طالی کثیف 
توسط کارآفرین شیرازی

مدیر مجموعه بازیافت، کــه خود بهبود 
یافته اعتیاد است، به دنبال ساماندهی، 
ایجاد اشــتغال و گرد هــم آوردن افراد 
آسیب دیده اجتماعی از جمله: معتادان 
بهبود یافته، معلوالن و زنان سرپرســت 
خانــوار، کارگاه تفکیــک پســماند را 
راه اندازی کرده کــه در پی آن حدود ۴۰۰ 

نفر مشغول به کار هستند.

وز عکس ر
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مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

انجام ۲۲۱ مورد بازدید از بیمارستان های چهارمحال و بختیاری

مدیر نظارت و اعتبار بخشــی معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد در هفتمین نشســت ســتاد کمیتــه ارزیابی و نظــارت بر 
دســتورالعمل های بهداشــتی گفت: از ابتدای امســال و در راستای 
نظارت بر رعایت اصول بهداشتی به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری 
کرونا، ۲۲۱ مورد بازدید از ۱۱ بیمارســتان استان چهارمحال و بختیاری 
صورت پذیرفت.سیده فاطمه حسینی، در تشریح گزارشی از اقدامات 
انجام شده در مرکز آموزشی درمانی هاجر )س( شهرکرد اظهار داشت: 
نظارت بر گندزدایی اجساد متوفیان مبتال به کرونا و بازدید های روزانه و 
هفتگی از بخش ها و واحد های مختلف بیمارستان و کلینیک تنفسی 
در خصوص نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی، جایگزینی سیستم 
ثبت ورود و خروج چهره ای به جای انگشــتی، تامیــن مواد گندزدایی 
ســطوح و گندزدایی مرتب مکان های عمومی، تامین و توزیع وسایل 
حفاظت فردی مورد نیاز شــاغلین بر اساس دستورالعمل های وزارتی، 
تامین و توزیع مواد شــوینده و ضدعفونی کننده دست ها، آموزش در 
خصوص پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی، استفاده کامل از 
ظروف یک بار مصرف برای هرگونه مــواد غذایی، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی در بخش ها و واحد ها، تب ســنجی و ثبــت و ارجاع موارد 

مشکوک کروناویروس به مراکز بهداشت از جمله اقدامات صورت گرفته 
است.حسینی درخصوص بازدید از مطب پزشکان متخصص نیز گفت: از 
ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا در چهارمحال و بختیاری تاکنون، 

در مجموع ۱۵۷ مورد بازدید از مطب پزشکان متخصص انجام شد.

عادی انگاری در رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی خطری جدی برای طغیان کرونا

 حسینی اضافه کرد: مجموع تعداد مطب های فعال پزشکان عمومی 
در سطح شهرستان شهرکرد ۴۰ مورد است که با انجام ۶۹ مورد بازدید 
و نظارت بر رعایت اصول بهداشــتی برای جلوگیری از شیوع بیماری 
کرونــا، تذکرات الزم بــه مطب هایی کــه در رعایــت پروتکل ها ایراد 
داشتند، داده شد.وی جمع آوری آب سرد کن، استفاده از وسایل یک 
بارمصرف، دفع صحیح پســماند های پزشــکی، تهویه مناسب سالن 
انتظار، گندزدایی مرتب و صحیح سطوح، وجود مایع شوینده، دستمال 
کاغذی و دستشویی و دسترســی به روشویی، اســتفاده بیماران از 
ماسک، استفاده صحیح پزشک و کارکنان مطب از تجهیزات حفاظت 
فردی با توجه به نوع خدمت، نوبت دهــی صحیح جهت جلوگیری از 

ازدحام جمعیت و رعایت فاصله اجتماعی را از مالک های ســنجش 
در بازدید از مطب ها عنوان کرد. حسینی در ادامه تعداد کل مطب های 
دندانپزشکان در سطح شهرستان شهرکرد را ۹۸ مورد اعالم کرد و گفت: 
در مجموع ۱۷۶ مــورد بازدید از این مطب ها انجام شــد.وی تصریح 
کرد: تعداد درمانگاه های عمومی نیز ۱۲ مورد اســت که در مجموع ۲۲ 
مورد بازدید و نظارت انجام شده است. همچنین با لحاظ بازدید های 
انجام شــده از درمانگاه های دندانپزشکی، مؤسســات رادیولوژی و 
فیزیوتراپی و دفاتر کار مامایی و تغذیه در مجموع حدود ۸۰۰ بازدید از 
مراکز بخش خصوصی انجام شده است.مدیر نظارت و اعتبار بخشی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پایان گفت: با توجه 
به اینکه برخی شاخص های بهداشتی در مطب ها به صورت صددرصد 
رعایت می شود، اما سه فاکتور اصلی شامل نوبت دهی صحیح جهت 
جلوگیری از ازدحام جمعیت، نهادینه شدن فاصله اجتماعی و فضای 
کوچک مطب ها از مشــکالتی اســت که نیاز به توجه بیشتر دارد.وی 
ضمن تاکید بر اهمیت همکاری مراجعین به مطب ها در فاصله گذاری 
اجتماعی از مردم خواست بر اســاس نوبت قبلی و زمان تعیین شده 
جهت مراجعه در مطب حضور یابند و از تجمع در مطب خودداری کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری  :

مدارس خیرساز نیمه تمام در استان نیازمند 300 میلیارد 
ریال است

مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۵۷ مدرسه 
خیرساز نیمه ساز در اســتان وجود دارد، گفت: برای تکمیل این مدارس  ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
نیاز اســت. کامران رهی افزود: بر اساس پیش بینی انجام شــده برای تکمیل این مدارس که از 
محل کمک خیران احداث شده، ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز بود که از این میزان ۳۰۰ میلیارد ریال 
امسال تامین شد.رهی با اشــاره به اینکه با تکمیل و فعال شدن این مدارس، ۱۹۳ کالس درس 
با زیربنای بیش از ۵۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع به کالس های درس استان در مناطق مختلف افزوده 
می شود، گفت: برخی طرح های خیرساز توسط خیر به صورت کامل اجرایی می شود و برخی نیز 
درصدی از طرح توسط خیر و درصدی با اعتبارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تکمیل 
می شود.وی ادامه داد: در استان ۳۳۰ پروژه خیری از ســوی ۳۲۰ خیر در ۲۱۱ هزار مترمربع زیر 
بنا احداث شده است.رهی، تعداد کالس های درس خیری را یک هزار و ۶۵۰ کالس درس عنوان 
کرد و گفت: اجرای طرح ملی آجر به آجر و پویش ملی»من مــادرم، بچه های ایران فرزند من« 
در راستای کمک های خیری خرد است که افراد با هر میزان می توانند در این پویش شرکت کنند.

رییس سازمان صنمت چهارمحال و بختیاری:

300 شغل جدید در بخش صنعت استان ایجاد می شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۳۰۰ شغل جدید در بخش 
صنعت چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود، اظهار داشت: ۲۰ طرح صنعتی در استان در حال اجراست که 
با راه اندازی این تعداد طرح شاهد افزایش اشتغال در بخش صنعت استان خواهیم بود.سجاد رستمی 
تاکید کرد: این تعداد طرح با اعتبار هشت هزار میلیارد ریال در سطح استان اجرا می شوند.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این طرح ها در بخش های تولید صنعتی از جمله 
طرح تولید شمش های فوالدی است که اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد می کند.وی گفت: در 
حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد که ۹۵۰ طرح صنعتی در استان فعال است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری :

مدارس زیر ۵0 نفر در مناطق آبی استان بازگشایی می شوند
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در تشــریح آخرین تصمیم ستاد ملی کرونا در 
مورد بازگشایی مدارس گفت:  با اشاره به کاهش شدت شیوع ویروس کرونا و تصمیم ستاد ملی 
کرونا، کالس های درس پایه اول و دوم ابتدایی در مناطق زرد و آبی اســتان مانند سراسر کشور 
از اول بهمن ماه به صورت حضوری برگزار می شــود. فرحناز قائدامینی با تاکید بر اهمیت آموزش 
حضوری در افزایش فرآیند یادگیری افزود: برای برگــزاری کالس های درس در پایه اول و دوم 
ابتدایی تمام دستورالعمل های بهداشتی و ضدعفونی کردن مدارس انجام خواهد شد.قائدامینی 
اظهار داشت: از اول بهمن ماه در مناطق آبی کالس های درس مدارس کم جمعیت و زیر ۵۰ نفر به 
صورت حضوری برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: کالس های عملی، کارگاهی و مهارتی هنرجویان 
فنی و حرفه ای و کار و دانش در مناطــق زرد و آبی نیز به صورت گروه های پنــج نفره و با رعایت 
اصول بهداشتی حضوری برگزار می شود.قائدامینی با اشــاره به اینکه جمعیت دانش آموزان در 
کالس های درسی حداکثر ۱۰ نفر خواهد بود، گفت: کادر آموزشــی مدارس و اولیا دانش آموزان 
موظف به رعایت پروتکل بهداشتی و شورای مدرســه نیز ملزم به اطالع رسانی در خصوص نحوه 
برگزاری کالس های درس خواهد بود.مدیرکل آموزش  و پرورش استان گفت: حضور کادر اداری 
و اجرایی مدارس در مناطق نارنجی، زرد و آبی براساس بخشــنامه سازمان اداری و استخدامی 

کشور همانند سایر کارکنان دولت انجام می گیرد.

بام ایرانبا مسئولان

مدیر ســتاد هماهنگی کانون هــای فرهنگی هنری 
مســاجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تعداد 
۲۲۵ اثر از وصيت نامه شهدا در قالب رويداد بين المللی 
روح مقاومت توســط اعضای کانون هــای فرهنگی 
هنری مساجد چهارمحال و بختياری در سامانه »بچه 
های مسجد« ثبت شــده است. محمدرضا مظاهری 
ادامه داد: اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد 
چهارمحال و بختیاری وصایای شهدای دیروز و امروز 
محور مقاومت را در قالــب در رویداد بین المللی روح 
مقاومت و به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
روایت کردند.وی به کانون های برگزار کننده رويداد بين 
المللی روح مقاومت اشاره کرد و افزود: اعضای کانون 
فرهنگی هنری امام علی )ع( از مسجد امام علی )ع( 
گندمان شهرســتان بروجن با ثبت ۱۸ اثر، مهدی آل 
محمد )ص( روستای کالر سفلی از شهرستان لردگان 

با ثبت ۱۷ اثر، غدیر مسجد الزهرا شهر بن با ثبت ۱۴ اثر 
و کانون حضرت حجت ابن الحسن )عج( هفشجان 
از شهرستان شــهرکرد با ارســال ۱۲ اثر از جمله کانون 
های برگزار کننده رويداد بيــن المللی روح مقاومت 
هســتند.مظاهری، اعضای کانــون فرهنگی هنری 
عدل مسجد جامع چلگرد از شهرســتان کوهرنگ و 
بینات روستای معموره از شهرستان بروجن با ثبت ۹ 
اثر، حزب ا... بلداجی، آفرینش مسجد امام رضا )ع( 
گندمان از شهرستان بروجن و کانون امام صادق )ع( 
از سرخون شهرستان اردل با ارسال هشت اثر و کانون 
خاتم نبی )ص( بن با ارسال هفت اثر بیشترین ارسال 
اثر را از دیگر کانون های برگزار کننده رويداد بين المللی 
روح مقاومت برشمرد.مدیر ســتاد هماهنگی کانون 
های فرهنگی هنری مســاجد چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: حضور اعضــای کانون های فرهنگی هنری 

مســاجد اســتان در این رویداد جهانی گامی محکم 
در راســتای ترویج روح مقاومت و کشــف وصایای 
شهدا برای بر هم زدن هیمنه پوشالی استکبار جهانی 
اســت.مدیر فهما در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
محوریت آثار ارســالی، قرآن و عترت در وصیت نامه 
شهدا، امام)ره(، مرجعیت و علما در وصیت نامه شهدا، 
دفاع از وطن و اسالم در وصیت نامه شهدا و آزاد است.
وی اظهار داشت: رویداد بین المللی روح مقاومت در 
۲ بخش ملی و بین المللی بازخوانی بخشی از وصیت 
نامه حضرت امام خمینی )ره(، سرداران شهید حاج 
 قاسم ســلیمانی، عماد مغنیه و ابو مهدی المهندس

 برگزار می شود.

