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 اصفهان
 به کرونا

در فرهنگ ما به موضوع ایمنی، 
حدیث زاهدی

بهداشت و محیط زیست صرفا از 
دیدگاه اقتصادی نگریسته نمی شود. براساس اعتقادات 
دینی و تمدن ایرانی ، رعایت ایمنی و بهداشــت و پرهیز از 
خطر از جمله واجبات محسوب شده و حفظ محیط زیست 
وظیفه ای ملی و دینی اســت. به تعبیر کالم وحی، حفظ 
جان هر فرد با نجات همه انســان ها برابر اســت. ) سوره 
مائده ، آیه 32 ( . انسان ها مجاز نیســتند ایمنی خود و 

دیگران را به خطر بیندازند. ) سوره بقره، آیه ۱95 (.
» سیستم مدیریت HSE«  یک ابزار مدیریتی برای کنترل 
و بهبود عملکرد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در همه 
برنامه های توســعه ، پــروژه های صنعتی و تشــکیالت 
سازمانی بوده اســت. به طوری که با ایجاد بستر فرهنگی 
خالق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار 
و بهره گیری از سیستم آموزش کارآمد ، ممیزی های دوره 
ای و ارزیابی می توان در راستای به حداقل رساندن اثرات 
نامطلوب صنعــت بر محیط و به صفر رســاندن حوادث و 
آسیب های ناشی از کار ، گام های ارزنده ای برداشته شود.

با توجه به حوادث ناشــی از کار که هر ساله رخ می دهد و 
متاسفانه منجر به مرگ، از کار افتادگی وآسیب های ناتوان 
کننده می شود که ممکن اســت تا مدت ها با فرد و حتی 
خانواده وی باقی بماند، شرکت توزیع برق استان اصفهان 
برآن شد تا این گواهینامه را اخذ و به این مهم دست یابد.

حمید عالقمندان، مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان ضمن ابراز خرسندی از کسب این گواهینامه اظهار 
داشت : با توجه به شیوع بیماری کرونا و پشت سر گذاشتن 
یک سال سخت ،دریافت این گواهینامه را همزمان با ایام 
پربرکت شــعبان به فال نیک گرفته و جای بسی مسرت 

است که تالش های همکاران منجر به این موفقیت شد.
عالقمندان بــا بیان اینکه محوریت خدمت این شــرکت 
رساندن برق به 23 شهرســتان اصفهان است، تاکید کرد : 
باید این خدمات ازحیث ایمن بودن ، مطابقت با الزامات 
ومقررات محیط زیســت با کمترین تهدیــد و مخاطرات 

صورت گیرد  و سالمت افراد تضمین شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه 
گرفتن گواهینامه HSE نشان دهنده این است که کار در 

سطح باالتری آغاز شده، گفت: در واقع می توان صالحیت 
کسب شده را در گستره وسیع تر و با پتانسیل بیشتر جهت 

ارتقا و بهبود مستمر استفاده کرد.
عالقمندان در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد :رعایت 
الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، 
یکی از مهم ترین مسائلی است که هر فرد در هر سطحی در 
محیط کار و زندگی باید بدان توجه کند و غفلت از آن بعضا 
صدمات و ضایعات جبران ناپذیری را موجب خواهد شد و 
چه  بسا زندگی فرد و حتی همکاران او را به خطر می اندازد 
و آسیب های فراوانی را نیز به محیط زیست وارد می سازد 

که خود جای تامل بسیار دارد.

شرکت توزیع برق استان اصفهان، برتر از دیگر استان ها 
امیر فردوســی، سر ممیز شــرکت محیط دانش مدیریت 
ایرانیان نمایندگی افنور فرانسه با اشاره به اینکه دستیابی 
به چنین جایگاهی نیازمندکار گروهی منسجم است، گفت: 
با توجه به اینکه استقرار این سیســتم مدیریتی مرتبط با 
حفظ سالمت  انســان ها و محیط زیســت است ، تمامی 

واحدها اقدامات ارزشمندی انجام دادند.
فردوســی با تاکید بر اینکه اصفهان در این طرح ســرآمد 
و نســبت به دیگر استان ها برتر اســت اظهار داشت : این 
شرکت توزیع سیســتم علمی و شایسته ای را طرح ریزی 

کرده اند که به خوبی در حال اجراست .
وی در پایان گفت : یکی از برنامه های قابل ســتایش این 
شرکت که از اهداف کالن تا سال ۱۴۰5 در نظر گرفته شده 
،داشــتن 2۴۰5 روز بدون حادثه اســت  ، امیدکه شاهد 
اجرایی شــدن تمامی اهداف و برنامــه ریزی های علمی 

این شرکت باشیم.

ارتقای سطح ایمنی ،بهداشت و محیط زیست 
مرتضی یوســف زاده، مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع برق 
استان اصفهان، شروع این طرح را از سال 98 اعالم کرد و 
اظهار داشت : در فاز شناخت ، تطابق رویه های کاری دفاتر 
و واحدها از لحاظ تطابق با الزامات سیســتم مورد بررسی 
قرار گرفت و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود انجام شد 
سپس دســتورالعمل های مرتبط تدوین شد ، کمیته ها 

تشکیل و آموزش ها به مرحله اجرا رسید، ممیزی داخلی 
انجام شــد و طی چند روز گذشــته ممیزی ثبت و صدور 
گواهینامه نیز صورت گرفت که اخذ گواهینامه  را به دنبال 
داشــت .این پایش و ارزیابی طی مدت 3 سال از طرف 

شرکت افنور فرانسه انجام خواهد شد.
 خوشبختانه شــرکت توانســت با وجود محدودیت های 
پاندمی کرونــا و اوضاع اقتصادی، بــا همدلی به تمامی 
مشکالت چیره شودچرا که ارتقای سطح ایمنی ، بهداشت 
و محیط زیست یکی از مهم ترین اهداف و دستاوردهای 

شرکت توزیع برق استان اصفهان است .

هدف از کسب گواهینامه،تامین سالمت 
نیروی انسانی و حفظ محیط زیست است

ریحانه ربیعی، کارشناس HSE شرکت توزیع برق استان 
اصفهان با توضیــح اینکه  همــواره باید بــه فکر کاهش 
آسیب های ناشــی از خطرات احتمالی بود، اظهار داشت 
: این الگو کل فعالیت و فرآیندهای شــرکت را پایش می 
کند تا حین خدمت رسانی ،حفظ ســالمت ذی نفعان که 
همان پرســنل رســمی ، پیمانی ،نیروهای برون سپار و 
مردم هستند، تضمین شــود. ربیعی با بیان اینکه آماده 
سازی این پروژه نیاز به زیرســاخت های زیادی داشت، 
تصریح کرد : با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه 
، این طرح نیاز به بودجه زیادی داشت که با حمایت های 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان ،اکنون موفق به 

دستیابی این گواهینامه  شدیم.
کارشناس HSE شرکت توزیع برق استان اصفهان، هدف 
از گرفتن این گواهینامه را تامین ســالمت نیروی انسانی 
دانست و در پایان خاطر نشان کرد : تمام شیوه نامه ها و 
سیاست ها در ستاد تدوین و توســط امور برق شهرستان 

های تابعه جهت اجرایی می  شود.
به امید روزی که تمامی دستگاه ها و ســازمان ها با الگو 
 HSE  برداری از شرکت توزیع برق استان اصفهان ، طرح
را اجرایی کنند ، چراکه نظام مدیریت یکپارچه در مســیر 
دستیابی به اهداف که همان ایجاد محیط های کاری بدون 
حادثه ، بدون آسیب و بدون آالینده زیست محیطی است 

که موجب توسعه پایدار می شود.

