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فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت آب  و فاضالب 

استان اصفهان

1-  شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شرح جدول زیر 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.                

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

3
اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر 
خوانسار- بخشی از محله بیدهند 

و ارسور) یک مرحله ای (
99-4-226/22099001434000051

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/11/15  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه

99/11/21سه شنبه15:00

99/12/02شنبه15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/12/03یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 

ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نوبت دوم آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان م الف:1092122

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان در نظر دارد مدیریت بهره وری از عرصه موضوع طرح زراعت چوب به مساحت 
200 هکتار )دویست هکتار( در راستای ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را به اشخاص حقیقی و حقوقی 

واجد شرایط در قالب مزایده احاله نماید.

- محل اجرای طرح:  واقع در پالک یک اصلی موسوم به قریه راوند بخش 4 شهرستان کاشان می باشد.

- موضوع: از طریق استعالم بها و بر اساس اســناد مزایده بر مبنای قیمت پایه هر هکتار 2/000/000 ریال برای یک دوره یک ساله به 

منظور اجرای طرح زراعت چوب با گونه های سریع الرشد چوبده می باشد.

- متقاضیان می توانند ظرف مدت 3 روز کاری پس از درج این آگهی و پس از مطالعه، بررسی و کنترل کامل اسناد مزایده و بازدید 

از محل مطابق نقشه موجود و با حصول اطمینان از صحت اوراق و اسناد مزایده، قیمت پیشنهادی خود را با ارائه مدارک و مستندات 

مربوطه بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به امضاء شرکت کننده در مزایده رسانده و استعالم تکمیل شده را به 

دبیرخانه موضوع کار گروه طرحهای ماده 3 اعالم نمایند.

- جهت انجام موضوع مزایده، داشتن منبع تامین آب مطمئن الزامی است.

- هزینه های برگزاری مزایده برعهده برنده مزایده خواهد بود.

- آدرس دبیرخانه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- واقع در خیابان هزار جریب

- شماره تلفن: )3-36688121( شماره فاکس: )36688125( کدپستی: )8174671156(

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

این روزها چاقی مهمان خوانده و ناخوانده بسیاری از مردم اصفهان شده است؛

اثرات کرونا با برچسب چاقی!
5

 آشفتگی در بازار فرش 
  فرش های وارداتی در حال قبضه بازار فرش ماشینی اصفهان است؛

3

رنا
 ای

س:
عک

تامین سوخت 
 نیروگاه های اصفهان

 با کاهش 10 درصدی 
مصرف 

 مدیر پردیس سینمایی 
سیتی سنتر اصفهان:

فروش 3000 بلیت تا پایان 
جشنواره فجر در اصفهان 

پیش بینی می شود

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان چهارمحال و بختیاری:

 کم مصرف کنید،
 رایگان مصرف کنید 
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  مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:

 از ظرفیت بانوان در
 پست های میانی و پایه 
بیشتر استفاده می شود
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با حضور استاندار اصفهان؛

 بهره برداری 71 طرح
 صدا و سیمای مرکز 

اصفهان آغاز شد

حاشیه نوشتی بر 
تماشای»ابلق« در 
سیتی سنتر اصفهان؛

هوای گرم و 
حال سیاه و 
فیلم سرد! 

7



دوشنبه 20 بهمن 1399 / 25 جمادی الثانی 1442 / 8 فوریه  2021 / شماره 3187

حضرت آیــت ا... خامنه ای ،فرمانده معظم کل قوا صبح روز گذشــته 
در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایــی و پدافند هوایی ارتش، 
بیعت تاریخی همافران با امام خمینی)ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ را یکی از 
شگفتی سازی های مهم و از عوامل اصلی پیروزی انقالب و همچنین 
نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکایی ها برشمردند و گفتند: الزمه 
استمرار حرکت پرشــتاب انقالب، حضور مردم در صحنه، کار و تالش 
بی وقفه، اتحاد کلمه به خصوص میان مسئوالن، اعتماد به وعده الهی 
و افزایش مؤلفه های قدرت ملی در عمل است. رهبر انقالب اسالمی 
همچنین قضایــای فضاحت بار اخیر آمریکا و ســقوط ترامپ را افول 
آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی و سیاســی آمریکا خواندند و با اشاره 
به اظهارنظر مقام های اروپایی و آمریکایــی درباره برجام و تحریم ها 
تاکید کردنــد: آمریکایی ها و اروپایی ها حق هیچ گونه شــرط گذاری 
ندارند زیرا تعهــدات برجامی خود را نقض کردنــد و آن طرفی که باید 
شرط بگذارد جمهوری اسالمی اســت زیرا به تعهدات خود پایبند بود. 
بنابراین ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشــت که 
آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حــرف یا روی کاغذ، لغو کند و 
این لغو تحریم ها مورد راســتی آزمایی ایران قرار گیرد. این، سیاست 
قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری اسالمی و مورد اتفاق همه مسئوالن 
است و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد.حضرت آیت ا... خامنه ای 
به خطای محاســباتی عجیب دولت دموکرات آمریکا در آن زمان، در 
ارزیابی شرایط کشــور و مردم نیز اشــاره کردند و گفتند: آمریکایی ها 
به ارتش شاهنشاهی بســیار امیدوار بودند و بر اساس اخبار قطعی، 
کودتایی را طراحی کرده بودند تا با دستگیری سران و پیشروان انقالب 
و با استفاده از خشونت گسترده علیه مردم، مانع سقوط رژیم شوند اما 
یکی از عواملی که نقشه شیطانی آنها را باطل کرد، حرکت نیروی هوایی 
در نوزدهم بهمن بود.ایشان با تاکید بر اینکه خطای محاسباتی آمریکا 
در قبال ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت 
ایران ندارند، افزودند: یک نمونه از این خطای محاسباتی در فتنه ۸۸ 
بود که رییس جمهور دموکرات آمریکا به خیال آنکه کار را تمام خواهد 

کرد، رسما از فتنه حمایت کرد.
حضرت آیت ا... خامنــه ای، الزمه تولید قدرت در نیروهای مســلح 
را عالوه بر تقویت تجهیــزات، حفظ و ارتقای روحیــه، ایمان و قدرت 
معنوی نیروها دانستند و گفتند: خطای بزرگ برخی کشورهای منطقه 
این اســت که امنیت ملی خود را از بیگانگان طلب می کنند و با وجود 
میلیاردها دالر هزینه و تحقیر شــدن و توهین شــنیدن، در نهایت در 
بزنگاه ها امنیت آنها تامین نمی شــود؛ همانگونه که در قضایای چند 

سال قبل مصر و تونس و یا در سرنوشــت محمدرضا پهلوی دیدیم. 
ایشــان در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشــتباه در داخل را نیز 
گوشزد کردند و افزودند: یکی از اشتباهات بزرگ این است که مرعوب 
قدرت دشمن شویم و یا در امور سیاســی و اقتصادی به دشمن امید 

ببندیم.
حضرت آیت ا...خامنه ای در بخش دیگری از ســخنان شان با اشاره 
به اظهارات مقام های آمریکایی و اروپایی در قضیه تحریم ها، گفتند: 
اوال در جمهوری اســالمی هیچ کس گوشش بدهکار مهمل گویی های 
افراد بدون اســتحقاق در آمریکا و اروپا نیست.ایشان افزودند: ثانیا 
بر اساس منطق و استدالل، آمریکا و سه کشــور اروپایی که تعهدات 
برجامی خود را زیر پا گذاشته اند، حق تعیین شرط و شروط برای برجام 
ندارند.رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: آنها صرفا در یک برهه بسیار 
کوتــاه در اول کار، بعضی از تحریم ها را موقتا تعطیــل کردند؛ اما بعدا 
تحریم ها را برگرداندند و حتی افزایش هم دادند، بنابراین حق گذاشتن 
شرط و شروط ندارند.رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: طرفی که حق 
دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد، جمهوری اسالمی ایران است 
چرا که از اول به همه تعهدات برجامی خود عمل کرد ولی آنها تعهدات 
خود را نقض کردند.ایشــان سیاســت قطعی، غیرقابل بازگشــت و 

عدول ناپذیر جمهوری اسالمی در خصوص برجام را که مورد اتفاق همه 
مسئوالن کشور است، به این شــکل بیان کردند: اگر می خواهند ایران 
به تعهدات برجامی خود برگردد بایــد آمریکا تحریم ها را در عمل و نه 
با زبان و یا روی کاغذ، کال لغو کند، آن گاه پس از راستی آزمایی صحت 
لغو تحریم ها، جمهوری اســالمی به تعهدات برجامی خود باز خواهد 
گشت.رهبر انقالب اسالمی مسئوالن و دست اندرکاران امور کشور را به 
اتحاد کلمه و همصدایی توصیه موکد کردند و گفتند: اتحاد کلمه مردم 
و همچنین مســئوالن عامل اصلی عبور از بسیاری از مشکالت در ۴۲ 
سال گذشته بوده و این هماهنگی و هم صدایی باید ادامه یابد.فرمانده 
کل قوا، نیروهای مسلح را به ادامه تولید قدرت توصیه و در پایان تاکید 
کردند: به لطف خداوند و دعای حضرت ولی عصر)عج( فردای ملت 
و کشور ایران، قطعا به مراتب بهتر و باالتر از امروز خواهد بود.پیش از 
سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر سرتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی 
هوایی ارتش با بیان گزارشــی از برنامه های این نیرو در سال گذشته 
گفت: نیروی هوایی با ســابقه حضور اثرگذار خــود در انقالب و حفظ 
دستاوردهای آن، امروز با دســتی پر از رویش های برخاسته از تفکر 
مقاومت و آموزه های مکتب شهید ســلیمانی، با انگیزه تر از پیش در 

مسیر ارتقای قدرت هوایی کشور گام برداشته است.

جمع آوری امضا در مجلس برای نامزدی آیت ا...رییسی 
جمعی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته برای دعوت از آیت ا... سیدابراهیم رییسی 
با هدف شرکت در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ از دیگر نمایندگان امضا جمع کردند.یک منبع 
مطلع  خبر داد، بانی این دعوتنامه و جمع آوری این امضاها، حسین جاللی نماینده رفسنجان و انار 
در مجلس است و تاکنون ۴۰ نفر از نمایندگان که عمدتا از اعضای جبهه پایداری هستند آن را امضا 
کرده اند.برخی نمایندگان اصولگرای مجلس به این نوع دعوت و امضا جمع کردن برای حضور یک 
شخص در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعتراض کرده و معتقدند ورود مجلس به این صورت در 
انتخابات آینده باعث انشقاق بین نمایندگان و طیف های مختلف اصولگرا می شود و فضای سیاسی 

کشور را دچار آشفتگی می کند.

 توقف گزارش های نظارتی برجام در ایستگاه بهارستان
عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه فعال برجامی در 
کار نیست و ما هم گزارشی در این زمینه آماده نداریم، گفت: اگر مجددا برجام به جریان بیفتد قاعدتا 
وزارت امور خارجه گزارشی از روند فعالیت در قالب برجام به کمیسیون خواهد داد و ما هم گزارشی 
برای قرائت در مجلس تهیه می کنیم.شهریار حیدری با اشاره به آخرین وضعیت گزارش  های نظارتی 
مجلس درباره روند اجرای برجام، گفت: در حال حاضر فرآیند اجرای برجام تعطیل اســت.وی با 
بیان اینکه فعال برجامی در کار نیست و ما هم گزارشی در این زمینه آماده نداریم، اظهار داشت: اگر 
مجددا برجام به جریان بیفتد قاعدتا وزارت امور خارجه گزارشی از روند فعالیت در قالب برجام به 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواهند داد و ما هم به همین منوال گزارشی را برای قرائت 

در مجلس تهیه می کنیم.

 واکنش روسیه به ادعای وال استریت ژورنال درباره ایران
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در وین به ادعای روزنامه وال استریت ژورنال مبنی 
بر پیدا شدن اثر مواد رادیو اکتیو از دو تاسیسات هسته ای ایران که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مدتی قبل از آن نمونه برداری محیطی کرده بود، واکنش نشان داد.میخائیل اولیانوف در واکنش به 
پیام توئیتری الرنس نورمن خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: دیپلمات ها باید گسترده 
تر فکر کنند. چه کســی به آثار مواد رادیواکتیوی اهمیت می دهد که از ۲۰ سال پیش، وقتی ایران 
خودش تصمیم گرفت برخی آزمایش هایش را متوقف کند، بر جای مانده اند. اگر برخی دیپلمات 
ها در این موقعیت بحرانی توجهی اضافی به گذشته نشان می دهند، پس همه ما با مشکالتی مهم 
مواجه هستیم.اولیانوف ادامه داد: من از خبرنگارها که باید به وظیفه شان عمل کنند، انتقادی ندارم. 
انتقاداتم متوجه دیپلمات هاست که وضعیت و مسئولیتی متفاوت دارند. اگر نتوانند بین مسائل 

اولیه و ثانویه تفاوتی قائل شوند، با مشکالتی واقعی مواجه می شویم. 

گفت وگوی نماینده آمریکا در امور ایران و وزیر خارجه امارات
نماینده آمریکا در امور ایران و وزیر امورخارجه امارات در تماس تلفنی با یکدیگر درباره روابط دوجانبه 
و مسائل منطقه ای گفت وگو کردند.شیخ عبدا... بن زاید آل نهیان، وزیر امورخارجه امارات متحده 
عربی و رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امــور ایران در یک تماس تلفنی با یکدیگر بحث 
و رایزنی کردند.خبرگزاری رسمی امارات ضمن اعالم این خبر تصریح کرد که دو طرف درباره روابط 
میان امارات و آمریکا و همچنین موضوعات مورد نگرانی در منطقه گفت وگو کردند.بن زاید آل نهیان 
در این تماس تلفنی درباره پایبندی کشورش به همکاری با دولت جدید آمریکا برای کاهش تنش ها 
در منطقه صحبت و همچنین بــر تقویت همکاری ها باتوجه به توافق آبراهــام که به تازگی با رژیم 

صهیونیستی حاصل شده است، تاکید کرد.

سیاستکافه سیاست

 رهبر معظم انقالب :

آمریکا بایستی تحریم ها را کال در عمل لغو کند

دولت »بایدن« توافق نامه های پناهندگی را تعلیق کرد
دولت بایدن اعالم کرد که توافق نامه های پناهندگی با ۳ کشــور الســالوادور، گواتماال و هندوراس 
را به حالــت تعلیق در می آورد.دولت بایــدن در ادامه تالش های خود برای اصالح سیاســت های 
ســختگیرانه و افراطی دولت ترامپ، اعالم کرده اســت که توافق نامه های پناهندگی را که در زمان 
رییس جمهور پیشین ایاالت متحده با ۳ کشور گواتماال، السالوادور و هندوراس منعقد شده، فورا 
به حالت تعلیق درمی آورد.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: ایاالت 
متحده توافق نامه های مهاجرتی و پناهندگی با ۳ کشور گواتماال، السالوادور و هندوراس را تعلیق کرده 
است. این نخستین گام های جدی دولت بایدن در مسیر مشارکت و همکاری و هماهنگی بیشتر 
با کشورهای منطقه است. بر اساس توافق نامه های مهاجرتی که در سال ۲۰۱۹ توسط دولت ترامپ 
با کشورهای آمریکای التین منعقد شد، پناهجویان مجبور بودند تا پیش از درخواست پناهندگی در 

آمریکا ابتدا در این ۳ کشور به دنبال پناهندگی باشند. 

افشاگری نیویورک تایمز درباره جاسوسی امارات از قطر
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی فعالیت های جاسوسی امارات علیه قطر را فاش کرد.به نقل از 
رای الیوم، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی فاش کرد که امارات متحده عربی با هدف 
جاسوسی از قطر یک شبکه سایبری ایجاد کرده است.در گزارش نیویورک تایمز آمده است، شماری 
از افرادی که در این شبکه جاسوســی فعالیت دارند از اعضای ســابق آژانس امنیت ملی آمریکا 
هستند. نیویورک تایمز افزود: امارات حقوق و مزایای عالی و زندگی مرفه برای اعضای این شبکه 
جاسوسی که در ســال ۲۰۱۴ با هدف انجام فعالیت های اطالعاتی و جاسوسی ضد قطر تاسیس 
شد، فراهم کرده است.به گزارش این روزنامه آمریکایی، خانواده سلطنتی قطر و مقام های پیشین 
فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( هدف این شبکه جاسوسی قرار گرفتند. همچنین اعضای این 

شبکه گاهی ایمیل های شخصیت های بلندپایه آمریکایی را نیز هک کرده اند.

نخست وزیر یونان به نقض محدودیت های کرونایی متهم شد
حزب اپوزیسیون »سیریزا« یونان، نخست وزیر این کشــور را به نقض محدودیت های کرونایی با 
شرکت در یک گردهمایی ۵۰ نفره متهم کرد.»کریاکوس میتسوتاکیس«، نخست وزیر یونان از گروه 
کوچکی از جزایر در منطقه »ایکاریا« واقع در شرق دریای اژه دیدن کرد. وی در جریان سفر به جزیره 
ایکاریا با تعدادی از اعضای حزب »دموکراسی جدید« در یک ضیافت شام شرکت کرد.»ناسوسا 
ایلیوپولوسا«، سخنگوی حزب سیریزا مدعی شد که شرکت میتسوتاکیس در این ضیافت شام با 
حضور یک جمعیت حدودا ۵۰ نفره در یک بالکن »نقض تحریک آمیز تمامی برنامه های بهداشتی و 
محدودیت های کرونایی« محسوب می شود.نخست وزیر یونان شخصا تاکید کرد که تمامی تدابیر 

احتیاطی الزم از جمله فاصله گذاری مناسب دور میزها در این ضیافت شام رعایت شده بودند.

هشدار حماس درباره دخالت در انتخابات فلسطین
رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس در نوار غزه، رژیم صهیونیستی را به شدت 
از هرگونه دخالت در انتخابات فلسطین برحذر داشت.یحیی سنوار، رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین حماس در نوار غزه در فایلی ویدئویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، هشدار داد 
که در صورت سنگ اندازی دشمن صهیونیستی بر سر راه برگزاری انتخابات در فلسطین، تمامی معادالت 
این رژیم را بر هم خواهیم زد.سنوار اظهار داشت که سر و ســامان دادن به اوضاع داخلی فلسطین حق 
طبیعی و ابتدایی ما فلسطینیان است.قرار است انتخابات فلسطین در سه مرحله برگزار شود؛ در مرحله اول 
انتخابات شورای قانون گذاری ۲۲ مه برگزار می شود، در مرحله دوم انتخابات ریاست تشکیالت خودگردان 

فلسطین ۳۱ ژوئیه برگزار می شود و در مرحله سوم انتخابات شورای ملی ۳۱ اوت برگزار خواهد شد.

