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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

مراسم سالگرد 
شهید حسن 

غازی در گلستان 
شهدای اصفهان 

برگزار می شود
7

مدیرکل سازمان زمین شناسی کشور گفته گرد و غبار اصفهان ترکیبی از ذرات معدنی، فلزات سنگین و دوده است

دقیقا چه چیزی تنفس می کنیم؟!
5

3

 رییس سازمان برنامه و بودجه 
استان اصفهان:

متروی اصفهان- بهارستان 
 فروردین 1400 به

 بهره برداری می رسد

 پایان تاج و تخت اهالی
 نصف جهان در سئول؛

 لهجه فوتبال دیگر 
اصفهانی نیست!

خیران اصفهان ۷00 
میلیون برای تأمین 
سرپناه  اهدا کردند

3

5

6 5

آغاز دومین مرحله 
 واکسیناسیون کرونا

 در اصفهان

4

 آخرین وضعیت سامانه دوم آبرسانی
 به اصفهان

 تونل سوم کوهرنگ ۵3 
دو راهی رفتن یا نرفتن به تعطیالتدرصد رشد فیزیکی دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعالم کرده که تعیین اقامت 
گردشگران در اصفهان، وابسته به شرایط کرونا خواهد بود

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان

 با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان

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

نام روزنامه: زاینده رود

تاريخ انتشار: 1399/12/12 شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

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

99-4-330

انجام امور اداری و خدمات عمومی 
محور شمال آبفای استان اصفهان 

)شامل مناطق : شاهین شهر، 
میمه ، نطنز ، بادرود ، برخوار (

31.187.599.9141.025.627.000جاری

99-4-331

انجام امور اداری و خدمات عمومی 
محور شرق آبفای استان اصفهان 

)شامل مناطق : کوهپایه ، جلگه ، براآن 
و کرارج ، قهجاورستان ، ورزنه (

16.139.234.189574.177.000جاری

99-4-332

انجام امور اداری و خدمات عمومی 
محور غرب آبفای استان اصفهان )شامل 
مناطق : خوانسار ، چادگان ، فریدونشهر 

، بویین میاندشت ، گلپایگان(

20.763.002.934712.890.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 1۵:00 روز سه شنبه
 به تاریخ 1399/12/26

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 1399/12/2۷
دريافت اسناد : سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031
)  داخلی 384  (

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 است 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 99/12/11  می باشد.

نوبت دوم نوبت اول

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

1
تهیه، ساخت و نصب تجهیزات 
الکترومکانیکال تصفیه خانه 
pc فاضالب شهر تیران به روش

99-4-273/22099001434000079

تاریخروزساعتعنوان

99/12/16شنبه15:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

99/12/26سه شنبه15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/12/27چهارشنبه08:00زمان بازگشائی پاکتها

- 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

 )www.setadiran.ir( 5- اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه 

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
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العرب، نزدیک به عربستان ســعودی نوشــت: دولت جدید آمریکا با 
فشار سیاسی به عربستان اعالم کرد گزارش آژانس اطالعات مرکزی در 
مورد ترور خاشقچی را منتشــر خواهد کرد، تا حمله واضحی را علیه ولی 
عهد سعودی، محمد بن سلمان ترتیب دهد. به عقیده تحلیلگران عرب 
و غربی، هدف از این اقدام، دور کردن ریاض از ارتباط با پرونده هســته 
ای ایران است.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: با 
گذشــت یک ماه از عمر دولت جو بایدن، براساس اطالعات افشا شده 
مشخص شده که واشــنگتن در حال تالش برای برکناری بن سلمان از 

منصب والیت عهدی است.
آیا بایدن همانند موضــع گیری خود در جریان تبلیغــات انتخاباتی، به 
ضدیت با عربســتان ادامه می دهد؟ یا اینکه منافع خــود را بر هر اصل 

دیگری، از جمله موضوع حقوق بشر، مقدم می دارد؟
به گفته جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، بایدن تنها با پادشاه سعودی 
ارتباط خواهد داشــت. در حالی که تماسهای بایدن منحصر به تماس با 
پادشاه سعودی اســت، دیگران در دولت بایدن با مسئوالن سعودی در 

سطوح مختلف در ارتباط هستند.
کمی قبل از تماس بایدن با پادشاه سعودی، حمله دیپلماتیک و رسانه ای 

علیه عربستان در ایاالت متحده، افزایش یافت، که به عقیده تحلیلگران، 
هدف از آن، گرفتن امتیازاتی از ریاض در پرونده یمن و پرونده هسته ای 
ایران است.به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، احتماال مکالمه بین بایدن 
و ملک سلمان پر از تعارفهای دیپلماتیک است، اما مسئوالن آمریکایی 
می گویند هدف واقعی، دادن هشدار به پادشاه سعودی در مورد گزارش 
قتل خاشقچی است که ممکن است باعث پیچیدگی در روابط آمریکا و 

عربستان شود.
کارشناسان مسائل عربستان معتقدند که تاخیر چند هفته ای در تماس 
با ملک سلمان، اظهارات شخصیتهای مختلف در دولت جدید آمریکا و 
گزارش های منتشر شده، همگی تالشــهایی است برای پریشان کردن 
موضع عربستان، تا این کشور مجبور به دادن امتیازهایی شود که دولت 

بایدن به آن نیاز دارد.
این تحلیلگران بر این عقیده اند که سعودیها تا کنون تنها به اظهار تمایل 
برای همکاری با دولت جدید آمریکا اکتفا کرده اند، بویژه در دست یابی به 
یک راه حل سیاسی در یمن، اما این بدان معنا نیست که تسلیم شده اند. 
ریاض هرگز عقب نشینی از یمن را نمی پذیرد. همین نکته واشنگتن را بر 
آن می دارد تا از کانال های پنهانی خود بر ایران و حوثی ها فشار بیاورد تا 

امتیازهای متقابلی در یمن بدهند.
پیش بینی نمی شود که این فشارهای آمریکا در موضوع هسته ای ایران، 
منجر به امتیازدهی سعودی شود، چرا که این مساله حساسیت داخلی 
زیادی برای سعودیها دارد، بویژه آنکه شــاهزاده بن سلمان کسی است 
که موضع سرسختانه ای در قبال توافق هسته ای دارد و خواستار الحاق 

بندهای اضافی به آن است تا نفوذ ایران در منطقه و محدود شود.
بایدن در جریان رقابت انتخاباتی اش، متعهد شــد که در روابط آمریکا و 
عربستان تجدید نظر کند، بویژه در موضوع ترور خاشقچی. در همین راستا، 
پس از روی کار آمدن، فروش سالح به عربستان را متوقف و نماینده ویژه 
ای را برای تقویت تالشــهای دیپلماتیک در جهت پایان دادن به جنگ، 

منصوب کرد.
در همین خصوص، سی ان ان گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه براساس 
اسناد سری، دو هواپیمایی که گروه متهم به ترور خاشقچی از آن استفاده 
کرده اند، متعلق به شرکتی بودند که مالکیت آنها به ولی عهد سعودی باز 
می گردد. همانطور که این شــبکه آمریکایی اعتراف ویلیام برنز، نامزد 
بایدن برای ریاست سی آی ای را نقل کرد مبنی بر اینکه هدایایی از سفیر 

عربستان در واشنگتن دریافت کرده است.

ادعای جنجالی احمدی نژاد: 

بحث ترور من جدی است 
همشــهری آنالین نوشــت: محمود احمدی نژاد در ادامه اظهارات جنجالی اش اینبار از تهدید به 

ترورش حرف زده است.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره تهدیدش به ترور گفت: ستاد درست می کنند، برنامه 
تبلیغی درست می کنند برای تخریب دیگران. خوشبختانه ســهم من خیلی زیاد است، از زمین و 

زمان می زنند! چه خبر است؟ چه شده است؟
وی گفت: من هم معتقد هستم که بحث ترور جدی است. خودشان می کشند، خودشان هم مراسم 

عزاداری برپا می کنند و بعد دیگران را متهم می کنند!
رییس جمهور سابق گفت: البته من یک جان ناقابلی دارم که فدای ملت ایران است. پای ملت ایران 
ایستاده ام، پای حقوق ملت ایران ایستاده ام، کوچک ملت ایران هستم. جان ما ناقابل است، فدای 

ملت ایران، فدای عظمت ایران. 

مدیرعامل منطقه آزاد کیش برکنار شد
مشــاور رییس جمهوری مدیرعامل منطقه آزاد کیش را برکنار و معاون برنامه ریزی شورای عالی 
مناطق آزاد را به عنوان سرپرســت این منطقه منصوب کرد. مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در 
اقدامی ناگهانی غالمحسین مظفری مدیرعامل منطقه آزاد کیش را برکنار و آهنگران معاون برنامه 

ریزی شورای عالی مناطق آزاد را به عنوان سرپرست این منطقه منصوب کرده است.

عصبانیت کیهان،این بار از مسیح مهاجری!
کیهان نوشت: روزنامه جمهوری اســالمی سال هاســت این روزنامه متعلق به بیت المال و حزب 
جمهوری اسالمی را در خدمت طیف های زاویه دار با نظام و انقالب قرار داده است. مدیر این روزنامه 
اخیرا در سرمقاله ای با اســتقبال از اینکه آیت ا... رییســی، مالقات انتخاباتی با جمعی از اعضای 
خبرگان را نپذیرفته، آن را امتناع شایســته می خواند و می نویسد: امتناع آقای رییسی از حضور در 
جلسه جمعی از اعضاء مجلس خبرگان رهبری که طبق آنچه در خبرها آمده درصدد بودند از ایشان 

برای داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دعوت نمایند، حرکت شایسته ای است.
نویسنده توضیح نداده که چرا این حرف ها را به هنگام 8 ســال ریاست جمهوری هاشمی،8 سال 
ریاست جمهوری خاتمی و 8 سال ریاســت جمهوری روحانی نزده بلکه اتفاقا در اغلب این دوره ها، 

تبلیغاتچی و توجیه گر سوءمدیریت های دولت سازندگی و تدبیر و امید بوده است؟ ...

نتانیاهو: 

ایران در انفجار کشتی ما در خلیج عمان دست دارد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی نقش ایران در انفجار کشتی 

این رژیم در آب های خلیج عمان شد.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، نخست وزیر رژیم صهیونیســتی ادعایی بی پایه و اساس را در 

خصوص دست داشتن ایران در انفجار کشتی این رژیم در خلیج عمان مطرح کرد.
بنیامین نتانیاهو روز دوشــنبه در گفت و گو با رادیو صهیونیستی کان مدعی شد ایران »به وضوح« 
پشت انفجار کشتی اسرائیلی در خلیج عمان است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همنوا با وزیر 

جنگ این رژیم افزود: این )انفجار( در واقع عملیاتی از سوی ایران بود. واضح است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام تالفی جویانه را در برابر انفجار 
کشتی در نظر دارد، اظهارات پیشین خود درباره تالش برای جلوگیری از توسعه ظرفیت هسته ای 

ایران را تکرار کرد.

سیاستکافه سیاست

رسانه نزدیک به ریاض مدعی شد: 

»برجام«؛ عامل اقدامات بایدن علیه بن سلمان

انتقاد روسیه از سیاست های آمریکا درباره ایران
ایرنا نوشت: نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین اظهار داشت: اصل پیشنهاد 
مذاکره به ایران از ســوی اروپایی خوب اســت اما چنین دعوت و پیشــنهادی با تهدید به ارائه 

قطعنامه ضدایرانی در نشست شورای 
حکام، همخوانی ندارد.

میخائیل اولیانــوف نماینده روســیه 
در ســازمان های بین المللی مســتقر 
در ویــن در حســاب کاربــری خود در 
توئیتر نوشــت: اصل دعــوت از ایران 
بــرای گفــت و گو خــوب و مناســب 
اســت اما چنیــن دعوتی بــا تهدید به 
ارائه قطعنامــه غیرمنصفانه از ســوی 
شورای حکام آژانس در روزهای آینده 

همخوانــی نــدارد. در این میــان، یک ســری مســایل کامــل اشــتباه اســت.اولیانوف در 
واکنــش بــه مخالفت ایــران با پیشــنهاد بــرای نشســت بــا آمریکا و ســه کشــور اروپایی 
نیز نوشــت: فکرمی کنــم این حرف آخــر ایران نباشــد. دلیل خــودداری ایران از شــرکت در 
 گفت و گوهــای غیر رســمی، طبق اعــالم وزارت امــور خارجه ایــران، مواضع ناشــیانه برخی

دولت ها است.

پمپئو: 

اقدام بایدن در قبال ایران را درک نمی کنم
وزیرامور خارجه پیشین آمریکا در گفت وگویی عقب نشــینی دولت جدید آمریکا از ادعای دولت 
دونالد ترامپ مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشــه علیه ایران و القای تروریستی بودن انصارا... 

یمن را پیش زمینه بازگشت آمریکا به توافق هسته ای تلقی کرده و از آن انتقاد کرد.
به گزارش شبکه فاکس نیوز، مایک پمپئو وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا در پی عقب نشینی 
اخیر دولت جو بایدن رییس جمهور آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل از ادعای دولت دونالد 
ترامپ رییس آمریکا مبنی بر آغاز روند فعال ســازی مکانیسم ماشــه )بازگردانی سریع تحریم 
های بین المللی( علیه ایران از سوی آمریکا گفت: ایده ما این بود که ما نباید به ایران اجازه دهیم 
در بازار آزاد، سالح خرید و فروش کند، فناوری و تجهیزات پیشرفته چینی و روسی را بخرد. نمی 
توانم درک کنم که چرا دولتی باید فکر کند که این )خرید و فروش سالح توسط ایران( فکر خوبی 

بوده است. 

ادعای مقام صهیونیست: 

در مقابل تهدید های ایران خواهیم ایستاد
رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد با تهدید های ایران در هر جایی به مقابله برخواهد 
خاست.به گزارش پایگاه خبری الحدث، آویو کوخاوی، رییس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در 
سخنانی با تکرار ادعا های قبلی مقامات این رژیم گفت: ما در برابر تهدید های ایران در هر مکانی 

خواهیم ایستاد.
رییس ســتاد ارتش اســرائیل همچنین در ادامه ادعا های خود تصریح کرد: ایران تنها تهدیدی 
هسته ای به شــمار نمی رود، بلکه به گسترش تروریســم و بکارگیری آن علیه اهداف غیرنظامی 
دســت می زند.بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی نیز در ســخنانی مدعی شــده بود 
ارزیابی های اولیه نشان می دهد ایران عامل هدف قرار دادن کشتی صهیونیستی در دریای عمان 

بوده است.

خبر روز

سخنگوی سازمان انرژی اتمی عنوان کرد

شروط و تذکرات ایران قبل 
از سفر گروسی به تهران

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی جزئیاتی از 
نشست با کمیســیون امنیت ملی درباره رفع 
ابهامات پیرامون تفاهم سازمان انرژی اتمی با 
آژانس را بیان کرد.بهروز کمالوندی در توضیح 
نشست با کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی، گفت: ابهاماتی 
بــرای نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
پیرامون توافق ســازمان انرژی اتمی با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به وجود آمده بود، لذا 
نمایندگان در نظر داشــتند که مــا توضیحاتی 
درباره این تفاهم ارایه کنیم. از اینرو مشــخص 
کردیم که ُمر قانــون اجرا و تمــام نظارت ها و 
بازرسی های فراپادمانی متوقف شده و در بیانیه 
ســازمان و آژانس هم این موضوع به صراحت 
آمده است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در 
گفت وگو با خانه ملت افزود: تفاهمی با آژانس 
در چارچوب حفظ برخی اطالعات مشــروط به 
لغو تحریم ها و بازگشت ایران به تعهدات صورت 
گرفته که در فاصله زمانی حداکثر ســه ماه در 
اختیار آژانــس بگذاریم اما هیچ دسترســی، 
بازرســی و اظهاریه پروتکلی قرار نیست صادر 
شود.کمالوندی خاطرنشان کرد: زمانی بازرسی 
و دسترسی مطرح می شود که اظهاریه پروتکلی 
داده شود لذا وقتی اظهاریه داده نشود، به صورت 
خودکار یعنی سوالی وجود ندارد و در این شرایط 
دسترســی هم منتفی خواهد شد.وی با بیان 
اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
صددرصد اجرا می شود، اظهار کرد: پیش از سفر 
آقای گروســی به ایران شرط اجرای قانون لغو 
تحریم ها عنوان شد، همچنین متذکر شدیم که 
نظارت فراپادمانی از پنجم اسفند ماه متوقف 
می شود. در جلسه نمایندگان سواالتی پیرامون 
همین مســائل مطرح کردند و مــا با جزئیات 
موارد را تشــریح کردیم، همچنین گفته شــد 
که ســازمان چه نوع اطالعاتی را حفظ می کند 
یا اینکه تحت چه شــرایطی ایــن اطالعات را 
به آژانــس می دهد.کمالونــدی اضافه کرد: تا 
زمانی که تحریم ها لغو نشود، قرار نیست هیچ 

اطالعاتی در اختیار آژانس قرار گیرد. 

اخبار

یک ســخنگوی کاخ سفید موضع این کشــور را درباره 
رد شــدن دعوت اتحادیه اروپا برای شــرکت کردن در 
نشستی با اعضای توافق هســته ای و آمریکا از سوی 
ایران، بیان کرد.روزنامه فایننشال تایمز پس از رد شدن 
دعوت اتحادیه اروپا برای مشارکت در نشستی با حضور 
اعضای اصلی توافق هسته ای و آمریکا از سوی ایران، 
به نقل از یک مقام ارشد ناشناس آمریکایی نوشت: ما 
فکر نمی کنیم که باید اقدامی برای بازگرداندن ایران به 
میز مذاکره انجام دهیم. فایننشال تایمز افزود که این 
مقام آمریکایــی رد کردن این دعوت از ســوی ایران را 
بخشــی از  »یک رقص دیپلماتیک« تلقی کرده و گفته 
اســت: من فکر نمی کنم که در )مذاکره( بسته است. 
این روزنامه در ادامه مطرح کرد: یک دیپلمات اتحادیه 
اروپا از رد شدن این دعوت از سوی ایران ابراز ناامیدی 
کرده و گفت کــه  »من بر این عقیده ام که این بســیار 

جدی است«. روزنامه صهیونیســتی اورشلیم پست 
نیز در این باره نوشت که یک سخنگوی کاخ سفید گفته 
است واشنگتن مشتاق رسیدن به  »بازگشت دوجانبه 
با پایبندی« به توافق هســته ای است. اورشلیم پست 
ادامه داد: او گفت آمریکا در این باره با قدرت های جهانی 
عضو توافق هسته ای،  یعنی روســیه،  چین،  فرانسه،  
انگلیس و آلمان درباره بهتری مسیر برای پیش رفتن 
رایزنی خواهد کرد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز یک شنبه درباره 
این تصمیم ایران اعالم کرد: با توجه به مواضع و اقدامات 
اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی، جمهوری اسالمی ایران 
زمان را برای برگزاری جلســه غیررســمی پیشنهادی 
توسط هماهنگ کننده اروپایی برجام مناسب نمی داند.