اخذ گواهینامه استقرار نظام مدیریتی HSE از شرکت  Afnor فرانسه؛ افتخاری دیگر برای نصف جهان

 ممنوعیت معامله سین هشتم 
 معاون اداره کل محیط زیست اصفهان هرگونه خرید و فروش 

حیوانات در آستانه عید نوروز  را  ممنوع اعالم کرده است؛ 
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دولت جدید لیبی سوگند یاد کرد
اعضای دولــت موقت وحــدت ملی لیبــی در برابــر نماینــدگان پارلمان این کشــور ســوگند 
قانونــی یــاد می کنند.بــه نقــل از پایــگاه خبــری »الوســط لیبیــا«  اعضای دولــت موقت 
وحدت ملــی لیبی بــرای شــروع فعالیت خــود بــه صــورت قانونــی،  در برابــر نمایندگان 
پارلمــان ایــن کشــور ســوگند یــاد می کنند.نماینــدگان پارلمــان لیبــی  وارد شــهر طبرق 
 واقــع در شــرق ایــن کشــور شــده اند تــا در مراســم تحلیــف کابینــه عبدالحمیــد دیبیه

 شرکت کنند. 
در این مراسم تعدادی از سفرا و نمایندگان مراکز دیپلماتیک کشورهای خارجی نیز حضور خواهند 
داشت. دولت موقت وحدت ملی لیبی متشــکل از 27 وزیر، 6 وزیر مشاور و دو معاون نخست 

وزیر است.

 متخصص ارشد بیماری های عفونی دولت آمریکا: 

»ترامپ« باید ازحامیانش بخواهد واکسن بزنند
دکتر آنتونی فائوچی ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا با استفاده از 

محبوبیتش در میان جمهوری خواهان، حامیانش را متقاعد به تزریق واکسن کرونا کند.
به نقل از آسوشیتدپرس، متخصص ارشــد بیماری های عفونی دولت آمریکا طی مصاحبه هایی 
در برنامه های اخبار صبحگاهی، بابت نظرسنجی که نشان می داد هواداران ترامپ به احتمال زیاد 
از واکسن زدن امتناع می کنند، ابراز تاســف کرد و گفت سیاست باید از اقدامات سالمت عمومی 
که عقل ســلیم حکم می کند، جدا شــود. فائوچی گفت: چنان چه رییس جمهور سابق از »نفوذ 
فوق العاده« خود در بین جمهوری خواهان اســتفاده کند، بازی تالش های حوزه واکســن تغییر 

خواهد کرد.

 عربستان، مدارس آموزشی ترکی در مکه و مدینه
 را تعطیل کرد

مدیر مراکز تحصیلی خارج از کشور ترکیه اعالم کرد: عربستان از ابتدای سال 2۰2۱ مراکز آموزشی 
ترکیه در شــهرهای مکه و مدینه را تعطیل کرده اســت.احمد امره، مدیر مراکز تحصیلی خارج از 
کشور ترکیه اعالم کرد که در عربستان 5 شهر به کالس های درسی به زبان ترکی مشغول هستند؛ 
اما بعضی از آنها دچار مشــکالتی شــده اند.  به عنوان مثال با وجود  همــه تالش هایمان مراکز 

آموزشی ما در شهرهای مکه و مدینه از پایان سال 2۰2۰ تعطیل شده اند.
 وی با اشاره به اینکه این تصمیم عربســتان قابل قبول نیست، اظهار داشــت: به دلیل مسائلی

  که بین دو کشــور وجود دارد نباید شــهروندان تــرک ما قربانی شــوند.جمعه گذشــته بود که 
 رجب طیــب اردوغان، رییــس جمهور ترکیه با اشــاره به برگزاری مانور مشــترک عربســتان و 
 یونان، ایــن اقدام ریاض را بســیار ناراحت کننده خوانــده و گفت که موضوع به طرف ســعودی

 اطالع داده می شود.

امیر کویت از آمریکا به اروپا رفت
امیر کویت پس از انجام برخی معاینات پزشــکی در نیویورک، آمریکا را به مقصد اروپا ترک کرد.

نواف االحمد الجابر الصباح، امیر کویت پس از آنکه برخی آزمایش های پزشکی معمول را در شهر 
نیویورک انجام داد و همگی موفقیت آمیز بودند، برای سفری ویژه به اروپا، آمریکا را ترک کرد. این 
در حالی اســت که خبرگزاری کونا چهارم مارس جاری بدون ارائه جزئیات بیشتر اعالم کرده بود، 
امیر کویت برای انجام آزمایش های پزشکی معمول به آمریکا سفر کرد.نواف ۸۳ ساله سپتامبر 

گذشته پس از فوت برادرش صباح االحمد الجابر الصباح، امیر کویت شد.

رای الیوم: اسرائیل نمی تواند پیروز باشد

جنگ ِکشتی ها!

سردبیر روزنامه رای الیوم با اشاره به اتفاقات اخیر و هدف قرار گرفتن 
یک کشتی ایرانی در دریای مدیترانه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی 

نمی تواند پیروز جنگ کشتی ها شود.
عبدالباری عطوان، ســردبیر روزنامه رای الیوم در یادداشتی نوشت: 
روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه گذشــته اطالعاتی فاش کرد 
مبنی بر اینکه نیروهای دریایی اسرائیل طی دو سال گذشته ۱2 کشتی 
ایرانی را مورد هدف قرار داده اند که محموله های نفتی و مواد غذایی 
و چه بسا تجهیزات نظامی را با خود برای بنادر سوریه به همراه داشتند 
که آخرین آنها هفته گذشــته به وقوع پیوســت و منایع اسرائیلی نیز 
این مســئله را تایید کردند، این امر ثابت می کند که نتانیاهو به دنبال 
درگیری نظامی جزئی یا کلی اســت تــا در صورت نــاکام ماندن در 
انتخابات پارلمانی که قرار است کمتر از ۱۰ روز دیگر برگزار شود، مدت 

حکمرانی خود را افزایش دهد.
وی می نویســد: اگــر نتانیاهو قصــد دارد که این جنگ را شــدیدتر 
کنــد در آن صــورت مرتکب »بزرگ ترین اشــتباه عمر خود« شــده 
اســت زیرا یک نوع ماجراجویی به شــمار می رود که ممکن اســت 

به نفــع او و یا حامیــان آمریکایی اش نباشــد. او  مــی خواهد آنها 
را درگیــر چنیــن جنگــی کنــد در حالی کــه در مــوارد مشــابه آن 
در افغانســتان و عراق شکســت خورده انــد و راه فــراری برای خود 
نمی یابند و اکنون نیز با ائتالف روســی، چینی، ایرانی و کره شــمالی 
 در جنوب شــرق آســیا مواجه اســت که این ائتالف در حــال کامل 
شدن اســت. اســرائیل درحال حاضر در محاصره کامل بیش از نیم 
میلیون موشــک نقطه زن قرار دارد و بخش عمده خطوط کشتیرانی 
ناامن شده اســت و ممکن اســت که حمله دو هفته پیش به کشتی 
اســرائیلی در خلیج عمان آغاز واکنش به اقدامــات تجاوزکارانه این 

رژیم باشد.
در بخش دیگر این یادداشــت آمده اســت: ایران و هم پیمانانش در 
یمن، لبنان و عــراق بر آب های دریای ســرخ و دریــای مدیترانه و 
خلیج فارس ســیطره دارند، عالوه بر این گروه های وابسته به آنها در 
تنگه هرمز و باب المندب و خلیج عقبه حضور دارند. کســی که کشتی 
اسرائیلی را در خلیج عمان هدف قرار می دهد می تواند سایر کشتی 

ها را در سایر آب های آزاد جهان هم هدف قرار دهد.

 عطوان در ادامــه تاکید کرد: اگر جنگ کشــتی های باری شــعله ور
  شــود اســرائیل نمــی تواند طــرف پیــروز در آن باشــد. همچنین
  بنیامین نتانیاهو اخیــرا در اظهاراتی گفت که به هر قیمتی که شــده
  اســت مانــع اســتقرار ایــران در ســوریه و دســتیابی تهــران به
  تســلیحات هســته ای خواهد شــد. این اظهــارات در حقیقت یک
 نوع »یاوه گویی انتخاباتی« اســت. ســه ســال بمبــاران »اهداف 
 ایرانی« در ســوریه نتوانســت ایران را وادار کند تا مشاوران نظامی و
 گروه های وابســته به خود را از ســوریه خارج کند بلکه بر تعدادشان 
افزود و موقعیت خود را تقویت و به مشــروعیت خود عمق بیشتری 

بخشید.
در این یادداشــت آمده است: ســخنگوی شرکت کشــتیرانی ایران 
برای اولین بار اذعان کرد که کشــتی کانتینربر ایران چهارشنبه گذشته 
در دریای مدیترانه در معــرض یک هجوم تروریســتی قرار گرفت و 
تصاویری از ضرر و زیان های وارد شده به این کشتی منتشر شد . چه 
بسا این اعتراف بی سابقه می تواند به حمالت انتقام جویانه در آینده 

نزدیک توجیه و مشروعیت ببخشد.