 معــاون امور اجتماعــی بهزیســتی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: تعداد متقاضیان دریافت فرزند 
در چهارمحال و بختیاری باالســت و درحال حاضر 
بیش از ۳۰۰ خانواده در صف انتظار قرار دارند. اشرف 
عسگری،  با بیان اینکه در سال های گذشته گرفتن 
فرزند از دیگر اســتان ها مقدور بود اما امسال این 
مورد هم ممنوع شده است و هر استانی از بهزیستی 
استان خودش می تواند برای دریافت فرزند اقدام 
کند، ادامه داد: سهولت انجام مراحل اداری تحویل 
فرزند و اقدامــات قبل و بعد از واگــذاری یکی از 
دالیلی اســت که واگذاری از سایر استان ها ممنوع 
شده است.عسگری با اشــاره به اینکه هیچ زمانی 
تعداد بچه ها با تعداد متقاضی هماهنگ نبوده و در 
اکثر مواقع متقاضی بســیار بیشتر از بچه ها است، 
تاکید کرد: این موضوع چه در اســتان های کوچک 

و چه در استان های بزرگ صادق و همواره بچه کم 
است. معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال 
و بختیــاری اضافه کرد: با وجود ایــن پایین بودن 
تعداد بچه های بی سرپرســت متقاضیان با توجه 
به شــرایطی که بچه را می خواهند باید پشت نوبت 
بمانند و این بســتگی به آن دارد کــه خانواده چه 
جنســیتی را می خواهد یا چه سنی را در نظر دارد و 

گاها تا سه یا چهار سال پشت نوبت می مانند.
 وی، اولویت اول برای واگــذاری فرزند را در درجه 
اول برای خانواده هــای فاقد فرزند عنــوان کرد و 
یادآور شــد: زنان و دختران ازدواج نکرده در نوبت 
دوم و زوجیــن دارای فرزنــد در نوبت ســوم قرار 
می گیرند، اما تعداد زوجین بدون فرزند و دختران 
و زنان باالی ۳۵ سال ازدواج نکرده آنقدر باال است 
که تاکنون واگذاری بــه خانواده های دارای فرزند 

نداشته ایم.عســگری با اشــاره به اینکه در بیشتر 
مواقع پدر و مادر دچار اعتیاد می شــوند و به جای 
اینکه به بهزیستی مراجعه کنند و با توجه به نیازی 
که دارند بدون هماهنگی با سازمان و حتی پنهانی 
اقدام بــه فروش فرزنــدان خود می کننــد، بیان 
داشت: این خانواده ها قابل شناسایی نیستند و در 
برخی موارد که گزارش هایی درخصوص این دست 
از تخلفات می رســد با ورود بهزیســتی از خانواده 
سلب حضانت و بچه تحت عنوان بچه بدسرپرست 
به سازمان سپرده می شود، که این پروسه، سختی 
بســیاری دارد و برای واگذاری آن مراحل قانونی 

دیگری باید طی شود.

در قالب طرح ملی روح مقاومت صورت گرفت؛

22۵ روایت فهمای چهارمحال بختیاری از وصیت 
نامه های شهدا

معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تمایل خانواده های چهارمحالی به قبول سرپرستی 
اطفال شیرخوار

مجموع تعداد مطب های فعال پزشکان عمومی در 
سطح شهرستان شهرکرد ۴۰ مورد است که با انجام 
۶۹ مورد بازدید و نظارت بر رعایت اصول بهداشتی 
برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، تذکرات الزم 
به مطب هایی که در رعایت پروتکل ها ایراد داشتند، 

داده شد
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فقدان سند مالکیت
10/99  خانــم نیــره نیکخــواه برابــر وکالتنامــه کانــون وکال بــه شــماره 
1۳99۲۲0۵۴۶۶۷۲۲۸۶  مورخ 99/۷/۲0 از طرف جــواد حمصی احد از ورثه ی 
طاهر آجیلی طبــق تقاضــای وارده ۸0۷10  مورخ 99/9/۳0 به اســتناد دو برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردیده نامبرده مدعی 
است سند مالکیت نیم سهم مشاع از 1۵ سهم یک باب کاروانسرا معروف به چهار 
گوش به شماره ۲0۷ اصلی واقع در بخش یک کاشان در دفتر ۵۳ صفحه ۳1 ذیل 
ثبت ۲۸۷۴ به نام طاهره آجیلی ثبت و  سند صادر و  تسلیم  گردیده است که به علت 
جابجایی مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی را نموده لذا طبق تبصره 
1 ماده 1۲0 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و اسناد معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 

کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . 

م الف: ۱۰۷۳۷۵۸  مهدی اسماعیلی رئیس اداره ثبت امالک اسناد کاشان 
فقدان سند مالکیت

10/100 طبــق تقاضــای وارده ۶۸۵۸9 مــورخ 99/9/1۶ آقایــان محســن 
لذیــذی و علیرضا گیــو برابــر وکالتنامــه هــای ۷۸۴۲ – 99/۴/۲۵ دفترخانه 
۲۷۷ کاشــان و ۶09۵۸ – 99/۷/1۲ دفترخانــه 1۷۵ کاشــان و ۶۶0۳۶ – 
9۵/1۲/۳ دفترخانــه ۲۶ کاشــان تفویــض وکالــت 1۸۳۷۸9 – 99/۸/۲۸ 
دفترخانــه ۵۲ تهــران و ۷00۷9 – 9۵/1/۲9 دفتر ۴0۲ تهــران از طرف وراث 
انســیه هاشــمیان به اســتناد دو برگ استشــهادیه مصدق پیوســت که امضا 
 شــهود رســما گواهی گردیده مدعی است که ســند مالکیت سه ســهم مشاع

 از شصت و سه سهم ششدانگ باستثنای بهای ثمن اعیانی قطعه زمین به مساحت 
۳09/۶ متر مربع پالک ۳۲۳۴ فرعی از ۲۳ اصلی واقع در بخش دو کاشــان ذیل 

دفتر الکترونیک 1۳9۵۲0۳0۲0۳۴011۲۵۶ به نام انســیه هاشمیان ثبت و سند 
صادر و تســلیم گردیده اســت که به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده 
تقاضای صدور ســند المثنی را نموده لذا طبق تبصره 1 مــاده 1۲0 اصالحی آئین 
 نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
 تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد .

 اگر ظرف مهلــت مقــرر اعتراضی نرســد یا در صــورت اعتراض اصل ســند 
ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقــوم صادر و بــه متقاضی تســلیم خواهد 
 شــد . م الف: ۱۰۷۵۱۳۷ مهــدی اســماعیلی رئیس اداره ثبــت و امالک

 اسناد کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

10/101 چون تحدید حدود  اختصاصی ششــدانگ یکباب خانــه و دو باب مغازه 

بمســاحت 1۷۴/۴0 متر مربع به شــماره ۴0۳۷ فرعی مجزی از 19۵۷ فرعی از 
پالک ۳۵ – اصلی واقع در نیاسر بخش ۶ کاشان که طبق پروند ثبتی بنام علیرضا 
حاتمی و محسن کریمی درجریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل 
نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 1۵قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1۳99/11/۲0  در ســاعت ۸ صبح در محل شــروع و 
انجام خواهد شــد. لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک  طبق 
 ماده ۲0قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا ۳0روز پذیرفته خواهد شــد.
طبــق تبصــره ۲مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای 
معترضــی ثبــت معترض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
به ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت به مرجــع ذیصــالح قضایی 
 گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخذ نمــوده و بــه ایــن ادراه تســلیم نماید. 

م الف: ۱۰۷۵96۰ اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد کاشان 

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش های موثر زمستانی در چهارمحال و بختیاری از بهمن آغاز می شود
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روزهای بدون بارش دی ماه در این اســتان گفت: بارش های موثر زمستان از بهمن آغاز می شود.مهران چراغپور افزود: 
نخستین ماه از زمستان امسال با کاهش ۱۹ درصدی بارش ها رو به پایان است و طی روزهای آینده وقوع بارشی در اســتان پیش بینی نمی شود.وی ادامه داد: با این وجود 
بارش های قابل توجهی در بهمن پیش بینی می شود و از سوی دیگر از آنجاکه بارش ها در اسفند از الگوهای بهاری الگو می گیرد می توان امیدوار بود که این کسری بارش ها در 
۲ ماه آینده جبران شود.چراغپور، میانگین بارش های سال آبی استان را ۲۰۱ میلی متر اعالم کرد و گفت: این بارش ها در مقایسه با میانگین بلندمدت دوره مشابه با ۱۶ درصد 
کاهش روبرو است.مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، تغییر الگوی بارش ها از برف به باران را تهدید جدی برای منابع آب زیرزمینی استان دانست و تصریح کرد: در 
حالی که ارتفاع برف کوهرنگ در میانگین بلندمدت در چنین تاریخی ۷۳ سانتی متر بوده اما برف موجود در کوهرنگ در حال حاضر ۳۹ سانتی متر کسری دارد که این موضوع 
تغذیه منابع آب زیرزمینی را با چالش اساسی روبرو کرده است.چراغپور در ادامه از افزایش نسبی دما در استان طی روزهای آینده خبر داد و افزود: دما بین ۲ تا سه درجه افزایش 

می یابد.چهارمحال و بختیاری سرچشمه ۲ رودخانه زاینده رود و کارون و بخشی از رودخانه دز است .

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش 4.2 درصدی نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری این استان در پاییز سال گذشته ۱۶.۱ درصد بود که 
این نرخ در پاییز امسال به ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است. سید حفیظ  ا... فاضلی نرخ مشارکت در هر دو مقطع زمانی را ۴۴.۱ درصد اعالم و اضافه کرد: در این مدت 
تفاوتی در جمعیت فعال آماده به کار در استان وجود نداشته است.فاضلی افزود: بر اساس این آمار، در پاییز امسال عالوه بر حفظ اشتغال موجود، برای تعدادی از 
بیکاران نیز در استان اشتغال زایی شده است که این موضوع با توجه به شیوع کرونا و راکد شدن برخی کسب و کار ها نشان از تالش های موثر برای مهار نرخ بیکاری 
در استان دارد.فاضلی تصریح کرد: در حال حاضر استان از رتبه ۳۰ نرخ بیکاری در کشــور در پاییز ۹۸ به رتبه ۲۳ در پاییز امسال تغییر کرد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ایجاد بیش از ۸ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری استان، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مهار نرخ بیکاری 
در استان مربوط به اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری است.فاضلی، سهمیه اســتان در بخش تسهیالت مشاغل روستایی و عشایری را ۴۸۰ میلیارد 

تومان اعالم کرد و گفت: تاکنون ۳۷۰ میلیارد تومان از این مبلغ عقد قرارداد شده که بخش قابل توجهی از آن در سال جاری بوده است.
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آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پشت درهای اصفهان
آنفلوآنلزای پرندگان پلس از دو سلال دوباره بله اصفهان نزدیک شلده اسلت.معاون سلامت اداره کل 
دامپزشلکی اسلتان اصفهان گفت: در طرح رصد و پایش پرندگان مهاجر منطقه حفاظت شده داالنکوه 
و سلاحل رودخانه زاینده رود در چلادگان، بیملاری آنفلوآنزای فوق حلاد پرندگان در تاالب های اسلتان 
مرکزی مشلاهده شلده اسلت.محمد کشلتکار افزود: بلا توجه بله فصلل مهاجلرت پرندگان از کشلور 
روسلیه به ایران و مناطقی همچون سلاحل چادگان و با توجه به سلهم عمده اسلتان اصفهلان در تولید 
طیور و مخصوصا ملرغ در کشلور، پایش، کنتلرل و رصد تمام ۳ هلزار و ۵۰۰ مرکلز تولید ملرغ و طیور در 
اسلتان به صلورت روزانه اجرا می شلود.وی گفلت: با توجه به شلیوع این بیماری طی دو سلال گذشلته 
در استان اصفهان، در صورت شلیوع مجدد خسلارت های فراوانی به این حوزه در اسلتان وارد می شود.

غیرحضوری شدن ثبت نام بیمه سالمت
ثبت نام بیمه سلامت به صورت غیرحضوری شلد.مدیر سرپرسلتی بیمه سلامت شمال اسلتان اصفهان 
گفلت: شلهروندانی کله فاقد هر نلوع پوشلش بیمله ای هسلتند، می تواننلد بلدون مراجعه حضلوری برای 
ثبت نام اولیه در سلامانه خدمت رسانی بیمه اقدام کنند.مسللم آشلوری افزود: امکان ثبت نام و درخواست 
اولیه پوشلش بیمه سلامت در صندوق های ایرانیان و سلامت همگانی برای متقاضیانی کله فاقد هرگونه 
  https://eservices.ihio.gov.ir/isc پوشلش بیمه ای هسلتند، در سلامانه خدمت رسلانی بله نشلانی
فراهم شلده اسلت.وی گفت: متقاضیلان می توانند بلرای دریافت نلوع خدمت در سلامانه ثبت نلام کنند و 
پس از آن، برای دریافت دفترچله بیمه به یکی از دفترهای پیشلخان دولت طرف قلرارداد مراجعه کرده و از 
مزیت های آن بهره مند شلوند.مدیر سرپرسلتی بیمه سلامت شلمال اسلتان اصفهان گفت: بیمه شلدگان 
عضلو هلر یلک از صندوق هلای بیمله ای سلازمان بیمه سلامت ملی تواننلد بلا اسلتفاده از تلفن هملراه با 

شلماره گیری #۱۶۶۶۶* )سلتاره ۱۶۶۶۶ مربلع( از اعتبار دفترچه بیمله خود اطاع پیلدا کنند.

راه اندازی خانه های هالل احمر در فالورجان
امسلال با همکاری دهیاری ها و شلهرداری های فاورجان، ۳۰ درصد از روسلتا ها و شلهر های شهرستان 
دارای خانله هال احملر شلدند.رییس جمعیلت هال احملر شهرسلتان فاورجلان در حاشلیه افتتاح 
هجدهمین خانه هال احمر در این شهرسلتان با اشلاره به اینکه به صورت همزمان در سله شلهر بهاران، 
پیربکلران و زازران خانه هال احمر افتتاح شلد، گفت: دو تیم املدادی در این خانه هلا آموزش می بینند 
و در قالب چهار گلروه در فعالیت هلای هال احمر شلامل امور اجتماعلی، امدادی و داوطلبی مشلارکت 
می کنند.مجتبلی بصیری نلژاد افلزود: شلهرداری زازران در آموزش و جلذب داوطلب در کل شهرسلتان 
پیشلتاز بوده اسلت.وی گفت: بلا هملکاری شلهرداری ها و دهیاری های شهرسلتان تلا پایان سلال، ۸۰ 
درصد از ۵۴ روسلتا و هشلت شلهر این شهرسلتان دارای خانه هال احمر می شلوند.یدا... موملن زاده، 

شلهردار زازران افزود: تاکنلون، حلدود ۳۰ داوطلب برای حضلور در خانه هال احمر شلرکت کلرده اند.