چهره روز

رییس مرکز پژوهش های 
مجلس:

 تحریم ها با التماس رفع 
نمی شوند

رییس مرکــز پژوهش هــای مجلس با 
بیــان اینکه رفــع تحریم ها بــا التماس 
انجام نمی شــود، گفت: سیاســت دولت 
فعلی به شــدت سیاست التماسی است.

زاکانی افزود: در دولت آقای احمدی نژاد 
شعار سیاســت خارجه، بازگشت به اصل 
آرمان های انقالب بــود و در دولت آقای 
روحانی شعار، گره زدن مشکالت داخلی به 
سیاست خارجی است. وی تاکید کرد: در 
سیاست خارجه اگر در روابط با مستکبرین 
مصلحت و عزت و حکمــت نادیده گرفته 
شــود مطالبات یــک طرفه اســت و این 
چیزی اســت که آنها می خواهند.رییس 
مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: 
ما موقعی موفق خواهیم شد که در روابط 
خارجــی الگویــی مانند شــعارهای اول 
انقالب بسازیم. باید از یک طرف نگاه مان 
به ظرفیت های شرق باشد و از یک طرف 
نباید سیر ارتباط منطقی با غرب را از دست 
بدهیم و نکته مهم این اســت که اولویت 
اول تمام این موارد نــگاه به ظرفیت های 
داخلی اســت.زاکانی اظهار داشت: ما به 
حفظ منطقه کمک کردیــم؛ اما هنر انتقال 
فرهنگ و اقتصاد به منطقه را نداشــتیم. 
ترکیه در بعضی مــوارد در انتقال اقتصاد و 
فرهنگ بهتر از ما عمل کرد و تمام بازارهای 
کشورهای منطقه را به دست گرفته است.

زاکانی بــا بیان اینکــه رفع تحریــم ها با 
التماس نمی شود، گفت: سیاست دولت 

فعلی به شدت سیاست التماسی است.

بین الملل

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه دو جلســه 
در مجمع برای بررسی لوایح FATF برگزار شده است، 
گفت: امکان تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی در مستندات 
جدید دولت پیش بینی کرده ایم.لعیا جنیدی در رابطه 
با اینکه به گفته سخنگوی دولت، وی به عنوان نماینده 
دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون های مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیرامون ارائه مستندات جدید 
از سوی دولت به مجمع در رابطه با لوایح FATF مامور 
شده است، اظهار داشت: من نماینده دولت برای شرکت 
در جلسات مربوط به لوایح FATF در مجمع تشخیص 
هستم؛ اما دیگر اعضای دولت که به بحث FATF مرتبط 
هستند، ســر جای خود همکاری می کنند. ما یک تیم 
چهار نفره هستیم که هرکدام وظیفه ای داریم.جنیدی در 
رابطه با اینکه آیا تاکنون جلسه ای در این زمینه از سوی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار 
شده است؟ گفت: من دو جلسه رفته ام و قرار شد تقسیم 
بندی موضوعی صورت گیرد و به ما ابالغ شود تا براساس 
آن، اعضای ذی ربط دولت حسب مورد در سطوحی که 
الزم است شــرکت کنند و توضیحات الزم را ارائه دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به عودت بررسی 
لوایح FATF به مجمع، مســتند جدیــدی به مجمع 
ارائه خواهد شد؟ تصریح کرد: مفاد نامه رییس جمهور 
روشن بوده و گفته شــده که چه پیشنهادات جدیدی 
ارائه خواهد شــد. برای مواردی که جــزو نگرانی های 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اســت، امکان دادن 
تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش بینی شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیــان اینکه مدلی در 
رابطه با مسئله تحریم داده شــده است، گفت: ممکن 

است دولت و مجمع از این منظر اختالف دیدگاه داشته 
باشــند که آیا این موضوع در شــرایط تحریم وضعیت 
ما را ســخت تر می کند یا نمی کند؟ من در یک برنامه 
تلویزیونی توضیح دادم چرا این اختالف دیدگاه وجود 
دارد.جنیدی بیان کرد: برای تامین نظر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقا مربوط 
به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد مالحظه و 
بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور 

پیدا کرده و تبیین کنند.

FATF پیشنهادات جدید دولت به مجمع درباره

هشدار رسمی ایران نسبت به ماجراجویی نظامی صهیونیست ها؛ 

قاطعانه پاسخ می دهیم
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به دبیرکل و رییس شورای امنیت نسبت به اظهارات تحریک آمیز و جنگ افروزانه رژیم صهیونیستی هشدار داد و تصریح کرد: 
به هرگونه تهدید یا عمل نادرست رژیم اسراییل قاطعانه پاسخ می دهیم.مجید تخت روانچی در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل و هم چنین رییس دوره ای شورای امنیت 
سازمان ملل متحد، اظهار کرد: به تازگی، رژیم اسراییل نه تنها اظهارات تحریک آمیز و جنگ افروزانه خود را علیه جمهوری اسالمی ایران شدت بخشیده، بلکه فعاالنه در پی 
برنامه ریزی به منظور اقدام به تهدیدهای خصمانه خود علیه ایران است.وی خاطرنشان کرد: آخرین نمونه چنین تهدیدهایی، اظهارات رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
اسراییل در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱ است که در آن، عالوه بر ادعای واهی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، گفت »نیروهای نظامی اسراییل عالوه بر برنامه های موجود علیه 
ایران، تعدادی از برنامه های عملیاتی را نیز آماده می کنند تا آنها را برای سال آینده توسعه دهند، زیرا این برنامه ها باید روی میز باشد.« نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحد این تهدیدها را نقض فاحش ماده ۲ منشور ملل متحد خواند و افزود: با توجه به سابقه تاریک این رژیم در حمله به کشورهای منطقه، پاسخ مناسب جامعه جهانی 

را ضروری می سازد.تخت  روانچی تصریح کرد: حق ذاتی دفاع از خود را محفوظ می دانیم تا در برابر هرگونه تهدید یا عمل نادرست رژیم اسراییل، قاطعانه پاسخ دهیم.

وز عکس ر

زن فراری کره 
شمالی به دنبال 
کاندیداتوری در 
انتخابات انگلیس

جیهیــون پارک۱۳ ســال پس از 
پناهندگی بــه انگلیــس حاال از 
حزب نخست وزیر این کشور برای 
انتخابات شــوراها که در مه ۲۰۲۱ 

برگزار می شود، کاندیدا می شود.
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 تامین سوخت نیروگاه های اصفهان با کاهش
 10 درصدی مصرف 

سخنگوی شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق موجب می شود که 
محدودیت تامین سوخت نیروگاه های اصفهان به شکل کامل برطرف شود.امیر رمضانی با تاکید بر ضرورت 
مصرف بهینه برق و گاز در استان اصفهان اظهار داشت: سرمای شدید هوا در زمستان امسال مصرف گاز را 
افزایش داده است، از این رو در زمینه های تامین سوخت مصرفی نیروگاه ها و تولید برق با محدودیت هایی 
مواجه شده ایم.وی با بیان اینکه انرژی مصرفی برق در اســتان اصفهان طی دو ماه گذشته بالغ بر یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار مگاوات بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ حدود ۵ درصد رشد داشته است، 
گفت: در حال حاضر مصرف برق کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۴.۵ درصد افزایش یافته 
که بخش عمده آن در بخش صنایع و بخشی نیز در حوزه خانگی و تجاری بوده است.سخنگوی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ابراز داشت: در بخش اداری و صنایع نیز اقدامات موثری انجام شده است.وی با 
اشاره به این موضوع که درحال حاضر میزان تولید برق از نیروگاه های برق آبی افزایش یافته ، گفت: میزان 
مصرف آب در این نیروگاه ها برای حفظ پایداری در شبکه برق تا ۷۴ درصد رشد داشته است و بر این اساس 

مردم باید در کنار مدیریت مصرف گازو برق ، از مصرف بهینه آب نیز غافل نشوند.

تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی؛ گام نظارتی مهم مجلس 
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس، تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی را مهم ترین گام 
نظارتی مجلس در رسیدگی به تخلفات بانک های خصوصی دانست و گفت: در کنار وظیفه نظارتی، 
کمیسیون اقتصادی موضوع طرح اصالح قانون نظام بانکی را نیز در دستورکار خود دارد.مهدی طغیانی 
درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: از آنجا 
که طی سال های اخیر عملکرد بانک های خصوصی آسیب بسیاری به نظام اقتصادی کشور وارد کرده 
و بخشی از افزایش نقدینگی به دلیل خلق پول بانکی توسط این بانک ها انجام گرفته، طرح تحقیق 
و تفحص از آنها در مجلس کلید خورد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
می توان این تحقیق و تفحص را مهم ترین گام نظارتی مجلس در رســیدگی به تخلفات بانک های 
خصوصی دانست، به محورهای تحقیق و تفحص اشاره کرد و افزود: رسیدگی به بدهی ابر بدهکاران 
بانکی یکی از اصلی ترین محورهای این طرح است، چراکه به دلیل مماشات و همراهی با ابربدهکاران 
بانکی، پرداخت بدهی آنها به بانک ها به پرونده های قضایی تبدیل می شود و از آنجا که بانک مرکزی از 

نظر قانونی استقالل و اقتدار الزم را ندارد، نمی تواند این تخلفات را پیگیری کند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در کاشان:

هزار میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن اقتصادی پرداخت شد
معاون وزیر اقتصاد گفت: طی هشــت ماهه امســال هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار فعاالن 
اقتصادی کشور قرار گرفته و پیش بینی می شود تا پایان امسال این رقم به هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان 
برسد.عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در 
حاشیه بهره برداری از ساختمان شعبه بانک توسعه صادرات ایران در کاشان در جمع خبرنگاران گفت: 
سال گذشته در مجموع ۹۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن اقتصادی پرداخت شد. معمارنژاد 
ادامه داد: این مهم بیانگر آن است که بانک ها در راستای ارائه تسهیالت به فعاالن اقتصادی به سهم 
خود عمل کردند و عالوه بر آن، از طریق بازار سرمایه نیز از ابتدای امسال  تاکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار 
میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است.معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصاد و دارایی اظهار کرد: پیش از شیوع ویروس کرونا ۷۵ درصد امور بانکی به صورت الکترونیکی 
انجام می شد، اما اکنون با توجه به زیرساخت های فراهم شده، این رقم به ۹۳ درصد افرایش یافته 
است. وی تاکید کرد: بانک ها باید شرایطی فراهم کنند تا افزون بر انجام امور نقل و انتقال وجوه، ارائه 

تسهیالت بانکی نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.

فرش های وارداتی در حال قبضه بازار فرش ماشینی اصفهان است؛

آشفتگی در بازار فرش

اصفهان به عنوان یکی از قطب های تولید  مرضیه محب رسول
فرش ماشینی در کشــور به حساب می 
آید. وجود پیشینه دیرین تولید فرش در اصفهان طی چند دهه اخیر 
موجب شد تا تولید صنعتی فرش هم در دستور کار قرار بگیرد و اتفاقا 
این صنعت در شهرستان های استان گسترش یافته و اشتغال خوبی 
را به صورت پراکنده و بــا توجه به قابلیت هــای محیطی در برخی از 
شهرستان ها مانند کاشان و آران و بیدگل به وجود آورد؛ اما دوران اوج 
این صنعت ظاهرا رو به افول اســت. فرش بافــان صنعتی اصفهان 

روزهای خوبی را سپری نمی کنند.
 عالوه بر مشــکالت در زمینه تامین مواد اولیه و گرانی اقالم مصرفی، 
فرسودگی ماشین آالت و افزایش روز افزون قیمت تمام شده فرش، 
حاال فرش های وارداتی از کشورهای همسایه به خصوص ترکیه هم 
در حال قبضه بازار و تنگ تر کردن عرصه بر تولید کنندگان داخلی است. 
تعطیلی خط تولیــد اکریلیک کارخانه پلی اکریــل اصفهان هم دلیل 
معنادار دیگری است که به رشد قیمت فرش ماشینی اصفهان دامن 
زده است. قیمت در بازار فرش ماشــینی حرف اول را می زند؛ اصوال 

خریداران این بازار از قشری هستند که عالوه بر جذابیت فرش هایی با 
طرح های جدید به دنبال قیمت های ارزان تر هم هستند، پس رقابت 
در این صنف بر سر ارزانی و نوآوری است، البته کیفیت هم در درجات 
بعدی قرار می گیرد . در روزگاری که ماشین آالت صنعت فرش بافی 
استان فرسوده و اغلب دارای بهره وری پایین است و چندان سرمایه 
گذاری هم برای ایجاد خالقیت و نوآوری در تولید کارخانه های فرش 
صورت نگرفته، رقبای ترک و چینی وارد بازار شده اند و با قیمت های 
پایین تر و البته نــوآوری و جذابیت در طرح، مشــتریان زیادی پیدا 
کرده اند.رییس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشینی، یکی از دالیل 
رشــد قیمت فرش صنعتی را نبود بهره وری می داند که باعث شــده 
قیمت تولید باال برود.جواد قوه عود، درباره کاهش چشمگیر فروش 
فرش ماشــینی در بازارهای داخلــی و خارجی می گوید: متاســفانه 
دستگاه های تولید فرشی که داریم قدیمی است و تولیدکنندگان برای 
تجهیز و به روز کردن آنها نیازمند بودجه های چند میلیاردی هســتند 
و به همین دلیل جایگزینی امری دور از ذهن اســت.وی همچنین با 
اشاره به تورمی که باعث شده وضعیت اقتصادی مردم با خرید فرش 

هم خوانی نداشته باشد و افراد کمتر به خرید روی بیاورند، ادامه می 
دهد: قیمت باالی دالر، رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ها را در پی داشته 
اســت، از طرفی به گفته بسیاری از مســئوالن مربوط به این صنعت، 
دســتگاه های تولیدی فرش اصفهان هم اکنون ۴۰ درصد عقب تر از 
دستگاه های خارج از کشور است و شاید همین عامل باعث شده که 
فرش های وارداتی از چین، ترکیه و بلژیک با قیمت های ارزان تر بازار 

را به دست گیرند.
قوه عود تاکید کرد: از ســوی دیگر وجود طرح های فانتزی و قیمت 
ارزان فرش های صنعتی وارداتی استقبال بیشتری را هم موجب شده 
است و تنها صادراتی که از استان انجام می شود به کشورهای عراق یا 
افغانستان بوده که اینها هم بازار مناسبی برای پیشرفت فرش صنعتی 
اصفهان نیســت.مالیات بــر ارزش افزوده ، وجود قوانین دســت و 
پاگیر، دالالن و واسطه های فرش و عدم نظارت بر ارز نیمایی، کاهش 
رقابت پذیری و وجود واردات بی رویه از مشــکالت دیگری است که 
وضعیت را برای تولید کنندگان دشــوارتر کرده است.رییس اتحادیه 
فروشــندگان فرش ماشــینی و موکت اصفهان تاکید کرد: ۶۰ درصد 
تولیدات فرش ماشینی و ۵۰ درصد موکت کشــور در استان اصفهان 
تولید می شود؛ از حدود سه، چهار سال قبل )پیش از کرونا( وضعیت 
صادرات فرش ماشینی ایرانی در شرایط مناسبی قرار گرفت به نوعی 
که فرش ماشینی ایران به کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شــد، چرا که کیفیت آن از 
نظر رنگ، طرح، تولید و قیمت بهتر شد و  این در حالی است که پیش 
از آن شرایط به گونه ای بود که فرش ماشــینی از کشورهایی همچون 

ترکیه، بلژیک و چین وارد می شد.
صنعتگران فرش ماشینی اصفهان در این زمینه معتقدند؛ تا زمانی که 
این مشکالت از سر راه تولید کننده برداشته نشود نمی توانیم به آینده 
فرش ماشینی که روزگاری جالل و جبروتی برای خود داشته امیدوار 
باشــیم و بیم آن می رود که این صنعت به اغما برود.باال بردن سهم 
بخش صادرات باعث می شود که اقتصاد اصفهان با درآمدهای پایدار 
روبه رو شود و به عنوان قطب صنعتی کشــور به موقعیت های خوبی 
دست پیدا کنیم.کارشناسان اقتصادی این وضعیت را نیازمند نظارت 
های دقیق و موثری می دانند که گره گشای گره کور رکود این روزهای 
فرش ماشینی باشــد. با توجه به اینکه قول های بسیاری برای مورد 
توجه قرار گرفتن این صنعت از سوی مسئوالن داده شده، بنابراین باید 
تا زمانی که این صنعت جان دارد احیا شــود تا با از دست رفتن اش، 

روزهای بحرانی تر را به خود نبیند.

چهره  روز

نرخ بهره بانکی در انگلیس منفی می شود؟
بانک مرکزی انگلیس از بانک ها خواسته است آماده مواجهه با نرخ بهره منفی شوند.قائم مقام بانک 
مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور در جایگاه متفاوتی از منطقه یورو قرار دارد از احتمال کاهش 
مجدد نرخ بهره و رســاندن آن به سطح 
منفی خبــر داد. پیش از ایــن نیز بانک 
مرکزی انگلیس از الزم بودن شش ماه 
زمان برای آمادگی شبکه بانکی این کشور 
و رســیدن نرخ بهره به سطح منفی خبر 
داده بود.با توجه به اســتقراض سنگین 
دولت انگلیس در شرایط کرونا، این نرخ 
بهره می تواند کمک زیــادی به توانایی 
دولت در بازپرداخت بدهی هایش کند. 
نرخ تورم هنوز فاصله زیادی با سطح دو 
درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی دارد و این می تواند کمکی به کاهش بیشتر نرخ بهره 
باشد. سام وودز، مدیر بخش قوانین بانکی انگلیس با حمایت از رساندن نرخ بهره به سطح منفی 

گفته است باید زمان الزم برای تطابق بانک ها با شرایط در نظر گرفته شود. 