خطیــب زاده در یک موضع گیــری مطبوعاتی با اعالم 
مطلب فوق، تاکید کرد: هنوز هیــچ تغییری در مواضع 

و رفتار ایاالت متحده صــورت نگرفته و دولت بایدن نه 
تنها سیاست شکست خورده فشــار حداکثری ترامپ 
را کنار نگذاشــته، بلکه حتی تعهد خود به اجرای کلیات 
وظایفش در برجام و قطعنامــه ۲۲۳۱ را اعالم ننموده 
است.وی  گفت: اجرای تعهدات همه طرف ها در برجام 
موضوع مذاکره و بده بستان نیست و همه بده بستان ها 
۵ سال پیش انجام شده است. مسیر پیش رو بسیار 
روشن اســت: آمریکا باید به تحریم های غیرقانونی و 
یکجانبه خود خاتمه دهد و به تعهــدات برجامی خود 
بازگردد. این امر نه به مذاکره احتیاج دارد نه به قطعنامه 

در شورای حکام!

واکنش سخنگوی کاخ سفید به رد دعوت اتحادیه اروپا از سوی ایران؛

یک رقص دیپلماتیک!

صادق خرازی:

دولت پنهان نتیجه عملکرد دولت رسمی است
دبیرکل حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه مطرح کردن دولت پنهان فقط برای فرار رو به جلو و عدم پاسخگویی است، گفت: احمدی نژاد شش سال ثابت کرد که رییس 
جمهور می تواند نفر اول اجرایی در کشور باشد.صادق خرازی با اشاره به اینکه دولتمردان ما فاقد بینش و چشم انداز هستند، ادامه داد: اگر آنقدر که بخش دفاع موفق 
بودیم، در آداب حکومتداری هم موفقیت داشتیم، ایران مشکلی نداشت.وی با اشاره به اینکه مطرح کردن دولت پنهان فقط برای فرار رو به جلو و عدم پاسخگویی 
است، خاطرنشان کرد: احمدی نژاد شش سال ثابت کرد که رییس جمهور می تواند نفر اول اجرایی در کشور باشد. شهید رجایی فرد مقتدری بود. اگر ناهماهنگی 
بوده است خودمان ایجاد کرده ایم. وقتی سیاست مبتنی بر محدودسازی است و اقتصاد، انحصار سازی و خصوصی سازی، خاص سازی است، طبیعی است دولت 
پنهان، قاچاق و افراد سوگلی شکل بگیرد. اگر خود دولت و رییس جمهور دنبال شفاف سازی بوده و اجازه ندهند افراد خانواده و نزدیکانش از رانت بهره ببرند و مردم 

این را حس کنند، دیگر راه و دولت پنهان بوجود نمی آید. در واقع دولت پنهان نتیجه عملکرد دولت رسمی است که نمی تواند پاسخگو باشد.

وز عکس ر

اعتراض آرژانتینی  
 به واکسیناسیون

 »وی آی پی«
هزاران آرژانتینی  روز شــنبه در 
اعتراض به دسترسی زودهنگام 
نزدیــکان دولت این کشــور به 
واکســن کرونا، در خیابان های 
شــهرها ســایر  و   پایتخــت 

 تجمع کردند.

کارشناسان مسائل عربستان معتقدند که تاخیر چند 
هفته ای در تماس با ملک سلمان، اظهارات شخصیتهای 
مختلف در دولت جدید آمریکا و گزارش های منتشر 
شده، همگی تالشهایی است برای پریشان کردن موضع 
عربستان، تا این کشور مجبور به دادن امتیازهایی شود 

که دولت بایدن به آن نیاز دارد
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نماینده مردم نجف آباد مطرح کرد

خلع ید کارخانه کاشی 400 میلیارد آورده نقدی ارمغان آورد
نماینده مردم نجف آباد در مجلس از اتالف آشــکار بیت المال در واگــذاری کارخانه نیلوی اصفهان 
خبر داد.ابوالفضل ابوترابی درباره شــیوه واگــذاری کارخانه نیلوی اصفهان گفت: کارخانه کاشــی 

نیلوی گلدشــت نجف آباد در سال ۹۲ بر 
مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش 
خصوصی واگذار شد. این واحد تولیدی 
از دارایی های شرکت سرمایه گذاری صدر 
تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی بــود و از مجموعه های 
مهم در خاورمیانه محســوب می شــد. 
ترابی افزود: اگر بدهی هــای کارخانه از 
محل دارایی هایش پرداخت شود، بازهم 
۴۰۰ میلیارد تومان نصیب صندوق تامین 

اجتماعی خواهد شد. سوال من این است که چرا مسئوالن هیچ اقدامی برای بازگشت اموال انجام 
نداده اند؟ این موضوع نه تنها اتالف ثروت ملی است. نماینده نجف آباد تصریح کرد: این موضوع از 
منظر کیفری نیز قابل بررسی است. اتالف بیت المال و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، جرم است. بر 
اساس قرارداد، باید این کارخانه به بیت المال بازمی گشت؛ این عمل مصداق بارز جرم است. مالک و 

خریدار جدید به دلیل ورشکستگی به تقصیر، می توانند تحت تعقیب قرار گیرند. 

ساداتی نژاد:

حمل و نقل هوایی محصوالت کشاورزی ارزان می شود
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: با تصویب بند الحاقی 
به تبصره یک الیحه بودجه سال ۱۴۰۰قیمت بنزین حمل و نقل هوایی محصوالت کشاورزی از ۶ هزار 
تومان به ۶۰۰ تومان کاهش پیدا می کند.سیدجواد ساداتی نژاد در خصوص مصوبه الیحه بودجه در 
خصوص یارانه سوخت حمل و نقل هوایی محصوالت کشاورزی، گفت: در بند الحاقی به تبصره یک 
الیحه بودجه موضوع بســیار مهمی در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه و 
اتحادیه اوراسیا مطرح شد که با حمایت نمایندگان رای الزم را کسب کرد.نماینده مردم کاشان، آران 
و بیدگل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در حال حاضر 5۰۰ هزار تن سیب، ۴۰۰ هزار تن 
پیاز، 5۰۰ هزار تن گوجه فرنگی مازاد در کشور وجود دارد، ادامه داد: بسیار دردناک است که کشاورزان 
علی رغم تالش و هزینه فراوان مجبور به دور ریز محصوالت تولیدی خود شوند.ساداتی نژاد با بیان 
اینکه باید شــرایطی برای صادرات محصوالت تازه خوری به کشورهای همسایه فراهم شود، گفت: 
بخشی از محصوالت کشاورزی از طریق مرز آذربایجان صادر می شود که با بسته شدن چند روزه مرز، 
تمامی محصوالت کشاورزی از بین می رود و تاجر ایرانی مجبور به فروش کاالی خود با قیمت بسیار 

پایین می شود.

دوگانگی اتحادیه مرغ فروشی ها و سازمان تعزیرات 
مهدی فروغی رییس اتحادیه مرغ فروشی های استان اصفهان اظهارداشت: دوگانگی بین خواسته 
های اتحادیه و سازمان تعزیرات موجب اعتصاب فروشــندگان و کارخانجات تولید مرغ در استان 
اصفهان شده اســت.وی افزود: با توجه به رشــد لحظه ای نرخ تورم  و گرانی اقالم و مواد مورد نیاز 
کارخانجات تولید مرغ استان و از طرفی نبود هیچ تســهیالت و منابع مالی الزم، کاهش پیدا کردن 
قیمت مرغ مصوب شده از سوی سازمان تعزیرات می تواند منجر به کمبود مرغ در بازار شود مانند 

همان چیزی که بر سر روغن خوراکی اتفاق افتاد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعالم کرده که تعیین اقامت گردشگران در اصفهان، وابسته به شرایط کرونا خواهد بود

دو راهی رفتن یا نرفتن به تعطیالت

وضعیــت اقتصــادی وخیــم صنعــت  مرضیه محب رسول
گردشگری و سایر مشتقات وابسته به آن 
مانند فروش و تولید صنایع دســتی و هتلداری دو راهی دشواری را 
پیش روی متولیان آن قرار داده اســت. تا شروع تعطیالت و رسیدن 
یکی از اصلی ترین دوره های سفر ایرانیان بیش از دو هفته باقی مانده 
اســت ولی همچنان خبری از تصمیمات قطعی در این زمینه از سوی 
مسئوالن اعالم نشده، هر چند با توجه به سرعت شیوع بیماری کرونای 
انگلیســی در کشــور و در اغلب اســتان های بزرگ به نظر نمی رسد 
امکانی برای سفر فراهم باشد اما هنوز هیچ استانی ممنوعیت سفر را 
به صورت قطعی مطرح نکرده اســت. در اصفهان استاندار اعالم کرده 
در صورتی که وضعیت اصفهان زرد یا آبی باشد، اجازه ورود مسافران 

به استان داده می شود. 
همچنین مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان هم گفته: اقامت گردشــگران در اصفهان بســتگی به شرایط 

کرونا دارد. فریدون الهیاری  گفت : در آخرین جلســه ســتاد ســفر 
تصمیم بر آن شــد که در ایام نوروز خدمات اسکان به صورت ظرفیت 
تاسیسات اقامتی گردشــگری، مهمانسرا های ادارات و دستگاه های 
اجرایی و برخی مــدارس منتخب به مســافران عرضه شــود.وی با 
توجه به اینکه نوروز امســال، امکان اســکان به صورت کمپی وجود 
ندارد گفت: مقرر شــد آموزش و پرورش به صورت محدود مدارسی 
را به ما معرفی کنند تا مشــکلی در خصوص اقامت مسافران نداشته 
باشــیم.وی افزود: مســافران نوروزی باید پیش از ورود به اســتان 
 اصفهان اقدام به رزرو محل اقامت خود بکنند و رزرو حضوری انجام

 نمی گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با 
بیان اینکه ظرفیت تاسیسات اقامتی استان حدود ۳5 هزار نفر است 
گفت: امسال همه تاسیســات اقامتی باید تا 5۰ درصد ظرفیت خود 
خدمات ارائه کنند و تمامی شــیوه نامه های بهداشــتی را باید رعایت 

کنند و تا زمانی که گواهی تایید از مرکز بهداشت دریافت نکنند، اجازه 
فعالیت ندارند.فریدون الهیاری افزود: تمامی مراحل گردشــگری از 
مبدا تا مقصد و بر عکس باید تحت شیوه نامه ارائه شده وزارت میراث 

فرهنگی با عنوان سفر هوشمند انجام شود. 
این سخنان در حالی مطرح شــده که تورها تبلیغات خود را برای ثبت 
نام آغاز کرده اند. با توجه به اینکه ترددهای هوایی و ریلی در ماه های 

اخیر آزاد بوده است. 
به نظر می رســد مردم به امید آزاد بودن سفر با شــرایط پیش از این 
در حال ثبت نام و یا خرید بلیط های هواپیمــا و حمل و نقل عمومی 
هســتند اما اگر شــرایط کرونا وخیم شود، شــاید هر نوع سفری در 
تعطیالت عید مانند سال گذشــته کنسل شــود. این در حالی است 
که رییس اتحادیــه هتلداران اعالم کرده هیچ نوع کنســلی برای عید 
پذیرفته نیست و قرار نیست هتل ها بسته شوند .جمشید حمزه زاده 
رییس جامعه هتلــداران ایران نیز درباره رزروهــای نوروزی هتل در 
سال ۱۴۰۰ گفت: هتل های کشــور از هم اکنون رزروهای نوروزی خود 
را آغاز کرده اند. این رزروها بدون هیچ محدودیتی در همه شــهرهای 

ایران انجام می شود.
وی افزود: ستاد کرونا محدودیت های بین شهری با خودروی شخصی 
را اعالم کرده است اما سفرهای ریلی و هوایی همچنان انجام می شود. 
اکنون همه هتل ها در همه شهرهای کشور فعال هستند مگر آنکه مدیر 
هتلی بخواهد فعاًل فعالیت نکند مانند برخی از هتل های شــهر مشهد 
که مالک تصمیم گرفته فعاًل مهمان نپذیرد اما ستاد کرونا اعالم نکرده 
تعطیل شود. در واقع ســتاد کرونا هتل های هیچ شــهری را تعطیل 
نکرده اســت.حمزه زاده همچنین درباره کنسلی رزروهای عید نوروز 
نیز توضیحاتی داد و به این موضوع اشــاره کرد که سال گذشته اگرچه 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعالم تعطیلی هتل های همه شهرهای 
کشور توسط ستاد مبارزه با این بیماری، هتل ها مبلغ کنسلی مسافران 
را پرداخت کردند؛ اما امســال مسافر با علم به شــیوع کرونا اقدام به 

رزرو هتل می کند.
 بنابراین اگر اتاقی را کنســل کند، باید جریمه کنسلی را بپردازد. مگر 
اینکه ستاد کرونا اعالم کند، هتل های یک شهری تعطیل شود. در آن 
صورت هم باید جلســه ای برگزار شــده و تصمیم گیری شود. در این 
شرایط تقریبا هیچ مسئولی برنامه و یا آینده مشخصی برای سفرهای 
نوروزی ارائــه نمی دهد. در واقع مســئولیت ســنگین تعطیلی های 
احتمالی آنقدر زیاد خواهد بود که هنوز تصمیم گیری های قاطعانه در 

مورد آن را عملیاتی نکرده است.

چهره روز

آخرین وضعیت سامانه دوم آبرسانی به اصفهان

 تونل سوم کوهرنگ ۵3 درصد رشد فیزیکی دارد
میرمحمدصادقی، مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: سامانه دوم آبرسانی اصفهان با 
اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد.مسعود میر محمد صادقی در 
خصوص آخرین وضعیت سامانه دوم آبرسانی به استان اصفهان اظهار داشت: این سامانه دارای خط 
انتقال آب و تصفیه خانه است که می تواند بخش زیادی از بحران آب شرب در اصفهان را برطرف سازد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در اصفهان با کمبود پنج متر مکعب آب بر ثانیه مواجه هســتیم، ابراز 
داشت: باید توجه داشت که تونل سامانه آبرسانی دوم به اصفهان با مساحت ۲۷ کیلومتر بهره برداری 
شده و خط انتقال آب آن نیز در حال ساخت است.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان 
اینکه پیش بینی ما برای بهره برداری از خط اضطراری طرح دوم سامانه آبرسانی به استان اصفهان 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ است، افزود: این پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه خط اضطراری سامانه دوم آبرسانی به اصفهان می تواند ۳.۲ متر مکعب کمبود آب 
این استان برطرف سازد، اضافه کرد: امیدواریم این طرح طبق برنامه ریزی صورت گرفته به بهره برداری 
برسد.میرمحمدصادقی در خصوص آخرین وضعیت تونل سوم کوهرنگ نیز افزود: این طول دارای ۲۳ 

کیلومتر طول است که می تواند ۳۸5 میلیون متر مکعب آب را را ارتفاع ۱۴۰ متر جابجا کند.

جریمه قبض برق، چوب الی چرخ تولید
رییس انجمن ســنگ اصفهان گفت: با افزایش نیروی کار و افزودن دستگاه های جدید در کارخانه 
های سنگبری، جریمه ســنگین قبض برق، معضلی برای کارخانه داران شده است. رضا احمدی ، 
درباره جریمه قبض برق کارخانه های سنگبری گفت: تولید کننده  نباید در محدودیت قرار بگیرد و اگر 
دستگاه جدیدی  برای گسترش کار به کارخانه تولیدی اضافه می کند، برق آن را اداره برق باید تامین 
کند. اما در زمینه اداری متاسفانه با مشکل روبه رو هستیم.او با اشاره به مصرف برق مازاد در کارخانه ها 
افزود: مدرنیزه شدن کارخانه های از ۱۰ سال قبل شروع شد و به طور مثال کارخانه ای که ۱۶۰ کیلووات 
برق خریده اســت به  دلیل اینکه دســتگاه های دیگری به کارخانه اضافه کرده است اکنون مصرف 
برق بیشتری دارد و جریمه می شود.احمدی ادامه داد: نامه های زیادی به استاندار زدیم، اما نتیجه 
مطلوبی نداشت، برق در کارخانه ها به صورت مازاد  استفاده می شود و کارخانه دار باید ضمن پرداخت 
هزینه قبض برق جریمه آن را نیز بپردازد.او درباره افزایش مصرف برق در سالیان اخیر گفت: همزمان 
با مدرنیزه شدن کارخانه مصرف برق نیز افزایش پیدا می کند. اما این مدرنیزه شدن کارخانه ها باعث 
افزایش اشتغال شده و عالوه بر این که نیاز همه کارخانه ها شناسایی شده است باید دلیل جریمه ها 

علنی و رسمی باشد.