وزیــر امورخارجه پیشــین آمریکا اذعــان کرد که 
سیاســت های دونالد ترامپ درقبــال ایران موفق 
نبوده و به آنچه به دنبالش بوده، دست نیافته است.

به نقل از پایگاه خبری هیل، مایک پمپئو ،وزیر امور 
خارجه پیشــین آمریکا در گفت وگو با یک شــبکه 
رادیویی تالش کرد از سیاســت های دولت دونالد 
ترامپ درقبــال ایران دفــاع کند و مدعی شــد که 
پیوســتن مجدد به توافق هسته ای با ایران موجب 

ناامن تر شدن خاورمیانه می شود.
وی که به طور ضمنی به شکست این سیاست های 

ترامپ اعتــراف کرد، افــزود: دولت نتوانســت به 
توافقی دست یابد که احساس می کرد می تواند به 
معنای واقعی از دستیابی ایران به سالح هسته ای 

جلوگیری کند.
پمپئو همچنین گفــت: ما نتوانســتیم تمام آنچه 
که امیدوار بودیــم را در زمینه وادار کــردن ایران به 
کوتاه آمدن و وارد شدن  به توافقی که واقعا مانع از 
دستیابی شان به سالح هســته ای شود، به  دست 

آوریم اما پیشرفت های زیادی داشته ایم.
این مقام پیشــین آمریکایی در ادامــه ادعاهای 

خصمانه خود گفت: اگر این دولت به عقب بازگردد 
و به آن توافق بی  ارزشــی که در زمان باراک اوباما با 
ایران حاصل شــد، بپیوندد آمریکا امنیت کمتری 
خواهد داشــت. اســرائیل ناامن تــر خواهد بود. 
خاورمیانه امینت کمتری خواهد داشت و کل منطقه 

بی ثبات تر  می شود.

پمپئو اذعان کرد:

 به آنچه که درباره ایران به دنبالش بودیم، دست نیافتیم

در نامه ای به سازمان ملل متحد؛

ایران، اتهام دخالت در حمالت عراق را رد کرد
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با رد هرگونه دخالت ایران در حمالت اخیر به پایگاه های آمریکایی در عراق، حمله هوایی آمریکا به نیروهای عراقی را 
نقض حقوق بین الملل دانست.مجید تخت روانچی در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت، به ادعای نمایندگی آمریکا 
که حمله به پایگاه های این کشور در عراق را به نیروهای مورد حمایت ایران منصوب کرده بود، این پاسخ را مطرح کرد.وی افزود: نماینده دائم آمریکا در سازمان 
ملل متحد تالش کرده است، جمهوری اسالمی ایران را به حمایت از به اصطالح »گروه های شبه نظامی غیر دولتی« در عراق متهم کند، که به این وسیله همچون 
گذشته، قاطعانه رد می شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در هیچ حمله مسلحانه 
توسط هر نهاد یا فردی علیه ایاالت متحده در عراق دخالت نداشته است. به این ترتیب، هرگونه ادعا مبنی بر مشارکت صریح یا ضمنی ایران در حمله به نیروهای 
آمریکایی در عراق را رد می کنیم. چنین انتسابی کامال بی پایه و اساس، فاقد اعتبار قانونی و باطل است.تخت روانچی اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران حمله 
نظامی غیرقانونی نیروهای ایاالت متحده علیه نیروهای عراقی در مرز سوریه و عراق در 25 فوریه 2۰2۱ را محکوم می کند.وی خاطرنشان کرد: چنین اقدامات 
خطرناک که به طور کامال اشتباه بر اساس تفسیر خودخوانده ماده 5۱ منشور سازمان ملل توجیه می شــود، نقض حاکمیت کشورهای منطقه و نماد آشکاری 
از نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد اظهار کرد: این مسئله، اوضاع متشنج در منطقه را تشدید 
می کند و در عمل، فقط در خدمت منافع سوء گروه های تروریستی دراین کشورهاست که باید متوقف شود.روانچی، خواستار ثبت این نامه به عنوان سند شورای 

امنیت سازمان ملل متحد شده است.

خبر روز

وز عکس ر

ادامه سرکوب و 
کشتار معترضان 

در میانمار
از ابتــدای ماه فوریــه بیش 
از 7۰ نفــر در اعتراض هــای 
میانمار کشته شــده اند.  طبق 
گفته شــاهدان و رسانه ها، در 
اعتراض هــای روز شــنبه در 
میانمار، دست کم ۱2 نفر کشته 
شــدند. دو نفر دیگر نیز در روز 

یکشنبه جان باختند.

ادعایی درباره تخلفات »سعید محمد«
رسانه دیده بان ایران مدعی است ســعید محمد، کاندیدای احتمالی انتخابات ۱4۰۰ بر اساس آمار 
رسانه های جبهه پایداری سوء استفاده مالی کرده است.این رسانه خبری در این رابطه نوشته است: 
بر اساس گزارشــی که اخیرا در برخی کانال های نزدیک به جبهه پایداری منتشر شده است »سعید 
محمد در ۱۱۰شهر اقدام به تاسیس ستاد انتخاباتی کرده و از امکانات پیمانکاران قرارگاه خاتم به عنوان 
پشتیبان مالی و لجستیکی، سوءاستفاده کرده است.«در ادامه این رسانه خبری می نویسد مشخصا 

درباره این تخلف انتخاباتی نمی تواند مطلبی را تایید و یا تکذیب کند.

وزیر امور خارجه انگلیس: 

»زاغری« بدون تاخیر به انگلیس برگردد
وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه ای با مطرح کردن ادعایی علیه ایران، خواستار آزادی بدون تاخیر 
نازنین زاغری شد.پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس با اشاره به تشکیل شدن جلسه دادگاه 
برای پرونده دوم نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی-انگلیسی که به اتهامات امنیتی در ایران 
زندانی بوده است، بیانیه ای از دومینیک راب وزیر امور خارجه این کشور منتشر کرده و با مطرح کردن 
ادعاهایی علیه ایران روند بررســی پرونده نازنین زاغری را  غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه خوانده 
است.در ادامه این بیانیه به نقل از راب آمده است: نازنین باید بدون تاخیر بیشتر اجازه بازگشتن نزد 

خانواده اش در انگلیس را بیابد، هر کاری که بتوانیم برای حمایت از او انجام می دهیم.

 ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
 درباره انفجار در بدنه کشتی ایرانی

به نوشته روزنامه اورشلیم پست، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفت وگو با آموس 
یادلین، رییس پیشین اطالعات ارتش این رژیم از پاسخ دادن درباره برخی گزارش ها مبنی بر نقش 
اسرائیل در وقوع انفجار در بدنه یک کشتی تجاری ایرانی طفره رفت و مدعی شد: من اطمینان می دهم 
که اسرائیل مسئول نشت نفت در دریای مدیترانه نیست.روزنامه لندن تایمز  گزارشی منتشر کرده که 
در آن به ارائه جزئیاتی درباره حمالت مکرر نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به نفتکش های ایرانی 
پرداخته و آورده است که اولین بار این اتفاق در دریای سرخ در اکتبر 2۰۱9 روی داده و جدیدترین آن نیز 

در اواخر فوریه در دریای مدیترانه در نزدیکی آب های سرزمین های اشغالی بوده است.

جنبش نجبا از مشارکت »مقامات دانه درشت« در ترور شهید سلیمانی خبر داد؛

خنجر  از  پشت
رییس شورای سیاسی جنبش نجبا مدعی شد که این جنبش اطالعاتی دارد که نشان می دهد مقامات 
ارشد در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی دســت داشته اند.علی االسدی طی گفت و گویی تلویزیونی با 
تجلیل از مقام شامخ شهیدان سلیمانی و المهندس، اعالم کرد: نجباء، مستنداتی از مشارکت مهره های 
دانه درشت در عملیات ترور فرماندهان شهید در اختیار دارد، اما فعال از افشای این اطالعات خودداری 

می کنیم تا مجرمان به خارج از کشور فرار نکنند.