آموزش حضوری دانش آموزان در برخی مقاطع تحصیلی
طبق مصوبه ستاد کرونا، از ابتدای بهمن ماه کاس های درس برخی مقاطع تحصیلی استان اصفهان در مناطق 
زرد و آبی حضوری دایر می شود.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در ارتباط زنده اینترنتی با بخش 
خبری ۲۰ سیمای مرکز اصفهان گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در حوزه آموزش و پرورش و با اباغیه 
وزیر آموزش و پرورش کاس های درس پایه های اول و دوم ابتدایللی در مناطق با وضعیت زرد و آبی این 
استان با حداکثر تعداد ۱۰ نفر حضوری دایر می شود. محمداعتدادی، برنامه ریزی برای نحوه حضور دانش 
آموزان در گروه بندی اجرای شیوه های های بهداشتی را برعهده شورای مدرسه دانست و افزود: همچنین 
کاس های دروس عملی وشایستگی های فنی همچنین آموزش مهارت کارآموزی و هنرستان های فنی 

وحرفه ای وکارودانش در شهر های در وضعیت زرد و آبی کرونا از ابتدای بهمن حضوری برگزار می شود.

سرما و سکون هوا همچنان چتر آلودگی را بر سر اصفهان نگه داشته است؛

وقتی هوا هم همکاری نمی کند

 آالینده ها در حالی نفس های اصفهانی ها 
پریسا سعادت

را به شللماره انداخته که اطاعات و پیش 
بینی ها نشان می دهد سرما و سکون هوا این آالینده ها را طی روزهای 
آینده هم در اصفهان نگه خواهد داشت. هر چند سرما و برف ویژگی اصلی 
زمستان هاست؛ اما امسللال این سللرما به جای کمک به روال عادی 
طبیعت، موجب سکون آالینده ها بر سللر شهرهای بزرگ کشور از جمله 
اصفهان شده اسللت. وارونگی پدیده غالبی اسللت که ماندگاری سرما 

موجب تشدید آن شده است.
 در روزهای اخیر وقوع این پدیده الیه ای از سیاهی را همچون چتری بر 
سر شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، کرج، تبریز و اراک گسترده است به 
طوری که مسئوالن شهری راهکارهایی همچون تعطیلی برخی واحدهای 
صنعتی و نیروگاهی حتی تعطیلی شهرها را به عنوان مسکن موقت در 
پیش گرفته انللد .همچنان که اصفهان روزهای بی سللابقه ای را تجربه 
می کند، نهادهای متولی تاش می کنند تا شاید با رصد صنایع دردی از 
آلودگی هوای اصفهان را درمان کنند و سرما اما همچنان تاش ها برای 
کم شدن آلودگی را بی اثر کرده است. بر اساس اعام معاون فنی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ۳۳۰ واحد صنعتی ،خدماتی 

و معدنی فعال در اسللتان در هفته جاری پایش شده اند. حمیرا صفی 
قلی افزود: از ابتدای هفته جاری تاکنون که شللماری از شهرستان های 
اسللتان اصفهان همچنان با پدیده وارونگی دما، پایداری هوا و انباشت 
آلودگی روبه رو هستند، ۳۳۰ واحد صنعتی و معدنی مورد پایش زیست 
محیطی کارشناسان محیط زیست استان قرار گرفته است.وی گفت: از 
این تعداد پایش انجام یافته بللرای ۹۳ واحد، به دلیل تخلف از قوانین 
ومقررات محیط زیست اخطاریه زیسللت محیطی صادر شد.وی اظهار 
داشت: همچنین ۲۳ اخطاریه شفاهی به واحدهای متخلف اباغ شد 
واز ادامه فعالیللت همراه با آلودگی محیط زیسللت  ۱۱ واحد صنعتی به 
دلیل بی توجهی به اخطاریه های پیشین ادارات حفاظت محیط زیست 
مستقر در شهرستان های استان اصفهان جلوگیری به عمل آمد.وی با 
بیان اینکه۶ واحد نیز برای رسیدگی به تخلفات به مراجع قضایی معرفی 
شدند، گفت: درخال این پایش هشللت حریق همراه با آلودگی شدید 
هوا مهار و خاموش شد. در کنار این فعالیت ها تغییرات دمایی عجیب 
و غریبی در استان روی می دهد که ماندگاری و سردی هوا در اصفهان را 
تشدید کرد ه است . بر اساس اعام سازمان هواشناسی استان اصفهان،  
طی چند  روز اخیللر اختاف دما در مناطق محتلف اسللتان تا ۲۹ درجه 

متغیر بوده است. بر این اسللاس چوپانان با ۱۴ درجه سانتیگراد باالی 
صفر و بوئین میاندشت با ۱۴ درجه سللانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم 
ترین و سردترین شهر استان شناخته شده است هواشناسی همچنین 
برای روزهای آینده با توجه به پایداری نسللبی و نبود جریانات جوی در 
مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کان شهر اصفهان انباشت آالینده ها را 

پیش بینی کرده است  .
 سرنوشت آلودگی هوای اصفهان در حالی همچنان در وضعیتی نامعلوم 
قرار دارد که با کم شدن محدودیت های کرونایی مسلما افزایش رفت و 
آمد مردم و خودروها در سطح شهر افزایش خواهد یافت این امر خود 
منجر به افزایش شللدت آلودگی ها خواهد شللد این در حالی است که 
پزشکان استان نسبت به افزایش بیماران قلبی و عروقی ، سقط جنین، 
ایجاد ناهنجاری های مادرزادی بیماری مزمن انسللدادی ریه، سرطان 
ریه، جهش های ژنتیکی که می تواند فرد را مستعد انواع بدخیمی ها کند 
و افزایش غلظت خون که پیامد آن می تواند افزایش سللکته های قلبی 
و مغزی باشد، هشللدارداده اند  والبته در این میان فقط تنها امید مردم 
و مسئوالن همان هوایی اسللت که این روزها حتی برای وزیدن یک باد 

مایم هم همکاری نمی کند.  

با مسئولان 5جامعه

کارشللناس مسللئول مراقبت های کرونللا معاونت 
بهداشتی دانشللگاه علوم پزشللکی اصفهان گفت: 
شللیوه نامه های کرونا در شللهرهای آبللی در زمان 
حاضر مانند وضعیت زرد اعمال می شود تا زمانی که 
پروتکل های جدید توسللط وزارت بهداشللت اعام 
شود.مهدی فارسی افزود: رنگ آبی در واقع نشانگر 
وضعیت بین زرد و سفید است و وزارت بهداشت این 
رنگ جدید را برای اینکه محدودیللت های کرونا با 
احتیاط و به مرور برداشته شللود، تعریف کرد.وی با 
بیان اینکه منتظر اعام رسمی سللتاد ملی مقابله با 
کرونا و وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی 

درباره چگونگی اجرای محدودیت ها و شللیوه نامه 
های بهداشتی در شهرهای آبی هستیم، اضافه کرد: تا 
زمانی که این موارد اباغ شود، نحوه رعایت شیوه نامه  
بهداشتی در شهرهای آبی مانند زرد است.فارسی با 
بیان اینکه در شللهرهای زرد هنوز گروه شغلی چهار 
مجاز به فعالیت نیستند، خاطرنشان کرد: همچنین 
در این شهرها فعالیت اداره ها باید با حضور دو سوم 
کارکنان صورت گیرد و جلسه های فضای سربسته با 
رعایت شیوه نامه ها و با حداکثر حضور ۳۰ نفر برگزار 
شود.وی ادامه داد: همچنین در شهرهای زرد فعالیت 
حضوری آموزشگاه ها، مدارس و دانشگاه ها ممنوع 
است و آیین های فرهنگی و مذهبی نباید برگزار شود.

کارشناس مسللئول مراقبت های کرونا و آنفلوآنزای 
معاونت بهداشتی دانشللگاه علوم پزشکی اصفهان 
به تجربه کشللور در اردیبهشت و خرداد امسال اشاره 

کرد و گفت: اردیبهشت امسال پس از بهبود آمار ابتا 
به کرونا، محدودیت ها سللریع برداشته شد و  پس 
از آن از خرداد شللاهد افزایش آمار و رسیدن به اوج 
بیماری بودیم.فارسللی اضافه کللرد: به همین دلیل 
برای اینکه بتوانیم به شرایط پایدار برسیم باید پس 
از آنکه آمارها به شللدت افت پیدا کرد، محدودیت ها 
را به تدریج حذف کرد تا دوباره به وضعیت تابسللتان 
امسال دچار نشللویم.وی همکاری و همراهی مردم 
و دسللتگاه های اجرایی را در این مسللیر بسیار مهم 
دانست و تاکید کرد: اگر این همکاری صورت نگیرد 
و در اجرای شیوه نامه ها و محدودیت های کرونایی، 
سللهل انگاری و غفلت شللود بیم آن می رود که در 
بهمن امسال مجدد با روند افزایشی بیماری کووید 
۱۹ مواجه شویم که به معنی باال رفتن تعداد بستری 

و مرگ و میرهاست.

کارشناس مسئول مراقبت های کرونا اصفهان:

شیوه نامه بهداشتی کرونا در شهرهای آبی مانند زرد است

رونمایی از تندیس 
شهید سردار 

سلیمانی در اصفهان
مراسللم رونمایی از تندیس شهید 
سردار قاسم سلیمانی در ورزشگاه 
نقش جهان اصفهللان و با حضور 
مسئولین شللهری و نظامی پیش 

از بازی سپاهان و فوالد برگزار شد.

افزایش 40 درصدی جرائم اینترنتی در اردستان
فرمانده انتظامی اردسللتان از افزایش ۴۰ درصدی کاهبرداری اینترنتی در شهرستان خبر داد.

غامرضا هاشمی زاده اظهار کرد: در سال های اخیر استفاده از اینترنت و فضای مجازی افزایش 
یافته و به تبع جرائم این حوزه نیز طی این سللال ها افزایش چشمگیری داشته است که با توجه 
به اسللتفاده فراوان از این فناوری ها به ویژه شللبکه های مجازی، نباید از خطر و آسیب های آن 
غافل شویم.وی با بیان اینکه پلیس شهرستان اردسللتان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 
۸۰۰ مورد آموزش از طریق فضای مجازی به شللهروندان ارایه داده است، افزود: این آموزش ها 
در موضوعات مختلف از جمله پیشگیری از اعتیاد و سللرقت و روش های کاهبرداری اینترنتی 
بوده و تأثیللر زیادی در کاهش معضات اجتماعی داشللته اسللت.فرمانده انتظامی اردسللتان 
گفت: فضای مجازی شهرسللتان اردسللتان از یک فضای پللاک برخوردار بللوده و فعاالن حوزه 
خبری بدون حاشللیه و وابسللتگی فعالیت خود را انجام می دهند، اما گاهی مواقع همین فضا 
 توانسته مشکاتی را برای شهروندان به وجود بیاورد که خانواده ها باید نسبت به آن آگاهی خود 

را بیشتر کنند.

سارق دستپاچه، تلفن همراهش را جا گذاشت 
فرمانللده انتظامی شهرسللتان نجللف آباد با اشللاره به دسللتگيری يک سللارق مغللازه گفت: 
گوشللی به جاماند از متهم در محل سللرقت، باعث شناسللايی و دسللتگيری اين سللارق شد. 
سللرهنگ محمدحسللين باباكانی  به تشللريح اين خبر پرداخت و گفت: يکی از شللهروندان 
ضمن تماس بللا مرکز فوريت هللای پليسللی ۱۱۰، خبر از وقوع يللک فقره از محل كسللب خود 
را اعام کرد.وی افللزود: با توجه به حساسلليت موضوع، تيمللی از ماموران كانتللری ۱۸ برای 
رسلليدگی وارد عمل شللده و پس از اعزام به محل، محدوده سرقت را بررسللی کردند.سرهنگ 
باباكانی از كشللف يك گوشللی تلفن همراه در محل سللرقت خبللر داد و گفت: در بررسللی ها 
مشخص شللد اين تلفن همراه متعلق به سللارق اسللت که در محل به جا گذاشللته است.اين 
مقام انتظامللی ، تصريح کرد: در بررسللی های انجام شللده متهم شناسللايی و بللا هماهنگی 
قضایی، مامللوران جهت دسللتگيری متهم وارد عمل شدند.سللرهنگ باباكانی از دسللتگيری 
متهم در مخفيگاهللش خبر داد و گفللت: متهم به کانتللری منتقل و در تحقيقات انجام شللده 
 و روبرو شللدن با مسللتندات پليس لب بلله اعتراف گشللود و به جللرم خود مبنی بر سللرقت

 اعتراف کرد.