تولید باالی گوشت شترمرغ در اصفهان 
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ساالنه یک هزار ُتن گوشت شترمرغ در این استان تولید 
و روانه بازار مصرف می شود که با حمایت بیشتر می توان زمینه توسعه این صنعت را فراهم کرد.مهرداد 
مرادمند افزود: استان اصفهان از حیث تولید این ماده غذایی رتبه دوم یا سوم را در کشور دارد و از جمله 
تولیدکنندگان اصلی به شمار می رود.وی اضافه کرد: پرورش شترمرغ از جمله صنایع منطبق و هم راستا 
با شرایط کم آبی است و توسعه آن در استان اصفهان به دلیل شرایط محدود منابع آبی همواره مد نظر 
قرار دارد.رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه توجه هرچه بیشتر به این صنعت 
سبب تحقق جهش تولید، اشتغالزایی، درآمدزایی و ارائه ماده غذایی سالم و مفید به مردم می شود 
ادامه داد: مجموعه های پرورش و تولید گوشت شترمرغ در استان افزون بر ۶۰ واحد و ظرفیت آنها در 
طول یک سال ۱۰ هزار قطعه است.وی با تاکید بر اینکه گرایش به صنایع مبتنی بر مصرف کم آب در 
استان اصفهان ضروری است خاطرنشان کرد: بر همین اساس باید صنایعی مانند پرورش شترمرغ 

را افزایش داد و از سوی دیگر شهرستان های بیشتری را در این صنعت دخیل کرد.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس سازمان برنامه و بودجه 
استان اصفهان:

متروی اصفهان- 
بهارستان فروردین 1400 

به بهره برداری می رسد
رییس ســازمان برنامه و بودجه اســتان 
اصفهان با بیان اینکه از ۷5 هزار طرح نیمه 
تمام موجود در کشور ۳5۰۰ پروژه مربوط 
به اســتان اصفهان اســت، گفت: تا پایان 
فروردین ۱۴۰۰ مترو بهارستان- اصفهان به 
بهره برداری نهایی خواهد رسید.نعمت ا... 
اکبری ، با بیان اینکــه هنوز تکلیف بودجه 
در مجلس و تکلیــف بودجه های عمرانی 
و جاری مشــخص نیســت، اظهار کرد: با 
این وجود تمام اسناد توســعه اصفهان و 
سند آمایش ســرزمین استان به تصویب 
رســیده و می دانیم برای آینده استان چه 
گام هایی بایــد برداریم.وی افزود: طی ۲ 
سال گذشته کارهای مختلفی برای استان 
صورت گرفته و پیشران ها و محرک های 
توسعه استان تدوین و به تصویب رسیده 

است.
اکبری گفت: در این خصــوص ۱۷ پروژه 
با اعتبــاری بالغ بر ۴۳۸ میلیــارد تومان 
تعریف شده که ۱۰ پروژه مربوط به بخش 
خصوصی و تسهیالتی و ۷ پروژه زیربنایی 

و یا زیرساختی است.
وی با بیــان اینکه برای پنج ســال آینده 
اســتان پیش بینی هــای الزم و منطقه 
بندی های مشخص انجام و پیشران های 
توسعه اســتان اصفهان احصا شده است، 
تاکید کرد: از ابتدای ســال ۱۴۰۰ از بخش 
خصوصی خواســته ایم به پیشران های 
توسعه اســتان ورود کنند و قرار است ۹۰ 
درصد پیشران های استان در سال ۱۴۰۰ با 
همت بخش خصوصی اجرا شود و دولت 
تنها نقش تســهیلگری فضا برای بخش 
خصوصی را خواهد داشت.به گفته رییس 
سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، از 
۸۲۰ روستای اســتان، ۶۰۰ روستا قابلیت 
توسعه و رشــد و همچنین ایجاد اشتغال 

دارند.

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: 
دومینوی افزایش حقوق در کشــور عمــاًل منجر به 
ورشکستگی دولت می شود.مهدی طغیانی درباره 
تصویب کلیات الیحه بودجــه ۱۴۰۰ و مباحثی که در 
مجلس مطرح شده است، اظهار داشت: حذف مجوز 
ورود خودرو از مناطق آزاد یکی از مباحث مطرح شده 
بود که مبنای آن کنترل قیمت است.وی افزود: این 
خودروها بدون اینکه ارزی خارج شود در کشور وارد 
می شدند و با توجه به شرایط خاص کشور این مانور و 
رانتی که توزیع می شد، زیبنده کشور نبود و در نهایت 

حذف شد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به مالیات اعضای هیئت عملی و قضات، بیان 
داشت: قانون مالیات مستقیم اعضای هیئت علمی 
در سال ۶۸ بر روی پلکان اول یعنی مالیات ۱۰ درصد 
تثبیت شده بود و این موضوع جدیدی هم نیست که 
در واقع مطرح کردن معافیت مالیاتی آنها در رسانه ها 
غلط اســت.وی ادامه داد: قضات هم درخواســت 
کردند که مانند اعضای هیئت علمی در پله اول تثبیت 
شوند اما در صحن علنی مجلس این موضوع رد شد 
و قرار شد که در همان پلکانی که هستند باقی بمانند 
نه اینکه قضات در پلکان اول و ۱۰ درصد قرار گیرند.

طغیانی خاطر نشان کرد: این مصوبه به دلیل اینکه 
بخشی از آنها قانون داشتند دو سوم آرای مورد نیاز 
را کسب نکرد و تصویب نشد و اعضای هیئت علمی 

نیز در پلکان اول و همان ۱۰ درصد باقی ماند؛ البته از 
جهت اینکه تبعیض آمیز بوده مخالفینی هم داشته 
است.سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس نیز 
درباره حقوق بازنشستگان و تأمین اجتماعی گفت: 
این موضوع هنوز به صحن علنی مجلس وارد نشده 
البته بررسی هزینه ها آغاز شــده و متأسفانه با این 
اوضاع بودجه کشور این دومینوهای افزایش حقوق، 
عماًل منجر به ورشکستگی دولت می شود.وی افزود: 
دولت متأســفانه دومینو افزایش حقــوق از تغییر 
حقوق اعضای هیئت علمی و غیر علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی آغاز کرد که وزارت علوم و کارکنان آنها 
و حتی بقیه فرهنگیان نیز خواستار افزایش حقوق 
شــدند که البته حق آنهاست و تبعیض در این زمینه 

قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

دومینوی افزایش حقوق منجر به ورشکستگی دولت می شود

رییس اتاق اصناف اصفهان:

کسبه می توانند فروش فوق العاده ارائه کنند
رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه امسال نمایشگاه های بهاره برگزار نمی شود، گفت: فروش فوق العاده برای تمام کسبه ای که امکان این کار را دارند، امسال مجوز 
داده شده است، البته این فروش فوق العاده باید با کسب مجوز از اتحادیه مربوطه باشد.رسول جهانگیری اظهار کرد: با فرا رسیدن اسفندماه همه ساله طرح تشدید 
نظارت بر بازار را از اول اسفند تا ۱5 فروردین انجام می شود، که امسال نیز این طرح آغاز شده و ادامه دارد. رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه امسال نمایشگاه 
های بهاره برگزار نمی شود، تصریح کرد: فروش فوق العاده برای تمام کسبه ای که امکان این کار را دارند، امسال مجوز داده شده است، البته این فروش فوق العاده باید 
با کسب مجوز از اتحادیه مربوطه باشد.وی با بیان اینکه خوشبختانه کمبود کاالیی را در بازار نداریم، عنوان کرد: البته برخی از کاالها که در ماه های گذاشته در نحوه توزیع 
آن خللی ایجاد و باعث تقاضا کاذب شد که از اینگونه می توان به روغن خوراکی اشاره کرد؛ این تقاضا کاذب باعث شد که توزیع نتواند جوابگوی تقاضا باشد.جهانگیری 
در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: امیدواریم مانند سال گذشته محدودیت و تعطیلی سراسری برای صنوف شکل نگیرد که این مهم با رعایت پروتکل های 

بهداشتی ایجاد می شود.وی به واحدهای صنفی توصیه کرد: واحدها و کسبه هر چه بیشتر رعایت  پروتکل های بهداشتی را انجام دهند .

جشنواره »صنایع 
روستا دوست«

جشنواره »صنایع روستا دوست« 
در محل دائمی نمایشــگاه های 
کمیته امداد امــام خمینی )ره( 

افتتاح شد.

وز عکس ر
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
جاده شهرکرد به شــلمزار به ناغان به بازفت از طرح های مهم اقتصاد 
مقاومتی استان است که برای آن در بودجه ســال آینده بیش از ۵۵ 

میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است. 
ا… کرم نصیری روز یکشنبه در بازدید از گردنه چری در محور ارتباطی 
شهرکرد به شلمزار به ناغان به بازفت اظهار داشت: این طرح راهسازی 
تاثیر بسزایی در اقتصاد منطقه و تســهیل در ترددها به دنبال خواهد 
داشــت و مســیر ارتباطی اســتان به مناطق جنوبی از جمله استان 

خوزستان را کوتاه تر و ایمن تر می کند.
وی ادامه داد: تونل چری به طول سه هزار و ۴۰۰ متر یکی از مهمترین 
قطعات این مسیر ارتباطی به شمار می رود که با احداث و بهره برداری 
از آن نقاط حادثه خیز و پیچ های پرخطر منطقــه رفع و جاده ارتباطی 

استان به مسجدسلیمان خوزستان ۱۰ کیلومتر کوتاه تر می شود.
نصیری با بیان اینکه تاکنون ۴۵۰ متر از تونل چری حفاری شده است، 
تصریح کرد: حدود ۴۰۰ متر آن در سالجاری حفاری شده و امید است 
با تخصیص اعتبار مناســب که در بودجه ســال آینده برای این طرح 

پیش بینی شده از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار شود.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
خاطرنشــان کرد: اگر اعتبار مناســبی به طرح جذب شود پیش بینی 

می شود تا ۲ سال آینده به بهره برداری برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری نیز در 
این بازدید اظهار داشت: محور شهرکرد به شلمزار به بازفت ۱۴۰ کیلومتر 

طول دارد که در انتهای این مسیر تونل چری واقع شده است.
مجید نظری با اشــاره به اجرای عملیات حفــاری تونل، تصریح کرد: 
مقرر شــد تا با توجه به مخاطرات حفاری، بارش ها و ریزش تونل در 
سریع ترین زمان برای حفظ ایمنی تونل عملیات الینینگ )طراحی و 

ساخت قالب های تونل( اجرا شود.
محور راه اصلی شــهرکرد به شــلمزار به ناغان به بازفــت از مصوبات 
مهم سفر معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و بودجه 
اســت که تاکنون از بیش از ۴۰ درصد پیشــرفت فیزیکــی برخوردار 
 شــده اســت و تونل زره و تونل چری از جمله قطعات ایــن محور به

 شمار می رود.

تأمین 90 درصد از درآمدهای عمومی چهارمحال از طریق مالیات
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری بر رسالت و نقش حساس و سرنوشت ساز نظام مالیاتی در 
اقتصاد کشور در دوران تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: پذیرش 7۰ درصدی 
خوداظهاری مودیان در اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم با فعال شدن موتور ریسک به عنوان 
یکی از مهمترین دســتاوردهای طرح جامع مالیاتی و در راستای هوشمندســازی نظام مالیاتی است.

کوروش بیگدلی افزود: از آنجایی که نقش نظام مالیاتی در شکوفایی اقتصاد کشور برجسته و مهم است 
لذا کارمندان اداره مالیات در تامین بالغ بر 9۰ درصد از درآمدهای عمومی استان تالش بسیاری داشتند.

بیگدلی در خصوص اهمیت نقش رســانه ها در افزایش درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: رسانه ها بازوی 
توانمند روابط عمومی نظام مالیاتی در گفتمان سازی فرهنگ پرداخت مالیات می باشند.وی افزود: حرکت 
منظم و پیوسته نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی بوده و برون سپاری و نقل و انتقال امالک مسکن 
و الکترونیکی شــدن ابالغ اوراق مالیاتی گامی مهم در جهت تکریم حقوق شهروندی محسوب می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان، با تاکید بر ضرورت همکاری مودیان مالیاتی استان عنوان داشت: همکاری 
و همراهی در ســطح خیلی خوبی با مودیان و فعالین اقتصادی اســتان از طرق مختلف مانند: تخفیف، 
تقسیط و بخشودگی جرائم انجام می شود.وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالغ بر هزار میلیارد 
ریال از محل در آمدهای ارزش افزوده برای توســعه زیرساخت های شهری و روستایی، به شهرداری ها و 

دهیاری های استان پرداخت شد.

محدودیت های تردد در محورهای ورودی چهارمحال 
وبختیاری اعمال می شود

 اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: محدودیت های تردد در محور های ورودی چهارمحال وبختیاری 
برای جلوگیری از شیوع کرونا اعمال می شود. اقبال عباسی شامگاه یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه محدودیت های تردد در محورهای ورودی چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از شیوع کرونا اعمال 
می شود، اظهار داشت: اعمال محدودیت های ترددی برای جلوگیری از ورود ویروس جهش یافته به استان 
از استان های دیگر به ویژه استان همجوار )خوزستان( انجام می شــود.وی با اشاره به اعمال محدودیت 
کرونایی در استان تاکید کرد: ادارات و دستگاه ها به مدت دو هفته با دوسوم نیرو فعالیت می کنند و مدیران 
دستگاه ها باید نسبت به رعایت پروتکل بهداشتی در ادارات توجه الزم را داشته باشند.استاندار چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: سخت گیری ها و محدودیت های کرونایی در راستای جلوگیری از ورود ویروس جهش 
یافته کرونا به استان انجام می شــود.وی ادامه داد: طی بررسی های انجام شده شیوع کرونا در استان در 
حال افزایشی قرار گرفته است و هشت شهرستان استان در وضعیت زرد قرار گرفته اند.استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: نظارت از واحدهای صنفی باید افزایش یابــد و تمهیدات الزم برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی در سطح استان اندیشیده شود.

اجرای طرح سامانه سراج در سه شهرستان چهارمحال 
مهشید سلیمانی معاون پیشگیری بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح کشوری سامانه 
سراج )رصد آسیب های اجتماعی( در سه شهرستان این استان آغاز شد.او افزود: در این طرح که یک هزار 
پرسشنامه پژوهشی استاندارد با همکاری جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی در جمعیت هدف بین 
۱۸ تا ۶۵ سال استان توزیع، تکمیل و جمع آوری خواهد شد.سلیمانی اضافه کرد: پس از جمع آوری اطالعات 
توسط اعضای این تیم از جامعه هدف در سه شهرستان لردگان، شهرکرد و بن، پرسشنامه ها به دبیرخانه 
عالی رصد آسیب های اجتماعی کشور برای بررسی و تحلیل داده و شاخص های اجتماعی ارسال می شود.او 
ادامه داد: در این پرسشنامه ها مسائل مهم اجتماعی از جمله خشونت، دغدغه اجتماعی، اعتماد، همکاری و 
مشارکت اجتماعی، مسئولیت پذیری محیط زیستی، اهمیت به معلوالن و سالمندان و مواردی در خصوص 

سالمت روانی و اجتماعی و اعتیاد و ازدواج هم ارزیابی و سنجش می شود.

بام ایرانخبر خوان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری:

۵۵ میلیارد تومان اعتبار به جاده شهرکرد به بازفت اختصاص یافت
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

 32 مرکز »مثبت زندگی«
  در چهارمحال و بختیاری 

فعالیت می کند
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
مراکز مثبت زندگی از آبان ماه امسال شروع به کار کردند، 
گفت: ۲۲ خدمــت از مجموع فعالیت های بهزیســتی بر 
عهده این مراکز قرار گرفته اســت.نرگس عسگری ادامه 
داد: مراکز مثبت زندگی به دلیــل نزدیکی به محل زندگی 
مددجویان و ارتباط بیشتر با آن ها در ارائه مطلوب خدمات 

کارایی بیشتری دارند.
وی، افزایــش کیفیــت و کمیــت خدمت رســانی بــه 
مددجویان،کاهــش رفت وآمد مددجویان و دسترســی 
آسان تر به خدمات، تقویت رویکرد خانواده و اجتماع محور 
و کاهش هزینه های تمام شــده خدمات بهزیســتی را از 

جمله مزایای مراکز مثبت زندگی عنوان کرد. 
عسگری با اشــاره به اینکه در حال حاضر 3۲ مرکز مثبت 
زندگی در چهارمحال و بختیاری فعال شده اند، افزود: این 
مراکز توســط بخش غیردولتی و با به کارگیری نیروهای 
جدید در اســتان راه اندازی شده اســت.وی اضافه کرد: 
تاکنون ۱۱۸ مــددکار در ایــن 3۲ مرکز مثبــت زندگی به 

کارگیری شده است.
مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری بــا بیان اینکه 
به هر مرکز از حداقل ۱۵۰ تا حداکثــر ۴۵۰ پرونده واگذار 
می شــود، ادامه داد: در حال حاضر93 درصد پرونده های 
مددجویان مســتمری بگیر بین مراکز توزیع شده است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده های مستمری بگیر استان 
۱3 هزار و ۵۵۲ مورد است که بیش از ۱۲ هزار نفر به مراکز 
مثبت زندگی ارجاع داده شده است، گفت: در حال حاضر 
فقط پرونده های مســتمری بگیر به این مراکز ارجاع داده 
می شود اما با گذشت زمان پرونده مددجویان دیگر نیز به 

این مراکز سپرده خواهد شد.
عسگری با اشاره به اینکه قطعا با واگذاری بیشتر پرونده ها 
تعداد مراکز مثبت زندگی در چهارمحال و بختیاری افزایش 
خواهد یافت، توضیــح داد: در حال حاضــر مراکز مثبت 
زندگی استان ما با انجام 93 درصد از پرونده های واگذار 

شده رتبه اول کشور را داراست.
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تحدیدحدود عمومی 
12/60 پیرو آگهی های نوبتی و به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدیدحدود 
قســمتی از امالک بخش یک حوزه ثبتی قمصر در تاریخهای تعیین شده 
ذیل بعمل خواهد آمد. تحدیدحدود راس ساعت 8 صبح هر روز انجام خواهد 
شد و در صورت مصادف شــدن با روز تعطیل عملیات تحدیدحدود به روز 

بعد موکول می گردد :  
شماره های فرعی از پالک 25 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر

1807 – آقای محمد یاری فرزند اســماعیل و خانم الهام سادات رضوی 
فرزند سیدحسام -بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

226.70 مترمربع .
1809 - آقای اکبر شاه فضلی قمصری فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 393.30 مترمربع .
1810 - آقای رضا واشهری قمصری فرزند علی اصغر - ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 276 مترمربع .
۱۴۰۰/۰۱/۱۴

شماره های فرعی از پالک 36 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
 667 - آقای امیر ناصری زاده قمصری فرزند سیدحسن - ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 496.60 مترمربع.
2467 فرعی از 1023 - خانم زهرا خواجه زاده فرزند عطااله - ششــدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 760 مترمربع .
2471 - آقای ناصر دانش کاشــانی فرزند احمد - ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 1029.50 مترمربع.
2486 فرعی از 312 - خانم صدیقه ناصری زاده قمصری فرزند سیدجواد 

- ششدانگ یکبابخانه به مساحت 202.85 مترمربع .
2487 فرعی از 1023 - آقای سیدعلی نوابی قمصری فرزند سیدفخرالدین 

- ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 599 مترمربع .
۱۴۰۰/۰۱/۱5

2490 فرعی از 16 - آقای محمدعلی خوش خوان قمصری فرزند قاسمعلی 
- ششدانگ یکباب انبار طویله به مساحت 56.40 مترمربع .