گفت وگوی وزرای خارجه فرانسه و آمریکا درباره ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که ایران یکی از محورهای گفت و گوی وزرای 
خارجه آمریکا و فرانسه در روز یکشنبه بوده است.ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور 
نوشت: وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه درباره ایران، روســیه، چین و روند سیاسی لیبی گفت و 

گو کردند. آن ها همچنین درباره صلح و ثبات قسمت شرقی مدیترانه هم بحث هایی صورت دادند.

کافه سیاست

توصیه ایران به مدیرکل آژانس:

  در چارچوب فنی 
اظهارنظر کنید

ســخنگوی وزارت امــور خارجه بــه مدیرکل 
آژانس بین المللــی انرژی اتمــی توصیه کرد 
که در چارچوب فنــی اظهارنظر کنــد و درباره 
حمله اخیر به کشتی کانتینربر ایرانی اعالم کرد: 
اگر مشخص شــود هر طرفی در این عملیات 
خرابکارانه دســت داشــته از تمامی گزینه ها 
برای دفاع از حقوق حقه خود استفاده خواهیم 
کرد.»ســعید خطیب زاده« در آخرین نشست 
هفتگی با خبرنگاران در ســال ۱۳99 در پاسخ 
به ســوالی درباره کمیسیون مشــترک برجام 
گفت که زمان آن هنوز نهایی نشــده اســت.
وی همچنیــن گفت: رژیــم اشــغالگر از هر 
فرصتی استفاده می کند ولی ملت های جهان 
می دانند کــه این رژیم در حضیــض خود قرار 
دارد.سخنگوی وزارت خارجه درباره رایزنی ها 
در خصوص افغانستان و ســفر صادق خان به 
تهران گفت:  رایزنی های بسیار نزدیکی همواره 
با همه کشورها در موضوع افغانستان داشتیم 
و طبیعی اســت این رایزنی هــا در چارچوب 
دولت جمهوری اســالمی افغانســتان انجام 
می شــود.وی همچنین افزود: دعــوت برای 
شرکت در نشست روسیه موضوع همچنان در 
دست بررسی است.وی درباره اظهارات رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس درباره نظارت های 
بیشــتر بر برنامه هســته ای ایران بیــان کرد: 
 موضوع نظارت بر برنامه های هســته ای ایران 
موضوع فنی و تکنیکی است. ایران در چارچوب 
پادمان همه دسترسی ها را داده است و برخی 
دسترســی ها را در چارچوب پروتکل الحاقی 
داده بود که با مصوبه مجلس به حالت تعلیق 
درآمد.ســخنگوی وزارت خارجه گفت: توصیه 
من به آژانس این اســت که به عنوان نهاد فنی 
در چارچــوب فنی اظهارنظــر کند.خطیب زاده 
همچنین در پاســخ به پرسشــی بیــان کرد: 
سیاســت ایران در قبال ســوریه کامال روشن 
اســت. ما همواره صدای خود مــردم و دولت 
ســوریه بودیم و از هر ابتکار منطقــه ای که به 
کاهش آالم مردم سوریه بینجامد، استقبال 

می کنیم.

 اگر جنگ کشتی های باری شعله ور شود اسرائیل 
نمی تواند طرف پیروز در آن باشد. همچنین بنیامین 
نتانیاهو اخیرا در اظهاراتی گفت که به هر قیمتی که 
شده است مانع استقرار ایران در سوریه و دستیابی 

تهران به تسلیحات هسته ای خواهد شد

بین الملل
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان:

 رانندگان الزاما نمی توانند به مسافران بگویند باید 
ماسک بزنید

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: رانندگان الزاما 
نمی توانند به مسافران بگویند، باید ماســک بزنید، چراکه نمی توانند در این موارد با مردم درگیر 
شوند؛ البته به مسافران تذکر داده می شــود.علیرضا جعفری ، در خصوص برخی گالیه ها مبنی 
بر رعایت نشدن پروتکل های بهداشــتی مقابله با کرونا در سفرهای برون شهری در اتوبوس ها، 
اظهار کرد: رعایت بخشی از پروتکل ها به مسافران، بخشی به شهرداری و بخشی به شرکت های 
مسافربری مربوط اســت. وی با بیان اینکه رعایت پروتکل ها در پایانه های مسافربری توسط 
شهرداری ها با ضدعفونی و کنترل انجام می شود، گفت: شــرکت های مسافربری نیز با برنامه 
ریزی های صورت گرفته، اتوبوس ها را ملزم به ضدعفونی می کنند و در زمان تهیه بلیت، کد ملی 
مسافر بررسی می شود که در صورت مثبت بودن تست کرونا، به شخص بلیت فروخته نمی شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان افزود: از سوی دیگر 
به استثنای خانواده های درجه یک، مسافران اجازه ندارند در اتوبوس کنار یکدیگر بنشینند.

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان:

برای تامین میوه شب عید مشکلی نداریم
رییس اتحادیه میوه و ســبزی فروشــان اصفهان گفت: میوه مورد نیاز مردم تامین شــده و به 
اندازه کافی در بازار موجود اســت، بنابراین برای تامین میوه شب عید مشکلی نداریم.نوروزعلی 
اسماعیلی با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم، اظهار کرد: اکنون در شب عید قیمت 
برخی اقالم میوه کاهش داشته است اما باز هم مردم قدرت خرید کافی ندارند.وی افزود: البته 
مردم شــب عید باالخره خریدشان را انجام می دهند، بر همین اســاس نیز میوه مورد نیاز مردم 
تامین شــده و به اندازه کافی در بازار موجود اســت، بنابراین برای تامین میوه شب عید مشکلی 
نداریم.رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشــان اصفهان گفت: طی دو هفته اخیر برخی قیمت ها 
از جمله خیار که افزایش قیمت آن متاثر از تغییــرات آب و هوا بود کاهش یافت قیمت گوجه نیز 
کاهش داشته است البته برخی میوه ها هم با توجه به این که مردم دیگر نخریدند کاهش قیمت 
داشت.اســماعیلی افزود: قیمت صیفی جات متناســب با تغییرات آب و هوایــی به بازار عرضه 
می شود و در روزهای آینده اگر هوا گرم شود قیمت خیار به محدوده چهار هزار تومان نیز می رسد. 

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروشان اصفهان مطرح کرد:
»صادرات« بالی جان آجیل

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروشــان اصفهان گفت: دلیل اصلی افزایش زیاد قیمت آجیل 
صادرات اســت، صادرات آزاد است و فروشندگان برحسب ســوددهی بیشتر محصوالت خود را 
عرضه می کنند.مصطفی بحق ،اظهار کرد: اگر مســئوالن نمی خواهد قیمــت آجیل افزایش پیدا 
کند، باید صادرات را ممنوع کنند تا تامین بازار داخلی اولویت داشــته باشد.وی افزود: اما دولت 
به دلیل ارزآوری این محصوالت غیــر نفتی از صادرات آجیل اســتقبال می کند و اجازه می دهد 
فروشندگان براســاس بر اختیار خودشــان عمل کنند.رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروشان 
اصفهان با اشاره به متغیر بودن قیمت ها بیان کرد: قیمت آجیل مصوب شده و ثابت نیست و برای 
جنس آجیل نمی شود نرخی ارائه کرد. طی سال های اخیر رویه ای برای فروش آجیل وخشکبار در 
نظر گرفته شده که محصولی باقی نمی ماند که فاسد شود.بحق گفت: اگر مصرف کنندگان، آجیل 
مورد نیاز خود را از مغازه های آجیل فروشی بخرند با هیچ مشکلی از نظر قیمت و کیفیت روبه رو 
نمی شوند، ولی هر مکانی به غیراز فروشــگاه هایی که تابلوی آجیل و خشکبار دارند، ممکن است 

آجیل نامرغوب توزیع کند.