دردسر کمبود قطعات چینی برای خودروساز آمریکایی 
فورد و جنرال موتورز از اخالل در خطــوط تولید خود به دلیل کمبود قطعه خبــر داده اند.کمبود قطعات 
الکترونیکی ساخت چین که در ساخت محصوالت جنرال موتورز به کار می رود احتماال باعث خواهد شد 
تا این خودروســاز مجبور به تعطیلی دو خط تولید خود در ایالت های کانزاس و نیو مکزیکو شود. طبق 
اعالم جنرال موتورز کمبود قطعه ای وارداتی از چین باعث ایجاد وقفه در خط تولید این شرکت شده است.  
شرکت خودروسازی جنرال موتورز اعالم کرد که به خاطر نبود قطعات الکترونیکی شاهد اخالل در تولید 
خودرو هستیم. میزان تولیدات این شرکت در کارخانه کره جنوبی نیز احتماال به نصف مقدار فعلی کاهش 
پیدا خواهد کرد.  عالوه بر جنرال موتورز، دیگر خودروساز مطرح آمریکایی یعنی فورد نیز اعالم کرده بود 
کمبود قطعه باعث ایجاد اخالل در خطوط تولید این شرکت در نقاط مختلف آمریکا شده است. آمریکا 
تهدید کرده است شرکت سینیک که یکی از بزرگ ترین قطعه سازان چینی است را تحریم خواهد کرد که در 
صورت عملی شدن این تهدید انتظار می رود بحران قطعه سازی در صنعت خودرویی آمریکا تشدید شود.

چین به دنبال ارتقای جایگاه یوان
بانک مرکزی چین و سوئیفت توافق نامه ای را برای افزایش همکاری ها امضا کردند.سوئیفت و بانک 
مرکزی چین موافقت نامه ای را به امضا رســاندند که در آن قرار است دو طرف با یکدیگر در راستای 
افزایش استفاده از ســطح یوان در جهان همکاری کرده و زمینه را برای ورود یوان دیجیتال به نظام 
مالی مهیا کنند. طبق اعالم مرکز ملی اطالع رسانی نهادهای مالی چین، شرکت فاینانس گیت وی 
اینفورمیشن سرویس با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد یورو قرار است برای تحقق این هدف فعالیت کند. 
این شرکت حدود دو هفته پیش در پکن به ثبت رسمی رسیده است. برخالف بسیاری از شرکت های 
مشترک که در آن طرف چینی سهامدار اصلی اســت، در این شرکت سوئیفت ۵۵ درصد سهام را در 
اختیار خواهد داشت و بانک مرکزی چین نیز از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه خود مالکیت 
۳۴ درصد این سهام را بر عهده خواهد گرفت. سوئیفت در بیانیه ای با تایید این شراکت اعالم کرده 
است: همکاری با چین در زمینه نقل و انتقاالت مالی وارد سی امین سال خود شده و سوئیفت با طرف 
چینی برای انجام اصالحات مالی الزم و قانون گذاری برای رسیدن به یک سطح مطلوب از هماهنگی 
همکاری خواهد کرد. به گفته سوئیفت، این همکاری باعث خواهد شد تا کیفیت خدمت رسانی به 

مشتریان چینی و کارایی نظام مالی این کشور بهبود پیدا کند. 

با مسئولان

اخبار

مدیرکل گمرکات استان:

 رویه صادرات از اصفهان
 به یک روز رسید

مدیرکل گمــرکات اســتان اصفهــان گفت: 
راه اندازی سامانه جامع گمرک رویه صادرات 
از اصفهان را از هفت به یــک روز کاهش داده 
است.  پزوه با بیان اینکه به سمت الکترونیکی 
شدن خدمات گمرک استان اصفهان هستیم، 
اظهار داشــت: بــرای موفقیــت در این طرح 
باید صنایع و واحدهــای تولیدی نیز با گمرک 
همراهی الزم را داشته باشند.وی با بیان اینکه 
گمرک همواره نقش تســهیل گری در زمینه 
تجارت فرامرزی داشته اســت، تصریح کرد: 
اســتان اصفهان ظرفیت باالیی برای صادرات 
و واردات کاال دارد و از ســوی دیگر باید توجه 
داشت که این استان دارای ۹ هزار واحد صنعتی 
و چهار راه ترانزیتی کشــور اســت و در زمینه 
ارتباطی از همه راه هــای ارتباطی مانند حمل 
و نقل هوایی، ریلی و زمینی بهره مند اســت.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان، کارگوترمینال 
فرودگاه اصفهان را ظرفیت باالیی برای گمرکات 
استان اصفهان دانست و اضافه کرد: در گمرک 
کاشــان نیز به زودی در بخــش واردات ورود 
خواهیم کرد.وی با بیان اینکه با استقرار سامانه 
جامع گمرک و پنجــره واحد تجارت فرامرزی 
زمان ترخیص کاال در رویه صــادرات از هفت 
به یــک روز کاهش یافته اســت، اضافه کرد: 
کاهش اســناد ضمیمه برای اظهارنامه های 
صادراتی از هفت سند به سه سند، حذف پروانه 
کاغذی و مراحل زائد اداری و کنترل فعالیت ها 
به صورت الکترونیکی از جمله نتایج حاصل از 
استقرار این سامانه است.کوهستانی پزوه در 
خصوص بسته حمایتی گفت: این بسته ها از 
ابتدای سال اجرایی شده است که به دنبال آن 
ضمانت  های گمرکی و ترخیص درصدی کاالها 

را در دستور کار قرار داده ایم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه به دنبــال تولید مرغ 
سنگین در اصفهان، احتمال دارد قیمت تمام شده 
مرغ برای مرغدار، بیشتر شود، گفت: به استانداری 
ها اجازه داده شده که می توانند تا ۱۰ درصد فراتر از 
قیمت مصوب، نرخ این محصول را افزایش دهند.

حســین ایراندوســت در خصوص صحبت هایی 
مبنی بر افزایــش ۱۰ درصدی قیمت مــرغ، اظهار 
کرد: به طور معمول در آســتانه شب عید از یک سو 
تقاضای مصرف کننده برای خرید و ذخیره ســازی 

مرغ افزایش می یابد و از ســوی دیگر متاســفانه 
اصفهانی ها تمایل به خرید مرغ با وزن باال دارند که 
این موضوع، کار را برای تولیدکننده و ســتاد تنظیم 
بازار ســخت تر می کند.وی درباره اینکه مرغداران 
از تولید مرغ سایز گالیه دارند، توضیح می دهد: در 
حال حاضر به ازای هر جوجــه، ۴ کیلو نهاده دولتی 
تحویل مرغدار می شــود تا مرغ ســایز را بین یک 
کیلــو و ۲۰۰ تا یک کیلــو و ۸۰۰ گرم وارد بــازار کند، 
اما متاســفانه مصرف کننده در بــازار، مرغ باالی ۲ 
کیلوگرم را مطالبه می کند.معــاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: 
در این شرایط مرغدار برای تولید مرغ سنگین ناچار 
است بقیه نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند 
که این موجب تولید مرغ با قیمت باالتر می شود و 

نمی توان به مرغدار گفت کــه تولید خود را با قیمت 
۱۴ هزار و ۴۰۰ تومــان تحویل کشــتارگاه ها دهد.
ایراندوست یادآور شــد: در حالی که مردم اصفهان 
تمایل به خرید مرغ با وزنی باالتر از ۲ کیلوگرم دارند، 
اما مرغ تولیدی سایر استان های این گونه نیست؛ 
به عنــوان مثال مرغ ســبز تولیدی شــمال، وزنی 
کمتر از ۲ کیلوگرم دارد.وی دربــاره گالیه مرغداران 
مبنی بر اینکه مرغ سایز تولیدی آنها نه تنها خریدار 
ندارد، بلکه خرید تضمینی هم نمی شود، اظهار کرد: 
متاســفانه مرغداران تصور می کنند، بازار شب عید 
برای فروش مرغ مناسب اســت، بنابراین میزان 
جوجه ریزی خود را بیشتر می کنند که در این شرایط 
قیمت جوجه یک روزه و از سوی دیگر هزینه های 

تولید آنها باال می رود.

 از جوجه ریزی باالی مرغداران تا بی رغبتی مردم 
برای خرید مرغ 

رتبه پنجم اصفهان در دسترسی و توسعه استفاده از فناوری اطالعات
استان اصفهان رتبه پنجم شاخص دسترسی و توسعه استفاده از فناوری اطالعات را دارد.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه امضای تفاهم نامه فعالیت مجتمع 
توسعه و تحول اقتصاد دیجیتال در اصفهان گفت: این استان در زمینه شاخص توسعه فناوری اطالعات پس از استان های تهران، سمنان، یزد و البرز در جایگاه پنجم کشور قرار 
دارد. امیرناظمی افزود: در واقع در سه زیر بخش اصلی این شاخص، استان اصفهان در زیرساخت های فنی رتبه سوم و در مهارت نیروی انسانی و میزان استفاده رتبه پنجم 
کشوری را دارد.وی گفت: اصفهان از معدود استان هایی است که زیرساخت فنی و دسترسی به فناوری اطالعات در آن بیشتر از میزان استفاده و سرویس دهی به شهروندان 
است. امیر ناظمی افزود: در بیشتر استان ها، با وجود ضعف زیرساخت های فنی، از توانمندی ها در زمینه فناوری اطالعات استفاده می شود.رییس سازمان فناوری اطالعات، 
کسب و کار های فعال و میزان استفاده شهروندان از خدمات دیجیتالی )فروشگاه ها اینترنتی و حمل و نقل( را از علل احتمالی پایین بودن شاخص دسترسی و توسعه استفاده 
از فناوری اطالعات در استان اصفهان بیان کرد. در آیینی تفاهم نامه فعالیت مجتمع توسعه و تحول اقتصاد دیجیتال در حاشیه شهر فوالدشهر در ۹ ماده و سه تبصره به امضای 
امیرناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس سازمان فناوری اطالعات و سیدحسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
اصفهان به نمایندگی استانداربه مدت پنج سال رسید. این مرکز با هدف محلی برای استفاده بهتر صنایع از فناوری اطالعات و ارتباطات برای تولید فعالیت خود را آغاز می کند.

برداشت قهوه 
تالش دولت و تولیدکنندگان در 
مکزیک بــرای افزایش مصرف 
قهوه مکزیکی با ارزش باال که به 
محبوبیت روزافزونی در کافه های 
شهری دست یافته تا کنون تاثیر 
چندانی بــر بازار ایــن محصول 

نداشته است.

وز عکس ر
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

 اکران 16 فیلم سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در شهرکرد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری به همراه شــهرام فرجی، معاون هنری 
سینمایی  ضمن حضور در سینماهای بهمن و غدیر شهرکرد حین اکران  فیلم سی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر در استان گفت: همچنان سایه کرونا بر سینما همانند مشاغل دیگر کامال مشهود است ولی 
با این وجود با رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا فیلم های این دوره از جشنواره دراستان 
برای عالقه مندان این آثار در حال اکران اســت  و پیش بینی می شود استقبال از این جشنواره در 
روزهای آینده بهتر از روزهای اول باشد. ابراهیم شریفی افزود:  امسال سینماها با 30 درصد ظرفیت 
اقدام به اکران فیلم های سینمایی سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر می کنند.وی افزود: فروش 
بلیت همچنان اینترنتی است و عالقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه های گیشه هفت،ایران 
تیکت وسینماتیکت بلیت فیلم های مورد نظر خود را به ازای هر فیلم 20هزار تومان تهیه و خریداری 
کنند.وی در پایان گفت :  امسال فیلم های »ابلق« نرگس آبیار،»بی همه چیز« محسن قرایی،»تک 
تیر انداز« علی غفاری، »تی تی« آیدا پناهنده، »خط فرضی« فرنوش صمدی، »رمانتیســم عماد 
و طوبی« کاوه صباغ زاده،»روزی روزگاری آبادن« حمیدرضا آذرنگ،»روشــن« روح ا... حجازی، 
»زاالوا« ارسالن امیری،»ســتاره بازی« هاتف علیمردانی،»شیشلیک« محمد حسین مهدویان، 
»گیجگاه« عادل تبریزی، »مامان« آرش انیسی،»مصلحت« حسین دارابی، »منصور« سیاوش 

سرمدی، »یدو«مهدی جعفری در شهرکرد اکران می شود.

به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی؛

مسابقه کتاب خوانی وصیت نامه امام )ره( در کانون های 
مساجد بام ایران برگزار می شود

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کانون 
های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری مسابقه کتاب خوانی پیامکی وصیت نامه امام 
خمینی )ره( را به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی برگزار می کنند.محمدرضا مظاهری ادامه داد: 
این مسابقه به منظور شناساندن ابعاد محتوایی وصیت نامه امام خمینی )ره( به نوجوانان و جوانان، 
اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود.وی ابراز کرد: عالقه مندان به شرکت در 
مســابقه کتاب خوانی پیامکی وصیت نامه امام خمینی )ره( باید به 10 سوال چهارگزینه ای که در 
پوستر مسابقه نوشته شده است، پاســخ بدهند .مظاهری گفت: شرکت کنندگان باید پاسخ های 
صحیح را به همراه نام و نام خانوادگی خود به صورت یک عدد 10 رقمی از چپ به راست به سامانه 
پیامکی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری به شماره 
10008940381 ارسال کنند.مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و 
بختیاری بابیان اینکه آخرین مهلت ارسال جواب سواالت این مسابقه تا 22 بهمن ماه جاری تعیین 

شده است گفت: به برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

مدیر آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال :

عملیات مرمت 45 رشته قنات در چهارمحال و بختیاری آغاز شد
مدیر آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات 
احیا و مرمت 4۵ رشته قنات از مهر امسال در اســتان خبر داد.غالمرضا ذاکری با بیان اینکه برای 
انجام عملیات احیا و مرمت این تعداد قنات، 19 میلیارد و 400میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات 
ملی و استانی اختصاص یافته است، افزود: کشاورزان نیز به صورت خودیاری بخشی از هزینه های 
مربوط به مرمت قنوات را پرداخت می کنند.وی، ریزش برداری کوره، الیروبی، کول گذاری هرنج یا 
مظهر قنات، باز کردن دهانه میله چاه ها و سنگ کاری و خاک برداری را از جمله اقداماتی بیان کرد 

که برای احیا و مرمت قنوات انجام می شود.

بام ایرانبا مسئولان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری:

کم مصرف کنید، رایگان مصرف کنید 

رییس هیئت مدیــره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
چهارمحال و بختیاری از اجرایی شــدن دستوالعمل »آب امید« خبر 
داد. احمد رضا محمدی در تشریح طرح آب امید خطاب به مشترکین 
آب و فاضالب در سراسر استان گفت: با کم کردن مصرف آب از مزایای 
مصرف رایگان آب بها بهرمند شوید. محمدی افزود: در طرح آب امید 
از مشترکینی که ماهیانه یک سوم الگوی مصرف ، آب مصرف کنند » 
آب بها « دریافت نمی شــود. وی افزود: مشترکین خانگی می توانند 
ماهیانه تا 6000 ) شش هزار ( لیتر آب به صورت رایگان مصرف کنند. 
در این طرح مشترکین به سه بخش کم مصرف ) آب امید ( –  خوش 
مصرف و پر مصرف تقســیم بندی شــده اند. کم مصرف ها کســانی 
هســتند که از پرداخت قبوض آب معاف می شوند. خوش مصرف ها 
مشترکینی هستند که الگوی مصرف آب را رعایت می کنند  و گروه پر 
مصرف مشترکینی را شامل می شــود که بیش از الگوی مصرف آب 

مصرف می کنند. 
   مدیر عامل شــرکت آبفا، الگوی مصرف آب در اســتان چهارمحال و 
بختیاری را  16 متــر مکعب در ماه برای هر خانــوار اعالم کرد و گفت: 
مشــترکین می توانند با کاهش مصرف آب تا یک ســوم از پرداخت 
آب بها خود را معاف کنند  و با مصرف بهینه در حد الگوی مصرف ، آب 

بهای عادی خــود را پرداخت کنند ودر صورتی که مشــترکین مصرف 
آب بیش از الگوی مصرف داشته باشــند عالوه بر محاسبه آب بها به 
صورت تصاعدی جرائمی هم برای مشترکین پر مصرف در نظر گرفته 
شده است. محمدی  در ادامه گفت: این معافیت نه تنها شامل آب بها 
بلکه فاضالب بها ، آبونمان آب ، آبونمان فاضــالب و کلیه تبصره های 

قانونی خواهد بود.
رییس هیئت مدیره شــرکت آب و فاضالب افــزود: مصوبه آب امید 
از اول دی ماه در اســتان چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است و 
در این مدت نزدیک به  1۵ درصد از مســترکین شهری و روستایی از 
این معافیت برخوردار شــده اندکه امیدواریم خانواده های بیشتری 
با مدیریت مصــرف آب و صرفه جویی در مصرف آب شــرب بتوانند 
از مزایای این طــرح بهره ببرند و در این شــرایط اقتصادی به ســبد 
اقتصادی خانواده هــای خود کمک کنند. این دســتورالعمل با تاکید 
وزیر محترم نیرو دکتر اردکانیان بر چهار رکن شناسایی ، اطالع رسانی 
، اقدامات اجرایی و پایش به شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 
از آنجا به شرکت های آب و فاضالب سراســر ایران ابالغ شده است.     
گفتنی است شرکت آب و فاضالب اســتان چهارمحال و بختیاری به 

3۵0000 مشترک خدمات آبرسانی ارائه می دهد.

سخنگوی وزارت بهداشت در سفر به شهرکرد 
خبر داد:

 67 طرح خوابگاه دانشجویی 
 دانشگاه های علوم پزشکی 

در دست اجراست
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی گفت: هم اکنون 6۷طرح نیمه تمام 
خوابگاهی در دست اجراســت که 10 طرح آن تاکنون 
بهره برداری شده است.سیما سادات الری در سفر به 
شهرکرد افزود: براســاس برنامه ریزی انجام شده با 
دریافت تسهیالت و کمک دانشگاه ها این طرح های 
نیمه تمام که در قالب ورزشــی، خوابگاهی و ســلف 
ســرویس اســت تا پایان دولت بــا حمایت رییس 
جمهوری و وزیر بهداشــت و درمان بــه اتمام خواهد 
رسید.به گفته وی، از این تعداد 34طرح برای دریافت 
تسهیالت به بانک معرفی شده که از تسهیالت تبصره 
9 بودجه بهره مند شوند.ســخنگوی وزارت بهداشت 
از تامین ردیف بودجه ملی برای 13طرح خوابگاهی 
در ســال آینده اشــاره کرد و گفت: تاکنون  ردیفی در 
بودجه برای احداث خوابگاه وجود نداشت و اولویت 
تامین ردیف بودجه برای مناطق محروم است. وی، 
از افزایش 20 درصدی خوابگاه هــای متاهلی در این 
دانشــگاه خبر داد و افزود: منابع ودیعه مســکن در 
صندوق رفاه افزایش داده شــده اســت، تا بتوان با 
اعطای تسهیالت ودیعه مســکن مشکل متاهالن را 
رفع کنیم.معــاون صندوق رفاه دانشــجویان وزارت 
بهداشت نیز با اشاره به اینکه یک هزار میلیارد تومان 
منابع تسهیالتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام نیاز 
اســت، گفت: به منظور تکمیل این طرح ها، بخشــی 
از ســود و کارمزد تســهیالت از صندوق رفــاه تامین 
خواهد شــد.بهزاد تدین با تاکید بر اینکه بخشــی از 
خوابگاه های دانشــجویی نیاز به تعمیر و بازســازی 
دارد، افزود: در حال حاضر که بار خوابگاهی کمتر است 
فرصت تعمیر و بازسازی باالست.وی افزود:هم اکنون 
اجرای طرح های خوابگاهی این دانشــگاه 1۵تا 9۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
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تحديد حدود عمومي 
11/72 پيرو آگهي هاي نوبتي قبلي و بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و 

امالك تحديد حدود رقبات ذيل بشرح : 
-امالك و مستغالت واقع در بخش يک ثبت اصفهان

3527/1  -بهنام نصر اصفهانی فرزند ناصر نسبت به چهار حبه و بيست و 
پنج صدم حبه مشاع و سيد مرتضی عرب شاهی فرزند سيد حسين نسبت 
به چهار حبه و بيست و پنج صدم حبه مشاع از نه حبه و نيم مشاع از 72 حبه 
شش دانگ خانه مخروبه و مغازه متصله بمساحت  146/71 متر مربع پالك 
3527/1  حاصل تجميع پالکهای 3526 و3527 بخش يک ثبت اصفهان.