کالهبرداری به بهانه برنده شدن در قرعه کشی 
فرمانده انتظامی شهرستان خمينی شهر از دسللتگیری فردی که با ترفندارسال پیام های برنده 
شللدن در قرعه کشللی به کاربران شللبکه اجتماعی واتس آپ از آنان کاهبرداری می کرد، خبر 
داد. سللرهنگ غامرضا براتی در خصوص جزئیات این خبر بیان داشللت:در پی شللكايت يكی 
از شللهروندان مبنی بر كاهبرداری ۲۰ ميليون ريالی از وی با ترفند برنده شللدن در قرعه کشی، 
بررسی موضوع در دستور كار کارشناسان پليس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر 
قرار گرفت. وی افزود: در تحقيقات اولیه صورت گرفته از مال باخته مشللخص شد، وی از طريق 
شللبکه اجتماعی واتس آپ پيامی را با عنوان» شما برنده قرعه كشی شللده ايد« دريافت كرده 
و سپس متهم، شللاكی را به دسللتگاه خودپرداز كشانده كه  در مراجعه به دسللتگاه خود پرداز و 
انجام عمليات بانكی ديكته شده از سوی فرد تماس گيرنده مبلغ ۲۰ ميليون ريال از حساب وی 
برداشت شد و به حساب فرد کاهبردار انتقال یافته اسللت.فرمانده انتظامی شهرستان خمينی 
شللهر ادامه داد:ماموران پليس فتا با به کارگيری روش های علمی و شللگردهای خاص پليسی 
متهم مذكور را در يكی از استان های همجوار شناسللایی و با اخذ نیابت از  مقام قضایی نست به 

دستگير وی اقدام کردند. 

وز عکس ر

خبر روزاخبار

بیش از 2 هزار زندانی از 
مجازات جایگزین حبس 

استفاده کردند
رییس کل دادگسللتری استان اصفهان در 
خصوص آزادی سلله زندانی تبعه افغان، 
مجازات های جایگزین حبس، میزان عفو 
و صدور قرارهای منجر به بازداشت و سند 
تحول قللوه قضائیه توضیحاتللی ارائه داد.

محمدرضا حبیبللی ، در خصللوص آزادی 
سلله تبعه افغان مرتکب قتللل، اظهار کرد: 
این سلله تبعه عامل قتل دو نفللر بودند و 
طبق قانون اولیای دم بایللد هزینه ای را به 
عنوان تفاضللل دیه به محکومللان به قتل 
پرداخت می کردند و بعللد احکام قصاص 
اجرا می شد، اما اولیای دم توانایی پرداخت 
تفاضل دیه را نداشتند و قاتان نیز سال ها 
در زندان بودند و مجللازات عمومی درباره 
آنها اجرا شللده بود.وی ادامه داد: با کمک 
خیران و همکاران قضایی در کاشان مبلغی 
به عنوان دیه به اولیای دم پرداخت شللد و 
سلله تبعه افغان محکوم به قتل با رضایت 
اولیای دم از زندان آزاد شللدند.رییس کل 
دادگسللتری اسللتان اصفهان با اشاره به 
مجازات های جایگزین حبللس در قانون 
مجازات خاطرنشللان کرد: برای حدود دو 
هزار و ۲۴۱ نفر از زندانیان مشمول احکام 
مجللازات جایگزین حبس صادر شللده و 
همچنین سلله هزار و ۸۱۱ زندانی هم پس 
از طی دوران مجازات آزاد شدند.حبیبی با 
اشللاره به افزایش ۳۰۰ درصدی رسیدگی 
به پرونده های عفو نسللبت به سللال های 
گذشته، تصریح کرد: در سال جاری تعداد 
پرونده هایی که در استان اصفهان بررسی 
شده نسبت به سللال های گذشته افزایش 

یافته است.

از ابتدای هفته جاری تاکنون که شماری از شهرستان های 
استان اصفهان همچنان با پدیده وارونگی دما، پایداری 
هوا و انباشت آلودگی روبه رو هستند، ۳۳۰ واحد صنعتی 
و معدنی مورد پایش زیست محیطی کارشناسان محیط 

زیست استان قرار گرفته است

شهرداری دهق در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ۱۵7۵ مورخ ۹۹/۸/۲۹ و مجوز شماره ۱۵7۴ مورخ ۹۹/۸/۲۹ شورای اسامی شهر دهق یکباب خانه 
مسکونی با قیمت پایه مزایده ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واقع در خیابان مطهری و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی با قیمت پایه مزایده هر متر مربع ۹/۱۰۰/۰۰۰ 

ریال را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ ۹۹/۱۱/۲ )روز پنج شنبه( به شهرداری دهق مراجعه نمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن تماس: ۰۳۱۴۲۲7۵۱۱۱ 

 آگهی مزایده)نوبت سوم(

شهرداری دهقم الف:1077101
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    توقف سپاهان و ذوب آهن مقابل حریفان؛

فرصت سوزی به سبک اصفهانی ها

 سمیه مصور دیدارهای معوقه هفتــه نهم رقابت های 
لیگ برتر در شرایطی روز یکشنبه برگزار شد 
که تساوی حاصل کار تیم های اصفهانی در این دیدارها بود. سپاهان در 
نقش جهان مقابل تیم فوالد خوزستان متوقف شد و تیم ذوب آهن در 
اراک مقابل تیم آلومینیوم این شهر به نتیجه تساوی رضایت داد تا این 

هفته از مسابقات لیگ به کام اصفهانی ها نباشد.
تیم ســپاهان اصفهان در حالی مقابل تیم فوالد خوزستان صف آرایی 
کرد که برای رقابت تنگاتنگ با ســایر مدعیان نیازمبرمی به کسب سه 
امتیاز این دیدار داشت؛ اما طالیی پوشان مقابل شاگردان نکونام تن به 
تساوی دادند تا  عالوه بر از دست دادن 2 امتیاز با ارزش، برای دومین 
هفته متوالی نتوانند بردی به دست آورند. سپاهان در شرایطی مقابل 
فوالد متوقف شد که می توانست با کسب امتیاز کامل این دیدار، با یک 
بازی کمتر نسبت به صنعت نفت صدرنشین، خود را به یک قدمی صدر 
جدول رسانده و منتظر نتیجه شهرآورد تهران باشد؛ اما در عمل این اتفاق 

رخ نداد تا رقابت در صدر جدول به اوج حساسیت خود برسد.
دیدار ســپاهان مقابل فوالد به خوبی مشــخص کرد که طالیی پوشان 

طبق روال فصول گذشــته در بازی مقابل تیم های بســته و دفاعی به 
مشکل برمی خورند. ســپاهان در این دیدار اگرچه تیم برتر میدان بود، 
اما نتیجه ای که کســب کرد قابل پیش بینی بود. بازی بســته و دفاع 
منظم تیمی شاگردان نکونام که تبحر خاصی در آن به دست آورده اند، 
بالی جان سپاهانی ها شد و اجازه بهره بردن از فرصت های گلزنی را از 
آنان گرفت. آنالیز دقیق فوالد از نقاط ضعف و قوت ســپاهان و فقدان 
مهاجم کامل و چارچوب شناس موجب شده که تیم نویدکیا در بازی با 
تیم هایی مانند فوالد، دچار مشکل اساســی شده و امتیازات حیاتی را 
از دســت بدهد. دیگر تیم اصفهانی نیز در این هفته به نتیجه ای بهتر از 
تساوی دست نیافت تا شــرایط برای سبزپوشان حاد شود. شاگردان 
رحمان رضایی در شرایطی مقابل شاگردان رسول خطیبی قرار گرفتند 
که هنوز نتوانسته بودند به بردی در این رقابت ها دست یابند و تقابل با 
آلومینیوم اراک بهترین فرصت برای ذوبی ها بود تا اولین سه امتیاز خود 
در این مسابقات را کسب کنند.  اما ذوب آهن باز هم مساوی کرد تا روند 
ناکامی های این تیم همچنان ادامه داشته باشد. سبزپوشان اصفهانی  
در حالی که می توانستند هر 3 امتیاز بازی را از آن خود کنند، در آخرین 

دقایق بازی پیروزی را با تساوی عوض کردند تا آژیر خطر برای این تیم 
بار دیگر به صدا درآید.ذوب آهن در حالی به مصاف آلومینیوم اراک رفت 
که با توجه به شکست هفته قبل مقابل تراکتور، انتقادات زیادی علیه 
کادرفنی این تیم شکل گرفته و رحمان رضایی و تیمش برای کم کردن 
فشار انتقادات و فرار از شرایط بحرانی فعلی، چاره ای جز پیروزی مقابل 
آلومینیوم نداشــتند؛ اتفاقی که رخ نداد تا انتقــادات علیه کادرفنی و 
مدیریت ذوب آهن شکل شدیدتری به خود بگیرد.ذوب آهن در 2 هفته  
اخیر حال و روز خوبی نداشته و در نمایش های این تیم دیگر نشانی از 
تیم سرحال ابتدای فصل نیست. سبزپوشان اصفهانی در ابتدای فصل 
اگرچه در نتیجه گیری موفق نبودند اما نمایش خوبی ارائه می دادند و در 
بیشتر پارامترهای فوتبال هجومی جزو تیم های خوب لیگ محسوب 
می شــدند، اما در چند بازی اخیر این تیم، دیگر خبری از نمایش های 

خوب هم نیست و در هر بازی سردرگم تر از قبل ظاهر می شوند.
 نتیجه تســاوی در این دو دیدار به ضرر هر دو تیم اصفهانی تمام شد، 
ســپاهان از صدر فاصله گرفت و ذوب آهن نتوانســت از پایین جدول 

خود را جدا کند.

برنامه ویژه »گنابری« برای حفظ ستاره بایرن در آلمان
جمال موسیاال که در یک سال اخیر و در اوج جوانی موفق به راهیابی به ترکیب بایرن مونیخ شده، هم 
شانس بازی برای تیم ملی آلمان و هم تیم ملی انگلیس را دارد. اما سرژ گنابری ضمن تمجید از عملکرد 
درخشان موسیاال مدعی شد تمام تالش 
خود را به کار خواهد بست که این بازیکن 
در آینده در ترکیب ژرمن ها قرار گیرد.سرژ 
گنابری گفت: »امکان ندارد اجازه بدهیم 
جمال موســیاال به انگلیس برود و هیچ 
احتمالی در این رابطه وجود ندارد. من تمام 
تالش خود را می کنــم تا او برای تیم ملی 
آلمان بازی کند. موسیاال یک بازیکن فوق 
العاده و بزرگ است. او در همان روزهای 
اولی که در تمرینات حاضر شد این کیفیت 
را نشان داد و البته ما از قبل می دانستیم که موســیاال تبدیل به یک بازیکن بزرگ خواهد شد.« سرژ 
گنابری در مورد دوران حضور در وست بروم و تجربه بازی کردن در فوتبال انگلیس گفت: »در وست بروم 
شرایط خوب پیش نرفت، اما من فقط به کار خود ادامه می دادم و این یکی از مواردی است که پذیرفته ام. 
همیشه وظیفه ای را انجام داده و سعی می کنم دقیق و منظم باشم. من همیشه به خصوصیات و توانایی 
های خود اعتقاد داشته ام، اما اگر سرمربی چنین اعتقادی ندارد دیگر چه کاری می توانم انجام دهم؟«

افت ستاره بایرن؛ هوای رئال مادرید در سر دارد؟
قرارداد داوید آالبا، مدافع 28 ساله و اتریشی با باشگاه بایرن مونیخ در پایان فصل جاری به اتمام 
می رسد و در ماه های اخیر بارها مدیران باشــگاه آلمانی خبر از احتمال جدایی او داده اند. اخبار 
حاکی از آن است که در حال حاضر رئال مادرید جدی ترین مشتری این بازیکن محسوب می شود 
و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، فصل بعد شاهد حضور داوید آالبا در برنابئو خواهیم بود.اما نشریه بیلد 
مدعی شد این بازیکن طی ماه های اخیر دچار افت قابل توجهی شــده و کیفیت عملکرد او مانند 
فصل گذشته نیست. آالبا در این فصل فقط در 51 درصد از دوئل های مستقیم پیروز شده، در حالی 
که این آمار در فصل گذشته 60 درصد بود. آالبا در ماه های اخیر آمار 12 درصد پاس اشتباه را به ثبت 
رسانده که فصل قبل این روند تنها 8.6 درصد بود. همچنین حداکثر سرعت مدافع اتریشی در این 
فصل 32.2 کیلومتر در ساعت و فصل گذشته 33.9 کیلومتر بوده است.برخی معتقدند روشن نبودن 
تکلیف داوید آالبا را احتماال می توان یکی از دالیل اصلی افت او تلقی کرد. در واقع مشکل اصلی او با 
باشگاه بایرن مونیخ دستمزد درخواستی و 12 میلیون یورویی داوید آالباست که باواریایی ها حاضر 
به تامین این رقم و بهم زدن نظم رختکن نیســتند. البته عالوه بر رئال مادرید، نام تیم هایی چون 

پاری سن ژرمن، چلسی یا یوونتوس نیز به عنوان مقاصد احتمالی داوید آالبا مطرح شده است.

حواست باشد »کونته«، یوونتوس در کمین است! 
نشریات ایتالیایی به تمجید از آمادگی یوونتوس در هفته های اخیر و اضافه شدن این تیم به کورس 
قهرمانی پرداخته اند. یکشنبه شب یوونتوس در دیداری حساس و دشوار موفق شد با نتیجه 3-1 
ساسولو را مغلوب کند و حاال آنها در صورت کسب برتری در دیدار عقب افتاده برابر ناپولی، به فاصله 
چهار امتیازی میالن صدرنشــین خواهند رسید. هفته آینده دیداری حســاس بین دو تیم اینتر و 
یوونتوس برگزار خواهد شــد که می تواند نقش مهمی در تعیین قهرمان این فصل داشــته باشد.