ایتالیا؛ پنجره ای تازه به سوی تجارت فوالد اصفهانی ها

فرصت در سرزمین چکمه ای

اســتفاده از فرصــت های اقتصــادی در  مرضیه محب رسول
بخش های کوچک کشــورهایی که تحت 
تاثیر تحریم های آمریکا امکان مبادله اقتصادی با ایران را ندارند یکی از 
راه هایی است که ایران به وسیله آن توانسته تا حدودی تحریم ها را کنار 
بزند. بخش های اقتصادی نوپا و کوچک در اروپا که مراودات بین المللی 
ندارند، مشتاق رابطه ارزان قیمت با ایران هستند و تا کنون بخش زیادی 
از فروش خارجی ایران به همین شــرکت ها بوده است . ایتالیا از جمله 
کشورهایی است که تا آخرین روزها در برابر فشارآمریکا برای قطع روابط 
با ایران مقاومت کرد. در طول ۴۰ سال گذشــته ایتالیا یکی از مهم ترین 
شــرکای اقتصادی ایران و در برخی مواقع مانند سال های۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ 
میالدی اولین شریک تجاری جمهوری اسالمی ایران بوده و رقم باالی 
هفت میلیارد دالر را ثبت کرده است.نقش شرکت های کوچک و متوسط 
)با کمتر از ۲۵۰ نیرو و گردش ســاالنه کمتر از ۵۰ میلیون یورو یا دالر( در 
اقتصاد ایتالیا حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد است که کشاورزی، خدمات و ساخت 
و ساز مهم ترین حوزه های فعالیت این شــرکت هاست. طی ماه های 
گذشــته بخش های فلزی ایتالیا برای برقراری روابط با صنایع فوالدی 
ایران ابراز تمایل کردند و اصفهان و صنایع فوالدی جزو گزینه های جدی 
برای گسترش روابط تجاری مطرح شده است. در همین رابطه در اولین 

نشست بررسی همکاری های فوالدی و معدنی استان اصفهان و شمال 
ایتالیا با حضور نماینده انجمن متالورژی ایتالیا و کمیته فنی فوالدسازی 
این کشور،مدیرعامل شرکت ایراسکو، سرکنســول ایران در این کشور، 
رییس، نایب رییس و عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان و 
نمایندگانی از شــرکت های فعال در حوزه فوالد استان اصفهان و ایتالیا 
برگزارشد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه  استان اصفهان 
در صنعت و تولید ناخالص داخلی دارای رتبه سوم بوده و قطب تولید فوالد 
کشور نیز  هست، بر توسعه تعامالت ایران و ایتالیا با استفاده از پتانسیل 
های فوالدی اصفهان تاکید کرد. وی با تاکید بر اینکه صنعت فوالد ایران 
صاحب تکنولوژی است، برقراری تعامالت شرکت های فوالدی ایران با 
همتایان ایتالیایی برای اجرای پروژه های مشترک در ایران و خاورمیانه 
را دارای اهمیت دانســت.در ادامه داریوش صولت، سرکنسول ایران در 
میالن ایتالیا با اشاره به روابط دیرینه اقتصادی و تجاری ایران با ایتالیا 
گفت: بعد از انقالب اسالمی، همواره ایتالیا یکی از کشورهایی بوده که در 
اتحادیه اروپا با ایران روابط پایدار و مثبتی داشته به گونه ای که در برخی 
مواقع، شــریک اول تجاری ایران در ســطح جهان و اتحادیه اروپا بوده 
اســت. وی، اوج این روابط را مربوط به ســال ۲۰۱۱ دانســت که حجم 
تعامالت اقتصادی دو کشور بالغ بر ۵.۵ میلیارد یورو بوده است. صولت 

برخورداری بیــش از ۹۵ درصد ظرفیت اقتصاد ایتالیا به شــرکت های 
کوچک و متوسط را پتانسیل بسیار مطلوبی برای ایران دانست و خواستار 
اســتفاده اتاق بازرگانی اصفهان از تمامی زمینه های همکاری با شمال 
ایتالیا شد. وی با بیان اینکه تقریبا دو سوم ظرفیت تولید ناخالص داخلی 
ایتالیا متعلق به ۹ استان شمالی آن اســت، افزود:صنعت فوالد در این 
کشــور، نقش بارزی در مجموعه فعالیت های تجاری- صنعتی ایتالیا 
داشــته به طوری که حدود 3۰ درصد  GDP   این کشــور به این صنعت 
اختصاص یافته اســت. این در حالی اســت که در زمینه صادرات ۵۵۰ 
میلیاردی ایتالیا، رقمی حدود ۱۵ درصد را این بخش به خود اختصاص 
داده است.سرکنسول ایران در میالن همچنین گفت: با توجه به سرمایه 
گذاری های خوبی که در حوزه فوالد در ایتالیا انجام شده و این کشور به 
سمت هوشمندســازی تولیدات در حرکت اســت، می توان بخشی از 
نیازهای ایران در صنعت فوالد را از این کشور تامین کرد. صولت در ادامه 
خواستار راه اندازی سامانه ای مجازی از سوی اتاق بازرگانی اصفهان برای 
عضویت شــرکت های فعال در زمینه فوالد به منظــور چرخش دائمی 
اطالعات و  افزایش تعامالت تجاری شــرکت های ایتالیایی و اصفهانی 
شد. بهرام ســبحانی، نایب رییس اتاق اصفهان نیز در این جلسه ضمن 
تشریح سبقه همکاری اصفهان و ایتالیا در زمینه فوالد به ویژه در دوران 
جنگ تحمیلی، گفت: طبق پیش بینی های صورت گرفته تا سال ۲۰۲۵ 
قرار است ظرفیت تولید فوالد ایران به ۵۵ میلیون تن افزایش یابدو این 
امربا بهره مندی از همکاری شرکت های توانمند اروپایی باالخص شرکت 
های ایتالیایی دور از ذهن نیست. وی از آمادگی اصفهان برای همکاری با 
ایتالیا به منظور توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از معدن تا محصول 
نهایی خبر داد. رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور با اشاره بر ایجاد 
محدودیت های بانکی و نقل و انتقال پول به واسطه تحریم های ظالمانه 
علیه کشورمان، ابراز امیدواری کرد با تدابیر مسئولین دولت ایتالیا و بی 
توجه به تحریم های اعمالی علیه ایران، همکاری های طرفین کماکان 
ادامه یابد. سبحانی در ادامه با تشریح پتانسیل های ایران برای همکاری 
های دوطرفه با ایتالیا تصریح کرد: باتوجه به برخورداری ایران از تکنولوژی 
احیای مستقیم، معادن سنگ آهن غنی و گاز طبیعی فراوان می توان به 
صورت مشترک در معادن ســنگ آهن تا مرحله تولید آهن اسفنجی به 
عنوان جایگزینی برای واحدهای فوالدسازی همکاری کرد. وی این امر 
را در رفع مشــکل تامین مواد اولیه واحدهای فــراوری قراضه نیز موثر 
دانست. عضو هیئت رییســه اتاق بازرگانی اصفهان همچنین همکاری 
مشترک ایران و ایتالیا در طرح تولید ۱۰ میلیون تن فوالد در چابهار را نیز از 

دیگر زمینه های همکاری بین دو طرف بیان کرد. 