روز تحديد حدود:1399/12/20
- امالك و مستغالت  واقع در بخش دو ثبت اصفهان

5732 – ستاد اجرائی فرمان امام )ره( شــش دانگ قطعه زمين محصور 
پالك 5732 اصلی بخش دو ثبت اصفهان به مساحت 80/63 متر مربع

روزتحديد حدود:1399/12/20
- امالك و مستقالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان 

8041/4 –موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت ســيد ابوالحســن مهدوی 
ششدانگ يکباب مغازه پالك شماره 8041/4 واقع در سرای گلشن بخش 

سه ثبت اصفهان به مساحت 5/33 متر مربع 

8041/5 – موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت سيد ابوالحسن مهدوی شش 
دانگ يکباب انبار پالك شماره 8041/5 واقع در سرای گلشن بخش سه 

ثبت اصفهان به مساحت 16/25 متر مربع 
8041/6  – موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت سيد ابوالحسن مهدوی شش 
دانگ يکباب انبار پالك شماره 8041/6 واقع در سرای گلشن بخش سه 

ثبت اصفهان به مساحت 14/69 متر مربع
8041/7 –موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت سيد ابوالحسن مهدوی شش 
دانگ يکباب مغازه پالك شماره 8041/7 واقع در سرای گلشن بخش سه 

ثبت اصفهان به مساحت 5/48 متر مربع
8041/8 - موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت سيد ابوالحسن مهدوی شش 
دانگ يکباب مغازه پالك شماره 8041/8 واقع در سرای گلشن بخش سه 

ثبت اصفهان به مساحت 5/53 متر مربع
8041/9 - موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت سيد ابوالحسن مهدوی شش 
دانگ يکباب انبار پالك شماره 8041/9 واقع در سرای گلشن بخش سه 

ثبت اصفهان به مساحت 3/9 متر مربع
8041/10 - موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت ســيد ابوالحسن مهدوی 
شش دانگ يکباب انبار پالك شماره 8041/10 واقع در سرای گلشن بخش 

سه ثبت اصفهان به مساحت 25/04 متر مربع

8041/11 – موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت ســيد ابوالحسن مهدوی 
شش دانگ يکباب انبار پالك شماره 8041/11 واقع در سرای گلشن بخش 

سه ثبت اصفهان به مساحت 14/84 متر مربع 
8041/12 – موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت ســيد ابوالحسن مهدوی 
شش دانگ يکباب مغازه پالك شــماره 8041/12 واقع در سرای گلشن 

بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 7/22 متر مربع
8041/13 - موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت ســيد ابوالحسن مهدوی 
شش دانگ يکباب مغازه پالك شــماره 8041/13 واقع در سرای گلشن 

بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 4/47 متر مربع 
8041/14 - موقوفه ميرزا محمد ربيع به توليت ســيد ابوالحسن مهدوی 
شش دانگ يکباب مغازه پالك شــماره 8041/14 واقع در سرای گلشن 

بخش سه ثبت اصفهان به مساحت 4/47  متر مربع
روز تحديدحدود:1399/12/18

به ترتيب از ساعت 9 صبح شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين اعالم   مي شــود که در روز 
مقرر در محل ملک حضور بهم رسانند . چنانچه هر يک از صاحبان امالك 
و يا نماينده قانونــي آن در موقع تعيين حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 
15 – قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از سوي مجاورين تحديد 

خواهد شد اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديد حدود تا ســي روز در ثبت محل پذيرفته خواهد شد لذا طبق تبصره 
دو ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده هاي معترض نسبت به تقاضاي 
ثبت و تحديد حــدود) موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت( مي بايد توســط 
معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم 

دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي صورت پذيرد .
تاريخ انتشار:دوشنبه 1399/11/20

م الف: 1088388 ابوالفضل ريحانی رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك  
مرکزی اصفهان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود درخشان کاالی آریا 
درتاریخ 1399/11/14 به شماره ثبت 66898 

به شناسه ملی 14009779201 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش،صادرات و واردات قطعات 
خودرو و موتور ســیکلت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله خلجا ، خیابان شمس 
آبادی ، بن بســت ))مهدی چگونیان(( ، پالک -194 ، طبقه همکف کدپستی 
8135777411 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مسعود چیگونیان به شماره ملی 
1270015133 دارنده 990000 ریال ســهم الشرکه خانم فاطمه چگونیان به 
شماره ملی 1271056445 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای مسعود چیگونیان به شــماره ملی 1270015133 و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه 
چگونیان به شماره ملی 1271056445 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ،سفته،بروات،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی واداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی 
های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1090023(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی رشد آوران آرین مهر
 به شماره ثبت 1535 و شناسه ملی 14007203220 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1399/10/13 به استناد نامه شــماره 7890 مورخ 1399/11/06 اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان گلپایگانتصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - صورت های مالی سال 1398 به تصویب رسید. - عباس خامسی 
به کدملی 1219589888، محمود خامسی به کدملی 1219396801، 
حمید خامسی به کدملی 0060235454 به سمت اعضای اصلی هیئت 
مدیره، فرید خامســی به کدملی 0022426639 و راضیه اعجازی به 
کدملی 1219641464 به ســمت اعضای علی البــدل هیئت مدیره 
برای مدت 3 ســال انتخــاب گردیدند. - مرضیه خامســی به کدملی 
1218796006 به ســمت بازرس اصلی و مجتبی اعجازی به کدملی 
0057416141 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )1090027(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی رشد آوران آرین مهر 
به شماره ثبت 1535 و شناسه ملی 14007203220 
به استناد نامه شماره 7890 مورخ 1399/11/06 اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شهرستان گلپایگان و صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1399/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خرید 
و فروش تخم مرغ به موضوع فعالیت شــرکت ماده 3 اساسنامه 
اضافه گردید. - محل شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان 
گلپایگان ، بخش مرکزی ، شــهر گلپایگان، محله پارک شهر ، 
کوچه ))وکیلی(( ، خیابان امام حسن مجتبی ، پالک 281 ، طبقه 
همکف کدپســتی 8771947931 تغییر یافت و ماده 6 اساسنامه 
اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )1090025(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی رشد آوران آرین مهر
 به شماره ثبت 1535 و شناسه ملی 14007203220 

به اســتناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ 1399/10/13 به استناد نامه 
شــماره 7890 مــورخ 1399/11/06 اداره تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
شهرستان گلپایگان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمود خامسی به کدملی 
1219396801 به ســمت رئیس هیات مدیره، حمید خامســی به کدملی 
0060235454 به سمت منشی هیات مدیره و مدیرعامل و عباس خامسی 
به کدملی 1219589888 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت 
سه سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک، 
ســفته، برات، و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره با امضای حمید 
خامسی )مدیر عامل( و محمود خامسی و با مهر شرکت و در غیاب محمود 
خامسی، عباس خامســی حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضای 
حمید خامسی )مدیرعامل ( و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گلپایگان )1090026(

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

طرح یارانه دستمزد برای 763 نفر در استان اشتغال زایی کرد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری سهمیه استان در طرح »یارانه دستمزد« را 99۷ نفر اعالم کرد و گفت: تاکنون ۷63 نفر در این طرح جذب شده اند و برای 
آنها ایجاد اشتغال شده است.حفیظ ا... فاضلی افزود:بر این اساس تاکنون ۷6 درصد از طرح یارانه دستمزد در استان محقق شده که با توجه به اینکه این طرح در حدود 2 سال است 
که در استان اجرایی شده ، هنوز استقبال خوبی از آن نشده است.وی ادامه داد: به موجب این طرح، به کارآفرینان و کارفرمایانی که از فارغ التحصیالن دانشگاهی در واحدهای خود 
استفاده کنند، 30 درصد یارانه دستمزد تعلق می گیرد تا هزینه های اشتغال آنها کاهش یابد.فاضلی تصریح کرد: سقف بهره مندی هر کارگاه برای استفاده از نیروی کار شغل اولی 
حداکثر ۵0 درصد نیروی کار موجود است و طول دوره پرداخت یارانه دستمزد به ازای هر نیروی کار شغل اولی با تایید دستگاه هماهنگ کننده تا سقف 12 ماه است و میزان یارانه 
دستمزد معادل 30 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه فرصت برای بهره مندی از طرح 
یارانه دستمزد همچنان وجود دارد، اظهار داشت: به کارفرمایان و همچنین فارغ التحصیالن دانشگاهی توصیه می شود تا این فرصت را از دست ندهند و از مزایای آن بهره مند شوند.

فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان خبر داد:

ساخت 30 واحد مسکن مددجویی عشایری در چهارمحال و بختیاری
فرمانده سپاه ناحیه عشایری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سپاه ناحیه عشایری در راستای اجرای کنگره ملی 10 هزار شهید جامعه عشایری کشور با شعار محوری 
»ده هزار شهید، ده هزار خدمت« به ازای خون پاک یک شهید یک خدمت انجام می دهد. سپاه ناحیه استان چهارمحال و بختیاری هم در اجرای این برنامه با سه رویکرد 
فرهنگی، محرومیت زدایی، خدمات رسانی بهداشتی درمانی و وحدت اقوام اقدامات بسیار ارزنده ای را انجام داده است.علی اصغر ایزدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در زمینه فرهنگی،  ادامه داد: در بخش فرهنگی به دنبال ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به برگزاری برنامه »آبروی محله« پرداخته شد.ایزدی خاطرنشان کرد: برگزاری 
نشست های بصیرتی با موضوع تبیین گفتمان والیت به عنوان گفتمان برتر در دستور کار بود که بیش از صد نشست روشنگری و بصیرت افزایی در مناطق عشایری از ابتدای 
سال تاکنون اجرا شده است.وی با اشاره به برگزاری جشنواره ها و بازی های بومی محلی، تصریح کرد: سال گذشته با حضور گسترده عشایر در منطقه چغاخور در شهرستان 

بروجن این جشنواره انجام شد، اما امسال با توجه به کرونا این جشنواره در فضای مجازی صورت گرفت که مرحله دوم این جشنواره هم در دهه فجر صورت می گیرد.
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علل رشد طالق در استان اصفهان
معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان، درباره عوامل اصلی طالق  در این استان بیان 
کرد: با آمایشی که در سامانه نوبت دهی طالق »تسنیم« صورت گرفته، از متقاضیان طالق درخواست 
شده تا علت درخواســت خود را به طور دقیق و موردی اظهار کنند که با بررسی این موارد و اظهارات، 
مجموعه عوامل اصلی طالق در استان اصفهان به دست آمده که عبارت است از بی احترامی، بی وجهی، 
مسئولیت گریزی و خشونت و پرخاشــگری های کالمی که معموال این عوامل در خانواده های درگیر 
اعتیاد و نیز مشکالت شخصیتی و روانی رواج داشته اســت.در این میان نقش اوضاع اقتصادی و 
معیشــتی را نیز نباید نادیده گرفت. فقر و بیکاری به تنهایی زمینه ساز بسیاری از مشکالت اجتماعی 
اســت و اگرچه در خانواده های مرفه نیز طالق رخ می دهد؛ اما در ســایه فقر بــا افزایش اختالفات 
خانوادگی زمینه برای جدایی زوجین مهیاتر اســت. همچنین حسین محمدصالحی، نماینده مردم 
فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین میاندشت و عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با اشاره به 
نقش اوضاع اقتصادی در آمار طالق در اصفهان اظهار داشت: شاید 10 الی 15 درصد از طالق های استان 
اصفهان، به علت ناسازگاری های جدی رخ بدهد و متاسفانه اعتیاد، بیکاری و فقر، جزو عوامل اصلی 
طالق در استان ماست و نزدیک به 85 درصد از طالق ها به علت مسائل اقتصادی، نابسامانی اوضاع 

معیشتی، فقر و مسائلی نظیر اعتیاد روی می دهد.

محققان اصفهانی موفق به ساخت داروی ضد سرطان شدند
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه کاشان موفق شدند با استفاده از فناوری دی اکسید کربن فوق بحرانی و امواج 
فراصوت داروی ضد سرطان را با موفقیت تولید کنند.غالمحسین صدیفیان، عضو هیئت علمی دانشکده 
مهندسی دانشگاه کاشان از محققان این طرح در توضیح آن، گفت: امروزه یکی از مشکالت داروهای سنتزی 
آن است که دارای حاللیت کمی در بدن هستند و باید به نحوی حاللیت این گونه داروها را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: یکی از روش های جدید، به کارگیری فناوری های سبز با کمک سیال فوق بحرانی و همزمان 
امواج فراصوت است.صدیفیان خاطر نشان کرد: سانیتینیب ماالت به عنوان یک داروی ضدسرطان، عملکرد 
خوبی را در درمان سرطان کلیه از خود نشان داده است. این دارو به طور گسترده ای برای بیماران مبتال به 
بیماری متاستاتیک استفاده می شود. همچنین، این داروی جدید با ساختاری کوچک می تواند در درمان 
سرطان پیشرفته کبد و سیستم گوارش موثر واقع شود. داروی مذکور با استفاده از فناوری ابداعی سیال 
فوق بحرانی با استفاده از دستگاهی که توسط این محققان ساخته شده است، در ابعاد نانو تولید شده و در 
حامل های پلیمری آبدوست کپسوله شده است که این دو خصوصیت، حاللیت دارو را تا حد قابل قبولی در 

آب افزایش داده و باعث افزایش اثربخشی دارو با مصرف دوز کمتر دارو می شود.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در نطنز مشاهده نشده است
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرســتان نطنز گفت: هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
شهرستان نطنز مشاهده نشده است.ســیامک رضوان اظهار کرد: تا این لحظه هیچ موردی از ابتالی 
پرندگان به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرســتان نطنز مشاهده نشده است.وی افزود: پایش 
روزانه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مکان های نگهداری مرغ های تخم گذار و گوشتی و در استخرها 
و زیستگاه های پرندگان انجام می شود که تا این لحظه موردی از ابتال به این بیماری مشاهده نشده 
است.سرپرست شبکه دامپزشــکی نطنز گفت: اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری از سرایت این 
بیماری توسط شبکه دامپزشکی، با همکاری مسئوالن دستگاه های اجرایی ذی ربط در دست انجام 
است که برگزاری کالس های آموزش، همکاری با مدیریت بحران با حضور فرماندار، آموزش گروه های 
هدف و اطالع رسانی های الزم در زمینه بیماری از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.

وی، پیرامون دیگر اقدامات انجام شده این نهاد در حوزه طیور، تصریح کرد: در راستای انجام وظایف 
ذاتی سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی بخش بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، اقدام 

به اجرای طرح واکسیناسیون طیور بومی در سطح شهرستان نطنز کردیم.

با مسئولان 5جامعه

این روزها چاقی مهمان خوانده و ناخوانده بسیاری از مردم اصفهان شده است؛

اثرات کرونا با برچسب چاقی!

وضعیت جســمانی و سالمت عمومی ما  پریسا سعادت
اصفهانی ها حتی تا پیش از شیوع کرونا 
هم چندان خوب نبود. در شرایط کنونی همه گیری کرونا و شرایط ویژه 
حاکم بر رفتارهای اجتماعی و فعالیت های بیرون از منزل هم مزید بر 
علت شده تا نگرانی ها در مورد سالمت جسمی شهروندان زیادتر شود. 
بر اساس آمار، شیوع اضافه وزن و چاقی در ایران 59.3 درصد است؛ 
این آمار در اصفهان باالتر از میانگین کشــوری و عددی معادل  61.3 
درصد و شیوع کم تحرکی 89 درصد اســت. در کنار این موضوع فشار 
خون باال، بیماری دیابت و ناراحتی هــای قلبی و عروقی و البته انواع 
سرطان نیز در بین اصفهانی ها شیوع باالیی دارد. زنجیره ای از عواملی 
که دست به دست هم داده تا ضریب سالمتی مردم اصفهان به شدت 
افت پیدا کند. در این شرایط کم تحرکی مضاعفی که قرنطینه های پی 
در پی کرونا به افراد و خانواده ها تحمیل کرده هم مزید بر علت شده تا 
آمار چاقی در کشور و به تبع آن اســتان اصفهان افزایش چشمگیری 
پیدا کند. مرجان منوچهری، مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان معتقد اســت: در بحران کرونا برای 
رعایت فاصله اجتماعی اعضای خانواده مجبور به رعایت قرنطینه های 
خانگی و خروج کمتر از خانه شدند، این اتفاق و وجود کم تحرکی زیاد، 

ماندن طوالنی مدت در خانه و عادت های بد غذایی باعث بروز اضافه 
وزن و چاقی افراد به خصوص در بین کودکان و نوجوانان شده است.