نشریه گاتزتا دالاسپورت از تیتر »حواست باشد کونته، یوونتوس در کمین است« بهره برده است. 
این نشریه همچنین به اهمیت دیدار هفته بعد یوونتوس و اینتر در مسیر قهرمانی در سری آ پرداخته 

است. گاتزتا همچنین خبر از بازگشت زالتان، ستاره سوئدی میالن به ترکیب این تیم داده است.

زشفوتبال جهان ور

»حدادی« در میان برترین های تاریخ لیگ چین
حامد حدادی در میان برترین بازیکنان تاریخ لیگ چین در بخش ریباند و بالک قرار گرفت.حامد حدادی، سنتر تیم ملی بسکتبال ایران با عملکردهای درخشان 
خود در لیگ حرفه ای چین تا کنون، با ثبت 3877 ریباند در جایگاه هفتم برترین ریباندرهای لیگ CBA قرار گرفته است.حدادی همچنین با کسب امتیاز 527 
در بخش بالک، در رده ششم برتر بازیکنان تاریخ لیگ چین ایستاده است.این سنتر 218 سانتی متری و باتجربه بسکتبال ایران این فصل در تیم سیچوان حضور 
دارد و همراه با این تیم به دنبال کسب ســهمیه پلی آف و قرار گرفتن در میان تیم های برتر است. حدادی تقریبا در همه بازی هایی که حاضر بوده، توانسته آمار 

خوبی را از خود به ثبت برساند و چند باری به تریپل دبل رسیده است.

سرمربی پیشین تیم ملی تنیس درباره بالتکلیفی 
تیم  ملی تنیس و تعلل کمیته فنی فدراســیون در 
انتخابی ســرمربی بیان کرد: تیم هایی که در گروه 
چهار دیویس کاپ هستند را بررســی کردم و چند 
تیم خوب حضور دارند بنابراین مسابقات گروه چهار 
دیویس کاپ هم مسابقات آسانی نخواهند بود. از 
طرفی قوانین هم تغییر کرده است و این طور نیست 

که به راحتی بتوان به گروه باالتر صعود کرد. 
سعید احمدوند ادامه داد: البته مسئله تنیس ایران 
رفتن به گروه سه یا چهار آســیا نیست و ما چشم 
خود را روی واقعیت بســته ایم. مسئله اصلی این 
است که ســطح عمومی تنیس ایران پایین است. 
تعداد مســابقات جایزه بزرگ کم است، لیگ هم 
نداریم و بازیکن سازی انجام نمی شود. بازیکنانی 
هم که هستند در مســابقات فیوچرز شرکت نمی 
کنند. در این شــرایط چگونه می توان انتظار داشت 
که تنیس ایران رشد کند؟ بنابراین انتخاب سرمربی 

بدون اینکه برنامه مشــخصی داشــته باشیم، بی 
فایده است.

احمدوند در مورد عملکرد کمیته فنی فدراسیون در 
انتخاب ســرمربی تصریح کرد: کمیته فنی در وهله 
اول باید تشخیص بدهد که مشــکل تنیس ایران 
چه چیزی است. ســپس ببیند چه کسی می تواند 
برای رفع آن کمک کند وگرنه نشستن روی نیمکت 
تیم ملی که کاری ندارد .اما مســئله این اســت که 
بخواهیم فقط مســابقه بدهیم یا رقابت هم داشته 
باشــیم. همچنین اینکه کمیته فنی  فقط از مربیان 
بخواهد رزومه بیاورند و دفاع کنند  که مشکل را حل 
نمی کند. در تنیس ایران هر کســی ساز خود را می 
زند و در نهایت وقتی نتیجه ای به دست نیامد، ساده 
ترین کار این است که بگویند سرمربی موفق نبوده 
است. از این رو اگر بخواهند به همین سبک ادامه 
بدهند چیزی تغییر نخواهد کرد چون مشکل ریشه 
یابی نشده است.وی افزود: من طی 10 سال گذشته 

در تیم های ملی فعالیت داشتم، یک بار در جلسه 
کمیته فنی از من دعوت نشد که سوال کنند مشکل 
تیم ملی چه چیزی بوده اســت. یعنی خودشــان 
اطالع دارند که در این 10 ســال تنیــس ایران چه 
مشکالتی دارد؟ کمیته فنی اصال متوجه مشکالت 
شده است؟ هر چند که مشــکالت کامال مشخص 
هستند.ســرمربی پیشــین تیم ملی در مورد مهم 
ترین مشکالت تنیس ایران گفت :بازیکنان تنیس 
ایران در مسابقات بین المللی حضور ندارند. در حال 
حاضر به جز حمید نداف که هزینه می کند و در کمپ 
های خارجی است دیگر چه کسی به مسابقات بین 
المللی می رود؟ تنها نداف است و بقیه فقط دارند 

نگاه می کنند. 

سرمربی پیشین تیم ملی تنیس:

چشم خود را روی مشکالت تنیس بسته ایم

وز عکس ر

حضور رییس پیشین 
فدراسیون جودو در 

مسابقات مسترز دوحه 
مسابقات جودو مســترز قطر با حضور 
399 جودوکار از 69 کشور دنیا  از صبح 
دوشنبه  در دوحه قطر آغاز شد. محمد 
درخشان، رییس پیشــین فدراسیون 
جودوی ایران در نخستین رویداد جودو 
در ســال 2021 به عنوان عضــو کمیته 

برگزاری مسابقات IJF حضور دارد.

 هدیه »پاتوسی« به فرزند نورسیده اش
آیاندا پاتوســی، هافبک خالق و بازیساز فوالد خوزستان که نشــان داده به مرور زمان در آستانه 
رسیدن به فرم ایده آل خود است، پس از آن که دو هفته قبل در تقابل با نساجی مازندران توانست 
گل سه امتیازی تیمش را به ثمر برساند،  روز یکشنبه نیز مهره تاثیرگذار فوالدی ها بود و در تقابل 
حساس با سپاهان، موفق شد برای دومین بار در لیگ بیستم گلزنی کند و شادی پس از گل خاص 
خود را هم مقابل دوربین ها نشان داد.پاتوسی که به زودی فرزندش به دنیا خواهد آمد، پس از 
گلزنی که به سپاهان داشت، شادی ویژه ای را از خود نشان داد و گلش را به فرزند جدیدش هدیه 
کرد؛ هافبک آفریقایی فوالد توانست روی پاس گل فرشاد احمدزاده، پیام نیازمند را تسلیم کند و 
این چنین دومین گل فصل خود را به ثمر رساند و پس از آن نیز در کنار سایر همبازیان خود، شادی 

پس از گل خود را به شکلی ویژه برای فرزندش انجام داد.

»رشید« هم حقوقی تراکتور را برد، هم مالی!
با انتشار جزئیات رای صادره از سوی کمیته استیناف درباره پرونده سنگربان استقالل با باشگاه 
ســابق خود، حاال باشــگاه تراکتور باید بدهی خود به مظاهری را هم پرداخت کند.یکشنبه شب 
سایت رسمی فدراســیون فوتبال به نقل از کمیته اســتیناف اعالم کرد که محمدرشید مظاهری، 
دروازه بان تیم اســتقالل پرونده در حال بررسی ندارد و رســیدگی به پرونده های مطروحه او نیز 
خاتمه پیدا کرده و رای آن صادر شده است؛ دو پرونده شکایت باشگاه تراکتور از مظاهری درباره 
انتقال غیرقانونی او به اســتقالل که با مستندات ارائه شده از ســوی دروازه بان جدید آبی ها رای 
پرونده نیز علیه تراکتور صادر شد.براســاس آن چه از ســوی کمیته اســتیناف درباره دو پرونده 
مظاهری اعالم شده، در حکم نهایی سنگربان تیم استقالل برنده هر دو پرونده بوده است؛ ضمن 
آن که در رای کمیته اســتیناف این طور آمده که باشــگاه تراکتور باید 560 میلیون تومان به عنوان 
طلب به محمدرشــید مظاهری پرداخت کند. هم چنین فسخ یک طرفه مظاهری از سوی کمیته 
استیناف تایید شــد و باشــگاه تراکتور نمی تواند ادعایی در خصوص جدایی رشید داشته باشد.

پرونده ای که مدیران تراکتور امید زیادی به پیروزی در آن داشــتند؛ اما حاال هم در حوزه مسائل 
حقوقی برای تراکتوری ها شکست در این پرونده رقم خورد و هم به لحاظ مالی آن ها به پرداخت 
560 میلیون محکوم شدند؛ موضوعی که بدون شک با واکنش مدیران باشگاه تراکتور هم همراه 
 خواهد بود و باید دید آن ها در قبال رای صادره از ســوی کمیته اســتیناف، چه موضعی را از خود

 نشان می دهند.

کسی به من نگفته به »علی کریمی« رای نده!
طی روزهــای اخیر این شــایعه در فضای مجازی مطرح شــده که به عده ای از افــراد حاضر در 
مجمع عمومی فدراســیون فوتبــال و رؤســای هیئت های فوتبال اســتان ها گفته انــد به علی 
کریمــی رای ندهند! اتفاقا از قاســم رنجبریان، رییس هیئت فوتبال اســتان هرمــزگان نیز در 
این فضا چنین نقل قولی مطرح شــده است ولی مرد شــماره یک فوتبال اســتان هرمزگان با 
تکذیب قاطعانه این شایعه گفت: »باور کنید هرگز کســی به من نگفته است به علی کریمی رای 
ندهم. نه از وزارت ورزش با من در این رابطه تماســی گرفته اند و نه دوســتان فدراسیون فوتبال 
پیرامون مســئله فوق زنگ زده انــد. اتفاقا من قبال گفتــم و االن هم می گویــم دلم می خواهد 
بزرگانی همچون علی کریمی موفق شــوند و باید برای رســیدن آنها به مناصــب مهم مدیریتی 
رایزنی هم صورت بگیرد. تحت هیچ شــرایطی نمی خواهم علی کریمی که یکی از اســطوره های 
فوتبال ایران محســوب می شــود، در انتخابات خراب شــود. من چند روز قبل مصاحبه کردم و 
گفتم متاســفانه مجامع فدراســیون های ورزشــی ما هنوز ورزش کاران را به عنوان چهره هایی 
 که می توانند مناصب مهم مدیریتی در ورزش را نیز مال خود کننــد، نپذیرفته اند و این فضا باید

 عوض شود.«

سوال  روز

مسابقات داخلی شطرنج 
به صورت حضوری برگزار 

خواهد شد؟
باتوجه به شــیوع کرونا، اکثــر رقابت های 
ورزشــی لغو و به زمان دیگری موکول شد. 
بیشتر کشورهای دنیا باتوجه به شیوع کرونا 
رقابت لیگ شطرنج خود را با رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشتی  به صورت حضوری 
آغاز کرده و قهرمانان کشور خود را شناختند. 
فدراسیون شطرنج ایران چندی پیش برنامه 
مسابقات فصل زمســتان را منتشر کرد. بر 
این اســاس قرار است 10 مســابقه تاپایان 
سال 99 به میزبانی فدراسیون شطرنج برگزار 
شود که بیشــتر آنها هم آنالین خواهد بود. 
در مهم ترین رقابت ها، مســابقات قهرمانی 
بزرگســاالن کشــور در دو مرحله مقدماتی 
آقایان و بانوان کار خود را آغاز می کند. باتوجه 
به آرام شــدن وضعیت کرونایی و برگزاری 
چندین لیگ ورزشــی به صورت حضوری 
شطرنج هم می تواند مســابقات خود را به 

صورت حضوری دنبال کند. 
محســن ســمیع زاده، سرپرســت دبیری 
فدراســیون شــطرنج در خصوص احتمال 
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور شطرنج 
به صورت حضوری گفت: در پیش بینی های 
انجام شــده هنگام برنامه ریزی مسابقات 
ســعی کردیم پیش بینی بدبینانه داشــته 
باشیم چرا که نمی خواستیم در برنامه ریزی 
های انجام شــده خللی وارد شود. تقویمی 
ارائه شده که قرار است مسابقات به صورت 
آنالین برگزار شود. برای مسابقات قهرمانی 
کشور قرار اســت رقابت ها در دو مرحله کار 
خــود را ادامه دهد کــه در مرحله اول طیف 
وسیعی از شطرنج بازان به صورت آنالین با 
یکدیگر به رقابت خواهد پرداخت.وی ادامه 
داد: در مرحله دوم این رقابت ها سعی می 
شود به هرشکل ممکن، شطرنج بازان برتر را 
در یک شهر و یا در تهران جمع کنیم تا رقابت 
حضوری در اســفند ماه برگزار شود.سمیع 
زاده گفت: برنامه ریزی و سعی و تالش ما بر 
این بود که این مسابقات به صورت حضوری 

انجام شود.  