2491 فرعی از 274 - آقای سیدموسی حاجی زاده قمصری فرزند سیدخلیل 
- ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 149.50 مترمربع .

2492 فرعی از 274 - آقای سیدموسی حاجی زاده قمصری فرزند سیدخلیل 
- ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 147.10 مترمربع .

2493 فرعی از 274 - آقای سیدموسی حاجی زاده قمصری فرزند سیدخلیل 
- ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 191.60 مترمربع .

۱۴۰۰/۰۱/۱6
2494 - خانم زهرا خاکپور فرزند ماشــااله - ششــدانگ یکباب مغازه به 

مساحت 32.65 مترمربع .
2495 - خانم زهــرا خاکپور فرزند ماشــااله - ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت585.20 مترمربع .
شماره های فرعی از پالک 49 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر

52 - آقای علی خالقی قمصری فرزند حســین - ششدانگ قطعه زمین 
مشجر به مساحت 1177.24 مترمربع .

1780 - آقای سیدرضا میرحســینی فرزند سیدمحمود - ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی مشهور به باغ درازه واقع در جزاوند .

۱۴۰۰/۰۱/۱7
3155 - آقای علی عابدین زاده ساری فرزند عباس - ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 224 مترمربع .
3156 - خانم زینب نمکی بیدگلی فرزند محمدرضا - ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 218 مترمربع .
3157 - آقای امیرعباس اسفندیاری ارمکی فرزند حسن - ششدانگ قطعه 

زمین محصور به مساحت 321.50 مترمربع .
۱۴۰۰/۰۱/۱۸

3159 - آقای حمید زارعی نیا فرزند عبدالکریم - ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت 258.60 مترمربع .

3160 - آقای بهرام کدخدا قمصری فرزند اصغر - ششدانگ قطعه زمین 
به مساحت 252.40 مترمربع .

3169 - آقای حسن ارشادفر فرزند علی آقا - ششــدانگ قطعه زمین به 
مساحت 389.70 مترمربع .

3170 - آقای سیاوش محمود صالحی فرزند عباس قلی - ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 251.75 مترمربع .

۱۴۰۰/۰۱/2۱
3171 - خانــم فاطمه خانم شــترگردان قمصری فرزند سیدحســین - 

ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 9.80 مترمربع .
3172 - آقای اکبر شاه فضلی قمصری فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 272.60 مترمربع .
شماره های فرعی از پالک 83 اصلی واقع در قزاآن بخش یک حوزه ثبتی 

قمصر
1356 - خانم طاهره یزدنیان کاشانی فرزند عباس - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 422.20 مترمربع .
1357 - آقای حجت اله فروزش راد فرزند رضا - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 422.40 مترمربع .
۱۴۰۰/۰۱/2۳

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می 
شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدودحاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حد اظهار شــده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شــد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در 
موعد مقررحاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و وطبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید.
تاریخ انتشار :1399/12/12

م الف: ۱۰9۸۸5۴ عباس عبــاس زادگان مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قمصر 

فقدان سند مالکیت
12/61 سید ابوالقاسم مرصعی باستناد دو برگ استشهاد محلی به شماره 4037149 
- 1399/11/20 که هویت و امضا شهود رســما گواهی شده مدعی است که سند 
مالکیت شش دانگ یک درب باغچه به مساحت 1039 متر مربع پالک 34/4171 
اصلی فین بزرگ بخش دو حوزه ثبتی کاشان که در صفحه 428 دفتر 470 امالک 
ذیل ثبت 70399 به نماش ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که در اثاث 
کشی مفقود شده است چون درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق 
تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور  یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. م الف: ۱۰99۸9۳ اســماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک کاشان 
مفقود شدن سند مالکیت

12/62 آقای محمد باقرتیموری جروکانی فرزند رســول به وکالت از طرف سعید 
شرف زاده طبق وکالت نامه 29061 مورخ 18 / 8/  1399دفترخانه 297 اصفهان 
به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت وامضاء شهود رسما گواهی گردیده 
مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 1379 / 1واقع در کارالدان 
بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 013852 الف 94 که درصفحه 308 دفتر 
امالک جلد 453 ذیل ثبت شــماره 69937 بنام آقای ابراهیم عباسی ثبت وسند 

مالکیت صادر و تسلیم وسپس بموجب سند 53925 مورخ 10 / 4 / 1395 دفترخانه 
93 اصفهان به سعید شرف زاده فرزند عبدالرحیم انتقال قطعی گردیده مفقود گردیده 
است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد تاهرکس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف ویا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه واعتراض خود راکتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم تامراتب صورت جلسه واصل سند 
مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد بدیهی است درصورت انقضای مهلت مذکور 
وعدم وصول اعتراض ویاوصول اعتراض بدون ارائه اصل ســند مالکیت المثنی 
 سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: ۱۱۰۱79۳ 

حسین زمانی علویجه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تحدید حدود اختصاصی

12/63 شماره نامه : 139985602024012265-1399/11/30 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024003281 مورخ 1399/07/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 105/23 متر مربع تحت شماره فرعی 12 از اصلی 4417 مفروز و 
مجزی شده از 4417 اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای 
سید نصرت اله حسینی ده کهنه فرزند سید محمد جان مستقر گردید و پرونده ثبتی 
فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر 
و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/1/16 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و 

اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقــط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 
دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: ۱۰9796۸ قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/64 شــماره نامه : 139985602024012464-1399/12/05 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانــه پــالک 4348/2917 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای اســماعیل نیازعلــی زاده مقدم فرزند 
محمد در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/1/18 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محــل حضور یابند 
و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبــت معترضین ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع 

 ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. 
م الف: ۱۰999۰5 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

نظریه کارشناسی
12/65 ریاست محترم شعبه اول شورای حل اختالف برخوار)دولت آباد(

 احترامًا عطف بــه پرونده کالســه ی 601/99 موضوع دادخواســت خانم زهرا 
بویراحمدی بابا منصوری فرزند حسن علیه محمد سهرابی فرزند داوود به خواسته 
ی مطالبه نفقه ی معوقه زوجه و فرزند مشترک به استحضار عالی می رساند اینجانبه 
در موعد مقعر در دفتر آن شعبه محترم حاضر و پس از مطالعه ی پرونده مطروحه 
با خواهان مصاحبه حضوری نموده نظرات ایشان اســتماع گردید. علیهذا با توجه 
به مطالب فوق و بررســی های الزم و مالحظه مندرجات پرونده شئونات زوجه و 
جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه بدینوسیله منطبق با قرار کارشناسی آن شعبه 
محترم نفقه زوجه و فرزند به شرح ذیل تعیین و برآورد میگردد. نفقه زوجه:خانم زهرا 

بویراحمدی بابا منصوری
 از تاریخ99/6/1 لغایــت 99/11/30 به ماخذ روزانــه 300/000 ریال و ماهیانه 
9/000/000 ریال و جمعًا 54/300/000 ریال تعیین و در صورت برقراری شرایط 
فعلی و استحقاق زوجه نفقه ی وی تا زمان صدور رای ماهیانه 9/000/000 ریال 

برآورد می گرد. 
نفقه ی فرزند مشترک: نگین سهرابی 12 ساله 

از تاریخ 6/ 10/ 99 )ثبت دادخواســت( به صدور جاری و مستمر روزانه 220/000 
ریال و ماهیانه 6/600/000 ریال تعیین و برآورد میگردد.

م الف:۱۰95727 زهرا ســبزعلی خیر آبادی کارشــناس رسمی دادگستری 
امور نفقه
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 خیران اصفهان ۷00 میلیون برای تأمین سرپناه
 اهدا کردند

مدیرعامل موسسه خیریه امام حسین )ع( گفت: حدود ۷۰۰ میلیون تومان برای تأمین مسکن 
نیازمندان از ســوی خیران اصفهانی اهدا شد.حســینعلی صرافان، با بیان اینکه تمام کمک های 
واریزی به حساب های این مؤسسه خیریه به صورت شفاف در رسانه  این مؤسسه ساالنه بارگذاری 
می شود، افزود: شــفافیت اصل اساســی در موسسه خیریه امام حســین علیه السالم است و 
می توان گفت راز موفقیت ما نیز همین امر اســت.وی در ادامه با بیان اینکه ساخت مسکن ارزان 
را در کنار ارائه کمک هزینه خرید و کمک هزینه تأمین ودیعه مســکن در دستور کار داریم، افزود: 
تاکنون با همت خیران این مؤسسه خیریه ۲۳۰ واحد را به بهره برداری رسانده ایم و ۱۱۰ واحد دیگر 

نیز در سال ۱۴۰۰ تحویل متقاضیان خواهد شد.

برگزاری آزمون مجازی ارزیابی داوران قرآنی 
رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ۱۳۷ داور قرآنی از استان اصفهان 
در نخستین مرحله آزمون طرح ســاماندهی، سنجش و ارزیابی داوران مســابقات قرآن کریم 
مشارکت دارند.حمید بخشی رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره 
به طرح جدید سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص سنجش، ارزیابی و تربیت داوران قرآن در 
کشور و به تبع آن در استان اصفهان گفت: این طرح در استان آغاز شده است.او با بیان اینکه ثبت 
نام متقاضیان برای مشارکت در این طرح از ۲۴ دی آغاز و تا ۲۴ بهمن ماه ادامه داشت، تصریح 

کرد: متقاضیان با استفاده از سامانه برای ثبت نام اقدام کردند.
رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه داشتن شرایط الزم برای 
ثبت نام در این دوره آموزشی در فراخوان اعالم شده اســت، اضافه کرد: برای مثال برای بخش 
حفظ متقاضیان باید حافظ کل قرآن باشــند.او با بیان اینکه پس از ثبت نام و غربالگری صورت 
گرفته برگزاری نخستین مرحله آزمون طرح ساماندهی سنجش و ارزیابی داوران مسابقات قرآن 
کریم به صورت ملی در دســتور کار قرار گرفته است، افزود: این آزمون به صورت مجازی و توسط 

سازمان اوقاف برگزار خواهد شد.

 علت همکاری نکردن علوم پزشکی در طرح حذف
 دفترچه بیمه 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شروع اجرای طرح نسخه الکترونیک بدون انجام 
هماهنگی، علت همکاری نکردن دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان بود.آرش نجیمی اظهار کرد: 
متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به خصوص اداره کل استان اصفهان بدون اجرای پایلوت طرح 

و بررسی مقدمات، اقدام به حذف یکباره دفترچه های بیمه ای کرد.
او افزود: دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان قبل از الکترونیکی کردن نسخه های درمانی مشکالت 
احتمالی را تذکر داده بود، اما متاسفانه همکاران در ســازمان تامین اجتماعی توجه نکردند و در 
ابتدای این راه، نه تنها اصفهان بلکه هیچ شهر دیگری نتوانست همراهی الزم را با سازمان تامین 
اجتماعی داشته باشد.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، گفت: پس از  مقاومت های 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برابر اجرای این طرح، جلســه ای با حضور مدیر درمان تامین 
اجتماعی و مسئوالن دانشگاه تشکیل شد که در آن جلسه به توافق های خوبی رسیدند و همکاری 
دانشگاه طبق دستور العمل داده شده قطعی شد تا از ابتدای هفته گذشته این طرح اجرایی شود.

او بیان کرد: توافق و همکاری علوم پزشــکی اصفهان و ســازمان تامین اجتماعی از قبل ممکن 
بود، اما متاسفانه فقط زیر ساخت ها حاضر نبود که دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان سعی کرد تا 

حدامکان اجرای این طرح را آسان کند.

خبر خوان 5جامعه

مدیرکل سازمان زمین شناسی کشور گفته گرد و غبار اصفهان ترکیبی از ذرات معدنی، فلزات سنگین و دوده است 

دقیقا چه چیزی تنفس می کنیم؟!

چندین سال پیش ادعایی مطرح شد مبنی  پریسا سعادت
بر این که روزانه نزدیک به 5 تن گرد و خاک 
وارد هوای اصفهان می شود. در آن زمان چنین عدد و رقمی به نظر غیر 
واقعی و غلو شده می آمد اما این روزها اعالم اینکه هوایی که اصفهانی ها 
تنفس می کنند به جای اکسیژن، ترکیبی از دوده غبار و فلزات سنگین 
است، نظر چندان عجیبی نیست. در سایه خشک شدن گاو خونی و نبود 
بارش ها و البته اســتفاده از روش های غیر مفید در فرونشاندن غبار 
اصفهان حاال هوا هر روز برای نفس کشــیدن ســنگین تر می شود. در 
حالیکه مسوالن استان بر کاشت درخت و مالچ پاشی برای کم کردن از 
کانون های بحرانی گرد و غبار اصفهان تاکید دارند فعاالن زیست محیطی 
و مسوالن دیگر می گویند این مدل از اقدامات نه تنها چندان فایده ای 
ندارد بلکه شاید در آینده آســیب های جبران ناپذیر بیشتری به محیط 
زیست استان تحمیل نماید و وضعیت بدتر شود. همچنین در حالیکه 
استفاده از هر نوع سوخت مازوت در زمستان امسال در اصفهان تکذیب 
شد، تحقیقات وجود ذرات ناشی از سوخت مازوت در هوای اصفهان را 
تایید می کند. عالوه بر ای سهم آالیندگی کارخانجات هم در آلودگی هوا 
همچنان پابرجاســت.روز گذشــته مدیرکل دفتر بررســی مخاطرات 
زمین شناسی، زیســت محیطی و مهندسی ســازمان زمین شناسی و 

اکتشافات کشــور اعالم کرد گرد و غبار اصفهان ترکیبی از ذرات معدنی، 
فلزات سنگین و دوده است و با روش های سنتی مانند کاشت درخت 
نمی توان آلودگی ریزگردها را رفع کرد.رضا شــهبازی اظهار کرد: سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان یکی از اعضای کمیته ملی 
مقابله با گردوغبار، مطالعات پهنه بندی کانون های مستعد گرد و غبار را از 
سال ۱۳۹۳ در برخی اســتان ها آغاز کرد و از ســال ۱۳۹۶ تاکنون این 
مطالعات ملی طرح در سراسر کشور در حال انجام است که حدود ۸5 
درصد پیشرفت داشته است.وی با بیان اینکه پهنه بندی کانون ها انجام 
شده و نتایج آن در اختیار کمیته ملی مقابله با گرد و غبار قرار گرفته است، 
افزود: مطالعات ما هم اکنون روی موضوعات مهمتری از جمله جنس و 
ترکیبات ژئو شــیمیایی گرد و غبار، میزان تأثیر آن ها بر سالمت مردم و 
تأثیر تغییر اقلیم بر آلودگی هوا متمرکــز بوده و اولویت برنامه، مهار این 
کانون ها اســت و اینکه با چه روش هایی می توان آنها را مهار کرد زیرا با 
روش سنتی و کاشت درخت نمی توان مشکالت متعدد آلودگی گرد و غبار 
را رفع کرد. مدیرکل دفتر بررســی مخاطرات زمین شناســی، زیســت 
محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با 
اشاره به نتایج نمونه برداری های سطحی و اتمسفری گرد و غبار اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: گرد و غبار اصفهان ، ترکیبی از ذرات غبار طبیعی یا » 

mineral« معدنی از جمله سیلیس یا سیلیکا، کانی رسی و کمی آهک 
است که از اراضی پیرامون یا ساخت و سازهای شهری نشأت می گیرد 
به عالوه فلزات سنگین ناشی از فعالیت صنایع که به ویژه در شهری مثل 
اصفهان زیاد مشــاهده می شــود و دوده که از اگزوز ماشین ها خارج 
می شود.شهبازی ادامه داد: فلزات سنگین صنایع و دوده یا کربن سوخته 
حاصل فعالیت خودروهای دیزلی و کارخانه هایی که مازوت و گازوئیل 
می سوزانند است که ترکیب ذرات گرد و غبار هوای این کالنشهر را تشکیل 
می دهد، ترکیباتی که در هوای شهرهایی مثل تهران و اهواز هم وجود دارد.

مدیرکل دفتر بررســی مخاطرات زمین شناســی، زیســت محیطی و 
مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه 
کاشت درخت نمی تواند راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی هوا و گرد و 
غبار باشد، تصریح کرد: دیدگاه ها در این باره باید اصالح شود؛ مسائلی 
مانند فرونشســت زمین و گرد و غبار یکی دو روزه ایجاد نشده و عوامل 
مختلفی در طول زمان در شــکل گیری آنها مؤثر بوده است، از این رو به 
بسته ای از راهکارها نیاز دارد که یکی از آن ها درختکاری است، اما اینکه 
چه درختی و چگونه کاشته شود مهم است و یا احیای تاالب ها، بکارگیری 
روش های مصنوعی و دیگر راهکارها هر کدام نیاز به برنامه ریزی دارد.