وی افزود: این اتفاق در اپیدمی کرونا تنها به ایران اختصاص نداشتو 
همه کشــورهای جهان درگیر این مســئله شــدند. مطابق تحقیقات 
سازمان بهداشت جهانی و نظرســنجی شرکت کننده های این تحقیق 
قریب به ۴5 درصد آنها به دلیل نشستن های طوالنی مدت و کاهش 
فعالیت های ایستاده دچار اضافه وزن بودند، از سوی دیگر در بحران 
کرونا مدت استفاده از وســایل الکترونیکی بسیار افزایش پیدا کرده 
است.مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، تصریح کرد: در حالت عادی توصیه می شود افراد به خصوص 
کودکان و نوجوانان برای جلوگیری از بی تحرکی و نشستن های دائمی 
بیشتر از دو ساعت از وسایل الکترونیکی استفاده نکنند، اما در اپیدمی 
کرونا زمان استفاده از این وسایل به پنج ساعت رسیده است. احتمال 
چاقی و اضافــه وزن در دوران کرونا بــرای همه افراد خانــواده و به 
خصوص برای فرزندان به دلیل نرفتن به مدرســه و کم تحرکی وجود 
دارد.منوچهری تاکید کرد: در شرایط فعلی ســاعت خواب کودکان و 
نوجوانان به هم ریخته اســت، دانش آموزان قبال مجبور بودند زودتر 
بخوابند تا صبح برای رفتن به مدرســه زودتر از خواب بیدار شــوند و 

معموال بعد از خوردن صبحانه به مدرسه می رفتند. در حال حاضر بیشتر 
کودکان و نوجوانان تا ساعت یک و دو بامداد بیدار هستند و در طول روز 
می خوابند، این اتفاق باعث به هم خوردن ساعت خواب و فیزیولوژیک 

بدن شده و رشد کودک را مختل می کند.
هر چند برنامه هــای مختلفی از جملــه اجرایی کــردن برنامه های 
مداخلــه ای به منظور بررســی شــیوع، کنتــرل و کاهــش عوامل و 
فاکتورهای شناسایی شده در منطقه درخصوص بروز چاقی و برگزاری 
کارگاه های آموزشی برای کارشناسان تغذیه و پزشکان با موضوع تغذیه 
از سوی علوم پزشکی انجام شده اما آنچه امروز در حال اتفاق افتادن 
است تغییر در فرهنگ غذایی و سبد معیشتی خانوارهاست که بخشی 
به دلیل ناآگاهی و سهل انگاری و بخشی دیگر به دلیل جبر اقتصادی 
رخ داده است. در شــرایطی که لبنیات گوشــت و میوه هر روز قیمت 
های تصاعدی را تجربه می کند افراد بیشتر به سمت خوراکی های کم 
کیفیت تر و ارزان تر تمایل پیدا می کنند که این مسئله موجب تسریع 
در ایجاد زنجیره چاقی خواهد شــد. موضوع خطرناک تر در شــرایط 
فعلی اینکه هر چقدر اضافه وزن در افراد بیشــتر باشد، ریسک مرگ 
و میر در اثر ابتال به کرونا هم باال می رود اتفاقی که در شرایط فعلی نه 

تنها سالمتی بلکه جان افراد را تهدید می کند.

در شرایطی که لبنیات گوشت و میوه هر روز قیمت های 
تصاعدی را تجربه می کند افراد بیشتر به سمت خوراکی 
های کم کیفیت تر و ارزان تر تمایل پیدا می کنند که این 

مسئله موجب تسریع در ایجاد زنجیره چاقی خواهد شد

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر اثر گذاری تذکر لسانی 
به ویژه در مناطقی که از فرهنگ اجتماعی باالتری 
برخوردار هستند، افزایش یافته است؛ زیرا این امر 
مربوط به انقالب اســالمی نبوده و جزو دستورات 
دینی اســت. فریضه امر به معروف و نهی از منکر، 
وظیفه همه مردم اســت و در صورتی که جامعه با 
منکری روبه رو شود، باید نســبت به آن تذکر دهد، 
اما ســتاد امر به معروف و نهی از منکر یک ســتاد 

حاکمیتی بوده و وظیفه دارد نسبت به اولویت بندی 
منکرات در دســتگاه های حاکمیتی اقدام کند و در 
صورتی که با مسئله ای در دستگاهی روبه رو شد، به 
ریشه یابی علل ترک معروف بپردازد و نهایتا پس از 
جمع آوری اطالعات و مدارک، به مدیر آن دستگاه 
و مجموعه اطالع دهد و در صورتی که مدیر نســبت 
به رفع منکــرات در زیر مجموعه خــود اقدام نکند، 
در کمیسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی به ریاست 
دادستان استان، به بررســی این معضل خواهیم 
پرداخت و علیه وی اعالم جرم خواهیم کرد. احمد 
عبداللهی نژاد، تصریح کرد: تعداد زیادی از مسئوالن 
در استان وجود دارند که به واسطه اعالم جرم توسط 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر از ســمت خود 
عزل شده و یا حتی به واســطه گزارش و پیگیری 

این ستاد بازداشت شــده اند. عبداللهی نژاد افزود: 
هیچ کدام از شکایات ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان علیه برخی از مسئوالن و افراد 
توسط ستاد، رسانه ای نشده و در حال حاضر حدود 
۲00 شکایت توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
اصفهان به ثبت رســیده که طرف هیچ کدام از این 
آنها، عموم مردم نبوده اند؛ بلکه اکثر این شکایات از 
مسئوالن یا افراد تاثیرگذار در جامعه مانند هنرمندان 
یا سلبریتی ها به ثبت رسیده است. در صورتی که به 
فرض مثال جرم به صورت حقیقی در استان تهران 
صورت گیرد، ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر 
استان تهران ملزم به اعالم جرم است، اما در صورتی 
که جرمی در فضا مجازی صورت گیرد، این فضا حد 

و مرز و حوزه استحفاظی نمی شناسد. 

ثبت 200 شکایت از مسئوالن توسط ستاد امر به معروف اصفهان 

آغاز احداث مدرسه 12 
کالسه خیر ساز حبیب آباد

در آیینی کلنگ احداث مدرسه خیرساز در 
حبیب آباد برخوار به زمین زده شد.فرماندار 
برخوار در این آیین با اشاره به اعالم آمادگی 
خیران برای ساخت مدرسه گفت: با توجه 
به فرســوده بودن فضای آموزشی ادیب 
شــهر حبیب آباد، این مدرســه تخریب و 

واحد آموزشی جدیدی ساخته می شود.

 واژگونی خودروی حامل 14 تبعه افغان در جاده 
نطنز  - اردستان

واژگونی خودروی سمند حامل 1۴ تبعه افغان در جاده ترانزیت نطنز- اردستان، 1۲ مصدوم و ۲ 
فوتی به جای گذاشت.ساعت 5 صبح روز گذشته خودروی سمند حامل 1۴ نفر تبعه افغان دچار 
حادثه واژگونی شد.بالفاصله بعد از وقوع حادثه، ۲ واحد امدادی از اورژانس نطنز و ۲ واحد امدادی 

از هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند.

كشف 235 تن نهاده دامی احتكاری در اصفهان 
جانشين فرمانده انتظامی استان از كشف ۲35 تن نهاده دامي احتكار شده در عمليات ماموران 
پليس امنيت اقتصادی اين فرماندهي خبر داد. ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر، بيان داشت: 
ماموران پليس امنيت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافيت و هوشمندی خود 
از احتكار مقدار زيادی نهاده دامی در انباری واقع در شهر اصفهان مطلع و موضوع را در دستور كار 
خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از كسب اطالعات الزم طي هماهنگي با مقام قضایي به 
محل اعزام و در بازديد از اين انبار ۲35 تن انواع نهاده دامی كه از مدت ها قبل نگهداری شده بودند 
را كشف كردند.جانشين فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان كرد: با توجه به اينكه مشخصات 
انبار مذكور در ســامانه جامع انبارها ثبت نشــده و همچنين موجودی آن نيز به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اعالم نشــده بود موضوع جرم احتكار كاال محرز و با اخذ دســتور از مقام قضایی 

نسبت به پلمب آن اقدام شد.

فرمانده انتظامي شهرستان فريدن خبرداد :

کشف 700 کيلوگرم عسل تقلبی در فريدن 
فرمانده انتظامی شهرستان فريدن از كشــف 700 کيلوگرم عسل تقلبی به دریک خودروی وانت 
مزدا توسط عوامل انتظامی این فرماندهی خبرداد. سرهنگ مختار بهارلو اظهار کرد: ماموران یگان 
امداد این فرماندهی با اشراف اطالعاتی و فنی حین کنترل محورهای مواصالتی به یک دستگاه 
خودروی وانت مزدا با بار محموله عســل که در محور اصفهان _ داران درحال تردد بود مشکوک و 
دستور ایســت صادر کردند.وی در ادامه افزود : با هماهنگي مقام قضايي و با حضور کارشناسان 
اداره شبکه بهداشت و درمان از عسل های مکشوفه بازديد که تعداد ۲7 حلب و تعدادی ظرف يک 
کيلويي عسل غير قابل مصرف و فاقد شناسه بهداشتی کشــف شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
فريدن با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر دستگیر و جهت مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 
شد، گفت: پلیس با کسانی که امنیت شــهروندان را به طرق مختلف به خطر می اندازند، برخورد 
قانونی می کند و از شهروندان خواست هرگونه اطالعات و اخبار خود را با مرکز فوریت های پلیسی 

110 اعالم کنند.

یک سواری ال 90 با 9 میلیارد ریال کاالی قاچاق 
فرمانده انتظامی شهرســتان كاشــان از کشــف محموله ای کاالی خارجی قاچــاق به ارزش 9 
میلیارد ریال در بازرسی از یک ســواری ال 90 خبر داد. سرهنگ حسين بســاطی بیان داشت: 
ماموران انتظامی شهرســتان کاشــان حین کنترل خودروهــای عبوری به یک ســواری ال90 
مشــکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: در بازرســی از این خودرو یک هزار ســاعت خارجی 
با مارک های مختلف، 810 هندزفری خارجی، 166 ال ســی دی گوشــی موبایــل و ۲0 هزار پاور 
بانک خارجی همگی فاقد مدارک گمرکی و قانونی کشــف شــد. فرمانده انتظامی شهرســتان 
 کاشــان ادامه داد: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناســان مربوطه 9 میلیارد ریال اعالم 

شده است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیر شبکه بهداشت و درمان 
اردستان:

زور کادر درمان به 
 بی مباالتی های 

شهروندان نمی رسد
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان اردســتان 
با انتقــاد از وضعیت عادی انــگاری که در 
شهرستان اردســتان قابل مشاهده است، 
گفــت: زور کادر درمــان بــه بی مباالتــی 
شهروندان نمی رسد.حســن ذبیحی اظهار 
کرد: فعاالن رسانه ای شهرستان اردستان از 
طالیه داران مقابله با شیوع ویروس کرونا از 
نخستین روزهای انتشار آن هستند که برای 
اطالع رسانی و حساس سازی افکار عمومی 
درباره آن به صورت شبانه روزی می کوشند. 
انتظار داریم همچنان اصحاب رسانه همراه 
کادر درمان باشــند.وی با انتقاد از وضعیت 
عادی انگاری که در شهرستان اردستان قابل 
مشاهده اســت، افزود: اگر همراهی مردم 
نباشــد نمی توانیم کرونا را شکست دهیم.

مدیر شبکه بهداشــت و درمان اردستان با 
اشــاره به اینکه پیگیر تحویل واکسن کرونا 
برای گروه های هدف شهرســتان هستیم، 
گفت: قرار است واکســن کرونا به زودی به 
356 نفر از کادر درمان و بهداشت و همکاران 
بخش اورژانس شهرســتان تزریق شــود.

ذبیحی با بیــان اینکه هم اکنــون وضعیت 
شهرســتان اردســتان نارنجی است و اگر 
بخواهیم وضعیت بدتر از این نشود نیازمند 
همراهی مردم و مســئوالن هستیم، گفت: 
به نظر می رسد خیز نسبی شــیوع کرونا که 
هم اکنون در شهرســتان اردستان مشاهده 
می شــود از برخی مراســم و تجمعات در 
آرامســتان هــا و همچنین عــادی انگاری 
سرچشــمه می گیرد.وی با بیــان اینکه در 
حال حاضر تاکید شــبکه بهداشت و درمان 
این است که دستگاه های متولی به موضوع 
کرونا ورود میدانی داشــته باشــند، گفت: 
شهرداری زواره با شــبکه بهداشت و درمان 
همراهی خوبی داشته است، ولی متاسفانه 

در اردستان و مهاباد کمتر همراهی داریم.

رییس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با اشــاره به برگزاری مراسم اتیان سوگند کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، 
گفت: با پیوستن ۴9۲ نفر به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، ظرفیت این کانون ۲5 درصد افزایش یافت.فرهاد طاهریون اصفهانی، اظهار کرد: 
کار قضاوت با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد. نظرات کارشناسی از منظر تاثیر مستقیم در صدور آرای قضایی حیاتی است و به همین جهت فرآیند پذیرش 
متقاضیان کارشناسی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و قطعا جذب این افراد باید با دقت انجام شود.وی افزود: تنها تعداد محدودی از مشاغل که با حقوق مردم سر 
و کار دارند نظیر پزشکی، قضاوت، نمایندگان مجلس و  ... موظف به انجام مراسم سوگند هستند و این امر نشان دهنده مسئولیت و وظیفه خطیر این اقشار در قبال 
حقوق مردم است.رییس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس مفاد این سوگندنامه کارشناسان باید همواره خدا 
را ناظر و حاضر بر اعمال خود دانسته و نظرات کارشناسی خود را درست و منطبق با واقعیت و بدون اغراض شخصی ارائه دهند.وی افزود: اتیان سوگند برای ورود به 
جرگه کارشناسی، نشان دهنده اهمیت و جایگاه کارشناس و کارشناسی است. جذب کارشناس بر اساس ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری از آزمون 

کتبی که توسط شورای عالی کارشناسان برگزار می شود، آغاز و سایر مراحل پس از اعالم نتایج آزمون کتبی در کانون های استان ها انجام می شود.

افزایش 25 درصدی ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان
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 لغو بازی های تیم ملی در فروردین ماه؛

تغییر برنامه ای که به ضرر شاگردان »اسکوچیچ« تمام می شود

 سمیه مصور  درحالی که طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته، تیم ملــی ایران می بایســت در 
روزهای 5 و 10 فروردین در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 
مقابل تیم های هنگ کنگ و کامبوج قرار گیرد؛ اما شــنیده ها خبر از 
تغییر این برنامه می دهد، تغییری که به ضرر تیم ملی ایران تمام می 

شود.
طی روزهای گذشته روزنامه الریاضیه عربســتان به نقل از یک منبع 
آگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC  اعالم کرد قصد دارد مسابقات 
انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ و انتخابی جام ملت های ۲0۲۳ آسیا را به 
صورت متمرکز برگزار کند و کشــورهایی که خواهان میزبانی هستند، 

می توانند درخواست خود را ارائه بدهند.
بنا بر گزارش این روزنامه، کنفدراســیون آســیا پیشــنهاد داده است 
مرحله هفتم تا دهم انتخابی جــام جهانی از ۳ تا 15 ماه ژوئن )1۳ تا 
۲5 خرداد 1۴00( برگزار شود و این پیشــنهاد مورد موافقت فیفا قرار 

گرفته است.
در بخشی از خبر الریاضیه آمده اســت: انجام مسابقه در ماه مارس 
)فروردین( بعید است مگر در موارد خاص. همین منبع اظهار کرد که 

کمیته مسابقات AFC توصیه کرده است مسابقات از ۲5 مارس آغاز 
شود و در ماه ژوئن به نتیجه برســد.  در این خبر همچنین تاکید شده 
است که کشورهایی که در بازی رفت میزبان بوده اند، در بازی با همان 
حریف برای گرفتن میزبانی متمرکز در اولویت نیستند و ممکن است 

دیدارها به زمین بی طرف منتقل شود.
 با توجه به این خبر بــازی های تیم ملی در فروردین ماه نیز دســت 
خوش تغییر خواهد شد.دلیل این موضوع عدم امکان برگزاری بازی 

ها به شکل معمول گذشته است. 
ایران باید ابتدا روز پنــج فروردین از هنگ کنــگ میزبانی می کرد و 
ســپس به کامبوج می رفت تا مقابل این کشور جنوب شرق آسیا قرار 
می گرفت. این در حالی است که باتوجه به پروتکل ها برخی از کشورها 
امکان قرنطینه هتلی را ندارند و چند کشور دیگر هم به خاطر قوانین، 
نمی توانند مســافرت های متوالی انجام دهند. اگر طرح AFC برای 
برگزاری متمرکز بازی ها به تصویب نهایی برســد و فدراسیون فوتبال 
ایران در گرفتن میزبانی بازی های برگشــت نــاکام بماند، تیم ملی 
کشورمان متحمل ضرر بزرگی خواهد شــد چرا که سه بازی برگشت 
ایران مقابل هنگ کنگ، بحرین و عراق که حساســیت زیادی دارد به 

جای ایران در یک کشور دیگر برگزار می شود.عالوه بر این، با استناد به 
ادعای الریاضیه، اگر عراق یا بحرین بتواند میزبانی این گروه را از آن 
خود کند، احتمال انتقال بازی های تیم ملی کشــورمان با این تیم به 

زمین بی طرف وجود دارد. 
این اخبار درشــرایطی به گوش می رسد که فدراســیون فوتبال ایران 
برای بهره گیری از امتیاز میزبانی موافق برگزاری بازی ها در یک کشور 
به صورت متمرکز نیست و این فدراسیون تصمیم گرفته بود این بازی 
با حضور حداقلی تماشاگران و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
شود. تیم ملی به دلیل شکست در برابر تیم های عراق و بحرین شرایط 
سختی برای صعود به جام جهانی دارد و باید بازی های باقی مانده را با 
پیروزی پشت سر بگذارد.این تغییر برنامه ها در حالی است که کمتر 
از دو ســال تا آغاز جام جهانی باقی مانده؛ اما هنوز دور اول مقدماتی 
در آسیا به سرانجام نرسیده و مشخص نیست که تا تابستان 1۴01 که 
زمان قرعه کشی مسابقات است، کار به چه شکلی پیش خواهد رفت. 
به نظر می رســد با توجه به قدرت قطر در برگزاری بازی ها در شــرایط 
کرونا، تنهــا اتفاقی که محتمل اســت برگزاری بازی هــای مقدماتی 

به صورت متمرکز خواهد بود.