مستطیل سبز

سپاهان در شرایطی مقابل فوالد متوقف شد که می توانست 
با کسب امتیاز کامل این دیدار، با یک بازی کمتر نسبت به 
صنعت نفت صدرنشین، خود را به یک قدمی صدر جدول 
رسانده و منتظر نتیجه شهرآورد تهران باشد؛ اما در عمل این 
اتفاق رخ نداد تا رقابت در صدر جدول به اوج حساسیت 

خود برسد
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معاون شهردار اصفهان اعالم کرد:

ارسال 90 هزار پیامک هشدار بدهی به متخلفان پارک حاشیه ای
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه طرح پارک حاشیه ای هوشمند از ابتدای 
خردادماه امسال اجرایی شده است، گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۲۴۰ هزار 
پیامک به متخلفان پارک حاشیه ای ارسال شده است.مســعود بنده خدا اظهار کرد: شهروندان 
برای استفاده از طرح پارک حاشــیه ای هوشمند باید از طریق اپلیکیشــن موبایلی تحت عنوان 
»اصپارک« اســتفاده کنند که از زمان اجرای این طرح تاکنون بیش از ۴۲۷ هزار بازدید از سایت 
شهروندی انجام و نزدیک به ۴۰ هزار ثبت نام اولیه در سایت و بیش از ۶ هزار خودرو معتبر در پانل 
شهروندی ثبت شده است.وی افزود: مقایســه تخلفات دوبل ثبت شده از سوی افسران راهور 
مستقر در خودروهای پالک خوان پارک حاشیه ای هوشــمند در آذرماه با ماه های تیر و شهریور 
نشان دهنده این است که تخلفات به ترتیب ۵۸ و ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ کاهش جرائم به 
طور حتم افزایش انضباط شــهری و ظرفیت تردد و همچنین کاهش ترافیک را به همراه خواهد 
داشــت.معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان ادامه داد: همچنین با کمک روش های 
ارســال پیامک انبوه نیز طی ۵ دوره بیش از ۹۰ هزار پیامک هشدار بدهی ارسال شده است.وی 
با بیان اینکه با اجرای این طرح پارک های زیر دو ســاعت افزایش و توقف های باالی دو ساعت 
نیز کاهش داشته اســت، اظهار کرد: سهم پارک های زیر نیم ســاعت نزدیک به ۸۰ درصد از کل 
پارک ها را تشکیل می دهد.بنده خدا افزود: در تمامی خیابان های اجرای فاز نخست طرح کنترل 
هوشمند پارک حاشیه ای، میانگین مدت زمان توقف در بازه اردیبهشت تا آذرماه با کاهش همراه 
بوده است. در این بین، به ترتیب خیابان های نظر غربی و میانی؛ الین غربی چهارباغ باال و خیابان 
توحید از بیشــترین کاهش میانگین مدت توقف برخوردار بوده اند؛ بــه طور مثال میانگین مدت 
توقف در حاشیه خیابان توحید ۲۰ درصد کاهش داشته که نشان دهنده عملکرد موفق طرح بوده 
است.معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان تصریح کرد: اپلیکیشن موبایلی اختصاصی 
این طرح که با نام »اصپارک« توســعه یافته، از ســایت park.mytraffic.ir و فروشگاه کافه 
بازار قابل دانلود اســت؛ این نرم افزار که تاکنــون بیش از پنج هزار نصب فعال داشــته، اخیرا از 
قابلیت استعالم و مشــاهده بدهی نیز برخوردار شده اســت البته پیش از این صرفا امکان خود 
اظهاری در این اپلیکیشــن وجود داشــت.بنده خدا با بیان اینکه عالوه بر ســایت اینترنتی و اپ 
اصپارک، از طریق اپلیکیشن جامع شهرداری اصفهان »اصکیف« نیز امکان مشاهده و پرداخت 
هزینه پارک حاشــیه ای وجود دارد، اظهار کرد: در کلیــه این درگاه ها، امــکان پرداخت موردی 
صورتحساب ها جهت ســهولت پرداخت شهروندان )بخصوص شــهروندان با بدهی باال( فراهم 
 شده است؛ به شهروندان توصیه می شــود با مراجعه به درگاه های مذکور نسبت به تسویه بدهی

 خود اقدام کنند.

مصوبه جدید ستاد کرونا برای آرامستان های شهر
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان گفت: در جلســه ســتاد اســتانی مدیریت 
بیماری کرونا مصوبه جدیدی برای آرامســتان  تصویب شده است.ســیدرضا جعفریان فر اظهار 
کرد: بر اساس مصوبه جدید ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا برگزاری مراسم های ختم در 
آرامستان ها با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و در فضای باز بدون 
انجام پذیرایی و در یک مقطع زمانی کوتاه و محدود از روز دوشنبه میسر شده است.وی تصریح 
کرد: بر اساس مصوبه ستاد استانی کرونا تمامی مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان از جمله باغ 
پرندگان و شهربازی همچنین مراکز تفریحی روباز شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی سپاهان شامل منطقه نمونه گردشگری صفه، تله سیژ ناژوان و پارک شرق نیز با رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.مدیر بحران و پدافند 
غیرعامل شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهروندان هنگام مراجعه به مراکز تفریحی شهر ملزم به 

استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

تبدیل تخت فوالد به محلی برای عبادت و گردشگری

در ادامه اجرای برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« و با حضور شــهردار 
اصفهان، رییس و اعضای شورای شــهر اصفهان با اجرای پروتکل های 
بهداشتی پروژه  های مجموعه تخت فوالد شامل مرمت و ساماندهی تکایا، 
نورپردازی ها و ایجاد مسیر گردشگری بابا رکن الدین مورد بهره برداری 
قرار گرفت و عملیات احداث گذر مشــاهیر با تامین اعتبار ۳۰۰ میلیون 
تومان و ساماندهی و تجهیز زمین ورزشی روباز با اعتبار چهار میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان آغاز شد.  از جمله پروژه  های عمرانی و خدماتی بهره برداری 
شده مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت فوالد، گذر گردشگری بابا 
رکن  الدین با هزینه  ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال با انجام سه هزار و ۷۰۰ متر 
مربع سنگ فرش و دو هزار و ۲۰۰ متر مربع پیاده راه به طول مسیر یک 
هزار و ۱۰۰ مترمربع است.نورپردازی تکایای بانو امین، خادم الشریعه، 
خوانساری، مادر شاهزاده، سیدالعراقین، فاضل سراب، شهشهانی، مأل 
اسماعیل خواجویی، فاضل هندی و آرامگاه حاج آقا رحیم ارباب با هزینه 
 ای بالغ بر پنج میلیارد ریال از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می  آید. 
از دیگر پــروژه  های این مجموعه، آغاز عملیات عمرانی گذر مشــاهیر با 
اعتباری افزون بر ۳ میلیارد ریال، آغاز عملیات اجرایی ساماندهی و تجهیز 
زمین روباز ورزشی با هزینه بالغ بر ۴۴ میلیارد ریال و همچنین مرمت و 
ساماندهی تکایای بابا رکن  الدین، کازرونی، سیدالعراقین، خاتون آبادی 
و میرفندرسکی، آرامگاه دهش و آرامگاه مرشد عباس با صرف ۲۰ میلیارد 

ریال اعتبار است.   پروژه های عمرانی و خدماتی در حال اجرای مجموعه 
تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت فوالد نیز شــامل ساماندهی و تجهیز 
مبلمان شهری با مبلغ سه میلیارد ریال با درصد پیشرفت ۳۰ درصد، دیواره 
 سازی اطراف تخت فوالد با مبلغ ۱۳ میلیارد ریال و پیشرفت ۶۰ درصدی، 
ساماندهی محوطه شمالی گلستان شهدا با ۶۵ درصد پیشرفت و بودجه 
۲۰ میلیارد و پانصد میلیون ریالی است.ســاماندهی و شاخص سازی 
قبور مشاهیر مجموعه تخت فوالد با بودجه هشت میلیارد ریالی نیز در 
حال اجراســت و تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است؛ ساماندهی و 
تکمیل مجموعه باغ طوبی که تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته نیز با مبلغ 
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در حال انجام است.همچنین تکمیل 
ساماندهی تکایا با مبلغ ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال و پیشرفت ۳۰ 
درصد و تکمیل نورپردازی تکایا با مبلغ سه میلیارد ریال و درصد پیشرفت 
۴۰ درصد در حال اجراست.   شهردار اصفهان در این برنامه با بیان اینکه 
اتفاقات بسیار خوبی در سه سال گذشته در شهر اصفهان رخ داده، اظهار 
کرد: برای تخت فوالد به عنوان یک محور مهم و اصلی گردشگری مذهبی و 
فرهنگی نیاز بود تا مسیرهای مناسبی احداث شود و هم اکنون یک مسیر 
گردشگری و مسیری که در کنار آن مقبره های علما و بزرگان شهر را شاهد 
هستیم، ایجاد شده اســت.  قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: تخت فوالد 
به محلی گردشگری و محلی که می توان از آن به عنوان تفریح، عبادت و 

زیارت استفاده کرد، تبدیل شده است.  وی از تداوم فعالیت های عمرانی 
در مجموعه تخت فوالد خبر داد و افزود: تــداوم فعالیت ها این مکان را 
برجسته تر از گذشته و اشکاالت موجود را برطرف می کند و تخت فوالد به 
رویا و آرمان های مورد نظر نزدیک می شود.  شهردار اصفهان اضافه کرد: 
مجموعه تخت فوالد در سه سال پیش باید با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد 
تومان بازسازی می شد که امروز این هزینه ها به ۱۰ برابر رسیده و بودجه 
ای که برای سال آینده برای این مجموعه در نظر گرفته شده است ۱۰ برابر 
سه سال گذشته است.  نوروزی با تاکید بر اقداماتی که الزم است برای 
مجموعه تخت فوالد در آینده نزدیک بیفتد، گفت: نورپردازی ها، فراهم 
شدن زیرساخت ها، سنگفرش شدن همه مســیرهای خاکی، تکمیل 
شدن ورزشگاه و ... باید در این مجموعه انجام شود تا مردمی که در کنار 
این محیط زندگی می کردند بتوانند به آنچه که نیازهای اولیه یک زیست 
سالم در شهر است دسترسی پیدا کنند.  وی تاکید کرد: مدیر منطقه ۶ با 
وجود بر دوش کشیدن بار سنگین پروژه های بزرگ ملی در این منطق  باز 
هم به پروژه های ریزدانه که از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است توجه 
کرده که جای تشکر دارد. شهردار اصفهان افزود: امروز هر میزان زیبایی و 
خالقیت در مجموعه تخت فوالد مشاهده می شود ناشی از همت و تالش 
مدیریت این مجموعه است و امیدواریم این تالش ها با سرعت و کیفیت 

باالتر در سال آینده ادامه یابد.

با مسئولان

نمایش آثار رویداد »در مقایس قوس« در اردیبهشت 1400
آثار رویداد »در مقیاس قوس« همزمان با هفته اصفهان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به نمایش در می 
آید. این رویداد  با در نظر گرفتن لزوم ایجاد فرهنگ سازی پیرامون نمادهای فرهنگی و تاریخی 
شهری و با هدف ایجاد خوانشی آزاد و 
نو پیرامون نمــاد قوس ماه آذر اصفهان 
در قالب هنرهــای معاصر و به طور ویژه 
بخشــی از هنر که قابلیــت نمایش در 
عرصه شــهری را دارد، برگزار شد.یکی 
دیگر از اهداف این رویداد خارج شدن 
از نمایش در فضاهای بســته و کوچک 
تر همچــون گالری هــا و فراهم کردن 
بستری مناسب برای گفتمانی متقابل 
در چندین وجه و ایجــاد رویکرد مابین 
هنرمندان و شهروندان بوده اســت.این رویداد در سه بخش پوستر، مجســمه و ویدئو آرت در 
تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ فراخوانی ملی را منتشــر کرد و بعد از دریافت طرح ها و داوری آنها نتایج 
اعالم شد.هیئت داوران متشــکل از هما دلورای، آریا کسایی و رسول کمالی در بخش پوستر پنج 
طرح برگزیده و با توجه به کیفیت طرح های ارسالی سه طرح را انتخاب کردند که به صورت خارج 
از مســابقه به نمایش در می آید.همچنین در بخش مجسمه یک طرح مجسمه شهری در سایز 
بزرگ و سه طرح مجسمه شهری در سایز کوچک توسط هیئت داوران متشکل از شایا شهرستانی، 
کامبیز صبری و مرتضی بصراوی انتخاب شد.داوری طرح های مجسمه در دو بخش انجام گرفت 
که در مرحله نخست تعدادی از طرح ها انتخاب و از شرکت کنندگان در خواست شد ماکت طرح 
خود را برای دبیرخانه رویداد ارسال کنند و در مرحله بعدی ماکت ها توسط داوران بررسی و نتایج 
نهایی داوری اعالم شد.آبان صالحی »مجسمه سایز شهری/بزرگ«، مجتبی باباگلی »مجسمه 
شهری/ســایز کوچک«، علیرضا مجیدی »مجســمه شهری/ســایز کوچک«  و هیمن نسیمی 
»مجسمه شهری/سایز کوچک« از جمله برگزیدگان بخش مجسمه بودند.به  علت استقبال کمتر 
شرکت کنندگان در بخش ویدئو آرت نسبت به ســایر بخش ها و همین طور ویژگی های متفاوت 
رسانه ویدئو)تصویر متحرک و امکان وجود صدا که همه در قالب متن یا تصویر ثابت ارائه می شد(، 
هیئت داوری برای عبور از چالش های موجود جوانب مختلفی را در طول مسیر داوری مورد نظر قرار 
داد و طی بیانیه ای با تاسف بسیار برای از دست رفتن فرصت این بخش، هیچ طرحی را برگزیده 
ندانســت.گفتنی اســت؛ زمان نمایش آثار رویداد در مقایس قوس و همچنین انتشــار کتاب/

کاتالوگ آن در هفته اصفهان به تاریخ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود

در معاونت فضای مجازی مرکز اصفهان انجام شد؛

تولید مجموعه عروسکی طنز »آقا بلد«
تولید مجموعه عروسکی طنز »آقا بلد« با هدف بیان مسائل و موضوعات روز اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و... با زبان طنز در معاونت فضای مجازی مرکز اصفهان آغاز شــد.مجموعه ماجرا های 
عروسکی آقا بلد در ژانرکمدی به روزترین اخبار و موضوعات جامعه را در قالب طنز بیان می کند.