شهبازی با بیان اینکه تغییر اقلیم بر پدیده گرد و غبار به شدت تأثیرگذار 
است، اظهار کرد: تغییر اقلیم در آلودگی هوای دو هفته ای تهران و اصفهان 
در دی ماه امسال نقش آشکار داشت؛ وزش باد که به صورت طنز از کنار 
آن می گذریم موضوعی مهم بوده و مسئله حائز اهمیت تغییر جهت وزش 
باد اســت.وی با بیان اینکه جهت بادهای غالب در حال تغییر اســت، 
افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد جهت وزش باد غالب در تهران و اصفهان در گذشته 
از سمت غرب و شــمال غرب و حدود 5 درصد بادها از سمت جنوب و 
شرق بوده است در حالی که هم اکنون وزش باد از شرق و جنوب شرق 
کشــور به فالت مرکزی به ۱۰ درصد رسیده اســت و این سبب انباشت 

آلودگی بیشتر می شود. 
مدیرکل دفتر بررســی مخاطرات زمین شناســی و زیست محیطی و 
مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، خاطرنشان 
کرد: شرق اصفهان بیابانی است، دشت سجزی و برخی صنایع در این 
منطقه قرار دارند و تغییر جهت وزش باد از غرب به شرق سبب انباشت 
آلودگی در اصفهان می شود و نمی گذارد شهر نفس بکشد.این سخنان 
نشان می دهد تقریبا باید با الگوهای رایج آب و هوایی در اصفهان در کنار 
پوشش گیاهی و کشت و کار و البته روزهای دارای هوای پاک به زودی 
برای همیشه خداحافظی بکنیم در تغییرات در اصفهان بسیار نزدیک تر 

از آنچه می بینیم فراخواهد رسید.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان درباره 
نحوه ارائه خدمات در درمانگاه های خصوصی، نحوه 
شناسایی بیمه شدگان و مفید بودن طرح نسخه های 
الکترونیک توضیحاتی ارائه داد.علی اعتصام پور با 
بیان اینکه قطعًا طرح نسخه الکترونیک مفید است، 
اما در ابتدای امر با نقص هایی نیز ممکن است همراه 
باشــد، اظهار کرد: این طرح کل کشور را زیر پوشش 
قرار می دهــد و بیماران می توانند در تمام کشــور به 
طور الکترونیکــی پیگیر کار خود شــوند.وی ادامه 

داد: وجــود اینترنت از ملزومات این طرح اســت، 
اما خدمات به شکل آفالین یا با دفترچه های سابق 
که هنوز برگه دارند و هم با ســربرگ های نسخه ها 
قابل ارائه اســت، با اجرایی شــدن طرح کنار رفتن 
دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی از یکم اسفند، 
دیگر الزم نیست بیمه شدگان برای دریافت دفترچه 
جدید به شــعب و کارگزاری هــای تأمین اجتماعی 
مراجعه کنند. مدیر درمان تأمین اجتماعی اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: بیمه شــدگانی که اوراق 
دفترچه آن ها به پایان می رســد، می توانند هنگام 
مراجعــه به پزشــکان و مراکز درمانــی کارت ملی، 
شناسنامه یا جلد دفترچه های بیمه را ارائه دهند و از 
خدمات درمانی مورد نیاز با پوشش تأمین اجتماعی 

استفاده کنند.وی در خصوص شناسایی بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی توسط پزشــکان، افزود: پزشکان، 
داروخانه ها و تمامی مراکز درمانــی و پاراکلینیکی 
می توانند از طریق کدهای دســتوری ۱۴۲۰#*۴* 
)بــدون اســتفاده از اینترنت(، پیامک و ســامانه 
 es.tamin.ir اینترنتی و سایت سازمان به آدرس
که ماه های گذشــته به آن ها اعالم شده است، بیمه 
شدگان تأمین اجتماعی را شناسایی کنند و خدمات 
مورد نیاز آن ها را بر اســاس ضوابط ارائه دهند.وی 
گفت: همه بیمه شــدگان و مستمری بگیران اصلی 
و تبعی باید قبل از مراجعه به مراکز درمانی نســبت 
به استعالم اســتحقاق درمان خود اقدام کرده و از 

پوشش بیمه ای اطمینان حاصل کنند.

در طرح نسخه های الکترونیک انجام می شود:

شناسایی بیمه شدگان از طریق کد دستوری، پیامک و سامانه  اینترنتی

افتتاح نخستین 
داروخانه ی گیاه 

پزشکی استان اصفهان
رییــس ســازمان نظام مهندســی 
کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان 
اصفهان از افتتاح نخستین داروخانه  
گیاه پزشــکی اســتان در فالورجان 

خبر داد.

دريافت کاالی بی کيفيت عاقبت خريد از بدون مجوزها
رئيس پليس فتای اســتان اصفهان نســبت به ارســال کاالهای بی کیفیت و نامرغوب ازسوی 
فروشگاه های آنالین بدون مجوز برای مشتریان هشدار داد.ســرهنگ سيد مصطفی مرتضوی 
پیرامون تخلفات فروشگاه های اینترنتی غیرمجاز، بیان کرد: بسياري از سايت های فروش کاال  
پس از دريافت وجه از مشتری اقدام به ارســال کاالهای نامرغوب و بی کيفيت می کنند.رئيس 
پليس فتای استان اصفهان افزود: اين فروشــگاه های اينترنتی که اغلب فاقد مجوزهای الزم از 
مبادی ذی ربط هستند در قالب سايت های فروش کاال در شبکه هاي اجتماعي فعاليت می کنند 
به طوری که پس از تقاضای خريد از سوی کاربران و دريافت وجوه آن، کاالهايی را برای مشتريان 
خود ارسال می کنند که در بسياری مواقع شــهروندان پس از دريافت کاال متوجه معيوب بودن و 
يا عدم کيفيت الزم آن می شوند.رییس پلیس فتا اســتان اصفهان عنوان داشت: فروشگاه های 
اينترنتی نيازمند دريافــت مجوزهای الزم برای فعاليت خود هســتند که اين مشــخصه مجوز 
فعاليت، به واسطه دريافت enamad در سايت مشخص می شود و شهروندان مي توانند با کليک 
بر روي آن اطالعات الزم از گردانندگان ســايت و آدرس و تلفن آنان را به دســت آورند.این مقام 
انتظامی  ضمن تاکيد بر خريد از سايت های دارای enamad هشدار داد: بيشتر مشترياني که از 
سايت هاي فاقد مجوز خريد مي کنند از کاالهاي دريافتي خود ناراضي هستند که اين خود بيان گر 
اين مطلب است که مديران اين سايت ها فقط به ســود کوتاه مدت خود می انديشند و برنامه ای 

برای دريافت مجوز و حفظ اين کسب  و کار ندارند.

برخورد شدید پلیس با صحنه سازی در تصادفات
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه پلیس در 
اجرای قانون با کسی تعارف ندارد، گفت: اگر کارشناسان این پلیس با صحنه سازی تصادف مواجه 

شوند موضوع را صورتجلسه کرده و فرد خاطی را به مرجع قضایی معرفی خواهندکرد. 
محمدرضا محمدی، با اشــاره به لزوم برگزاری کارگاه های آموزشــی دوجانبه برای کارشناسان 
تصادفات پلیس راهور و کارشناسان بیمه های اســتان، اظهار کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی 
باعث تعامل و هم افزایی بیشتر بین این دو نهاد بســیار مهم که ارتباط بسیار زیادی با هم دارند 
شده و بسیاری از مسائل و ابهامات موجود را رفع خواهد کرد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه پلیس 
در اجرای قانون و عدالت با کســی تعارف ندارد، افزود: اگر چنانچه کارشناســان پلیس راهور در 
تصادفی با صحنه سازی مواجه شــوند با توجه به آموزش های تخصصی و علمی که به آنان ارائه 

شده موارد را صورتجلسه کرده و فرد خاطی را به مرجع قضایی معرفی خواهند کرد.

ناکامی قاچاقچیان 122 کیلو تریاک
فرمانده انتظامی شهرستان نائین از دستگیری ۲ سوداگر مرگ و کشف ۱۲۲ کیلو تریاک با اقدام 
هوشــمندانه ماموران این فرماندهی خبر داد.ســرگرد »هادی کیان مهر« بیان داشت: ماموران 
مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید »شرافت« فرماندهی انتظامی شهرستان نایین حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی های تخصصی و هوشــمندانه خود دریافتند که خودروی مذکور به 
عنوان راه پاک ُکن یک دستگاه خودروی کامیون حامل مواد افیونی عمل می کرده است.فرمانده 
انتظامی شهرســتان نایین خاطر نشــان کرد: در ادامه خودروی کامیون حامل مواد مخدر حین 
تردد از ایستگاه ایست و بازرسی متوقف و راننده آن نیز دســتگیر شد.این مقام انتظامی با بیان 
اینکه در بازرســی دقیق صورت گرفته از قســمت بار خودروی کامیون و باک خودروی پراید ۱۲۲ 
کیلو تریاک کشف شد،گفت: قاچاقچیان در نظر داشــتند تا این مقدار مواد که از مرزهای شرقی 
 بارگیری کرده بودند را به مرکز کشور منتقل کنند که با اقدام هوشمندانه ماموران در انجام عمل خود

 ناکام شدند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اعالم کرد

رشد 2۵ درصدی ایجاد 
 اشتغال توسط 

کمیته امداد
مدیــر کل کمیته امــداد امــام خمینی )ره( 
استان اصفهان گفت: تمام کمک های مردمی 
که به دســت کمیته امداد می رسد در اختیار 
مددجویان قرار می گیرد و هیچ یک از کمک 
های مردم به کمیته امداد اســتان اصفهان از 

استان خارج نمی شود.
کریــم زارع  اظهار کرد: حمایــت های کمیته 
امداد با همراهی مردم توانســته در طول یک 
سال گذشته و بحران ناشی از کرونا بسیاری 
از نیازمندان را تحت پوشــش قرار دهد.وی با 
بیان اینکه بیش از ۲۳۰ هزار نفر جمعیت تحت 
پوشش کمیته امداد استان است، ادامه داد: 
کمیته امداد ایجادکننده فقر نیســت و منشا 
فقر در جامعه ناشــی از عوامل مختلفی است 
و رویکرد کمیتــه امداد توانمندســازی افراد 

جامعه است.  
زارع با اعتقاد بر اینکه معتقدیــم اگر نتوانیم 
افراد را به باور توانمندی برسانیم، چرخه فقر 
ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: توانمندسازی 
در کمیتــه امــداد از لحاظ فکری تا مســائل 
اقتصادی و ایجاد شــغل را در بر می گیرد.وی 
خاطرنشان کرد: امسال بیش از ۱۱ هزار و 5۰۰ 
شغل ایجاد کرده ایم که نسبت به سال گذشته 

رشد ۲5 درصدی داشته است. 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه کرونا بحران بسیاری 
در زمینه اشــتغال افــراد ایجاد کرده اســت، 
تصریح کــرد: تمرکز کمیته امداد بر اشــتغال 
ُخرد و با تاکید بر اشــتغال خانگی است و بر 
حفظ نقش مادری بانوان سرپرســت خانوار 
در کنار  اشتغال آنها تاکید فراوان داریم. زارع 
گفت: با همــکاری های انجام شــده بحث 
ساخت ۱۱5۰ مسکن روستایی در دست اجرا 
اســت و اکنون بیش از ۶۰۰ خانــه عملیاتی 
شــده که تا قبل از پایان سال، ۱۰۰ خانه تقدیم 

مددجویان می شود.

آغاز دومین مرحله واکسیناسیون کرونا در اصفهان
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 5 هزار دوز واکسن روسی کرونا در مرحله دوم به استان اصفهان اختصاص پیدا کرد که در حال 
تزریق آن به پرسنل بیمارستان های استان اصفهان هستیم.رضا فدایی با اشاره به آغاز دومین مرحله از توزیع واکسن های روسی کرونا در بیمارستان های اصفهان 
اظهار داشت: 5 هزار دوز واکسن روسی کرونا در مرحله دوم به استان اصفهان اختصاص پیدا کرد که در حال تزریق آن به پرسنل بیمارستان های استان اصفهان 
هستیم.مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: این 5 هزار دوز مربوط به کادر درمان است، اما نظر وزارت بهداشت این است که خانه های 
سالمندان هم به زودی در برنامه تزریق واکسن اضافه شوند، در حال حاضر تزریق واکسن را به کادر درمان ادامه می دهیم.وی افزود: مرحله دوم تزریق واکسن از 
چهارشنبه هفته گذشته در استان اصفهان آغاز شده است و بیمارستان های مختلف به ترتیب تحت پوشش قرار می گیرند و واکسن به کارکنان آن ها زده می شود.

فدایی با اشاره به اینکه گیرندگان واکسن کرونای روسی عوارضی گذرا و خفیف داشتند، بیان کرد: در مرحله قبل ۷۳۰ دوز واکسن کرونا به کادر آی سی یو و اورژانس 
بیمارستان های استان تزریق شده و در حال حاضر همگی در سالمت کامل به سر می برند. مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تزریق واکسن کرونا در افراد دو نوبتی است، عنوان کرد: گیرندگان واکسن پس از گذشت ۲۱ روز از تزریق مرحله اول، تحت پوشش تزریق مرحله دوم قرار 

می گیرند و در این مدت دریافت کنندگان واکسن باید بهداشت فردی و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
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تغییر در کادر فنی تیم بانوان سپاهان؛

میهمان ناخوانده شگفتی ساز می شود؟!

 سمیه مصور تغییر در کادر فنی تیم بانوان سپاهان در 
اولین گام به ســود این تیم تمام شــد و 
بانوان طالیی پوشان موفق شدند با نتیجه دو بر صفر از سد تیم وچان 

کردستان بگذرند.
ســپاهانی ها برای این فصل از رقابت های لیگ برتــر بانوان با مهناز 
امیرشقاقی به توافق رسیدند تا سرمربی سابق تیم ملی سکان هدایت 
طالیی پوشان را برعهده بگیرد. امیرشــقاقی پس از  دو سال دوری از 
لیگ بانوان روی نیمکت ســپاهان نشســت او از لیگ ۹۶ که هدایت 
تیم آذرخش تهران را عهــده دار بود دیگر تیمی نداشــت و ۲ فصل را 
بیرون از گود نظاره گر لیگ بود. تیم آذرخش امیرشــقاقی  هم تیمی 
بدون تجربه و ضعیف بود اما ســابقه مربیگری تیم ملی که در کارنامه 
این مربی دیده می شد مسئوالن باشــگاه سپاهان را برای همکاری با 
امیرشقاقی ترغیب کرد.امیرشقاقی در زمینه ملی تجربه  خوبی داشت 
اگرچه او زمانی در فوتبال ایران معروف شــد که فوتبــال بانوان ایران 
قدرتی نداشت و مربیان کمی برای هدایت و پی ریزی تیم ملی فوتبال 

بانوان وجود داشتند.
امیرشقاقی با سپاهانی ها به نتایج خوبی دست یافت و این تیم را به 

مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال رساند اما پس از شکست دو گله مقابل 
شــهرداری بم و باخت تحقیرآمیز مقابل شهرداری سیرجان شایعات 
جدایی این مربی به گوش رسید. در نهایت هم پایان همکاری این مربی 
با طالیی پوشان اعالم شد تا عمر حضور ســرمربی سابق تیم ملی در 

سپاهان خیلی کوتاه باشد.
 امیرشقاقی پس از شکست ۶ گله مقابل شهرداری سیرجان تصمیم 
به کناره گیری گرفت تا رضوان رضایی ســکان هدایت طالیی پوشان را 
پس از استعفای مهناز امیرشقاقی تا پایان فصل برعهده گیرد؛ سرمربی 
که روز شنبه استراتژی جدیدی را در نوع بازی طالیی پوشان پیاده کرد 
و پس از بازی هم با ابراز خرســندی از عملکرد تیمش اذعان داشت: 
بازی خوبی بود و خواسته ما دقیقا از ســوی بازیکنان انجام شد. روز 
خوبی داشتیم و از همه بازیکنان راضی هستیم. ما اکنون تیم جدیدی 
هســتیم که روند خوبی را در پیش خود داریم که باید از حمایت های 

باشگاه نیز تشکر کنیم.
وی درباره آخریــن وضعیت مصدومان تیم گفــت: بازیکنان مصدوم 
اکنون در وضعیت خوبی قرار دارند و هفته گذشــته مصدومان را برای 
بازی با وچان رســاندیم. شــرایط خوبی داریم و در خصوص گذشته 

نمی خواهم صحبت کنیم چراکــه تیم جدیدی هســتیم و رو به جلو 
حرکت می کنیم.

مربی تیم فوتبال بانوان ســپاهان درباره اینکه آیا تصور می کردید که 
بتوانید از وچان امتیاز بگیرید عنوان کرد: قطعا همینطور است. تیم ما 
برای قهرمانی آماده شده اســت و تیم کمی نیستیم. برای پیروزی و 
کسب سه امتیاز به میدان آمده بودیم و قول بازی های بهتر را به شما 

خواهیم داد.
وی درباره عدم حضور امیرشقاقی گفت: تمایلی برای صحبت از گذشته 
ندارم. تیم ما روند جدیدی در پیش گرفته و شرایط برای ایشان پیش 
آمده که خواسته اند حضور نداشته باشند. من نیز برای ایشان آرزوی 
موفقیت دارم.  حاال باید دید رضایی که میهمان ناخوانده ســرمربیان 
مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال زنان اســت، می تواند با شگفتی سازی 
بازگشــت ســپاهان به کورس قهرمانی را رقم بزند و در ســه مصاف 
پیش روی با نتایجی درخشــان طالیی پوشــان را بار دیگر به سکوی 
قهرمانی برساند یا خیر؟ شوک حضور او روی نیمکت سپاهان در گام 
اول مثبت بود و با برتری مقابل وچان کردستان سه امتیاز شیرین به 

حساب طالیی پوشان واریز شد.