»گرت بیل« چقدر برای تاتنهام خرج داشته است؟
بازگشت گرت بیل که در ابتدا به نظر می رســید یک خرید امیدبخش برای تاتنهام داشته باشد، 
حاال به یکی از اشتباه ترین تصمیم های باشگاه در این فصل از نقل و انتقاالت تبدیل شده است. 
دنیل لوی، مدیر تاتنهام با رضایت ژوزه 
مورینیو، مربی باشــگاه تصمیم گرفت 
که با پرداخت بخشــی از دستمزد بیل، 
این بازیکن را به صــورت قرضی از رئال 
مادرید بخرد.به نظر می رسد که مورینیو 
تمایلی به اســتفاده از گــرت بیل ندارد 
و وقتی که با ســوال خبرنــگار در مورد 
دلیل بازی ندادن گرت در مقابل چلسی 
مواجه شد، گفت که این پرسش، ارزش 
پاســخ ندارد.گرت بیل در دوره اولش 
در تاتنهام در لیگ انگلیس ۴۲ گل و ۲0 پاس گل ثبت کرد. در حــال حاضر رئال مادرید و تاتنهام 
دســتمزد نجومی بیل که هفته ای 650 هزار پوند است را به صورت اشــتراکی می پردازند. رئال 
مادرید و زیدان به هیچ وجه از عملکرد بیل راضی نبودند و به همین خاطر تصمیم گرفتند که او را 
قرضی به تاتنهام بدهند. اما اگر به دستمزد پرداختی تاتنهام به بیل نگاه کنیم، به نکات عجیبی می 
رسیم. در این فصل هر گل بیل برای تاتنهام 1.۳ میلیون پوند هزینه داشته، هر موقعیتی که ایجاد 
کرده 650 هزار پوند، هر پاسی که داده ۲8 هزار پوند و هر دقیقه ای که بازی کرده 9 هزار پوند!بیل در 
این فصل در همه تورنمنت ها فقط 15 بازی داشته که در پنج تا از بازی ها به عنوان یار تعویضی وارد 
زمین شده است. بیشترین دقایقش را در لیگ اروپا داشــته و به نظر می رسد که تاتنهام تمایلی 

به حفظش در فصل آینده ندارد.

جرارد پیکه:

من با پیراهن بارسلونا خداحافظی می کنم
مدافع تیم فوتبال بارســلونا اعالم کرد قطعا با پیراهن این تیم از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. 
جرارد پیکه، مدافع تیم فوتبال بارسلونا در بخشی از جدیدترین مصاحبه خود اعالم کرد که دوران 
بازیگری اش در زمین فوتبال با پیراهن بارسا به پایان خواهد رسید.وی در این خصوص گفت: من 
با پیراهن بارسلونا از فوتبال خداحافظی می کنم و شــما من را در هیچ تیم دیگری نخواهید دید. 

قبال هم این را بار ها گفته ام، هیچ وقت نمی توانم خودم را در تیم دیگری تصور کنم.
 

پیام »رونالدو« پس از اولین گل در 36 سالگی
در این هفته از رقابت های ســری آ ایتالیا، یوونتوس موفق شد در ورزشــگاه خانگی خود یعنی 
آلیانس با نتیجه دو بر صفر رم را شکست داده و یک پیروزی مهم و خوب به دست بیاورد. در این 
بازی کریستیانو رونالدو عملکرد خوبی داشت و در همان دقایق ابتدایی بازی گلزنی کرد تا راه برای 
برد تیمش هموار شود.کریستیانو رونالدو در اولین بازی خود پس از ۳6 سالگی عملکرد خوبی 
داشــت و با گلزنی به پیروزی تیمش کمک کرد. یوونتوس با این پیروزی اکنون در جایگاه سوم 
لیگ ایتالیا قرار گرفت و جای رم را تصاحب کرد و اکنون به تالش خود برای گرفتن اینتر و میالن 
و صدرنشینی ادامه خواهد داد. کریستیانو رونالدو پس از این پیروزی در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام پیامی منتشر کرد.رونالدو با انتشار تصاویری از این بازی نوشت:» خوشحالم که گل 
زدم و به تیم در برابر حریفی سر سخت کمک کردم! ۳ امتیاز مهم! آفرین بچه ها«. رونالدو هنوز 
هم در این سن و سال یکی از بهترین بازیکنان جهان اســت و عملکرد خوبی در این دیدار از خود 

ارائه داد.باید دید که بیانکونری ها در ادامه  رقابت ها به چه شکل عمل خواهند کرد.

زشفوتبال جهان ور

فضای مجازی

شاگردان »فکری« 
بسکتبالیست شدند

جلسه تمرینی بازیکنان تیم استقالل 
پس از رویارویی با نساجی مازندران 
در ســالن مجموعه ورزشی انقالب 
برگزار شــد. بازیکنان اســتقالل در 
جریان  این تمرین بسکتبالیســت 

شدند.

پرسپولیس تا پایان فصل سیاه پوش شد
طبق تصمیم جعفر ســمیعی، مدیرعامل و ابراهیم شــکوری، معاون اجرایی باشــگاه، قرار اســت 
پرسپولیس به احترام عزیزان از دست رفته خود، تا پایان سال پیراهن مشکی به تن کند.طبق خواسته 

هواداران پرشور و پرشــماری که همواره 
کنار سرخ پوشــان هســتند، تیم فوتبال 
پرسپولیس تا پایان سال پیراهن مشکی 
را از تن خارج نمی کند.فوت علی انصاریان 
و مهــرداد میناوند اتفاق بهــت آوری بود 
که کام مردم ایران را تلخ کــرد. بعد از آن 
که دو پیشکســوت عزیز پرسپولیس از 
دست رفت، تصمیم بر آن شد که بازیکنان 
پیراهن مشکی به تن کنند. در دیدار مقابل 
ماشین ســازی تبریز، بابت فوت مهرداد 

میناوند سیاه پوش بودند و در دیدار برابر تراکتور تبریز، به خاطر علی انصاریان ، مشکی پوش ماندند. 
طبق تصمیم جعفر سمیعی مدیرعامل و ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه، قرار است پرسپولیس 
به احترام عزیزان از دست رفته خود، تا پایان سال پیراهن مشــکی به تن کند. این موضوع، خواسته 
طرفداران و اعضای تیم بود که به آن جامه عمل پوشانده شد.این در حالی است که شرکت آلشپورت 
)تولیدکننده البسه پرسپولیس(، پیراهن های جدید تیم را به باشگاه تحویل داده تا از ابتدای نیم فصل 
دوم، با این پیراهن  به زمین بروند؛ اما با هماهنگی مسئوالن این شرکت، قرار شد از سال آینده و پس 

از گذشت مراسم چهلمین روز درگذشت میناوند و سپس انصاریان، بازیکنان پیراهن نو به تن کنند.

ورود مجلس به انتخابات فدراسیون فوتبال تکذیب شد
رییس فراکسیون ورزش مجلس در گفت وگو با برنامه »ورزش بدون ویرایش« رادیو گفت وگو درباره 
فرآیند تایید صالحیت کاندیداها در انتخابات فدراســیون فوتبال اظهار داشت: نمایندگان مجلس 
براســاس رســالت و حدود اختیارات خود نمی توانند در موضوع تایید صالحیت های کاندیداهای 
فدراسیون ورود پیدا کنند. محمدمهدی فروردین، با یادآوری اینکه مجلس نقش نظارتی بر فوتبال 
دارد، گفت: تنها خواسته ما این است که نهایت دقت درباره تایید صالحیت ها صورت بگیرد تا افرادی 
که شایستگی و صالحیت تصدی پست های مختلف فدراسیون را ندارند از گردونه انتخابات حذف 
شوند و به آنها اجازه فعالیت داده نشود.رییس فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: برای بررسی 
صالحیت نامزدهای انتخاباتی مشکلی با شخص خاصی وجود ندارد و مطمئنا مجلس از هر قضاوتی 
که بر اساس شاخص های مدنظر دستگاه های نظارتی و اطالعاتی است، تبعیت خواهد کرد.فروردین 
با اشاره به گذشته ورزشی خود، بیان کرد: باید اجازه دهیم افراد صاحب نظر، آشنا و دخیل در ورزش 
کشور برای این مجموعه تصمیم گیری کنند و درست نیست دســتگاه های حاکمیتی با هر عنوان 
در فرآیندهای آن دخالت کنند.وی خاطر نشــان کرد: از یک ســو جامعه ورزش در صورت نظارت 
نمایندگان نباید آن را دخالت تلقی کنند و از سوی دیگر نمایندگان نباید از روی زیاده خواهی با عنوان 
نظارت در مسائل انتخابات که به آنها ارتباط ندارد، وارد شوند. در واقع مجلس با قانون گذاری شیوه 
عملکرد را مشخص کرده و نهادهای دیگر از جمله فدراسیون باید از مقررات پیروی کنند.به بیان دیگر، 
فروردین معتقد است هر آنچه که مربوط به خط و مشی انتخابات و چگونگی برگزاری آن باید رعایت 
شود در قانون آمده است و نیازی به دخالت و بررسی از سوی نمایندگان نیست.گفتنی است؛ این 
عضو فراکسیون ورزش مجلس، پیش تر گفته بود با توجه به تشکیل پرونده در مراجع قضایی، به 
ویژه دادسرای فرهنگ و رسانه و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور بابت موضوع مارک 
ویلموتس و غرامتی که در صورت تایید دادگاه عالی ورزش باید پرداخت شود، 8 عضو فعلی هیئت 

رییسه فدراسیون فوتبال نمی توانند در انتخابات آتی شرکت کنند و کاندیدا شوند.

خبر  روز

رییس فدراسیون ورزش روستایی:

خانه های ورزش روستایی 
باید به شکل بهینه مورد 

استفاده قرار گیرد
رییــس فدراســیون ورزش روســتایی و 
بازی های بومی محلی گفت: استفاده بهینه 
و مطلوب تــر از خانه های ورزش روســتایی 
در دســتور کار این نهاد قرار گرفته است تا با 
هماهنگی و همــکاری به طــور مطلوب تر از 
این مجموعه ها اســتفاده کنیم. محمد تقی 
امیری خراسانی در آیین تجهیز۲۲ باب خانه  
ورزش روستایی استان اصفهان به مناسبت 
دهه مبارک فجر افزود: فدراسیون همچنین 
قصد دارد با انعقــاد تفاهم نامه بــا وزارت با 
آموزش و پرورش برای استفاده هرچه بیشتر 
از خانه های ورزش روستایی اقدام کند.وی با 
اشــاره به اهمیت همکاری بین دستگاه های 
اجرایی ادامه داد: از سوی دیگر تفاهم نامه با 
پایگاه های بسیج اســتفاده بهتر از خانه های 
ورزش  را میســر می کند.رییس فدراسیون 
ورزش روســتایی با بیان این که پیشــرفت 
ورزش در روستاها و توسعه در مناطق محروم 
یکی از دستاوردهای پس از انقالب به شمار 
می رود، تصریح کرد: در کنار سایر فعالیت های 
دستگاه ها، این فدراسیون در موضوع تجهیز و 
افزایش وسایل و امکانات خانه های ورزش 
روستایی در راستای توسعه ورزش برای این 
قشر از جامعه گام برداشت.امیری خراسانی با 
اشاره به اینکه تربیت مربی روستایی از اهمیت 
باالیی برخوردار است، ادامه داد: مربیان بومی 
می توانند برای ترویج و ترغیب روســتاییان 
به فعالیت های بدنی گام مهمی بردارند.وی 
به بعد ســالمتی روحی و روانــی ورزش در 
جامعه روســتایی اشــاره و خاطرنشان کرد: 
این موضــوع بیش از بعد قهرمانــی برای ما 
ارزش دارد اگر چه بسیاری از قهرمانان کشور 
از روستاها بوده اند و می توان با برنامه ریزی و 
اقدام مناسب تعداد آنها را افزایش داد.۲۲ باب 
خانه ورزش روســتایی  در روستاها و مناطق 
محروم استان اصفهان به همت هیئت ورزش 
روستایی و بازی های بومی محلی به مناسبت 

دهه فجر تجهیز شد.

مستطیل سبز

اگر طرح AFC برای برگزاری متمرکز بازی ها به تصویب 
نهایی برسد و فدراسیون فوتبال ایران در گرفتن میزبانی 
کام بماند، تیم ملی کشورمان  بازی های برگشت نا
متحمل ضرر بزرگی خواهد شد چرا که سه بازی برگشت 
ایران مقابل هنگ کنگ، بحرین و عراق که حساسیت 
زیادی دارد به جای ایران در یک کشور دیگر برگزار می شود

درخواست »علی دشتی« برای فسخ قرارداد با ذوب آهن
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن نامه رسمی خود را برای فسخ قرارداد به باشگاه ارائه داده است.هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر در شرایطی خاتمه پیدا کرد که 
در یکی از مسابقات این هفته تیم فوتبال ذوب آهن در خانه پذیرای سپاهان بود و دربی اصفهان را در ورزشگاه فوالدشهر میزبانی می کرد. این مسابقه درنهایت 
با نتیجه ۳ بر1 خاتمه پیدا کرد و شرایط نه چندان خوب سبزپوشان اصفهانی ادامه دار شــده است.پس از این مسابقه بود که علی دشتی، بازیکن فصل گذشته 
استقالل تهران که در ابتدای فصل جاری به ذوب آهن پیوست به صورت رسمی درخواست خود را برای جدایی به باشگاه ارائه داده  و دلیل این موضوع را مشکالت 
خانوادگی عنوان کرده است.البته مجتبی فریدونی که به تازگی در رأس کادر مدیریتی باشگاه ذوب آهن قرار گرفته است، با این موضوع مخالفت کرده و در آخرین 
مصاحبه خود تاکید کرده که در پنجره زمستانی اجازه جدایی بازیکنی داده نخواهد شــد و قصد دارد تیم را برای حضور قدرتمندانه تر در نیم فصل دوم مسابقات 
تقویت کند.نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر فصل 1۴00-1۳99 از تاریخ دو اســفند 99 آغاز و روز ۲8 اسفند به پایان می رسد و باید دید چه اتفاقاتی در این بازه 

زمانی رقم خواهد خورد.

رییس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان گفت: 
چهارمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر در فضای 
مجــازی با همکاری خانــه کارگر اســتان اصفهان 
افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش 
کارگری استان اصفهان، قاسم ستاری با بیان خبر 
افتتاح چهارمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر 
در فضای مجــازی با همکاری خانه کارگر اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 
این رویداد ورزشی با هدف رشد و تندرستی جامعه 
بزرگ کارگری استان با حضور کامران کالنی، مدیر 
کل محترم کار و امــور اجتماعی حســین باقری، 
مدیریت اشــتغال اداره کل کار و امــور اجتماعی و 
محمود امدادیان، مدیر باشــگاه کارگــران و اصغر 
برشــان، دبیر اجرایی خانه کارگر و خانم زند، دبیر 
اتحادیه زنان خانه کارگر اســتان افتتاح شد.وی در 

ادامه خاطر نشان کرد: همچنین در راستای همدلی و 
هم افزایی بین هیئت ورزش کارگری استان اصفهان 
با مســئوالن اداره کل کار و امور اجتماعی نیز جلسه 
ای روز چهارشــنبه 15 بهمن برگزار شــد که در این 
نشست کامران کالنی، مدیر کل محترم کار و مهندس 
احمدرضا پرنده، مدیریت فرهنگی اجتماعی اداره 
کل کار و شهاب سلطانی، مسئول محترم حراست 
اداره کل کار استان اصفهان حضور داشتند و در این 
جلسه پیرامون بسط و گســترش ورزش کارگری 
بحث و تبادل نظر انجام شد.قاســم ستاری ادامه 
داد: همچنین در این جلسه در مورد همکاری های 
الزم بین هیئت ورزش کارگری استان و اداره کل کار 
و امور اجتماعی استان در راستای ارتقای بهره وری 
تولید و رشد اقتصادی صحبت شــد و مقرر شد تا 
زنگ ورزش در مراکز تولیدی با قدرت بیشتری ادامه 

یابد و به بعد همگانــی ورزش در کنار بعد قهرمانی 
آن نیز در کارخانجات بســیار توجه شود و خدمات 
ورزشــی در حوزه کارگری به باشــگاه های بزرگ و 
حرفه ای استان از طرف هیئت ورزش کارگری ارائه 
شود. باشگاه کارگران نیز متعهد شد تا در کنار هیئت 
ورزش کارگری به ارائه خدمات ورزشی با استفاده 
از اماکن ورزشی به انجمن های زیر مجموعه هیئت 

کارگری مبادرت ورزد.

چهارمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر افتتاح شد
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شهردار اصفهان:

 قطار »هر یکشنبه یک افتتاح« با سرعت در حال پیشروی است
در بیســت و هفتمین برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« آییــن بهره برداری از ۹ پــروژه عمرانی، 
فرهنگی و خدماتی منطقه هفت شــهرداری به ارزش بیش از ۲۲۵ میلیارد ریال با حضور شهردار 

اصفهان، رییس و اعضای شــورای شهر 
آغاز شد.شهردار اصفهان در این آیین اظهار 
کرد: خوشــبختانه برنامه »هر یکشنبه، 
یک افتتاح« طبــق روال هر هفته برگزار 
می شــود.قدرت ا... نوروزی با اشاره به 
دریافت نشان کاندیداتوری شهر دوستدار 
کودک توســط اصفهان برای نخســتین 
بار در کشــور افزود: با توجه به پیوستن 
اصفهان به شــبکه شــهرهای دوستدار 
کودک باید شاهد اجرای زیرساخت های 

الزم که به رشد و شکوفایی کودکان کمک می کند در این شهر باشیم و در برنامه ریزی ها به این قشر 
از جامعه توجه کنیم.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه کودکان به عنوان سرمایه های بزرگ ملت باید 
مورد توجه قرار گیرند، اظهار کرد: نیاز کودکان باید در شهر تامین شود تا آنها در سایه آرامش، آسایش 
و امنیت خاطر زندگی کنند و بتوانند سکان قدرت آینده کشور و اصفهان را به خوبی در دستان خود 
بگیرند.نوروزی خاطرنشــان کرد: افتتاح بوســتان آرزو در هفته های اخیر و احداث فرهنگسرای 
تخصصی کودکان و نوجوانان در منطقه هفت نشــان داده که اصفهان در راســتای شــهر دوستدار 
کودک حرکت می کند. البته بهره برداری از فرهنگســرای تخصصی کودکان و نوجوانان باید توسط 
بخش خصوصی انجام شود تا به موفقیت نهایی دست یابیم.نوروزی ادامه داد: اگر شاهد افتتاح ۹ 
پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه هفت شهرداری هستیم نشان از پویایی و توسعه در این منطقه 
دارد؛ در این منطقه ۱۳ پروژه شــاخص منطقه ای از جمله مجموعه فرهنگی ورزشی »شاهنامه« 
و ۳۳ پروژه منطقه ای در حال اجراســت. همچنین ۱۵ پروژه دیگر آماده ابالغ برای اجراست.وی 
تاکید کرد: اجرای این پروژه ها در منطقه هفت به معنای انقالب عمرانی، تحرک و پویایی و خدمت 
رسانی به تمام بخش ها در تمام نقاط شهر، تحقق عدالت فضایی، توزیع عادالنه سرمایه های شهر 
و جلب رضایت مردم است چرا که شهروندان اســتحقاق دریافت بهترین خدمات را دارند.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه قطار هر یکشنبه یک افتتاح با سرعت در حال پیشروی است، تصریح کرد: با 
حمایت شورای اسالمی شهر و تخصیص اعتبارات و مصوبات مناسب برای اجرای عدالت، تک تک 
شهروندان در مناطق کمتر برخوردار از امکانات شهری بهره مند خواهند شد.نوروزی با ابراز خرسندی 
از اینکه منطقه هفت شهرداری به نقطه مطلوب رسیده است، گفت: این روزها به هر نقطه از شهر که 
سر می زنیم نقش موثر و پررنگ حوزه عمرانی نمایان است.وی با اشاره به توزیع خدمات فرهنگی 
در نقاط مختلف شهر خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشــته با افتتاح سینما بهمن در منطقه ۱۵ و 
یک سینما در رهنان، سینماها را به سایر نقاط شهر بردیم و آنها را از متمرکز بودن خارج کردیم چرا که 
سیاست این است که مشابه سینماها و امکانات متمرکز در محدوده مرکزی شهر را به مناطق کمتر 
برخوردار نیز سوق دهیم.فرهنگسرای تخصصی کودک و نوجوان یکی از پروژه های آماده بهره برداری 
منطقه هفت است که با زیربنای ۵۰۰ مترمربع با هزینه ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث شد؛ 
این فرهنگسرا دارای سالن اجتماعات، کافی شاپ، کالس آموزشی، نگهبانی و دفتر مدیریت است.