در این مجموعه عروســکی طنز، آقا بلد با نماد یک فرد عامی در جامعه با تحلیل ها و تصمیمات 
عجیب و جالب خود عالوه بر خنداندن مخاطب، آن ها را به فکر وا می دارد. شــخصیت عروسکی 
مقابل وی بنده زاده اســت که متناسب با ســلیقه مخاطبان با لهجه شــیرین اصفهانی، کار های 
آقا بلد را تصحیح کرده و عقالنیت بیشــتری به خرج داده و شــخصیت مثبت ماجراســت.این 
مجموعه عروسکی در ۱۴ قسمت به نویسندگی فائزه هاشمی و اجرا و کارگردانی کاظم زارعیان در 
 معاونت فضای مجازی صداوســیمای مرکزاصفهان از اول دی ماه امسال همزمان در حال تولید 

و پخش است.

خبر روزخبر خوان

عضو شورای شهر خطاب به شهردار اصفهان:

پیرایش شهری چهارباغ با 
قدرت و قوت انجام شود

رییــس کمیســیون عمــران، معمــاری و 
شهرسازی شورای اســالمی شهر در یکصد و 
پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، اظهار کرد: ایجــاد فضاهای 
متناسب با حضور شــهروندان و افراد پیاده 
یکی از سیاست های شورای پنجم بوده و در 
این میان یکی از مهم تریــن فضاها پیاده راه 
چهارباغ عباسی اســت که در صورتی به طور 
کامل اجرا می شود که ارتقای فضای کیفی آن 
نیز مورد توجه باشد.شیرین طغیانی افزود: 
ارتقای کیفیت منظر فرهنگی چهارباغ با تاکید 
بر پیرایش شهری می تواند یکی از مهم ترین 
پروژه هایی باشــد که جریان تبدیل خیابان 
چهارباغ عباســی به خیابانی برای پیاده ها و 
به عبارتی بهتر فضای شهری متناسب برای 
حضور و تعامل اجتماعی شهروندان را کامل تر 
کند و اگر این مهم اتفــاق نیفتد قطعا فرآیند 
شــکل گرفته در چهارباغ عباســی ابتر باقی 
می ماند.رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اســالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: در بودجه سال ۹۹ ردیف مناسب 
جهت ارتقای منظر فرهنگی چهارباغ در نظر 
گرفته شــده و برای تحقق آن از سال گذشته 
تاکنون پیگیری های الزم انجام شده که باید 
به نحو مطلوب تری تحقق یابد.وی ادامه داد: 
با وجود ضوابط مبلمان شــهری که البته طی 
سال های گذشته با ویرایش و اصالحاتی رو به 
رو بوده است بسیاری از اتفاقاتی که در سیما و 
منظر شهری چهارباغ به ویژه نماهای غربی و 
شرقی آن افتاده، با بی توجهی و سهل انگاری 
مناطق مواجه شده است.طغیانی خاطرنشان 
کرد: تابلوهــای ورودی برخــی مغازه ها به 
گونه ای است که دو یا ســه تابلو در دوره های 
مختلف روی هم نصب شــده اند کــه البته 
بسیاری مربوط به همین سال های اخیر بوده 
و ارزش های تاریخی بی نظیر مانند کاشــی 
کاری، قطاربندی هــا و مقرنس کاری های با 
ارزش در زیر تابلوهای نازیبا به راحتی مدفون 

و گاهی تخریب شده اند.

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در واکنش 
به شایعه بازداشــت یکی از اعضای شــورای این 
شهر توسط دســتگاه های امنیتی که در یک کانال 
تلگرامی منتشر شده اســت، اظهار کرد: در جلسه 
شــورای شــهر دیدید که تمام اعضا حضور دارند و 
بدیهی است که اگر عضوی از شــورا دستگیر شده 
بود، غیبت داشت اما جلســه هفته جاری با هر ۱۳ 
عضو تشکیل شــد.علیرضا نصراصفهانی با تکذیب 
این خبر، تاکید کرد: این شایعات را دشمن سفارش 
می دهد، منافق پخش می کنــد و عوام می پذیرند 

اما اصحاب رســانه از عوام نیســتند کــه به راحتی 
این موضوعات را قبول کنند و یقینا در خصوص آن 
تجزیه و تحلیل می کنند؛ از سوی دیگر امیدوارم این 
خواب هیچ گاه تعبیر نشود.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی 
همراهی نکردن تنها عضو اصولگرای شورا با اکثریت 
در رای دادن به مصوبات و اظهارنظر به عنوان موافق 
یا مخالف طرح ها و لوایح در صحن علنی، تصریح 
کرد: حضور فیزیکی اعضای شورا در جلسات علنی، 
کمیسیون ها، کمیسیون تلفیق و کمیته های نظارتی 
شرط الزم است ؛اما کافی نیست و شرط کافی یعنی 
عضو شــورا حضوری فعال داشته و در روند بررسی 
مصوبات دخالت کند.وی ادامه داد: ما در شــورای 
شهر برای مردم و شهر تصمیم گیری می کنیم و چه 
بسا یک اظهارنظر بتواند جلوی به نتیجه رسیدن یک 

مصوبه را بگیرد یا یک رای سرنوشــت یک الیحه را 
تغییر دهد بنابراین دخالت در تصویب مصوبات از 
وظایف هر کدام یک از اعضای شورای شهر است و 

حضور آن ها به تنهایی کفایت نمی کند.
نصراصفهانی در خصوص تصویب الیحه یک فوریتی 
خرید تبلت برای دانش آمــوزان بی بضاعت و نحوه 
توزیع آن ها نیز اظهار کرد: توزیع این اقالم به عهده 
آموزش و پرورش بوده و این نهــاد باید تبلت های 
خریداری شــده را در اختیار دانش آموزانی که فاقد 
تبلت و گوشی تلفن همراه هوشــمند هستند، قرار 
دهد.وی افزود: مدیریت شهری به موضوع توزیع 
تبلت ها ورود نمی کند و اگر برای خرید آن با مانعی 
روبه رو شــویم اعتبار مدنظــر را در اختیار آموزش و 
پرورش قرار خواهیم داد تا خود خریداری کرده و در 

اختیار دانش آموزان قرار دهند.

واکنش رییس شورای شهر اصفهان به شایعه بازداشت یک عضو 

زیبایی خیره کننده آبشاری 
منجمد در کاشان 

در یک پدیده نادر و شــگفت انگیز ،آبشــار 
روستای جزه در کاشــان بر اثر بارش برف 
منجمد شــد و نمای زیبایی به این منطقه 
داد. جزه روستایی در این شهرستان است 
که آب و هوای مطبوعش گردشگران زیادی 
را به خود جلب می کند. این روستا به دلیل 
داشتن درخت گز در این منطقه در قدیم گزه 

نام داشت.

وز عکس ر

برای تخت فوالد به عنوان یک محور مهم و اصلی 
گردشگری مذهبی و فرهنگی نیاز بود تا مسیرهای 
مناسبی احداث شود و هم اکنون یک مسیر گردشگری 
و مسیری که در کنار آن مقبره های علما و بزرگان شهر را 

شاهد هستیم، ایجاد شده است
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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

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

حدیث زاهدی فوالد مبارکه، بزرگ ترین 
مجتمع صنعتی کشور و 
بزرگ تریــن تولیدکننده ورق های فــوالدی تخت در 
خاورمیانه و شمال آفریقا و سهم 20 درصدی MENA را 

داراست. 
این شرکت با داشتن حدود 12 میلیون تن ظرفیت آهن 
اســفنجی، بزرگ ترین تولیدکننده آهن اســفنجی در 
جهان محسوب می شود که مولود انقالب و بزرگترین 
دســتاورد صنعتی جمهوری اســالمی ایران است که 
توانسته با وجود 1000 کارخانه و کارگاه به طور مستقیم 
و 3000 کارخانه و کارگاه به صورت غیر مســتقیم زمینه 
اشتغال زایی  بیش از 350 هزار نفر به صورت مستقیم 

و غیر مستقیم را فراهم آورد.
این شرکت توانسته به افتخارات مهمی همچون کسب 
 )EFQM( سطح تندیس زرین جایزه سرآمدی اروپا
برای اولین بار در کشــور در ســال 97، کســب سطح 
تندیس برنز جایــزه ملی کیفیت ایران در ســال 97، 
حضور در جمع برندگان جهانی ســازمان های دانش 
محور)MIKE(   در سال 98 ،  کســب تندیس زرین 
جایزه تعالی سازمانی برای سومین بار، کسب رتبه اول 
در گروه فلزات اساســی و رتبه دوم در شاخص ارزش 
افزوده در بین 100شرکت برتر(  IMI100(  در سال 98 و 
کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
در سال 98 و 97 دســت یابد و موجب مباهات نصف 

جهان شود.
افزایش رونق اقتصادی کشــور در بخــش صنعت با 
سرمایه گذاری ارزی حدود یک میلیارد یورو و سرمایه 
گذاری ریالی حدود 19000میلیارد تومان طی چند سال 
اخیر و عدم وابســتگی به منابع ارزی – ریالی دولتی 
و صندوق توســعه ملی همچنین ایجاد بستری امن 
برای تامین کاالی اســتراتژیک فوالدســازان کشور با 
تولید الکترود گرافیتی و هزاران اقدام دیگر توانســت  
حمید رضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به 
همراه گروه  متخصص و پرتالشش را به موفق ترین و 

بی رقیب ترین فوالد سازان ایران مبدل سازد. 
مدیر فوالد مبارکــه، بهترین راهکار مقابلــه با تحریم 
هارا بومی سازی می داند و می گوید : سه هزار و 850 
قطعه در مجتمع صنعتی  این شرکت توانست با اصالح 

دستگاه شماره پنج ناحیه فوالدسازی تختال)اسلب( 
فوالدی خود،  نخستین بار محصولی با ضخامت 300 
میلی متر تولید کند کــه از مرغوبیت باالیــی در تولید 
محصوالت نــورد برخوردار اســت.عظیمیان ادامه می 
دهد: رســیدن مجموعه فوالد مبارکه به فناوری تولید 
تختال)اسلب( فوالدی با ضخامت 300 میلی متر، ما را 
از بازطراحی دستگاه های یک تا چهار ناحیه فوالدسازی 
که قرار بود شــرکت های خارجی عملکــرد آنهارا بهبود 
دهند، بی نیاز کرد. وی از دیگــر طرح هایی که در فوالد 
مبارکه برنامه ریزی شده است، طرح موسوم به»آی 4« 
یا نسل چهارم نام می برد و توضیح می دهد : این یک 
فناوری است که فوالد مبارکه را به یکی از مطرح ترین 
فوالدســازان جهان تبدیل خواهد کرد ودر حال حاضر 
فوالد مبارکه، نسل سوم و ذوب آهن اصفهان، نسل دوم 
این فناوری را در اختیار دارند اما شرکت های پیشرو به 
سمت استفاده از نسل چهارم فناوری هوشمند در حال 
حرکت هستند که طرح موسوم به»آی 4« نیز به همین 

منظور طرح ریزی شده است.
عظیمیان بــا بیان اینکه این حرکتی دانشــی و بنیانی 
است که صنعت کشور را متحول خواهد کرد، یادآوری 
می کند: در حال حاضر حدود 20 شــرکت در جهان از 
این فنــاوری اســتفاده می کنند و این طرح تا ســال 
1404، مجتمع مبارکه را به نسل چهارم فناوری مجهز 
خواهد کرد.وی با بیان اینکه یک درصد تولید ناخالص 
داخلی)GDP( و 5 درصــد تولیــد ناخالص داخلی 
بخش صنعت کشــور مربوط به فوالد مبارکه اســت، 
اظهار می دارد : یکهزار کارخانه به طور مســتقیم و سه 
هزار کارخانه به طورر غیرمستقیم از مشتری های این 
شرکت هستند.وی، فوالد مبارکه را از نظر میزان استفاده 
از آب دارای رکورد کم مصرف ترین در بین فوالدسازان 
جهان توصیف و اضافه می کند: مجتمع مبارکه در دنیا 
کمترین مصرف آب در بین کارخانه های فوالدی را دارد 
و آب را بازچرخانی و تصفیه می کند و توانسته به کمک 
مالی  طرح های آبــی کالن کشوربشــتابد. همچنین 
برای 9 شــهر اطراف خود، سیستم فاضالب ایجاد و به 
بخش بهداشــتی و تامین آب صنعتی نیز کمک کرده 
است.این فعال صنعتی با تاکید بر اینکه باید ورق های 
فوالدی با اســتحکام و کیفیت باالتر و وزن کمتر تولید 

کرد، اظهار داشــت: تولیدات بیشتر از مصرف است اما 
گاهی بازار دچار هیجان می شــود و بین قیمت تولید 
اولیه و بازار فاصله می افتد که این اشکال به دلیل نبود 
مدیریت صحیح در  بازار توسطه دستگاه های مربوطه 