هشدار جدی پپ به ستاره آرژانتینی سیتی
پپ گواردیوال، ســرمربی منچسترســیتی، معتقد اســت که آگوئرو خودش باید جایگاهش در 
ترکیب ســیتیزن ها را دوباره به دســت بیاورد.با وجودی که آگوئرو از زمان پیوستن به سیتی در 
سال ۲011 تبدیل به بهترین گلزن تاریخ این باشگاه شده است، اما گواردیوال قصد ندارد بر اساس 
دستاوردهای گذشته، جایگاه ثابتی را در ترکیب اصلی این تیم به مهاجم آرژانتینی تقدیم کند.با 
توجه به موفقیت چشمگیر ســیتیزن ها در هفته های اخیر و رکورد خیره کننده ۲0 پیروزی پیاپی 
این تیم، گواردیوال مجاز اســت تا هر تصمیمی که صالح می داند بــرای انتخاب بازیکنان تیمش 
بگیرد.گواردیوال در پاسخ به این سوال که آیا آگوئرو باید به اوج آمادگی خود برسد تا بتواند برای 
ســیتی بازی کند، گفت: » او این را می داند. او از روز اول این را می دانست، بازیکنانی برای ما به 
میدان می روند که شایسته بازی باشند.از روز نخست تمام حرف من این بوده: کاری که دو ساعت 
پیش کردیم، گذشته و تمام شــده است.این فقط در مورد ســرخیو صدق نمی کند، این موضوع 

برای همه یکسان است.
 من تالش می کنم تا تصمیمات عادالنه ای بگیرم. عادالنه برای یک بازیکن، ناعادالنه برای بازیکن 
دیگری است.سرخیو برای ما بســیار مهم اســت. او مهمترین گل های تاریخ این باشگاه را زده 

است. ما می خواهیم که به او کمک کنیم.«

جمله جالب ام باپه به هم تیمی هایش
 پاری سن ژرمن در دیدار برابر دیژون توانست با ۴ گل به پیروزی دست پیدا کند.زمانی که پاری 
ســن ژرمن گل چهارم را به ثمر رســاند مارکینوش، کاپیتان تیم به بازیکنان داخل میدان گفت: 
تمرکز خود را از دســت ندهید. اگر بتوانیم ۵ یا ۶ گل به ثمر برسانیم پیام محکمی به دیگر تیم ها 
خواهیم داد.ام باپه ستاره پاری ســن ژرمن هم که در این بازی توانســت دبل کند، برای انگیزه 
دادن بیش تر به بازیکنــان گفت: باید در هر دیداری ۶ یــا ۷ گل بزنیم.ام باپه در فصل جاری هم 

ستاره تیمش بوده است.
 او درحالی کــه نیمار و ایــکاردی بیش تر بازی ها را به خاطر آســیب دیدگی از دســت داده اند، 
مشکالت خط حمله را برطرف کرده و 1۸ گل به ثمر رسانده است.خبر بد برای پاری سن ژرمن این 
که در دیدار حساس برابر بوردو نه نیمار و نه ام باپه و ایکاردی نمی توانند بازی کنند و باید دید که 

پوچتینو چه فکری به حال خط حمله تیمش خواهد کرد.
پاری ســن ژرمن باتوجه به توقف لیل در دیدار برابر استراســبورگ اختالفش را با صدر جدول 

رده بندی به دو امتیاز کاهش داده است.

گری نویل:

تیم سولسشر از تیم عجیب مورینیو شانس بیشتری دارد
گری نویل، ستاره سابق منچستریونایتد، معتقد اســت که تیم فعلی اوله گنار سولسشر، شانس 
بیشتری برای قهرمانی در لیگ برتر دارد تا آن دار و دســته عجیبی که با هدایت ژوزه مورینیو در 

فصل 1۸-۲01۷ نایب قهرمان لیگ برتر شد.
منچستریونایتد یکشــنبه شب در لیگ برتر برابر چلسی به تســاوی بدون گل رسید که باعث شد 
اختالف امتیازشان با سیتی در صدر جدول به 1۴ امتیاز برســد. با این وجود گری نویل همچنان 
دالیلی برای خوشــبینی به آینده یونایتد دارد.نویل گفت: »اینکه در ۲0 بازی پیاپی خارج از خانه 
شکست ناپذیر باشی شایان تقدیر است چرا که این کار بسیار سختی است.برای نشان دادن تیم 
هایی که از شخصیت خوبی برخوردار هستند از چه چیزی استفاده می کنید؟ آنها در خارج از خانه 
خوب هستند، در ضربات ایستگاهی خوب هستند، به نظر می رســد که دوست دارند با یکدیگر 
بازی کنند.به همین دلیل است که فکر می کنم که این تیم منچستریونایتد از آن یکی تیم دو سه 

سال پیش که مورینیو هدایت می کرد و دوم شدند، بهتر است.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

زالتکو کرانچار 
درگذشت 

زالتکو کرانچار سرمربی سابق تیم ملی 
امید ایران، پرسپولیس و سپاهان روز 
دوشنبه در سن ۶۴ سالگی درگذشت. 
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران با 
انتشار پستی از مرگ هموطن خود خبر 
داد. وی نوشت:» تو به معنای واقعی 
کلمه اســطوره بودی. روحت شــاد و 

قرین آرامش«

پایان تاج و تخت اهالی نصف جهان در سئول؛

لهجه فوتبال دیگر اصفهانی نیست!
پایان روز سرنوشت ساز فوتبال ایران در ســالن اجالس تهران، خبر خوشی را برای فوتبال نصف 
جهان به ارمغان نیاورد؛ مدیران اصفهانی که سال ها عهده دار حساس ترین مسئولیت های فوتبال 
کشور بودند، حاال برای چهار سال آینده دیگر سهمی در پست های فدراسیون ندارند. علی طاهری، 
محمدرضا ساکت و علیرضا جنتی سه نماینده اصفهان در انتخابات اخیر هیئت رییسه فدراسیون 
فوتبال بودند که هر ســه کرســی ها را به رقبایشــان واگذار کردند و امین کریمیــان نیز به عنوان 
کاندیدای کارشناس فدراســیون فوتبال رأی نیاورد. اما دلیل این شکست مدیریتی نمایندگان 

فوتبال اصفهان چیست؟
علی طاهری که چند ماهی از انتخابش به عنوان رییس هیئت فوتبال استان اصفهان نمی گذرد، 
نامزد ریاست هیئت های فوتبال شده بود که در نهایت نتوانست آرای الزم را به دست آورد. با این 
حال ســابقه نه چندان طوالنی اش در مدیریت کالن فرا باشگاهی شاید مهم ترین دلیل شکست 
طاهری در انتخابات بود که شاید اگر مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال کمی زودتر برگزار می شد، او 
شانس بیشتری برای پیروزی داشــت.البته علی طاهری مدیرعامل باشگاه های گیتی پسند و 

نامی نو اصفهان بوده و در رده های مختلف آقایان و بانوان توانسته نتایج قابل قبولی کسب کند.
دیگر نامزد اصفهانی یعنی علیرضا جنتی، مدیرعامل باشــگاه گیتی پسند بود که اگر چه هم چون 
طاهری ســابقه حضور در هیئت رییسه سازمان لیگ را داشــت، اما در فدراسیون چهره شناخته 
شــده ای به حســاب نمی رفت و همین موضوع تعداد آرای او را پایین آورد. با این حال شــاید 
عجیب ترین ناکامی برای اصفهانی ها را باید منتســب به محمدرضا ساکت دانست. او که سال ها 
به همراه مهدی تاج در بخش های مختلف فدراسیون فوتبال اعم از مدیر سازمان تیم های ملی و 
دبیرکلی فدراسیون حضور داشت، حاال با گذشت فاصله چند ماهه از خداحافظی اش با فدراسیون، 
در کسب کرسی مدیرعامالن باشگاه ها توفیقی نداشت و یکی از محتمل ترین گزینه های اصفهان 

برای نقش آفرینی در سئول هم فرصت را از دست داد.
اگر چه شــاید نتوان دلیل قاطع شکســت ســاکت در انتخابات را یافت اما آن را نباید با ماجرا 
ویلموتس بی ارتباط دانســت. هر چند مدیرعامل کنونی ســپاهان با توجه به سمت اجرایی اش 
در فدراســیون فوتبال به طور قانونی تأثیری در پرونده ویلموتس گیت نداشته ولی هنوز بسیاری 

ساکت را یکی از اصلی ترین مشاوران تاج در تصمیم گیری هایش می دانند.
در این بین البته نباید از کناره گیری ســعید آذری، مدیرعامل معروف اصفهانی فوالد خوزستان 
صرف نظر کرد. آذری که با توجه به معروفیت و در عین حال محبوبیتی که در ســال های اخیر به 
واسطه مدیریت مثال زدنی اش در ذوب آهن و فوالد به دســت آورده، می توانست حتی یکی از 
جدی ترین گزینه ها برای ریاست فدراسیون فوتبال یا حداقل نماینده مدیرعامالن باشگاه ها باشد، 

اما به یکباره تصمیم گرفت تا از حضور در انتخابات کناره گیری کند.
اگر در گذشته از علی کفاشیان متولد نایین گرفته تا اســالمیان، تاج و ساکت ساختمان سئول را 
قبضه کرده و به واسطه اوج گیری سپاهان و ذوب آهن پذیرا تهمت هایی مانند »مافیای اصفهانی« 
بودند، حاال همه به دور از مسند نظاره گر روزهایی خواهند بود که استانشان دیگر نماینده ای میان 
مدیران فدراسیون نخواهد داشت. چند سال قبل مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف فدراسیون 
در مصاحبه ای گفته بود: »یک تفکری از اصفهــان راه افتاده و می خواهد لهجه فوتبال را اصفهانی 
کند« و امیر عابدینی جمله اش را جای دیگر این گونه تکمیل کرده بود که: »می ترسم از روزی که 
بخواهیم از آسانسور فدراسیون فوتبال استفاده کنیم و آسانســور فدراسیون با لهجه اصفهانی ما 

را باال و پایین ببرد!«
باید خیال همه این دلواپســان را راحت کرد که دیگر آسانســور که هیچ، در اتاق های فدراسیون 
هم بعید به نظر می رسد کســی با لهجه اصفهانی جواب تان را بدهد! حاال دوای دردی که سال ها 
از آن شکوه می کردید، رسیده و ما هم مانند شــما بی صبرانه منتظریم تا ببینم آیا ُگلی که مدیران 

اصفهانی به سر فوتبال نزدند را روسای جدید فدراسیون فوتبال خواهند زد یا خیر؟

خبر  روز

تالش ویژه عربستان برای 
میزبانی از باشگاه های ایران!

در شرایطی که کشــور قطر از میزبانی متمرکز 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا کنار کشیده 
و هیچ کــدام از باشــگاه های این کشــور در 
گروه های پنج گانه درخواست میزبانی لیگ 
قهرمانان آســیا را ارائه نداده اند، عربستان در 
تالش اســت میزبانی را برای چهار تیمی که 
در مرحلــه مقدماتی این رقابت ها شــرکت 
می کنند، به دست آورد.عربستان که امکانات 
و استادیوم های خوبی را در اختیار دارد، برای 
رســیدن به این مقصود یک مانع بزرگ دارد 
که آن هم گروهی تیم های ایرانی با تیم های 
عربســتانی اســت که پیش از این و در چهار 
فصل گذشــته، کشور عربســتان بنا به دالیل 
سیاســی مانع از انجام بازی ها در این کشور 
و البته سفر به ایران شــده است. با این حال 
مسئوالن عربســتانی به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا اطمینان خاطر داده اند که این موضوع را 
حل خواهند کرد.در عین حال نکته مهم دیگر 
تقسیم میزبانی بین کشــورهای درخواست 
کننده از ایران تا امارات و از هند تا ازبکســتان 
است و با توجه به شواهد به نظر نمی رسد که 
ایران شانس چندانی برای دریافت میزبانی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد و 
بنا بر اخبار واصله شاید فوالد بتواند در  مرحله 
پلی آف میزبان دیدار خود بــا العین امارات 
باشد.شانس کشــور هندوســتان هم برای 
میزبانی گروه پرسپولیس از تیم ایرانی بیشتر 
است چرا که اسپانسرهای لیگ قهرمانان آسیا 
عالقه چندانی به برگزاری مسابقات در کشور 
ایران ندارند.کنفدراسیون فوتبال آسیا که قرار 
بود انتهای هفته گذشته تکلیف میزبانی لیگ 
قهرمانان را مشــخص کند هنوز در این باره به 
نتیجه نرسیده اســت. تیم های ایرانی در سه 
گروه با نمایندگان عربستان همگروه هستند 
یا امــکان تقابل دارند. در گــروه دوم الوحده 
مکه در صورت پیروزی مقابــل نماینده عراق 
به اســتقبال تراکتور خواهد رفت، استقالل با 
االهلی عربستان همگروه اســت و النصر در 
انتظار نتیجه پلی آف العین - فوالد خواهد بود. 
به عبارتی تنها پرسپولیس و الهالل از این قاعده 

مستثنی شده اند.

یادداشت ملی پوش دوومیدانی: 

صیامی احترام را به دوومیدانی باز گرداند
ملی پوش دوومیدانی در مورد مقام دومی اش در مسابقات داخل سالن قهرمانی کشور اظهار داشــت: من قبل از مسابقه تنها یک جلسه در سالن تمرین کرده 
بودم و رکوردم چندان برایم رضایتبخش نبود. اگر مدت بیشتری را در ســالن تمرین می کردیم، شرایط بهتر می شد.رضا قاسمی در مورد اینکه آیا نمی توانستی 
در سالن تمرین کنی، گفت: در اصفهان سالن برای تمرین نداریم. یک سالن وجود دارد که آن را در اختیار اسکیت گذاشته اند و هیچ بازدهی هم ندارد. اگر چند 
سال قبل آنجا را تارتان می کردند، ۴00 میلیون هزینه اش می شــد، اما االن به ۴ میلیارد رسیده است. حداقل تحویل هیات دوومیدانی بدهند تا بخشی را تارتان 
کند.ملی پوش دوومیدانی با اشاره به اینکه هزینه های تمرین باال است، عنوان کرد: در حالی که االن به پول نیاز داریم، باشگاه سپاهان تنها ۲0 درصد قراردادم را 
پرداخت کرده است. من به آنها گفته بودم سه ماه زمستان خیلی برایم مهم است و حاال گفته اند تا آخر سال پرداخت می شود.وی ادامه داد: البته فدراسیون در 
این مدت هوای ورزشکاران را داشته و اردو و حقوق به موقع است. به شــخصه فکر نمی کردم شرایط بهتر شود، اما صیامی احترام را به دوومیدانی و دوومیدانی 
کاران بازگرداند.قاسمی در مورد اینکه برنامه آینده ات چگونه خواهد بود، گفت: تمریناتم را در اصفهان ادامه می دهم و قرار است ۲۴ فروردین یک مسابقه بین 

المللی در ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد برگزار شود. هرچه از این رقابت ها بیشتر باشد، به آماده شدن مان کمک خواهد کرد.

نایب قهرمان کم بینای بازی های پارالمپیک لندن 
و ریو گفت: برای شرکت در مرحله دوم رکوردگیری 
دوومیدانی و کسب سهمیه پارالمپیک توکیو نزدیک 
به ۲ سال اســت که سخت ترین شــرایط را تحمل 
کردم تا برای ســومین بار در پارالمپیک حضور پیدا 
کنم اما به خاطر کالس بندی پزشکی به راحتی کنار 
گذاشته شدم.ســجاد نیک پرست اظهار کرد: برای 
شــرکت در مرحله دوم رکوردگیری دوومیدانی در 
پرتاب نیزه و کسب سهمیه پارالمپیک توکیو نزدیک 
به ۲ سال است که  سخت ترین شــرایط را تحمل 
کردم تا در مسابقات دوومیدانی با کسب باالترین 
رکورد، برای ســومین بار در بازی هــای پارالمپیک 
حضور پیدا کنم اما عدم تایید کالس بندی پزشکی 
بین المللی از سوی پزشــک فدراسیون نابینایان و 

کم بینایان سبب شد تا زحمات ۲ سال تمریناتم به 
راحتی از بین برود.وی گفت: بعد از 1۵ سال فعالیت 
در دوومیدانی نابینایان و کم بینایان و با داشتن دو 
عنوان نایب قهرمان پارالمپیک لندن و ریو و عناوین 
مختلف آسیایی و جهانی، پزشک فدراسیون بدون 
هیچ دلیلی کالس بندی پزشکی بین المللی من را 
تایید نکرد و مانع حضور من در مسابقات رکوردگیری 
َدوومیدانی شد. نیک پرست اضافه کرد: برای تامین 
هزینه های خود جهت شرکت در این مسابقات)که 
چیزی حدود 1۲ میلیــون تومان در ماه بود( مجبور 
شدم با فروش زمینی که از پدرم به من ارث رسیده 
بود و همچنین با دریافت ۲۵ میلیــون تومان وام 
تمریناتم را زیر نظر مربی ام در مشهد پیگیری کنم 
تا بهترین عملکرد را در مســابقات داشته باشم. اما 

با سلیقه ای عمل کردن پزشک فدراسیون در تایید 
کالس بندی پزشکی دوومیدانی کاران فرصت حضور 
در مسابقات از من گرفته شــد.وی در پایان گفت: 
با آمادگی خوبی که در پرتاب نیزه داشــتم به دنبال 
کسب باالترین رکورد در مسابقات دوومیدانی بودم، 
اما با رفتار پزشک فدراسیون انگیزه خود را از دست 
داده ام و دیگر دوست ندارم ورزش را به صورت حرفه 

ای دنبال کنم.