از دیگر پروژه های آماده بهره برداری این منطقه فاز دوم پارک و مادی چشــمه خونین اســت که 
بدنه سازی آن با استفاده از سنگ مالون به ارتفاع چهار متر با حجم سنگ کاری بالغ بر ۸۰۰ مترمکعب 
و پیاده روسازی با بتن دکوراتیو همچنین زیرسازی و آسفالت گذرهای اطراف آن با مساحتی بالغ 
بر پنج هزار متر مربع و پیاده روسازی فاز اول و دوم با مساحتی بالغ بر دو هزار متر مربع با مبلغ ۱۳ 

میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال انجام شده است.

حاشیه نوشتی بر تماشای»ابلق« در سیتی سنتر اصفهان؛

هوای گرم و حال سیاه و فیلم سرد! 

یک ظهر زمستانی است که بیشتر به حال و  سمیه پارسادوست
هوای وسط تابستان تنه می زند از بس هوا 
گرم است! این گرما اما به سالن سینماهای سیتی سنتر که می رسیم، 
شدت و حدت ندارد. حداقل شبیه سال های قبل نیست. بخشی از آن 
قطعا به »کرونا« و تصمیمات متولیان برگزاری جشــنواره جهت رعایت 
پروتکل ها با میزبانی از حداقل افراد برمی گردد. یک علت آن هم سردی 
موجود بر بدنه سینماست؛ جای خالی کارگردانان خوب، فیلم های خوب 
 و فیلمنامه های خوب که هر ســال مصداق »دریغ از پارســال« را پیدا

 می کند. از حال ناخوش این روز و روزگار مردم هم نباید غافل شــویم. 
اتفاقات تلخ ماه هایی که پشت سر گذاشــتیم و به ویژه از دست دادن 
ناگهانی »مهرداد میناوند« و »علی انصاریان« همانند پتکی بود که بر سر 
آرزوها و امیدهای این مردم ناامید فرود آمد و هجوم این همه سیاهی و 

تلخی، حال و احوالی برای مردم باقی نگذاشته است. 
با این حال و با تمام این تفاسیر عوامل برگزاری جشنواره فجر در سیتی 
سنتر اشاره می کنند که اکران تازه ترین اثر »نرگس آبیار« یعنی »ابلق« 
توانسته رکورد فروش و تماشاچی را بشــکند و یخ جشنواره را کمی آب 
کند. سال گذشته انتقاداتی نســبت به میزبانی سیتی سنتر از جشنواره 
فیلم فجر وجود داشــت. امســال عوامل این بخش خصوصی، تالش 
کردند تا شــرایط را مهیاتر و بهتر از قبل کنند؛اما حداقل در یک بخش که 

همان میزبانی شایســته از اهالی رسانه است، به نظر می رسد همچنان 
لنگ می زنند! 

تماشای »ابلِق« آبیار وسوسه برانگیز بود. شــاید هم تالش برای فرار از 
بهت و حیرت ازدســت دادن های ناگهانی این دو هفته سیاهی بود که 
گذراندیم. تاریکی سینما و پناه بردن به دنیای فیلم، می توانست مرهم 
باشد. ولی در همان بدو ورود با سخت گیری های عجیب و غریب ماموری 
مواجه شدیم که قرار بود بلیت تماشاگران سالن شماره ۲ که مخصوص 
اصحاب رسانه و هنرمندان است، را چک و دریافت کند و قابل ذکر است 
که همانند سال قبل کمتر از هنرمند و اصحاب رسانه خبری است و سالن 
مدنظر؛ بیشتر شبیه به سالنی جهت اکران اختصاصی فیلم برای اقوام 
و آشنایان اهالی اداره ارشاد و سایر ارگان هاست! در زمان اکران »ابلق« 
 هم عوامل برگزاری جشــنواره با سیل تماشــاگرانی مواجه شده اند که

 »سفارش شده« آمده اند!
دو، سه بار رفت و برگشت به گیشه برای تهیه کارت و بلیت)!( و در نهایت 
»مهسا پاکروان« که از راه می رسد و همچون همیشه بهترین تعامل را با 
اهالی رسانه دارد چون خوشبختانه خودش هم رسانه ای است و تاکید 
می کند که »اهالی رســانه را که نباید از ســالن برگرداند.« نکته کوچک 
اما مهمی که سایر عوامل گویا از آن ســردرنمی آورند و فقط می خواهند 

برگزاری جشنواره را در رزومه کاری خودشان ثبت کنند!

پس از حدود ده دقیقه معطلی، باالخره در ســالن مســتقر می شویم. 
سالن تقریبا شلوغ است، پروتکل ها اما رعایت شده، تماشاگران با فاصله 
 نشسته اند و همگی از ماسک اســتفاده کرده اند. فیلم دو ساعتی طول

 می کشد. شبیه فیلم های قبلی آبیار نیست. از یک جایی به بعد حوصله 
سر بر می شود. از جزئیات خبری نیست. دوربین مدام روی دست می 
چرخد. نمادها و النگ شــات های گل درشــت توی ذوق مان می زند و 
ناامیدمان می کند که »نرگس آبیار« بعد از »شــیار ۱۴۳« و »نفس« و 
»شبی که ماه کامل شــد« چرا عقب گردی اینچنین داشته است؟ بازی 
بازیگران اما عالی اســت؛ از بهرام رادان و شاکردوست و هوتن شکیبای 

جوان گرفته تا »گیتی معینی« در نقش پیرزن خنزرپنزری فیلم. 
از سالن که بیرون می آییم، سیتی سنتر شــلوغ تر شده . غرفه میزبان 
کنار سالن های سینما، ماسک و محلول ضدعفونی کننده می فروشد. 
»کرونا« دوباره خــودش را به خاطرمــان می آورد. هوا ابری اســت و 
خوشحال می شــویم که اصفهان پس از مدت ها شاید قرار است رنگ 
باران را به خود ببیند. از هوای گرم ظهر خبری نیست؛ اما خیلی هم سرد 
نیست. فیلم اما ســرد بود و گرم مان نکرد به خصوص با آن پایان بندی 
بدی که داشت. رنگ حال مان اما هنوز هم سیاه است مثل رنگ روزها و 
روزگارمان که با این همه تلخی و غم از دست دادن های ناگهان، آوار شده 

روی سرمان و انگار قرار هم نیست تمام شود...

با مسئولان

معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز اصفهان خبرداد:

برگزاری پویش »هر خانه یک پرچم« در نصف جهان
معاون فضای مجازی صدا و ســیمای مرکز اصفهان از برگزاری پویش »هر خانه یک پرچم« در 
این مرکز خبرداد.محمدرضا شواخی زواره  در رابطه با طرح »هر خانه یک پرچم« اظهار کرد: پیرو 
فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه از هنر اســتفاده کنید و برســر هر خانه یک پرچم 
بزنید و پرچم جمهوری اســالمی را در سراسر شهرها و روســتاها به اهتزاز دربیاورد، پویش »هر 
خانه یک پرچم« را راه اندازی کردیم.معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز اصفهان با بابیان 
اینکه این پویش به مناســبت دهه مبارک فجر برگزار می شود، تصریح کرد: با توجه به قرارگیری 
در شرایط کرونا و نبود امکان برگزاری مراسم های دهه فجر همانند سال های گذشته، مردم می 
توانند در این پویش شرکت کرده و در جشن های چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
مشارکت داشته باشند.وی با اشاره به استقبال مردم از این پویش، خاطرنشان کرد: عکس های 
ارسال شــده را با نام خود افراد در سیمای مرکز اصفهان و شــبکه های اجتماعی فضای مجازی 
منتشر می کنیم.شواخی با بیان اینکه این طرح از ۱۲ بهمن ماه آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه 
دارد، اظهارکرد: شــهروندان می توانند تصاویر و فیلم های خود را به شماره تلفن ۰۹۱۰۸۹۹۴6۲۹ 
 در شبکه های اجتماعی مختلف ارسال کنند و ما این عکس ها را پس از انتخاب به صورت کلیپ

 منتشر می کنیم.

با حضور استاندار اصفهان؛

بهره برداری 71 طرح صدا و سیمای مرکز اصفهان آغاز شد
۷۱ طرح صدا و سیمای مرکز اصفهان روز گذشــته در هشتمین روز گرامیداشت دهه مبارک فجر 
با حضور استاندار و شماری از مسئوالن به بهره برداری رسید.به گفته رییس صدا و سیمای مرکز 
استان اصفهان برای تکمیل این تعداد طرح ها ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.استاندار 
اصفهان در این آیین گفت: انقالب اســالمی ایران به موازات ایجاد تحولی نــو در عرصه انقالب، 
دولت سازی و نظام سازی، در عرصه نقش و جایگاه رســانه ها نیز تحوالت قابل توجه ایجاد کرده 
است. عباس رضایی افزود: تحول در عرصه ها و حوزه های  مختلف  به خصوص در دوران  هشت  
ســاله  دفاع  مقدس  نمود  و  جلوه  خاصی  یافت  به  نحوی  که  می تــوان  گفت  متاثر  از  فضای  

انقالب  و  جنگ،  رسانه  نیز  معنا  و جایگاهی خاص  پیدا کرد.
اســتاندار اصفهان گفت: نقش آفرینی رسانه در عرصه بسیج سیاســی، بررسی، مدیریت افکار و 
احساســات و روحیه عمومی، خنثی کردن تبلیغات و جنگ روانی  دشــمنان  انقالب اسالمی و 

بخصوص ایفاگری نقش ضلع رسانه ای دفاع مقدس نمود داشته است.
وی تصریح  کرد: عملکرد رسانه ها در مواجهه با ویروس کرونا را می  توان  به  پنج  دوره  دور  بودن  
خطر  و  انکار  ورود،  تحت  کنترل  بودن  اوضاع،  جدی  بودن  خطر، ضرورت آموزش  و مشــارکت 
عمومی، امتداد خطر، کلیشه شــدن آموزش و افتادن به تکرار و کاهش خطر، مدیریت پذیری و 
خروج، تقسیم بندی کرد.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: رسانه ها به طور موثر وارد کار ساختن 
ادراک عمومی از مخاطره شدند و توانستند عالوه بر آموزش بهداشتی مناسب و ایجاد  مشارکت 
همگانی در مدیریت مسئله، برنامه های مختلفی را جهت پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی و رفع 

برخی از نگرانی های مردم تولید و پخش کنند.
وی گفت: رســانه ها ناگزیر از پرداختن به حوزه مدیریت پیامدهای کرونا، درگیر ۲ گانه ســالمت 
- معیشــت شــدند و همه تالش خود را معطوف به سیاســت دولت جهت توجه دادن به دیگر 
آسیب های این بیماری از جمله امور اقتصادی و معیشــتی مردم کردند و به دنبال عقالنی نشان 
دادن فاصله گذاری اجتماعی، با وجودبرخی  نقایص بودند.رضایی افزود: رسانه ها به ویژه رسانه 
ملی در این مدت هم ایثار کادر بهداشــت و درمان در مقابله با کرونا را به تصویر کشیدند و هم به 
مردم درخصوص این بیماری  و راه های مقابله با آن آموزش داده و آنان را به رعایت توصیه های 

بهداشتی دعوت کردند.

خبر روزخبر خوان

برنامه جامع شهر اصفهان 
در انتظار تصویب استانی

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در 
نطق پیش از دســتور خود در صد و پنجاه 
و هشتمین جلســه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان ضمن تبریک دهه فجر و روز 
پیروزی انقالب اسالمی که روزی ماندگار 
در ذهن همه ملت ایران است، اظهار کرد: 
در بودجــه باید به مســائل ایــن چنینی 
همانند گذشته و حتی بهتر از گذشته توجه 
کنیم تا بعد از طی شــدن شرایط کرونایی 
برنامه های میدانی که منجر به نشــاط و 
شادابی و امید و مشارکت مردم در محالت 
۲۰۰ گانه اصفهان می شــود، برگزار شــود.

علیرضا نصراصفهانی همچنین بیان کرد: 
مرحله اول برنامه جامع شــهر اصفهان با 
مشارکت بیش از 6 هزار نفر از شهروندان، 
کارشناسان و صاحب نظران اصفهانی پایان 
یافت و در تابستان سال جاری در شورای 
راهبری برنامه جامع شهر اصفهان به تایید 
رسید، این برنامه باید در ادامه در شورای 
برنامه ریزی اســتان و در پایان در شورای 
عالی معماری و شهرسازی  مورد بررسی 
و تصویب قــرار گیرد تا کارهــای بعدی به 
ســرانجام برســد.وی تصریح کرد: کار در 
مرحله ای قرار دارد که باید در استانداری، 
اداره کل راه و شهرســازی و شورای عالی 
معماری و شهرســازی مــورد توجه قرار 
گیرد که به نتیجه بهتری برســد، به منظور 
ارج نهادن به تالش هــای صورت گرفته و 
قولی که به مردم داده شده که می خواهیم 
به ســرعت طرح جامع شــهر اصفهان را 
پیش برده و به سرانجام برســانیم، باید 
این فرصت مغتنم شمرده شده و اقدامات 
الزم در سطح استان صورت گیرد تا هرچه 
سریع تر مشــاور مرحله دوم را با توجه به 
ظرفیت های استان و کشــور با مشورت و 
مشــارکت دیگران انتخاب کنیم و این کار 
استمرار پیدا کند و اگر امکان این نباشد که 
کل برنامه جامع شهر اصفهان به سرانجام 
برســد حداقل بخش عمــده ای از آن به 

سرانجام برسد.

 مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان اظهار 
داشت: به دلیل شرایط وخیمی که ویروس کرونا رقم 
زد، مسئوالن جشنواره فیلم فجر امسال تاکیدی بر 
جمعیت زیاد ندارد و سینماها هم به دنبال رکوردزنی 
نیستند.محمد پناهی نژاد افزود: ظرفیت سالن های 
ســینما در هر ســانس ۳۰ درصد تعیین شده که به 
جز اکــران ۳ فیلم پرطرفدارتر جشــنواره امســال 
یعنی »ابلق«، »بی همه چیز« و »شیشــلیک« در 
ســایر اکران ها ظرفیت پر شده ســالن از ۳۰ درصد 
هم کمتر بود.مدیر پردیس ســینمایی سیتی سنتر 

اصفهان با بیان اینکه پیش بینی می شــود تا پایان 
جشنواره امسال ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار بلیت فروخته 
شــود گفت: با در نظر گرفتن شرایط بیماری کرونا و 
نگرانی های مردم از حضور در اماکن سرپوشــیده، 
شرایط فروش بلیت و اســتقبال مردم از فیلم ها را 
می توان مناسب ارزیابی کرد. به طور میانگین در هر 
سانس ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر حضور دارند که فاصله گذاری 
اجتماعی میان این افراد در ســالن سینما به خوبی 
رعایت می شود.وی ادامه داد: بلیت های جشنواره 
امسال به دلیل جلوگیری از تجمع، تماما اینترنتی 
فروخته می شود. با این حال عده ای به تصور آن که 
می توانند بلیت را از گیشــه تهیه کنند، به ما مراجعه 
می کنند و این خود باعث شکل گیری تجمع و خطر 
شیوع ویروس می شود. بلیت های جشنواره امسال 

تماما توسط وزارت ارشاد فروخته می شوند و حتی 
سینماداران هم اگر بخواهند بلیت سالن های خود 
را تهیه کنند از قبل بایــد از طریق اینترنت خریداری 
کرده باشند. بنابراین امکان فروش حضوری بلیت به 
هیچ عنوان میسر نیست.پناهی نژاد با اشاره به لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در جشنواره امسال 
خاطرنشان کرد: سالن های سینما تا سقف ۳۰ درصد 
ظرفیت خود امکان بلیت فروشی دارند. تب سنجی 
قبل از ورود به سالن انجام می گیرد و تمامی پرسنل 
سینما و همچنین مخاطبان ملزم به همراه داشتن 
ماســک و مواد ضدعفونی کننده هستند. همچنین 
بین هر سانس حدودا یک ساعت زمان داریم که از 
این فاصله زمانی برای ضدعفونی کردن کل ســالن 

سینما استفاده می شود.

مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان:

فروش 3000 بلیت تا پایان جشنواره فجر در اصفهان پیش بینی می شود

برگزاری همایش 
»مشکوه نور« در 
موزه دفاع مقدس 

اصفهان
همزمان با ایام الله دهه فجر 
با همکاری سازمان مشارکت 
زنان در دفاع مقدس اســتان 
فرهنگســرای  و  اصفهــان 
تخصصی بانوی سرای آفتاب، 
همایش »مشــکوه نور« ویژه 

همسران شهدا برگزار شد.