رییس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه در شعاع 
۲۰۰ کیلومتری شهر اصفهان ۹۴ گسل اصلی و فرعی 
شناسایی شده است، گفت: گسل های فعال استان 
اصفهان، بخشی از پهنه لرزه خیز وسیع ایران مرکزی و 
زاگرس هستند که طی قرن های گذشته فعالیت های 
لرزه ای از خود نشان داده اند.حسین حجتی ، با بیان 
اینکه برنامه ریزی کاربری اراضی شــهری مرهون 
بررسی دقیق وضعیت شــهر و توسعه آن با توجه به 

آســیب پذیری های شهر اســت، اظهار کرد: برآورد 
این آسیب پذیری ها و تحلیل ارزیابی خطر مناطق 
مختلف شهر اصفهان نیز با توجه به شناسایی گسل 
های فعال در این شــهر به ویــژه در جنوب و جنوب 
غربی شهر اصفهان و تعیین حریم گسل ها باید محل 
احداث ساختمان های بلندمرتبه و سازه های مهم و 
همچنین ارتفاع و طبقات مختلف در طرح تفضیلی 
شهر اصفهان لحاظ شود و ســاخت وساز و توسعه 
شــهری در مناطق مســتعد ناپایدار را با محدودیت 
مواجه می کند.وی با اشــاره به اینکه در شــعاع ۲۰۰ 
کیلومتری شــهر اصفهان ۹۴ گســل اصلی و فرعی 
شناسایی شد که گسترش شــهر اصفهان به سمت 

جنوب را باید با دقت بیشتری مد نظر قرار داد، افزود: 
رشد ناهماهنگ شهر اصفهان طی چند دهه اخیر این 
آسیب پذیری را نسبت به زلزله تشدید کرده است.
رییس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی استان اصفهان، ادامه داد: نبود توانمندی 
ها و برنامه ریزی های عملیاتی جهت مدیریت بحران 
و وجود بافت های آســیب پذیر از مواردی است که 
مدیران شهر باید به آن توجه داشته باشند به طوری 
که زمین لرزه به خودی خود بحران تلقی نمی شود 
و آمادگی و برنامه ریزی دقیق برای تخمین آسیب 
پذیری و کنترل و کاهش عواقب نامطلوب زمین لرزه 

می تواند تعیین کننده درجه بحران باشد.

رییس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان خبر داد: 

 شناسایی 94 گسل اصلی و فرعی زلزله 
در 200 کیلومتری شهر اصفهان

خبر روز

رییس اتحادیه فروشندگان گل  و گیاهان تزئینی اصفهان:
بازار گل فروشان اصفهان پرپر شد

رییس اتحادیه فروشندگان گل  و گیاهان تزئینی اصفهان گفت: شیوع ویروس و شرایط بداقتصادی 
باعث شــده که گل فروشــان با کاهش فروش و رکود مواجه شــوند.جعفر دالل باشی  اظهار کرد: 
بیشتر تولیدکنندگان و فروشندگان گل در اصفهان تعطیل شده اند. افزایش قیمت سم و کود های 
شیمیایی، کاغذ و... که در انواع گلخانه ها استفاده می شــود، شرایط سختی را برای تولیدکنندگان 
ایجاد کرده است.وی افزود: بازار گل از زمان شیوع کرونا کامال کساد شده است. گل ها در مغازه ها 
ماندند، نه راهی بــرای فروش داریم و نه راهی برای نگهداری طوالنی آنهــا؛ بنابراین تمامی گل ها 
خراب و سرمایه ها کامال پرپر می شود. درست است که مغازه های خرده فروشی باز هستند؛ اما در 
شرایطی به سر می بریم که مراسم های عروســی، تولد، عزاداری و... خیلی کم شده است.رییس 
اتحادیه فروشندگان گل وگیاهان تزئینی اصفهان گفت: تمامی صنوف این اتحادیه درگیر مشکالت 
مالی بسیاری هستند. باال رفتن قیمت اجاره بهای مغازه ها از یک طرف و هزینه های نگهداری گل 
از طرفی دیگر مشکالت را روزافزون کرده است، اما به جرأت می توان گفت تولیدکنندگان به علت 

هزینه های زیاد مواد اولیه و نیرو های انسانی نسبت به مغازه داران بیشتر ضرر کردند.

مدیر امور شیالت و آبزیان استان:

20 میلیون ماهی قرمز در اصفهان تولید می شود
مدیر امور شیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: افزون بر ۲۰ میلیون 
ماهی قرمز ساالنه در استان اصفهان تولید می شود.محمدرضا عباسی اظهار داشت: ساالنه بیش 
از ۶۷ میلیون ماهی زینتی در استان اصفهان تولید می شــود که از این شمار افزون بر ۲۰ میلیون 
قطعه گونه ماهی قرمز یا گلد فیش است.وی با بیان اینکه تولید و پرورش ماهی زینتی در استان 
مختص عید نوروز نیست و انواع گونه ها و واریته ها در طول سال تولید می شود، افزود: مراکز تولید 
و پرورش ماهی های زینتی استان اصفهان بیشتر در کاشان، آران و بیدگل و نجف آباد بوده که به 
سایر استان ها از جمله تهران، مشهد و مناطق جنوبی کشور نیز صادر می شود.مدیر امور شیالت و 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه ماهی قرمز گونه مهاجم نیست؛ اما 
نباید در رودخانه ها و منابع آبی آزاد رهاســازی شــود، گفت: نگهداری ماهی های زینتی به لحاظ 
ایجاد آرامش اهمیت دارد و طبق اعالم سازمان دامپزشکی ماهی های قرمز و سایر گونه های ماهی 
زینتی هیچ مشــکلی به لحاظ ویروس کرونا ندارند ضمن اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در 

این زمینه نیز ضروری است.

مدیر بازرسی نظارت بر اصناف اصفهان خبرداد:

بیش از 50 هزار بازرسی از سطح بازار شب عید
مدیر بازرسی نظارت بر اصناف اصفهان گفت: از بیستم بهمن ماه که طرح تشدید نظارت از بازار آغاز 
شده تا کنون ۵۰ هزار و 3۵۵ بازرسی از سطح بازار به عمل آمده است.جواد محمدی فشارکی اظهار 
کرد: از بیستم بهمن ماه که طرح تشدید نظارت از بازار آغاز شده تا کنون ۵۰ هزار و 3۵۵ بازرسی از 
سطح بازار به عمل آمده است.مدیر بازرسی نظارت بر اصناف اصفهان تصریح کرد: از این بازرسی 
ها ۷۹۱ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده که ارزش ریالی این پرونده ها ۴8 میلیارد و 8۷8 
میلیون و  ۵۱3 هزار و  ۲۶۷ ریال بوده است.محمدی فشارکی با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات 
مربوط به گران فروشی و عدم درج قیمت بوده است، به خریدارن توصیه کرد: حتما قبل از خرید 
از یک واحد صنفی به داشــتن پروانه کســب واحد و همچنین درج قیمت اقالم دقت کنند و در 
 صورتی که واحد صنفی درج قیمت نداشت، بدانید که واحد صنفی به دنبال گران فروشی و تخلف

  اســت و از ایــن واحــد صنفــی خرید نکنیــد؛ اعتقــاد داریــم عــدم درج قیمت مســاوی با 
گران فروشی است.

کافه اقتصاد

اخبار
مجری  آزادراه های مرکز و جنوب کشور خبر داد:

افتتاح بخش مهم آزادراه اصفهان_شیراز تا پایان خرداد 1400
مجری  آزادراه های مرکز و جنوب کشور با اشاره به مراحل پیشرفت آزادراه ایزدخواست-شــیراز گفت: این آزادراه با پیشرفت 8۵ درصدی خرداد سال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید و با افتتاح آن، بخش مهم آزادراه اصفهان_شیراز تکمیل خواهد شد.علیرضا صلواتی با اشاره به روند تکمیل آزادراه ایزدخواست_شیراز 
و فعالیت های شبانه روزی برای افتتاح این آزادراه، اظهار کرد: خوشبختانه تکمیل و ساخت آزادراه ایزدخواست-شیراز که بخش مهمی از آزادراه اصفهان_شیراز 
به شمار می رود، در حال حاضر روند خوب و پرسرعتی را دنبال می کند و ما با جدیت پیگیر تکمیل و بهره برداری هرچه سریع تر این آزادراه هستیم.وی با تشریح 
جزئیات آزادراه ایزدخواست-شیراز، افزود: در راستای تکمیل هرچه سریع تر این آزادراه، اجرای آن در ۷ قطعه در حال انجام است که هر یک از قطعات پیشرفتی 
بیش از 8۰ درصد و در مجموع کل آزادراه ایزدخواست-شیراز 8۵ درصد پیشرفت داشته و تالش ما این است که این روند همچنان با قوت ادامه یافته و این آزادراه 
تا خرداد ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.مجری  آزادراه های مرکز و جنوب کشور ادامه داد: طول مسیر آزادراه ایزدخواست-شیراز ۲۲۴ کیلومتر است که با افتتاح آن ۱3۰ 

کیلومتر در مسیر و ۲ ساعت در زمان سفر از اصفهان به شیراز صرفه جویی خواهد شد که مزایای بسیاری را در سطح ملی به همراه خواهد داشت.