از دست دادن سهمیه پارالمپیک توکیو به خاطر کالس بندی پزشکی

 امیرشقاقی پس از  دو سال دوری از لیگ بانوان روی 
نیمکت سپاهان نشست او از لیگ ۹۶ که هدایت تیم 
آذرخش تهران را عهده دار بود دیگر تیمی نداشت و ۲ 

فصل را بیرون از گود نظاره گر لیگ بود
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مدیر کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان:

  ۶0 درصد طرح های شهری به حوزه حمل و نقل
 اختصاص دارد

مدیر کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان در برنامه تلویزیونی  »اینجا اصفهان« اظهار کرد: 
۷۰ درصد بودجه شــهرداری به پروژه های عمرانی و مابقی به پروژه های جاری و خدمات شهری 
اختصاص دارد، عمران شهری شــامل تعریف پروژه ها، تصویب در بودجه، مهندسی خواسته ها، 
مقدمات طراحی و مهندســی اســت، بعد از تهیه طرح های اولیه در کمیسیون های بخش های 
مختلف ذی نفع به بحث گذاشته می شــود تا مدیران و کارشناســان طرح را بررسی کنند.سعید 
کورنگ بهشتی افزود: بعد از تصویب کلیات فاز اول طرح، جزئیات و نقشه های اجرایی و برآورد 
تهیه و جهــت انتخاب پیمانکار به حوزه معاونت عمران ارســال می شــود. ظرفیــت دفتر فنی و 
طراحی شهرداری اصفهان، ۴۰ مهندس عمران، مکانیک و تأسیسات برقی است که ۵۰ درصد آنها 
کارشناسی ارشد و دکترا دارند و در برخی پروژه ها به علت محدودیت نیروی انسانی از مشاوران 

خبره سطح شهر استفاده می شود.
مدیر کل دفتر فنی و طراحی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: ۱۹ سال پیش دفتر فنی و طراحی 
شهرداری اصفهان تحت عنوان سازمان طراحی تأسیس شد که مورد تأیید وزارت کشور نبود بر این 
اساس یک سال گذشته سازمان طراحی به چارت قانونی وزارت کشور انتقال یافت و به اداره کل 
تبدیل شد؛ امروز این اداره کل با اساسنامه وزارت کشور هم خوانی دارد. در طی ۱۸ سال، متوسط 
ساالنه ۳۰۰ طرح در این سازمان تکمیل و ابالغ شده است اما با همت اداره کل دفتر فنی و طراحی 
شهرداری در سال ۹۸ با فعالیت شبانه روزی ۳۵۰ طرح تکمیل شــد و امسال که با پدیده کرونا 
روبرو بودیم و محدودیت های موجود و دورکاری های اجباری ۴۲۰ طرح با بازنگری در سال ۹۹ 

انجام شد.
کورنگ بهشــتی ادامه داد: ۶۰ درصد طرح ها شــامل ۲۴۰ طرح مربوط به حمل و نقل و ترافیک 
است که حساسیت باالیی در امور شــهری دارد و ۱۷ درصد طرح ها شــامل ۷۳ طرح مربوط به 
خدمات شهری که شامل پارک ها، ایستگاه های آتش نشــانی و ساختمان های خدماتی است.

وی افزود: از اسفندماه سال گذشته همزمان با شــیوع کرونا تصمیم گرفتیم جلسات کمیته را به 
صورت مجازی برگزار کنیم در این راستا زیرساخت های الزم با همکاری سازمان فاوا فراهم شد؛ 
این جلسات حتی در شرایط عادی نیز به صورت مجازی برگزار می شود در این راستا تاکنون ۴۵ 
جلسه کمیته فنی به خوبی به صورت مجازی برگزار شده است. در دورکاری نیز پرسنل استراحت 
 نمی کردند زیرا قدم به قدم با کمک شــبکه های مجازی با مدیران در ارتبــاط بودند و طرح ها را

 تکمیل می کردند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان خبر داد:

 افزایش غرفه های میدان میوه وتره بار اصفهان
 در سال آینده

۵۶ غرفه با ۹ هــزار و ۳۰۰ مترمربع به میدان مرکزی میوه و تره شــهر اصفهان افزوده می شــود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: تاالر 
۲۵ میدان مرکزی میوه و تره بار شــهر اصفهان با ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار ساخته شده و تا پایان 

اردیبهشت ماه سال آینده بهره برداری خواهد شد. 
محمد مجیری افزود: با اجرای این طرح چهار هزار و ۵۰۰ مترمربعی ۲۸ غرفه به تعداد غرفه های 
میدان مرکزی میوه و تره بار افزوده می شود. وی همچنین تاالر ۲۴ میدان مرکزی میوه و تره بار 
با مساحت چهار هزار و ۸۰۰ مترمربع را در دســت اجرا دانست و گفت: این تاالر هم با ۲۲۰ میلیارد 

ریال اعتبار در دست احداث است که با ساخت آن ۲۸ غرفه دیگر به میدان اضافه خواهد شد.

با مسئولان

نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای این طرح در 
دراز مدت موفق نیست و منجر به ازدیاد و حتی انفجار 
مالکیت خودرو خواهد شد زیرا خانواده ها به خرید 
حداقل ۲ خودرو با پالک های متفاوت زوج و فرد روی 

می آورند

مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

طرحخریدمحدودهترافیکاصفهانبهآرامسازیشهرمنجرمیشود

مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان گفت: اجرای طرح خرید مجوز تردد در محدوده ترافیک اصفهان 
به آرام سازی هسته مرکزی شــهر که هویت تاریخی و گردشگری دارد، 
منجر می شود.جمشید لقایی افزود: طرح خرید مجوز تردد در محدوده 
ترافیک نســبت به زوج و فرد، موثرتر اســت و می تواند به آرام سازی و 
خلوت کردن هسته مرکزی شهر که هویت گردشگری و تاریخی و انبوهی 
از آثار میراثی دارد و کاهش آلودگی هوا منجر شود.وی با بیان اینکه در زمان 
حاضر طرح زوج و فرد در هسته مرکزی کالنشهر اصفهان در حال اجراست، 
گفت: در طرح صدور مجوز تردد در محدوده ترافیک مانند آنچه که در تهران 
در حال اجراست، هر فردی که قصد ورود به محدوده طرح دارد باید مجوز 
مربوطه را خریداری کند.لقایی به مطالعه ای که سال های ۹۴ و ۹۵ توسط 
دانشگاه صنعتی اصفهان درباره طرح زوج و فرد انجام شد، اشاره کرد و 
افزود: نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای این طرح در دراز مدت موفق 
نیســت و منجر به ازدیاد و حتی انفجار مالکیت خودرو خواهد شد زیرا 
خانواده ها به خرید حداقل ۲ خودرو با پالک های متفاوت زوج و فرد روی 
می آورند.لقایی با بیان اینکه طرح قیمت گذاری محدوده ترافیک، ورود 
به مرکز شهر را محدود می کند و تجربه کشوری گویای موفقیت آمیز بودن 

آن است، تصریح کرد: مردم برای ورود به مرکز شهر حق انتخاب دارند که 
از وسایل حمل و نقل مختلف مانند قطار شهری، دوچرخه، موتور سیکلت، 
خودروی شخصی، تاکسی یا اتوبوس اســتفاده کنند و اگر بخواهند از 
خودروی شخصی استفاده کنند باید مجوز آن را بخرند.مدیرکل مطالعات 
و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری اصفهان با بیان اینکه 
زیرساخت های الزم برای پیاده سازی طرح خرید مجوز تردد در محدوده 
ترافیک مانند قطار شهری، پارکینگ و دوربین های کنترل ترافیک در چند 
سال اخیر در هسته مرکزی شهر ایجاد شده است، تصریح کرد: اکنون به 
مرحله ای رسیدیم که می توانیم این طرح را مرحله به مرحله اجرا کنیم.

وی، نخســتین مرحله از اجرای این طرح را ثبت مشــخصات ساکنان 
محدوده مرکز شهر عنوان کرد و گفت: این افراد در صورت ثبت نام در طرح 
از تخفیف ۸۰ درصدی بهره مند می شوند.لقایی با تاکید بر اینکه هر خانوار 
ساکن در محدوده مرکزی شهر فقط برای یک خودرو می تواند مجوز طرح 
ترافیک خریداری کند، اضافه کرد: سایر افرادی که قصد تردد به منطقه 
مرکزی شــهر را دارند باید هزینه کامل طرح ترافیکی را که ۱۰ هزار تومان 
تعیین شده اســت، بپردازند.وی با بیان اینکه بر اساس آمار و اطالعات 
موجود حدود ۲۸ هزار خانوار در محدوده مرکزی کالنشهر اصفهان ساکن 

هستند، خاطرنشان کرد: زمان کافی تا اردیبهشت سال آینده برای ثبت نام 
آنها در سامانه طرح ترافیکی به نشانی trafficzone.isfahan.ir وجود 
دارد.مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی معاونــت حمل و نقل و ترافیک 
شهری اصفهان اظهار داشت: درباره مراحل بعدی و چگونگی خرید مجوز 
تردد در محدوده ترافیکی در زمان مناسب اطالع رسانی خواهد شد.لقایی، 
مرز شرقی محدوده طرح ترافیکی در کالنشــهر اصفهان را خیابان های 
چهارباغ خواجو، نشاط و هاتف، مرز غربی را خیابان های آیت ا... کاشانی 
و شهید بهشتی، مرز شــمالی را خیابان های عبدالرزاق و مسجد سید و 
مرز جنوبی را خیابان های شهید مطهری و کمال اسماعیل اعالم کرد.وی 
با بیان اینکه اجرای طرح ترافیکی ممکن اســت در روزهای نخستین با 
مشکالتی همراه باشد، تصریح کرد: اجرای این طرح در دراز مدت به آرام 
سازی و کاهش آلودگی هوا منجر خواهد شد.وی با اشاره به اینکه منطقه 
مرکزی حدود سه و نیم درصد از کل مساحت کالنشهر اصفهان را در برمی 
گیرد، اضافه کرد: هدف نهایی ما این است که در مرکز کالنشهر اصفهان 
شاهد تردد خودرویی نباشیم بلکه شهروندان و گردشگران بتواند به راحتی 
و پیاده در آن تردد کنند و در همین راســتا پیاده سازی بسیاری از معابر 

مانند چهارباغ و خیابان سپه اجرایی شده است.

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با 
اشاره به برگزاری ایده کاپ نهم، گفت: دانش آموزان 
تا ۱۵ اســفندماه فرصت دارند تا در زمینه مدیریت 
پسماند در خانه، مدرسه و شهر ایده ها و طرح های 
خود را ارائه کنند.وحید مهدویان اظهار کرد: اصفهان 
با همت شهرداری از سال ۲۰۱۵ به عنوان شهر خالق 
در شــبکه جهانی شــهرهای خالق انتخاب شد؛ بر 
این اســاس مدیریت شــهرداری معتقد است که 
دانش آموزان به عنوان آینده ســازان شهر و کشور 
می توانند نقش بسیار مؤثر و سازنده ای در مدیریت 
خالقانه و هوشمند شهر داشته باشند، در این راستا 
اقدامات منحصر به فردی در کشــور انجام شده که 

رویداد ایــده کاپ از جمله آنها اســت.رییس اداره 
خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهــان ادامه داد: 
ایده کاپ نهم، ســومین رویداد مشترکی است که 
به ابتکار اداره خالقیت و نوآوری و حمایت شهردار 
اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش با هدف ترویج 
فرهنگ ایده پردازی بیــن دانش آموزان و عضویت 
آنها در طبقه خالق شهر برگزار می شود.وی موضوع 
ایده کاپ نهم را مدیریت پســماند شهری در خانه، 
مدرســه و شــهر و حول پنج محور پرهیز و کاهش 
تولید پســماند، اســتفاده مجدد از بازیافتی های 
پســماند، افزایش تفکیک از مبدا پسماند، مدرسه 
سبز با محوریت پسماند و همچنین هوشمندسازی 
در زمینه مدیریت پســماند عنوان کرد و گفت: همه 
دانش آموزان مقطع چهارم دبستان به باال در شش 
ناحیه شهر اصفهان می توانند در این رویداد شرکت 

کنند.هدویان تصریح کرد: نحوه شرکت و ارائه ایده 
طرح در ســایت اداره خالقیت و نوآوری شهرداری 
اصفهان به آدرس www.rct.isfahan.ir همچنین 
از طریق مدارس و پژوهش سراهای شش ناحیه، 

اطالع رسانی شده است.
وی با بیان این که به تمام شرکت کنندگان لوح تقدیر 
و گواهی شرکت توسط مدیریت شهری اعطا خواهد 
شــد، اظهار کرد: برگزاری این رویداد در دو مرحله 
است، مرحله نخست که در اسفندماه برگزار می شود 
به ۲۸۸ نفر از ایده هــا و طرح هایی که از نظر داوران 
انتخاب می شــود جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار ریال تقدیم می شود و ۱۸ تیم برتر در هر 
مقطع به مرحله دوم که مرحله تیمی هست راه پیدا 
می کنند که به هرکدام جایزه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار 

ریالی اعطا می شود.

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان اعالم کرد:

1۵ اسفندماه؛ آخرین مهلت ارسال طرح به ایده کاپ نهم

مراسم سالگرد شهید حسن غازی در گلستان شهدای اصفهان 
برگزار می شود

مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد شهادت شهید حســن غازی، نخستین فرمانده گروه 
موشکی ۱۵ خرداد در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود. فرمانده گروه توپخانه موشکی ۱۵ 
خرداد با اعالم ایــن خبر گفت: به منظور 
تجلیل از مقام شــامخ شهدا و همزمان 
با ســی وهفتمین ســالگرد شــهادت 
سردار شــهید حســن غازی، نخستین 
فرمانده گروه موشکی ۱۵خرداد مراسم 
بزرگداشت این شــهید واالمقام برگزار 
می شود.ســرهنگ جالل احمدی ادامه 
داد: این مراسم باحضور اقشار مختلف 
لعمل های  مــردم و رعایــت دســتوا
بهداشتی، روز پنج شنبه ۱۴ اسفندماه از 

ساعت ۱۵ الی ۱۷ درجوار مزار شهید واقع در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود. 

به یاد سرداری که پیکرش در طالییه ماند
دیار زاینده رود مردان بزرگی به خود دیده است، مردانی که غیرت و حمیت را معنای دوباره بخشیدند، 
مردانی که  روح مسیحایی حضرت روح ا... )ره( در آن دمید و آنها پروانه وار در راه  اطاعت از ولی فقیه 
زمانشان از همه چیزشان گذشتند تا کســی نگاه چپ به این خاک نکند. سردار شهید حسن غازی 
از جمله همین مردان است که در نهایت شــهرت لبیک گوی امامش شد. او که  بازیکن تیم فوتبال 
سپاهان و هم بازی خیلی از پیشکسوت های فوتبال مثل منصور ابراهیم زاده و... بود از شهرت چشم 
پوشی کرد، ادامه تحصیل در رشته پزشکی را نخواست. سردار شهید حسن غازی  بسیجی بودن را 
پذیرفت و عازم جبهه شد او  سرانجام در طالییه به دیدار معبود شتافت و حتی جسم بی جانش به 

شهرش بازنگشت.
سردار شهید حسن غازی در ســال ۱۳۳۸ در خانواده ای مذهبی در شهر شهید پرور اصفهان متولد 
شد. تحصیالت ابتدایی را تا دیپلم با موفقیت سپری کرد . در سن ۱۶ سالگی به عنوان کاپیتان تیم 
فوتبال جوانان سپاهیان بسیار خوش درخشید و در مسابقات قهرمانی کشور هم در منتخب اصفهان 
به عنوان ورزشــکاری متدین، خوش فکر، خوش اخالق، مســتعد و با خلوص مطرح گردید که با 
شرایط فنی و تکنیکی باالئی که داشت در مسابقات قهرمانی آسیا به تیم ملی جوانان کشور دعوت 
شد. پس از پایان دوره دبیرستان در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرفته و مشغول به تحصیل 
شد. او با پیروزی انقالب اسالمی و شروع تحرکات ضد انقالب در غرب کشور پس از طی یک دوره 
امداد پزشکی در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان بی درنگ برای ستیز با گروههای منحرف ضد 
انقالب و التیام زخمهای رزمندگان اسالم و مردم ستمدیده و محروم کردستان عزم آن دیار نموده و 
تمام تالش خویش را در راه کمک به آنان در طبق اخالص می گذارد .با شروع جنگ تحمیلی شهید 
غازی عزم نبرد با متجاوزان بعثی را نمود او در ابتدا مســئولیت یکی از آتشبارهای توپخانه را عهده 
دار شد لذا لیاقت و کاردانی ایشان باعث شــد تا بعنوان فرمانده گردان توپخانه خدمات شایانی را 
به جنگ بنماید. آن بزرگوار که از ابتدای جنگ با مســئولیتهای مختلف وارد عرصه های نبرد شده 
بود در بسیاری از عملیاتها در غرب و جنوب شرکت داشــت و بی مهابا به دشمن می تاخت و هرگز 
ضعف و ناتوانی از خود نشان نمی داد. لذا فرماندهی کل سپاه مسئولیت ایجاد اولین گروه توپخانه 
سپاه را به ایشان واگذار نمود و بعد از مدتی یگانهای مستقل توپخانه در سپاه با همفکری ایشان به 
وجود آمدند .اما سرانجام در عملیات خیبر که برای سامان بخشی به آتش پشتیبانی به خط مقدم 
محاصره شده طالئیه رفت و تیر بار بدست همپای بسیجیان عاشق ساعت ها جنگید و نهایتًا هدف 

تیر مستقیم تانک دشمن قرار گرفته و به لقاء ا... شتافت. 

دیدگاهخبرخوان

عضور شورای شهر:

بودجه 1400 شهرداری، 
فاصله میان مناطق 
اصفهان را کم می کند

رییس کمیســیون امور اقتصــادی، حقوقی 
و گردشــگری شورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفت: برخی مناطق درآمد کافی برای پاســخ 
به هزینه هــا و اجرای پروژه ها نداشــتند که با 
پیش بینی این موضوعات در بودجه ۱۴۰۰، قطعًا 
فاصله ها میان مناطق کم می شــود.پورمحمد 
شــریعتی نیا در یک گفتگــوی تلویزیونی در 
خصــوص تصویــب بودجه ۱۴۰۰ شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۰ در جلسه علنی 
اخیر شورای شهر، به مبلغ ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان به تایید نهایی شــورای اســالمی شهر 
رسید. سال ۹۶ که دوره پنجم شورای اسالمی 
شــهر اصفهان شروع شــد، بودجه شهرداری 
دو هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان بود و در ســال 
۹۷ این بودجــه با ۱۱ درصــد افزایش به مبلغ 
بیش از ســه هزار میلیارد تومان رســید. وی 
افزود: سال ۹۸ بودجه چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان تصویب شد و ســال ۹۹ این بودجه به 
شــش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با احتســاب 
سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری بود که 
۸۴ درصد بودجه تا آخر بهمن ماه محقق شده 
و ۱۶ درصد باقی مانده با دو پروژه در حال انجام 
به صد درصد تحقق بودجه خواهد رسید.رییس 
کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
بودجه ســال آینده نیز با ۴۵ درصد افزایش ۹ 
هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان تصویب شــد البته 
بودجه پیشنهادی شهرداری هفت هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان که مجموعًا با سازمان ها هشت 
هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان می شد؛ این افزایش 
با توجه به ظرفیت ها و حفره ها موجود در کسب 
درآمد اعمال و تصویب شد.شریعتی نیا گفت: 
برنامه ریزی، ســرمایه گذاری برنامه های آتی 
است و بخش مشــارکت های شــهرداری با 
نظارت کمیسیون اقتصادی و فراهم کردن زیر 
ســاخت ها برای درآمد پایدار می تواند منابع 
درآمدی اجرای این گونــه برنامه ها و طرح ها 

را آماده کند.