اتفاق می افتد.
عظیمیــان در عین حــال تصریح کرد: فــوالد مبارکه 
همچنان رو به جلو در حال حرکت اســت اما به دلیل 
مشکل نرسیدن گاز، ممکن است با افت تولید مواجه 
شــود و در حال حاضر کم شدن ســهمیه گاز کارخانه 
مبارکه، مهم ترین مشــکل این صنعت محسوب می 
شــود ومصرف گاز فــوالد مبارکه در شــرایط عادی 10 
میلیون مترمکعب اســت که اکنون بــه دلیل کاهش 
دمای هــوا و اولویت تامین گاز بخــش خانگی میزان 
تحویل گاز به این مجموعه فــوالدی به نصف کاهش 

یافته که موجب کاهش تولید شده است.
وی در ادامه می گوید: اگرچه در واحدهای نیروگاهی و 
صنعتی به جای گاز امکان استفاده از سوخت جایگزین 
وجود دارد، امــا در فــوالد مبارکه واحدهــای احیای 
مستقیم باید از گاز اســتفاده کنند و امکان استفاده از 
سوخت جایگزینی نیســت . وزارت نفت تحت فشار 
است، اما ما نسبت به این موضوع معترض بوده، چراکه 
امسال رسیدن به رکورد 7.2 میلیون تنی داخل فنس 
فوالد مبارکه از اهداف ما بوده کــه به علت محدودیت 
گاز متاســفانه این مجموعه صنعتی از این آرمان دور 

می شود.
وی در مورد قیمت گذاری محصوالت فوالدی در بورس 
و شــیوه نامه جدید فوالدی نیز شــرح مــی دهد: به 
طور قطع تســلیم تصمیم دولت بوده و با اجازه دولت 
محصوالت به فروش می رســد و یــا در بورس عرضه 
خواهد شــد؛ اما متاسفانه شــیوه نامه جدید فوالدی 
نتیجه عملی بــرای کاهش قیمت ها در بازار نداشــته 
است.مدیر عامل فوالد مبارکه در رابطه با برخی حواشی 
اخیر این شرکت و اظهارات یکی از نمایندگان مجلس 
می گوید: حجت االسالم الرگانی مانند دیگر نمایندگان 
حق سوال و تحقیق راجع به تمام مسائل کشور را دارند، 
ایشان از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و سواالتی 
مطرح شد که ما پاســخ دادیم؛ این ســواالت همان 
مواردی بود که ایشان در تحقیق و تفحص مطرح کردند. 

عظیمیان با اشاره به اینکه اگر مجلس بخواهد تحقیق 
و تفحص را شروع کند ما استقبال می کنیم و پذیرای 
آن هستیم، ادامه می دهد: برداشت ما این است که با 
هزینه مجلس، فوالد مبارکه یک دور دیگر حسابرسی 
شــود تا اگر احتماال اشکاالتی وجود داشــته باشد از 
مجلس و کارشناسان دعوت به  عمل آید تا حضور پیدا 
کنند و برای بهبود عملکرد  فوالد مبارکه به رفع مشکالت 

موجود بپردازیم.
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان ضمن اشاره به 
اینکه تمام اسناد و مدارک موجود را در اختیار نمایندگان 
قرار داده اســت، بیان می کند : بنا بــر اطالعیه روابط 
عمومی فوالد مبارکه، هرکسی در هر جایگاهی در فوالد 
مبارکه کار مجرمانه انجام داده باشد، در اسرع وقت در 
اختیار نهادهای نظارتی قرار داده می شــود تا پاسخگو 
باشند.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه درباره آلودگی 
هوای اصفهان و رصد آلودگی این شــرکت نیز اذعان 
داشت : فوالد مبارکه جزو واحدهایی است که به صورت 
آنالین رصد می شــود و تجهیزات محیط زیســتی در 
بخش های مختلف این شرکت نصب شده و اطالعات 
آن در محیط زیســت تهران رصد می شــود همچنین  
فوالد مباركه به منظور جلوگيــری از ورود آالينده ها به 
محيط زيست از همان دوران ساخت تاكنون اقدام به 
نصب و اســتقرار بيش از 200 مورد از تجهيزات كنترل 
آلودگی هوا شامل سيكلون ها،مولتی سيكلون ها،بگ 
هوس ها،اسكرابر ها و... کرده است و همواره سعی دارد 
ظرفيت و تعداد اين تجهيزات را متناســب با افزايش 
ظرفيــت ها و طرح هــای توســعه در نواحی مختلف 

افزايش دهد.
مدیرعامل فوالد مبارکه دربــاره تاثیرات منفی کرونا بر 
فوالد مبارکه، اظهار کرد: فوالد مبارکه از لحاظ اقتصادی 
آســیبی از کرونا ندیده  و کم شــدن حجم صادرات به 

سبب افزایش سهم فوالد داخل کشور است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: به دلیل شــیوع کرونا 
چند نفر از پرســنل فوالد مبارکه جان خود را از دســت 
داده اند، با این وجود در این مدت این شرکت بیش از 
110 میلیارد تومان تجهیزات در قالب تجهیزات پزشکی 
و کمک درمانی در قالب کمک هــای اجتماعی مقابله 

با کرونا در اختیار حوزه درمان استان قرار داده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

             مجتمع فوالد مبارکه در دنیا کمترین مصرف آب در بین کارخانه های فوالدی را دارد

 امروز، خانه های درختی یکی از انواع اقامتگاه هایی هستند 
که در نقاط مختلف دنیا پیدا می کنید و اقامت در آنها، تجربه 
متفاوتی برای شــما رقم می زند. در این مطلب می خواهیم 
برخی از این اقامتگاه های منحصربه فرد را به شما معرفی کنیم. 
هارادز، سوئد: در ســال های اخیر، معماری اسکاندیناوی به 
شدت محبوب شده است، اما اوج آن را امروز در طراحی این 
خانه های درختی که به عنوان هتل عمل می کنند، می بینیم. در 
یکی از شهرهای کوچک سوئد به نام هارادز، با کمتر از 1000 نفر 
جمعیت، هتلی وجود دارد که در دل جنگل ساخته است. این 
هتل سه اقامتگاه دارد. اولین اقامتگاه، مکعب آینه نام دارد و 
یک مکعب است که دور تا دور آن را با آینه پوشانده اند. اقامتگاه 
دوم النه پرنده نام دارد و معکبی است پر از شاخه که از دور شبیه 
به النه پرنده است. آخرین اقامتگاه UFO نام دارد و شبیه به 
یک سفینه فضایی اســت. در این اقامتگاه ها، تمام خدمات 

هتل ها ارائه می شود، اما در فضایی متفاوت.
کایکورا، نیوزلند:نیوزلند جاذبه های زیــادی برای بازدید دارد، 
اما اقامت در خانه  درختی و اقامتگاه هاپوکو می تواند حرکت 
نهایی شما برای ایده آل کردن ســفرتان به نیوزلند باشد. این 
خانه درختی در قلب منطقه کایکورا ساخته شده و شما می توانید 
عالوه بر گرفتن خدمات لوکس، به طبیعت زیبای نیوزلند نگاه 

کنید. هر کدام از خانه درختی ها یک یا دو اتاق خواب دارند، با 
مبلمان چوبی تزئین شده اند و بالکنی رو به طبیعت دارند. در 
کنار همه این ها، ســاحل کایکورا یکی از بهترین مقاصد برای 

موج سواری است.
ایتاکاره، برزیل:ویالی جنگلی کابرو وسط جنگل های اطلس 
قرار گرفته است. ویژگی برجســته این هتل، دورافتاده بودن 
آن اســت. در این ویالی جنگلــی فرصت دارید کــه به دور از 
هیاهوی زندگی شهری، از طبیعت لذت ببرید. نکته مهم دیگر 
در این اقامتگاه مواد اولیه ای است که هتل را با آن ساخته اند. 
چوب هایی که برای ســاخت آن استفاده شــده، از خانه ها و 
ســاختمان های تخریب شدۀ کشــور جمع آوری شده است. 
درنتیجه، کابرو یکی از بهترین نمونه های سازگاری با طبیعت 

است.
خلیج پلتنبــرگ، آفریقــای جنوبی:یکــی از مقاصد اصلی 
دوســتداران طبیعت، آفریقای جنوبی است. اقامتگاه تساال، 
به شــما فرصت می دهد که تجربه ای پایدار از طبیعت زیبای 
منطقه داشته باشید. این اقامتگاه کامال در ارتفاع ساخته شده 
و درنتیجه از تمام بخش های آن، نمای زیبایی به محیط اطراف 
دارید. در طراحی و تزئینات، تســاال به ســنت های آفریقای 
جنوبی پای بند اســت. در این اقامتــگاه می توانید به خوبی 

فرهنگ مردم آفریقای جنوبی را ببینید.
لوس ریوس، شــیلی:هتل هوییلو در ذخیــره گاه بیولوژیکی 
با همین عنوان ســاخته شده اســت. عالوه بر بالکن هایی با 
نمای طبیعت زیبایی شیلی، این هتل یک استخر سرپوشیده 
هم دارد. شــیلی را به مناظر زیبا و اکوتوریســم پرطرفدارش 
می شناســند و هتل لوکس هوییلو هوییلو، نمــادی از همه 
آنهاســت. در طراحی این هتل از کتاب شازده کوچولو، نوشته 
آنتوان دوســنت اگزوپری الهام گرفته شــده اســت. شکل 
مارپیچ ساختمان، به آن حسی مرموز می بخشد. در زمستان، 
می توانید لوازم اسکی اجاره کنید و در پیستی که نزدیک هتل 
است، اسکی کنید. تابســتان ها هم امکان دوچرخه سواری و 
طبیعت گردی دارید و می توانید با خودروهای چهارچرخ اطراف 

آتشفشان موچو چوشونکو پرسه بزنید.
سوک، کانادا:هتل آشیانه  جغد، در یکی از جزایر ونکوور کانادا 
به نام سوک قرار دارد. این جزایر به دلیل طبیعت زیبای شان 
مقصد خوبی برای طبیعت گردان هستند، اما هتل آشیانه جغد 
برگ برنده آنهاست. این اقامتگاه میان سه درخت سرو و افرای 
غول پیکر ساخته شده و چند طبقه دارد. این اقامتگاه فضاهایی 
مانند اتاق نشیمن، بالکن و اتاق خواب دارد که برای رسیدن به 

آن باید از نردبان استفاده کنید.   

آشپزی

کیک ارده شکالتی 
مواد الزم برای 8 نفر:آرد 1+4/1 لیوان دسته دار،شیر با دمای محیط 

نصف لیوان دسته دار،ارده شکالتی آماده نصف لیوان دسته دار یا 50 گرم شکالت 
آب شده و 50 گرم ارده،تخم مرغ3 عدد،روغن مایع نصف لیوان  دسته دار،بکینگ 
یک قاشق چای خوری،وانیل4/1 قاشق چای خوری،نمک 8/1 قاشق چای خوری

 طرز تهیه :در اولین مرحله از طرز پخت این کیک ارده خانگی خوشمزه باید یک قالب 
20 سانتی متری را بردارید و اطراف آن را چرب کنید و کف آن یک کاغذ روغنی قرار دهید. فر 
را با دمای 180 درجه سانتی گراد روشن کنید تا قبل از درست کردن کیک گرم شود. حاال تخم 

مرغ ها را در یک ظرف بریزید و به همراه شکر آن قدر با دور تند همزن بزنید تا کامال سفید و کشدار 
شوند. سپس درجه همزن را کم کنید و روغن، شیر و ارده شکالتی را به ترکیب تخم مرغ و شکر 

اضافه کنید. مواد را خوب با هم مخلوط کنید. آرد، بکینگ پودر را دو دور الک کنید. سپس 
به همراه نمک مواد را آرام آرام و در چند مرحله به مخلوط تخم مرغ ها اضافه کنید. مایه 

کیک را با استفاده از لیسک به آرامی هم بزنید تا به طور کامل با هم ترکیب شوند.
در دومین مرحله از طرز پخت کیک شکالتی ارده در فر باید مواد این کیک ساده 

اسفنجی را داخل قالبی که از قبل چرب کرده اید، بریزید. قالب کیک را 
برای مدت حدود 40 تا 45 دقیقه با دمای 180 درجه سانتی گراد 

داخل فر قرار دهید. بعد از این زمان فر را خاموش 
کنید، قالب را از فر خارج کنید .

با زیباترین اقامتگاه های چوبی دنیا آشنا شوید

تصویربرداری »8۷ متر« به پایان رسید نمایش »گورکن« در جشنواره صوفیه منار بلغارستان
87 متر« به کارگردانی، نویسندگی و  تصویربرداری سریال »
تهیه کنندگی کیانوش عیاری 19 دی ماه پس از 4 سال و 4 ماه 
به پایان رسید. کریم زاده، یوسف بختیاری، شهین تسلیمی، 
دیبا زاهدی و عرفان آصفی از جمله بازیگرانی بودند که در روز آخر 
تصویربرداری سریال »87 متر« جلوی دوربین رفتند. تدوین این 
مجموعه از ابتدای تصویربرداری توسط کیانوش عیاری انجام شده 
است و این روزها مراحل پایانی را سپری می کند.

فیلم ســینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم مالیی و به تهیه کنندگی 
ســینا ســعیدیان در جدیدترین حضور بین المللــی خود در بخش 
آثار سینمایی سیزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم صوفیه منار 
بلغارستان به نمایش درمی آید. جشنواره صوفیه منار از سال 2009 
در شهر صوفیه پایتخت بلغارســتان تاسیس شده و هر ساله بهترین 
آثار سینمایی، مستند و کوتاه را از کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و 
شمال آفریقا به نمایش می گذارد.
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