 ۷۷ تن مرغ 
 زنده قاچاق

  در گلپایگان 
توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان 
گلپایــگان از توقیــف ۲۱ 
دستگاه کامیون و کامیونت 
که ۷۷ هزار و ۲۵۹ کیلو مرغ 
زنده را حمل می کردند، خبر 

داد.

وز عکس ر

عکس: ؟؟؟

استاندار اصفهان اعالم کرد:
تامین آب پایدار صنایع 

استان اصفهان برای 
حداقل 30 سال آینده

اســتاندار اصفهان از تامیــن آب پایدار 
صنایع اســتان بــرای 3۰ ســال آینده با 
اجرایی شــدن طرح انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان خبر داد.عباس رضایی 
بیان کرد: مسئله آب برای صنایع یکی از 
دغدغه های اصلی بود که در واقع تامین 
پایدار آب صنایع استان را تضمین کنیم، 
در حال حاضــر حــدود ۱۰۰ میلیون متر 
مکعب آب برای صنایع مصرف می شود.

رضایی عنوان کرد: پیش بینی می شود تا 
ســال ۱۴۱۰ مصرف آب صنایع به ۱۵۰ تا 
۱8۰ میلیون متر مکعب برســد از همین 
رو برای حل و فصل کــردن این دغدغه و 
این که از آب آشامیدنی و کشاورزی برای 
صنایع اســتفاده نکنیم، یکی از بهترین 
راه ها انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان 
است.وی ادامه داد: با اجرایی شدن این 
طرح دغدغه مســئوالن و مطالبه جدی 
مردم پاسخ داده می شود بنابراین هدف 
اصلی این طرح تامین آب پایدار صنایع 

استان است. 
اســتاندار اصفهان اظهار کرد: برای تحقق 
این طــرح، بایســتی ۹۱۰ کیلومتر را لوله 
گذاری کنیم که بین 3 تا ۵ سال با توجه 
به منابع، شرایط، مسائل زیست محیطی 
و مسائل اجتماعی متغیر خواهد بود، اگر 
چه مجوز زیســت محیطی گرفته شــده 
و از بین ۱۱ مســیر یکی از مسیر هایی که 
کمترین مشکل را داشته انتخاب شده و 
امیدواریم با برداشت 3۷۵ میلیون متر 
مکعــب آب دریا پس از شیرین ســازی 
 بــرای صنایــع اســتان بــه اصفهــان

 برسانیم.وی افزود: حمایت استانداری 
از این طرح مالی نخواهــد بود و به هیچ 
عنوان یک ریال هم از سمت استانداری 
پرداخــت نمی شــود، امــا حمایــت و 
پشتیبانی از این طرح را خواهیم داشت.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری:

احداث آبگیر بن- بروجن به زودی آغاز می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مناقصه آبگیر پروژه آبرسانی 
بن- بروجن برگزار شد، گفت: عملیات اجرایی این بخش به زودی آغاز می شود.فردوس کریمی 
در جسله ســتاد اقتصادمقاومتی چهارمحال و بختیاری در خصوص روند اجرایی پروژه آبرسانی 
بن- بروجن، اظهار کــرد: در حال حاضر برای اجرای این پروژه حــدود ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار 
موجود اســت و باید در فروردین ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۵۲ میلیارد تومــان به عنوان پیش پرداخت به 

پیمانکاران پرداخت شود.
مدیرعامل رکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مناقصه آبگیر پروژه آبرســانی 
بن- بروجن برگزار شــد، عنوان کرد: اقدامات الزم برای تامین امنیت این بخش از پروژه در حال 
انجام است و عملیات اجرایی این بخش به زودی آغاز می شــود، عملیات اجرایی این بخش از 
پروژه بســیار پیچیده اســت.وی با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی در بخش تصفیه خانه پروژه 
آبرسانی بن- بروجن مطلوب است، گفت: پیشرفت فیزیکی این بخش حدود ۳۷ درصد است، 
طبق برآورد پیمانکار برای ادامه عملیات نیازمند ۱۴۰ میلیارد تومان در این بخش از پروژه هستیم.

کریمی یادآور شــد: پیمانکاران ایســتگاه پمپاژ ۲ و ۳ در این پروژه در انجام کار تعلل می کنند و 
درخواســت افزایش مبلغ پیمان را دارند، به این پیمانکاران برای عمل به تعهدات چند روز مهلت 

داده شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای چهارمحال و بختیــاری با بیــان اینکه پیشــرفت فیزیکی 
پــروژه آبرســانی بن-بروجــن حــدود ۸۰ درصــد اســت، گفــت: از مســیر ۱۱۷ کیلومتری 
لوله گــذاری انتقــال آب، تنهــا ۱۳ کیلومتر باقــی  مانده اســت، برای خریــد لوله مــورد نیاز 
 با مشــکالتی مواجه بودیــم که بعــد از مرتفع شــدن این مشــکل عملیات لوله گــذاری ادامه

 پیدا می کند.

پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه سامان 90 درصد است
در ادامه جلسه احمدرضا محمدی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در حوزه آبرســانی، اظهار کرد: این پروژه ها شامل تکمیل 
تصفیه خانه آب شــهرهای استان) خط کوهرنگ- شهرکرد و ســامان(، تامین آب شرب مناطق 

روستایی و تکمیل مجتمع آبرسانی خانمیرزاست.
وی افزود: پروژه تصفیه خانه ســامان از سال ۱۳۹۰ آغاز شده اســت و حدود ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، بــرای اتمام این پروژه نیازمند شــش میلیارد تومان اعتبار هســتیم.محمدی در 
خصوص احداث پکیج رفع کدورت خط کوهرنگ به شهرکرد، توضیح داد: این پروژه از سال ۱۳۹۶ 
آغاز شده و پیشرفت فیزیکی آن حدود ۸۰ درصد است، برای اتمام این پروژه نیازمند سه میلیارد 

تومان اعتبار هستیم. 
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با اشــاره به احداث مجتمع آبرســانی 
خانمیرزا، گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه ۴۵ درصد است و پیش بینی می شود این طرح در 
سال ۱۴۰۲ به اتمام برسد، طبق برآوردهای انجام شــده این پروژه نیازمند هشت میلیارد تومان 
اعتبار است.وی خاطرنشان کرد: آبرسانی به مجتمع جغدان شهرستان کیار، آبرسانی به مجتمع 
دهنو گودرز شهرستان لردگان، آبرسانی به مجتمع سرتنگ محمود روستای گل سرخ و آبرسانی 

به روستای نصیرآباد نیز در دستور کار قرار دارد.
محمدی در پایان در خصــوص معوقات آبداران، توضیح داد: این معوقات مربوط به ســال های 
۹۲ تا ۹۸ اســت، پیگیری ها برای پرداخت معوقات منتج به نتیجه نشد، این آبداران از پیمانکار 
مطالبه دارنــد، مقرر شــد ۳۰۰ آبدار به کار گیری شــده در بحث پایدارســازی آب روســتایی و 
 جلوگیری از هدرفــت آب ســاماندهی و نیروهای غیرمرتبط جداســازی شــوند و پرداختی ها 

منظم شود.

  رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

3950 میلیارد ریال برای طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحــال و بختیاری یکی 
از طرح های مهــم زیربنایی اســتان را راه آهن عنوان کــرد و گفت: در 
سال جاری سه هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح راه آهن مبارکه 

- سفیددشت - شهرکرد تخصیص یافت.
علی شهریارپور در دهمین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: از میزان اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال به تازگی و به صورت 
نقدی پس از پیگیری های انجام شــده در سطح ملی تخصیص یافت.