مدیر دفتر تخصصی هنر های نمایشی اصفهان گفت: نمایش »آنگاه که باران استخوانهایت باریدن می گیرد«، اولین تئاتری است که پس از بازسازی تاالرهنر 
به روی صحنه می رود.سعید امامی مدیر تاالرهنر  گفت: از بهمن سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، فعالیت های تئاتری در کشور و همچنین اصفهان 
تعطیل شد البته در برخی شهرها، فعالیت های تئاتر به صورت مقطعی انجام شــد، اما در اصفهان، نمایش »آنگاه که باران استخوانهایت باریدن می گیرد«، 
اولین تئاتری است که پس از تعطیلی دوران کرونا از سوی تاالرهنر به روی صحنه می رود.او  با بیان اینکه این نمایش یکی از آثار برگزیده فراخوان ۱/۹۹ است، 
افزود: این فراخوان ابتدای سال ۹۹ در راستای حمایت از تولیدات صحنه ای انجام شد که ۳۵ اثر به دبیرخانه ارسال و از این جمع ۸ اثر برای اجرا انتخاب شدند.

امامی تصریح کرد: تمرین نمایش»آنگاه که باران استخوانهایت باریدن می گیرد«، از دو، سه ماه قبل انجام شده که از ۱۰ اسفند اجرا شده و به مدت ۱۳ شب 
در سالن تماشای تاالر هنر به روی صحنه خواهد رفت.

اولین نمایش تاالر هنر در دوران کرونا

موزه ای به نام خاک؛ 
بهانه ای ای برای صلح

در بین کوچه های پیچ در پیچ و باریک 
در یکی از خیابان های قدیمی شــهر 
اصفهان و پایتخت فرهنگ و هنر ایران 
، مابین  خیابان شهدا واقع در چهارباغ 
پایین و چهارراه تختی، کوچه شماره 
۲۰، جنب خانه ،تاریخی بخردی، بن 
بست مریم، مردی به نام استاد مجید 
ملک زاده ، موزه ای برای بزرگداشت 

صلح به پا کرده است.

وز عکس ر
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مدیرعامل شرکت گازاســتان اصفهان گفت: با افزایش برودت هوا،آن چه که 
باید مدنظر مشترکین و هم اســتانی های عزیز قرارگیرد، استفاده صحیح و 
ایمن از وسایل گرمایشی و گازسوز اســت که در این راستا، شرکت گاز استان 
اصفهان نیز از حداکثر ظرفیت های موجود در راستای فرهنگ سازی مصرف 
ایمن و بهینه گاز طبیعی استفاده نموده است.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گازاستان استان، مدیرعامل این شرکت، با اعالم این مطلب، اقدامات صورت 
گرفته در راستای فرهنگ ســازی مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی را بسیار 
تاثیر گذار برشمرد و اظهار داشت: اســتفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان 
اصفهان به منظور پخش برنامه ها و پیام های مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
و رعایت نکات ایمنی، تهیه وتوزیع بروشور مربوط به استفاده صحیح و ایمن 
از وسایل گرمایشی و گازسوز درسطح استان و همچنین بهره مندی از ظرفیت 
کانال ها و شــبکه های مجازی استان و از طریق رســانه های جمعی، ازاین 

دست اقدامات انجام شده می باشد. 
مهندس علوی، تصریح کرد: در زمینه توســعه فرهنگ مصرف ایمن و بهینه 
گاز طبیعی فعالیت های گسترده ای از جمله؛ تولید 23 خبر مرتبط با موضوع 
فوق ودرج آن در وب سایت و پرتال شــرکت و شرکت ملی گاز ایران و ارسال 
به تمامی خبرگزاری ها و جراید محلی و سراسری، انجام تعداد 14 مصاحبه 
تلوزیونی و تعداد 6مصاحبه رادیویی و تولید 7 کلیپ مشترک با شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان و... طی سال جاری صورت گرفته است.وی، افزود: 
در راســتای طرح تکریم و به منظور رفاه حال مشــترکین گازطبیعی باتوجه 
به بیماری کرونا وجلوگیری ازگســترش این بیماری درجامعه مشــترکین 
www.nigc-  محترم بامراجعه به سایت شرکت گازاستان اصفهان به آدرس

isfahan.ir  ونصب سامانه ارتباطی خدمات غیرحضوری )اپلیکیشن سخا( 
از مزایا وخدمات غیرحضوری بهره مندگردند.

وی، بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد را بسیار اثر بخش توصیف 
نمود و گفت: ســازمان های مردم نهاد با حضور در بخش هــای اجتماعی و 
فرهنگی ظرفیت مناسبی را برای پیشبرد و توسعه فراهم کرده و به عنوان پل 
ارتباطی میان مردم و دولت مطرح هستند و می توانند در حوزه فرهنگ سازی 

مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی نیز شرکت گاز را یاری دهند. 
مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان، اســتفاده از ظرفیت نشریات، مجالت 
و روزنامه های سراســری و محلی، توزیع بروشــورهای هشداردهنده، درج 
شــعارهای نکات ایمنی و مصرف بهینه در تمامی ادارات، اســتفاده ازفضای 
مجازی نصب بنر اســتفاده صحیح از وسایل گازسوز در ســطح شهر، معابر 
عمومی و ارایه کلیپ های آموزش استفاده ایمن وبهینه از گاز طبیعی را از سایر 
اقدامات این شرکت در خصوص فرهنگ سازی برشمرد و گفت: چاپ 125 
بنر وتوزیع در 53 شهر استان، چاپ 127بنر و توزیع در فضای مترو همگانی 
شهراصفهان، چاپ و توزیع 110 پوســترو توزیع در 53 شهرستان و طراحی 8 
پوستر مشترک با شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و انتشار در شبکه های 

مجازی از دیگر اقدامات انجام شده در این شرکت می باشد.
وی، اضافه کرد: بایســتی در این خصوص به نحوی عمل کرد که حداکثر اثر 
بخشــی و تاثیرگذاری برنامه ها حاصل گردد و این مهم به واسطه شناسایی 
جامعه هدف در بین مشترکین محقق می شــود و لزوم توجه به برنامه های 
اجرایی و شناســایی جامعه هدف در برنامه ها، از مهمتریــن اقدامات این 

شرکت در خصوص فرهنگسازی استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی است.

این کتاب را شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 604 صفحه و در قالب 
شش فصل و دو ضمیمه منتشر کرده است.

»اصفهان در دهه 1340 شمســی«، » اصفهان پیش از تشــکیل ســازمان 
آب و فاضالب«، »تاسیس ســازمان آب و فاضالب اصفهان«، »گسترش 
کار ســازمان آبفا به شــهرهای اطراف« و »تشکیل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان« عناوین پنــج فصل نخســت این کتاب را تشــکیل می 
دهند. فصل ششــم این کتــاب که »تاریخ شــفاهی« نــام دارد حاوی 20 
مصاحبه با افــراد مطلع و تاثیرگــذار در طول تاریخ فعالیت شــرکت آب و 
 فاضالب اســتان اصفهان اســت که مطالعه آن برای مخاطب لذت بخش

 خواهد بود.
»دکتر عبدالمهــدی رجایی« مورخ و از پژوهشــگران دانشــگاه اصفهان و 
»مهرداد خورسندی« سرپرست گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان 

کار نگارش این کتاب را در مدتی بیش از یکسال به انجام رسانده اند.

مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان  مطرح کرد:

شرکت گاز استان اصفهان فرهنگ ساز مصرف ایمن و بهینه انرژی 

کتاب »تاریخ آب و فاضالب اصفهان« منتشر شد

در جهان هیچ چیزی غیر قابل باور نیســت و ممکن اســت 
افرادی زندگی کنند که با بقیه فرق های بخصوصی داشــته 
باشند در این گزارش میتوانید با معرفی عجیب و غریب ترین 

انسان های جهان با ما همراه باشید.
مغز شگفت انگیز:»دنیل پاول ِتیمت«، یک دانشمند انگلیسی 
تبار مبتال به اوتیسم اســت که توان محاسبات ریاضی بسیار 
باال، حافظه زنجیره ای و قدرت یادگیــری زبان های دیگر را 
دارد. وی با صرع مادرزادی متولد شــده است. او اعداد را تا 
حداکثر عدد 10 هزار، با شــکل، رنگ و فرم ویژه ای در ذهن 
متصور می شــود. به این ترتیب، می تواند نتیجه محاسبات 
خود را در ذهن همانند یک منظره ببیند.حتی می تواند حس 
کند که اعداد، اولیه یا ترکیبی هســتند. تصاویری که وی از 
اعداد در ذهنش دارد بسیار منحصربه فرد و عجیب هستند. 
مثال عدد 28۹ از منظر وی بسیار زشت است در حالی که عدد 
333 بسیار زیباســت. یا مثال عدد پی هم به نظرش ترکیب 
زیبایی دارد. او حتــی می توانید از تصویر اعــداد در ذهنش 
نقاشی هم ترســیم کند. به طور مثال، با آبرنگ زیبایی هایی 
عدد پی را نقاشــی کرده اســت.«ِتیمت« در میان اروپایی 
ها، رکورد حافظه و شــمارش عدد پی تا 22514 در عرض 5 

ساعت را دارد. وی همچنین توانایی سخن گفتن به زبان های 
انگلیسی، فرانسوی، فنالندی، آلمانی، اسپانیایی، لیتوانیایی، 
رومانیایی، استونیایی، ایسلندی، ولش و اسپرانتو را دارد. او 
به شخصه زبان استونیایی را دوست دارد، زیرا از نظر آوا.غنی تر 
از دیگر زبان هاست. او همچنین یک زبان جدید به نام مانتی 
برای خودش اختراع کرده است. »ِتیمت« توانایی یادگیری 
زبــان در کوتاه ترین زمان ممکــن را دارد بــه زوری که زبان 

ایسلندی را در عرض یک هفته یاد گرفته است.
پســری که می تواند با اصوات ببیند : »ِبــن آندروودثاوت«، 
نابیناست و جفت چشم هایش در ســن 3 سالگی به دلیل 
ابتال به ســرطان، تخلیه شــده اند. با این وجود، او بسکتبال 
و دوچرخه ســواری می کند و یک زندگــی کامال عادی دارد. 
استعداد شگفت آور بن در این است که وی از اصوات و آوا ها 
برای مسیریابی محیط پیرامون خود بهره می گیرد. او از عصا 
یا دیگر نیرو های کمکی یاری نمی گیرد و فقط و فقط به صدا ها 
گوش می سپارد.گوش او اکوی اجسام را دریافت کرده و به 
کمک آن، محل قرار گیری آن ها را پیدا می کند. او تنها انسانی 
اســت که همانند دلفین ها از بازتاب اصوات برای مسیریابی 

خود استفاده می کند.

پسر الســتیکی: »دنیل براونینگ اسمیث«، بدن فوق العاده 
منعطف و تغییرپذیری دارد به طوری که تاکنون 5 بار توانسته 
نام خود را در فهرست رکورد های گینس به ثبت برساند. وی 
همچنین بندباز بسیار مشهوری نیز به شمار می رود. او تاکنون 
در بســیاری از برنامه های پربیننده تلویزیونی، از جمله شو 
تلویزیونی اوپرا وینفری و بازی های بیس بال و بســکتبال 
حضور داشته. او به گونه ای اعضای بدن خود را می چرخاند که 

گویی هیچ استخوانی در بدنش وجود ندارد.
مرد آهن ربایی:» لیو ثاو لین« یک مرد 70 ســاله مالزیایی 
نیز به دلیل کشــیدن یک اتومبیل در مســافت 20 متری با 
اســتفاده از یک زنجیر آهنِی متصل به قالب آهنِی چسبیده 
به شکم خود، توانست برای خود شــهرت جهانی دست و پا 
کند.وی در این رابطه بیان داشته که پس از خواندن مقاله ای 
در رابطه با یک خانواده تایوانی که همین توان بدنی را دارند، 
اجسام گوناگونی به شکم خود وصل کرده و متوجه شده که 
پوســتش خاصیت آهن ربایی دارد و می تواند وسایل آهنی 
را به بدن خــود وصل کند. جالب تر از همــه اینکه این نعمت 
خدادادی، موروثی بوده و به سه پسر و دو نوه اش نیز به ارث 

رسیده است.

آشپزی

کیک سمولینا
مواد الزم : آرد سمولینا1 پیمانه،آرد سفید قنادی½ 

پیمانه،بکینگ پودر1 و یک سوم قاشق چایخوری،نمک1 پنس،تخم 
مرغ3 عدد،شکر½ پیمانه،روغن مایع½ پیمانه،شیر یا ماست½ 

پیمانه،وانیل¼ قاشق چایخوری،مارماالد، شربت بار و شکالت برای تزیین
دستور پخت:  برای تهیه کیک سمولینا خوشمزه و مجلسی ابتدا آرد سمولینا و آرد قنادی و بکینگ پودر 
و نمک را با هم مخلوط کرده و سه بار الک می کنیم و کنار می گذاریم. فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد 

روشن می کنیم تا گرم شود.قالب هم با کره چرب کرده و روی آن را آرد پاشی می کنیم. یا کف قالب را با کاغذ 
روغنی می پوشانیم. یک کاسه بر می داریم و تخم مرغ ها را درون آن می شکنیم. سپس شکر و وانیل را به 
آن اضافه کرده و 5 دقیقه آن را با همزن می زنیم تا حجیم و کرم رنگ و کشدار شود.ماست و روغن را به آن 
اضافه کرده و هم می زنیم. سپس مخلوط آرد را اضافه کرده و با لیسک مخلوط می کنیم. یا 10 ثانیه با دور 

کند همزن می زنیم. تا مایه یک دست شود. مایه را درون قالب می ریزیم و در فر گرم شده قرار می 
دهیم.سپس با دمای 180 درجه سانتی گراد حدود 45 دقیقه می گذاریم تا بپزد. سپس کیک را 

از فر خارج کرده و می گذاریم تا از حرارت بیفتد. سپس آن را از قالب خارج می کنیم و داخل 
ظرف سرو قرار می دهیم. این کیک شیرین است.به علت وجود آرد سمولینا معموال 

با شربت یا مارماالد سرو می شود. می توان کیک را به صورت دوالیه تهیه 
کرد و بین آن را با مارماالد یا مربا فیلینگ کرد و با پودر قند 

یا پودر نارگیل و پسته تزیین نمود. 

معرفی عجیب و غریب ترین انسان های جهان

هفت ویژه برنامه نوروزی شبکه نسیم »ِمشِمشه« به اکران آنالین رسید
محمد احسانی مدیر شبکه نسیم گفت: شبکه نسیم7 عنوان برنامه 
در نوروز 1400 برای مخاطبان در نظرگرفته است از جمله سری 
هفتم خندوانه؛ البته پیش بینی ما این است که برنامه خندوانه 
زودتر از ایام نوروز شروع شود و بعد از نوروز هم ادامه دارد.از 
دیگر برنامه های نوروزی شبکه نسیم، سریال طنز »دست انداز«، 
شوتبال، کودک شو، سری جدید هوش برتر، سری جدید شکرستان 
و نسیم آوا ویژه نوروز 1400 هستند. 

فیلم سینمایی »ِمشِمشه« )سینما خر( به کارگردانی شاهد احمدلو 
و تهیه کنندگی علی یاور از روز چهارشنبه )١٣ اسفند ماه( به صورت 
آنالین در پلتفرم »آپرا«)www.upera.tv( به نمایش در می آید.

پوریا شکیبایی، فرزند مرحوم خسرو شکیبایی در این فیلم یکی از 
نقش های اصلی را ایفا کرده است. »ِمشِمشه« مضمونی اجتماعی 
دارد و مشکالت پیش روی یک کارگردان سینما در ساخت یک فیلم 
بلند را به تصویر کشیده است.

»محمد میرزایی خالص« طی حکمی از سوی 
استاندار تهران به سمت  مدیرکل دفتر مدیریت 

 عملکرد، بازرسی وامور حقوقی استانداری
 تهران منصوب شد

متن حکم آقای محسنی بند پی استاندار تهران به این شرح است:
جناب آقای محمد میرزایی خالص سالم علیکم 

با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت  »مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی« منصوب می شوید.
امید است با استعانت از  خداوند تبارک و تعالی و رعایت خط مشی اعالم شده و شرح وظایف قانونی و بکارگیری شیوه های مناسب در اعمال سیاست های 

عمومی دولت تدبیر و امید در خدمت به مردم که ولی نعمتان و سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسالمی هستند، موفق و موید باشید.

 آگهی مزایده نوبت اول به شماره

 99/1176903 مورخ 99/12/11

مهدی قربانی- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

م الف:1103382

لبیت  گذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری از رقبات موقوفه اهل ا  وا
)علیه السالم( واقع در شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 3 شرقی پاساژ 
یاس را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادی اجاره ماهیانه 8/500/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/01/05 جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

اوقاف و امور خیریه شهرستان
 شاهین شهر و میمه 

  محمد میرزایی خالص دارای مدرک کارشناسی ارشد و از مدیران جوان کشوری است که پیش از تصدی این پست:

1-  مشاوراستاندار و مدیر کل روابط عمومی استانداری تهران
2- روابط عمومی برتر استانداری های سراسر کشور »موردتقدیر وزیر کشور و سخنگوی هیات دولت قرار گرفته«

3- جوان ترین مدیر کل بهزیستی کشوربه مدت شش سال )استان چهارمحال وبختیاری( 
4-سه سال مدیر کل برتر بهزیستی کشور

 5- دوازده سال سابقه کار در حوزه بازرسی بوده است.
روزنامه »زاینده رود« این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک گفته 

و آرزوی توفیقات روزافزون برای جناب میرزایی خالص داریم. 
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