وز عکس ر

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره ۲۵۳۲/ش مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد به جهت تامین منابع مالی اجرای 
پروژه مترو شاهین شهر به اصفهان تعداد ۱6 قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس- طرح تفکیکی نیایش را با قیمت کارشناسی 

از طریق آگهی مزایده بصورت نقد به فروش برساند:
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد امالک شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا 

پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار- شهردار شاهین شهر م الف:1090833

چاپ  اول

فیلم دو ساعتی طول می کشد. شبیه فیلم های قبلی 
آبیار نیست. از یک جایی به بعد حوصله سر بر می شود. 
 از جزئیات خبری نیست. دوربین مدام روی دست

 می چرخد
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مدیرعامل شرکت ّآبفای استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن عنوان 
کرد: از بانوان فرهیخته شرکت انتظار می رود با ارائه ایده های جدید در راستای 
وظایف ذاتی شرکت، زمینه خدمات رسانی را گسترش دهند تا هیچگاه شرکت 
دچار رخوت و یکنواختی نشود.هاشم امینی به نقش بانوان شاغل در صنعت 
پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر حدود 8 درصد بانوان  شــاغل در آبفای 
استان اصفهان دارای پست های میانی و پایه هستند و ازآنجا که بانوان با دقت 
و حساسیت ویژه ای وظایف محوله را دنبال می کنند، درصدد هستیم از ظرفیت 

بانوان در پست های میانی و پایه بیش از پیش استفاده شود.
وی با بیان اینکه بانوان باید با تبعیت از سیره حضرت فاطمه زهرا )س( به نقش 
خود در جامعه بپردازند بیان داشت: ضروری است که بانوان با پیروی از حضرت 
فاطمه زهرا )س( به نقش اجتماعی، سازمانی و خانوادگی  بپردازند و با الگو 
برداری از این بانوی بزرگ  اسالم به بهترین شکل وظایف خود را انجام دهند.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان با بیان اینکه با نگاه نو و با استفاده از 
دانش نوین باید به راهکارهای جدید در زمینه خدمات رســانی پایدار به مردم 
دست یافت، اظهار داشت: آبفا شــرکتی خدمات محور است که باید تحت هر 
شرایطی خدمات رسانی بی وقفه به مردم انجام گیرد، این در حالیست که هم 
اکنون خدمات 23 گانه شرکت از طریق سامانه 1522 به صورت غیرحضوری به 
متقاضیان ارائه می شود.وی به یکپارچگی شرکت آبفای شهری و روستایی در 
استان اصفهان پرداخت و عنوان کرد: فرآیند یکپارچه سازی شرکت های آبفای 
شهری و روستایی در استان اصفهان به بهترین شــکل و بدون کوچک ترین 
حاشیه انجام شد و در حال حاضر با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و 

متعهد خدمات رسانی پایدار به روســتاییان و مشترکین شهری در دستور کار 
قرار دارد.امینی به استفاده از تکنولوژی در صنعت آبفا در استان اصفهان اشاره 
کرد و اظهار داشت:طی چند سال اخیر با استفاده از فناوری های نوین توانستیم 
خدمات آبفا را به صورت عادالنه در سطح استان در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

در پایان این مراسم از بانوان تالشگر، کارکنان نمونه، فرهیختگان و کارکنانی که 
دارای فرزند موفق در عرصه های علمی و فرهنگی در سطح کشور بودند، تقدیر 
به عمل آمد و همچنین به قید قرعه 14 نفر موفق به سفر به مشهد مقدس شدند 
و به 20  نفر از بانوان به قید قرعه  و 5 نفر از نیروی های پیمانکار که سرپرست 
خانواده هســتند وام قرض الحسنه اعطا شــد. الزم به یادآوری است که این 
مراسم به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، با حضور بسیار محدود کارکنان 

برگزار شد و بانوان شرکت به صورت مجازی جلسه را دنبال کردند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موفق به کسب گواهی نامه 17025 نسخه 
2017 ، در آزمایشگاه های میکروبی ســمیرم، تیران وکرون، شهرضا، نجف آباد 
و تصفیه خانه آب باباشیخعلی شــد.مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب 
وفاضالب شرکت آبفای اســتان اصفهان گفت: پس از یکپارچه سازی شرکت 
های آبفا شهری و روستایی برنامه هایی برای مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها در 
دستور کار قرار گرفت و پس از ممیزی کارشناسان شرکت مهندسی آبفای کشور 
از آزمایشگاه های میکروبی در استان اصفهان، گواهی نامه 17025 نسخه 2017 
به 5 آزمایشگاه در سطح استان تعلق گرفت .فهمیه امیری در خصوص شاخص 
های الزم برای دریافت این گواهی نامه اظهار داشت: شاخص هایی مانند روش 
های اجرای آزمون ها، نوع مواد اولیه، فضای آزمایشگاه و تخصص کارشناسان 
مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت پس از مطابقت با استانداردها، 5 آزمایشگاه 
میکروبی در سطح استان موفق به دریافت این گواهی نامه شدند. وی افزود: 
کسب گواهی نامه 17025 هزینه بسیاری برای آزمایشگاه ها دارد، با این وجود 
تالش می شود طی سال های آینده مابقی آزمایشگاه های میکروبی در سطح 
اســتان نیز بتوانند موفق به دریافت این گواهی نامه شوند.مدیر مرکز پایش و 
نظارت برکیفیت آب وفاضالب شرکت آبفای استان اصفهان مزیت دریافت این 

گواهی نامه را بهبود وضعیت آزمایشگاه از لحاظ ساختار فیزیکی و ارائه اطمینان 
به مشترکین به منظور انجام دقیق و صحیح آزمایش برابر با استاندارد 17025 
عنوان کرد. امیری اعالم کرد: در حال حاضر مجموعه آزمایشــگاه های ستادی 
آبفای استان اصفهان نیز موفق به کسب گواهی نامه بین المللی در زمینه آب و 

فاضالب، فیزیکی و شیمیایی، میکروبی و ریزآالینده های مغذی شده است.

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در نشســت مدیران فوالدی کشــور با رییس 
سازمان بورس گفت: حضور مهندس جعفری در ایمیدرو و سعد محمدی در 
وزارت صمت جای امیدواری دارد و به نظر می رسد مشکالت به زودی مرتفع 
شــود.منصور یزدی زاده افزود: ذوب آهن در تامین مواد اولیه همواره مشکل 
داشته درحالی که 10 درصد تولید فوالد کشــور را به خود اختصاص داده است 
که در تالش هستیم این مشکالت به زودی رفع شــود؛ شرایط سهام شرکت 

در بورس نیز بهبود خواهد یافت به طوری که درخواست داریم سهم ذوب آهن 
از فرابورس به بورس منتقل شود و اقدامات الزم انجام خواهد شد.یزدی زاده 
خاطرنشان کرد: ســازوکار بورس کاال برای شرکت های فوالدی از جمله ذوب 
آهن، طی سال های گذشته ســودآوری را تضمین کرده و از این رو باید اجازه 
داد بورس کاال براساس رســالت واقعی خود فعالیت کند که در این راه تعامل 

وزارت خانه ها نیاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی طرح گازرسانی 
به مجتمع صنایع کارگاهی جوشقان قالی اظهار داشت: این طرح با سرمایه گذاری ۹0 
میلیون تومان به طول 700 متر لوله گذاری در مدت یک ماه اجرا و تا پایان سال در صورت 

عدم وجود موانع به بهره برداری خواهد رسید.
سید مصطفی علوی، گفت: پس از بهره برداری طرح در این مجتمع صنایع کارگاهی 40 
واحد صنعتی از گاز پایدار بهره مند می شوند.وی افزود: طرح های گازرسانی از پروژه های 
زیرساختی، اساسی و قابل اهمیت در این شهر است که افزون بر کمک به صنایع، حرکت 
در مسیر استفاده از سوخت پاک، اشــتغال زایی، رونق و جهش تولید را نیز در اقتصاد 
کشور ایجاد می کند.در ادامه، معاون فرمانداری کاشان نیز با تاکید بر دغدغه مدیرعامل 
شرکت گاز اصفهان در تحقق صرفه جویی مصرف گاز و جلوگیری از هدررفت انرژی در 
ساختمان گفت: با رغبت مشــترکین خانگی به صرفه جویی در مصرف انرژی به دلیل 
مباحث اقتصادی، رعایت مبحث 21 مقررات ملی ساختمان ايران و ضرورت های نظام 
مهندسی به پیمانکاران و فعاالن صنعت ساختمان محدودیت هایی ایجاد شده  است که 

ساخت و ساز هر روز نسبت به گذشته با کیفیت بهتر می شود.
عبدا... زاده با قدردانی از تعامل و همکاری شــرکت گاز اصفهــان و تاکید بر همکاری، 
همراهی و خرد جمعی در اجرای طرح های عمرانی افزود: معاونت هماهنگی امور عمرانی 
فرمانداری ویژه کاشان برای سرعت  بخشــیدن به اجرای طرح ها حتی در برخی موارد 
حفاری ها، لوله گذاری و توسعه شبکه در سطح کالن شهرستان را مساعدت کرده  است.

در ادامه فعالیت های شرکت گاز استان، طرح گازرسانی به شهرک صنعتی قمصر با اعتبار 

سه میلیارد و 580 میلیون تومان همزمان با دهه مبارک فجر در آیینی با حضور مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان و جمعی از مسئوالن شهرستان کاشان به بهره برداری رسید.

سید مصطفی علوی با اشاره به 2 مرحله بودن این طرح گفت: طرح گازرسانی به شبکه 
داخلی این شهرک صنعتی به طول چهار کیلومتر و با اعتبار یک میلیارد تومان اجرا شده  
اســت.وی، با بیان اینکه این طرح به کارفرمایی شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان در مدت یک سال اجرا شد، ادامه داد: گازرسانی به صنایع شهرک صنعتی قمصر 
با اجرای یک ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت پنج هزار متر مکعب بر ساعت با اعتباری 
افزون بر 2 میلیارد و 580 میلیون تومان  به بهره برداری رسیده است. وی تصریح کرد: با 
اجرای این طرح های گازرسانی عالوه بر رفع موانع موجود، واحدهای صنعتی این  شهرک 
از گاز پایدار برخوردار می شوند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بهره مندی کامل 
صنایع استان از نعمت گاز طبیعی را از دغدغه های مهم این شرکت عنوان کرد و گفت: 
نعمت گاز عالوه بر توسعه زیرساخت های اشتغال و تولید در کاهش آلودگی ناشی از 
سایر سوخت های فسیلی بسیار موثر است.علوی، در ادامه با تاکید بر مصرف منطقی و به 
اندازه گاز طبیعی، به ویژه در بخش خانگی افزود: هر چه میزان گاز در این بخش به صورت 

بهینه مصرف و صرفه جویی شود ، گاز بیشتری در بخش صنعت توزیع خواهد شد.
وی، با بیان اینکه صنایع برای سرعت  بخشــیدن به خطوط گازرسانی می توانند بر پایه 
روش ابالغی از روش خوداجرایی اســتفاده کنند، ادامه داد: استان اصفهان با مصرف 
ســاالنه 21 میلیارد متر مکعبی گاز در همه بخش ها به دلیل توســعه صنعتی و تراکم 

جمعیت دومین استان پرمصرف کشور بعد از تهران است.

  مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:

از ظرفیت بانوان در پست های میانی و پایه بیشتر استفاده می شود

کسب گواهینامه استاندارد آب در 5 آزمایشگاه میکروبی استان اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن مطرح کرد:

درخواست انتقال سهم ذوب آهن از فرابورس به بورس

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به صنایع کارگاهی جوشقان قالی

 شــهر بندر خمیر یکی از مهم ترین شهرهای تاالبی ایران در 
اســتان هرمزگان است که مدیریت شــهری آن توانسته با 
مدیریت مقصد گردشگری، هم برای مردم محلی در حوزه 
گردشگری شغل ایجاد کند و هم برای مسافران و گردشگران 
تاالب بزرگ خورخوران جاذبه های متنوعی داشــته باشد. 
این شــهر بندری، بین بندرعباس و بندر کنگ قرار گرفته و 
از شیراز در استان فارس و شهرهای دیگر استان هرمزگان 
مسافر دارد.یکی از ویژگی های مهم این شهر بندری و دلیل 
اصلی سفر به آن وجود بزرگ ترین تاالب دریایی خاورمیانه 
است. چون دارای بیش از 102 هزار هکتار مساحت با حدود 
40 جزیره است. بخش بزرگی از جنگل های حرا در همین 
منطقه قــرار گرفته، به همیــن دلیل ذخیــره گاه حیوانات 

منحصربه فردی شده است.
جنگل های حــرا در نوع خود یکــی از عجیب ترین درختان 
هستند؛ اما در میان همین درختان، یکی از آنها که کهنسال 
ترین درخت حرای موجود در این تاالب نامیده می شود، نیز 
مورد بازدید گردشــگران قرار گرفته است و حاال خودش به 
تنهایی یک جاذبه به حساب می آید.در این تاالب، دریایی 
بزرگ، حدود 40 جزیره وجود دارد که برخی از آنها برای سفر 
گردشگران قابل بازدید است. مثل جزیره مردو که از درخت 

های مانگرو )حرا( پوشیده شده اند و چون به نوار ساحلی 
نزدیک اســت، می توان به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد.

در این جزیره می توان امکانات اقامت در کلبه های ســنتی 
صیادان و گشت و گذار با پای پیاده در جنگل های انبوه حرا 
را داشــت. حتی می توان تجربه صیادی را هم امتحان کرد.

اینجا مردم از قدیم صید صدف اســتوانه ای و صید سنتی 
مشــتا را انجام می داده اند و هنوز هم می توان آنها را دید که 

مشغول صیادی هستند.
جزیره ای که در ساعاتی از روز پنهان می شود

جزیره دیگر »وارمی« نام دارد. جزیره ای که می توان به آن 
لقب یکی از عجایب طبیعی ایران را داد. ویژگی خارق العاده 
این جزیره، مخفی بودن در زمان مد و نمایان شدنش هنگام 
جزر آب است. این جزیره گلی، پوشــیده از شن های تمیز 
و بدون گل و الی اســت. وارمی به زبان محلی نهنگ گفته 
می شــود. این جزیره در واقع به نهنگی تشــبیه شده که در 

برخی از ساعات باالی آب آمده و نمایان می شود.
کلبه چوبی وسط تاالب

وقتی گردشــگران با قایق های صیادی که برای گردش در 
میان تاالب به کار گرفته شده، از کنار این جزایر عبور می کنند، 
به کلبه کالنگار می رســند. کلبه ای چوبی که در تالقی جنگل 

حرا و دریای خلیج فارس واقع شــده است. خیلی از افراد 
دوست دارند در این کلبه بنشــینند و ساعت ها ماهیگیری 
کنند یا ناهارشان را در آن میل کنند. این کلبه در دماغه جزیره 
مردو قرار گرفته و نامش هم کالنگ به معنی صدف و پوسته 
صدف استوانه ای اســت.جاذبه های شهر بندر خمیر تنها به 
این تاالب بزرگ محدود نمی شود. بندر خمیر یک قلعه هم 
دارد که آن را بازمانده دوران پرتقالی ها و هلندی ها می دانند. 
این قلعه مربع شکل دارای 4 برج مدرو در چهار گوشه است 
که ســاختمان دو طبقه ای در جنوب و محل اسکان نیروها 
و محافظان را در خود جای داده، کاروانسرا و خندق هم دور 
قلعه وجود دارد و آب انبارش نیز زمانی برای ذخیره آب و غذا 

مورد استفاده قرار می گرفته است.
وجود آبگرم های مختلف تاریخــی از جاذبه های دیگر این 
شــهر اســت آبگرم تاریخی »هوبادزاد محمود« در شمال 
غربی شهر واقع شده است و از آنجا که خاصیت درمانی دارد 
همیشه میزبان مردم از شهرها و استان های همجوار استان 
هرمزگان است. حتی در گذشته های دور شیوخ کشورهای 
عربی مثل امــارات، قطر و عراق به اینجــا می آمدند. چون 
آبگرم تاریخی اینجا گوگرد و نمک و امالح معدنی متعددی 

دارد و برای دردهای مفصلی و روماتیسمی مفید است.

آشپزی

 نان کدو سبز،
 برای بیماران دیابتی

مواد الزم: آرد گندم  سه فنجان، نمک   یک قاشق چای خوری، جوش 
شیرین  یک قاشق چای خوری، بیکینگ پودر  یک قاشق سوپ خوری، پودر 

دارچین یک قاشق سوپ خوری، تخم مرغ  سه عدد، روغن یک فنجان، شکر  نصف 
پیمانه، عصاره وانیل  سه قاشق چای خوری،کدو سبز  دو عدد،گردو  یک فنجان

طرز تهیه: قالب نان را چرب کنید و کمی آرد روی آن بپاشید تا سطح قالب کمی سفید شود.  
درجه فر را روی 165 درجه سانتی گراد تنظیم کنید. آرد گندم، نمک، بیکینگ پودر، جوش شیرین 
و دارچین را در یک کاسه با هم الک کنید. در یک کاسه بزرگ تخم مرغ را بشکنید و روغن، وانیل 

و شکر را به آن اضافه کنید و هم بزنید.  مواد الک شده را به این ترکیب اضافه کنید و آن را 
خوب هم بزنید.  کدو سبز را رنده کنید تا دو فنجان کدو سبز رنده شده داشته باشید. گردو را 

هم ریز خرد کنید. کدو سبز رنده شده و گردوی خرد شده را در یک کاسه بریزید و خوب 
مخلوط کنید.  ترکیب به دست آمده را به کاسه مواد اضافه کنید و هم بزنید. درنهایت 

تمام مواد را داخل قالب بریزید و در فر قرار دهید. اجازه دهید نان کدو سبز 
به مدت 40 تا 60 دقیقه داخل فر بپزد. زمانی که نان کامال پخته شد، 

آن را از فر خارج کنید و اجازه دهید به مدت 20 دقیقه خنک 
شود. زمانی که نان کامال خنک شد، آن را از 

قالب در بیاورید.

مهم ترین شهر تاالبی ایران با جزیره مخفی اش

 »اوباما« برای نتفلیکس
 فیلم می سازد

»منصور« فیلمی که با تیک آف آذرخش 
تماشاگر را پرواز می  دهد

  کمپانی تولید فیلم باراک و میشل اوباما با نام هایر گروند 
پروداکشنز، از پروژه های جدیدی رونمایی کرد که برای کمپانی 
نتفلیکس ساخته خواهد شد. از جمله این فیلم ها می توان به 
داستان اولین مردی اشاره کرد که توانست قله اورست را فتح کند.آن ها 
همچنین فیلمی با اقتباس از رمان »از غرب خارج شوید« خواهند ساخت 
که به وسیله نویسنده پاکستانی، محسن حمید، نگاشته شده است. 

تالش فیلمساز برای به تصویر کشیدن یک ماجرای واقعی و تولید یک پرتره 
از شخصیتی حقیقی همان گمشده ای است که سینمای امروز ما دارد.

نخستین تجربه داستانی سیاوش سرمدی که او را با قاب های مستند 
می شناسیم. فیلم قابل قبولی از آب درآمده اســت؛ فیلمی که به زندگی 
تیمسار ستاری، فرمانده اسبق نیروی هوایی می پردازد و بنا دارد مدیریت و 
تالش جهادی او را برای رسیدن به هواپیمای بومی آذرخش به تصویر بکشد. 
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