وی افزود: در مسیر اجرای طرح راه آهن ۱۵ رشته تونل حفر می شود که 
از این تعداد تاکنون ۲رشته بازگشایی شده است و روند اجرای این طرح 
به علت جابه جایی ایستگاه شهرکرد با تاخیر و وقفه مواجه شد.وی یادآور 
شد: تکمیل زیرساخت راه آهن شهرکرد چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیاز 
دارد که تا خردادماه سال آینده حداقل ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر به 

این طرح تزریق می شود.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحــال و بختیاری اظهار 
داشت: ریل گذاری و تکمیل این طرح یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
دیگر نیاز دارد.وی با اشاره به لزوم تکمیل طرح انتقال آب بن - بروجن 
گفت: در ســال جاری برای اجرای این طرح ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال 
اختصاص یافت و از این مبلغ تاکنون ۸۰۰  میلیارد ریال جذب و یک هزار و 
۵۲۰ میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت مناقصات آماده پرداخت است.

وی افزود: طرح انتقــال آب بن - بروجــن با دربرگیــری تامین آب 
آشــامیدنی برای نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری در ۱۱ روستا و 
۱۳ شــهر جزو ۳۱ طرح اولویت دار دولت تدبیر و امید است که تا پایان 
همین دولت تکمیل و بهره برداری می شود.رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تکمیل خطوط اصلی این 

طرح نیازمند چهار هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر است.
وی یادآور شــد: اجرای طرح هایی مانند تصفیه خانه آب آشــامیدنی 
شــهرها، تامین آب آشــامیدنی ۲۰ روســتا و تکمیل مجتمع آبرسانی 
خانمیرزا برای ۳۴ روستا جزو طرح های اقتصاد مقاومتی چهارمحال 
و بختیاری قرار دارد.شهریارپور اظهار داشــت: هم اکنون ۳۵ قرارداد با 
هشــت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در حوزه احداث راه های ارتباطی استان 
منعقد شده و در حال اجراست و از مجموع این طرح ها ۶ پروژه شامل 
باند دوم جاده شهرکرد - بروجن - لردگان، شهرکرد - بازفت، شلمزار 
- ناغان، کنارگذر شمالی شهرکرد، اردل - گورمیزه - دوپالن، فارسان - 
دشتک و شهرکرد - بن - داران اصفهان در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
۱۲ کیلومتر از جاده شهرکرد - بروجن - لردگان از سه راهی امام قیس تا 

گدارکبک به طور کامل آماده شده و بزودی بهره برداری می شود.
وی افزود: تکمیل جاده شهرکرد -بروجن - لردگان با ۹۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی به یک هزار میلیارد ریال و تکمیل بقیه جاده های در دست اجرای 
مرتبط با اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیــاری به ۸۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد.شهریارپور به اجرای طرح های احداث مسکن محرومان 
اشاره و تصریح کرد: در ســال گذشته و ســال جاری زمینه احداث سه 
هزار و ۴۴۰ واحد مسکن محرومان ویژه این استان در سفرهای معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه مصوب شد که از این 
تعداد ۲ هزار و ۴۴۰ واحد مربوط به سال گذشــته بود و برای اجرای آن 
یک هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی و ۷۰۰ میلیارد ریال کمک دولتی 

اختصاص یافته است.
شــهریارپور اظهار داشــت: عملیات اجرایــی احداث یک هــزار واحد 
مسکونی محرومان چهارمحال و بختیاری در ســال جاری تاکنون ۷۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا اردی بهشــت ماه سال آینده تکمیل و 

بهره برداری می شود.
 طرح های راه آهن مبارکه - سفیددشت - شهرکرد، جاده سازی و تامین 
آب آشامیدنی بن به بروجن از مهم ترین پروژه های اولویت دار چهارمحال 
و بختیاری بوده که دولت تدبیر و امید تکمیل و بهره برداری از این طرح ها 
تا پایان همین دولت را در دســتور کار قرار داده اســت.در این نشست 
مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط در چهارمحال و بختیاری گزارشی از 

روند اجرای این طرح ها را ارائه کردند.

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره اینکه درآستانه ســال نو خرید 
ماهی قرمز و همچنین گونه های جانوری مرســوم 
اســت، گفت: خرید و فروش گونه های جانوری و 
حیوانات غیراهلی در اســتان ممنوع است.شهرام 
احمدی افزود: همه ساله در آستانه سال نو برخی 
افراد سودجو در کنار فروش ماهی قرمز، به فروش 
غیرمجاز گونه های جانوری از جمله مار، مارمولک، 
ســمندر و الک پشــت اقدام می کنند که با تشدید 
نظارت و بازرسی با متخلفان برخورد قانونی انجام 
می شود.وی گفت: براساس ماده هفت و ۱۰ قانون 
شکار و صید در خصوص ممنوعیت نگهداری و خرید 
و فروش حیات وحش در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، ضمــن ضبط حیوانات و رهاســازی آنها در 
طبیعت، با افراد متخلف براساس قوانین و مقررات 
برخورد جدی و قاطع انجام خواهد شــد.مدیرکل 

حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان در این 
ایام نسبت به نظارت مستمر بر مراکز خرید و فروش 
ماهی قرمز و پرنده فروشــی ها اقدام خواهند کرد.

احمدی با اشاره به اینکه در ایام پایانی سال براساس 
عادت  مرسوم برخی اقدام به خرید ماهی قرمر برای 
سفره هفت ســین می کند، پس از مدتی آن را در 
طبیعت رها می کنند، گفت: ایــن امر باعث حیوان 
آزاری، از بین بردن گونه های آبزی و یا بروز شــیوع 

بیماری در خانه و یا آلودگی منابع آب می شود.
وی اظهار داشت: پس از پایان یافتن ایام عید این 
ماهی غیربومی ایــران و مهاجم را در منابع  آبی رها 
می کنند که باعث آسیب رســیدن به تنوع زیستی 
و همچنین افزایــش و یا بروز بیمــاری و آلودگی 
در منابع آبی و محیط زیســت می شــود.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از مردم 

خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را 
به سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا نزدیک ترین پاسگاه و اداره 

حفاظت محیط زیست استان اطالع دهند.
در اســتان ۴۱۲ گونه جانوری در قالب ۱۱۵ خانواده 
شناسایی شــده اســت که از این تعداد ۲۸۸ گونه 
پرنده در قالب ۶۸ خانــواده، ۵۵ گونه خزنده از ۱۴ 
خانواده، چهار گونه دوزیســت از ۲ خانــواده و  ۲۰ 
گونه آبزی از هفت خانواده و ۴۵ گونه پستاندار از ۲۴ 
خانواده هستند.در اســتان هشت منطقه چهارگانه 
فعال است که شامل پنج منطقه حفاظت شده، یک 
اثر طبیعی ملی، یک پناهــگاه حیات وحش و یک 

پارک ملی است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

خرید و فروش گونه های جانوری در چهارمحال ممنوع است

 معاون فرهنگی رسانه فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت : احمد رفیعی وردنجانی ،شاعر چهارمحال و بختیاری رتبه اول شعر فارسی 
جشنواره کشوری آیات را کسب کرد.  

سید حسین نژاد حسینی با اعالم این خبر طی پیام تبریک به این شاعر گرانقدر گفت : اینک که توان و ذوق و قریحه زیبای شاعری خود را به کار بستیدونورانیت 
و جان بخشی آیات قرآن کریم و صالبت معنوی و عظمت این اقیانوس بزرگ را با احساسات پاک و اعتقاد عمیق خود از زبان شعر زیباترین گونه ادبی  به تصویر 
کشیده وحائز رتبه اول شعر فارسی در جشنواره ملی شعر آیات شده اید، این افتخار بزرگ را محضر جنابعالی و شاعران و اصحاب فرهنگ وهنر صمیمانه تبریک 

عرض می  کنیم. توفیقات روز افزون شما را در سایه الطاف الهی مسالت داریم و امیدواریم همواره در پناه قرآن موید باشید. 

خبر روزشاعر چهارمحال و بختیاری، رتبه اول شعر فارسی جشنواره کشوری آیات را کسب کرد

وز عکس ر

برگزاری سومین 
یادواره شهدای جامعه 

کارگری در شهرکرد
مراسم گرامیداشت اولین یادواره ۱۱ 
شهید متعلق به خانواده های کارکنان 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و همچنین ســومین یــادواره ۲۱۴ 
شهید گرانقدر جامعه کارگری استان 
چهارمحال و بختیاری به مناســبت 

روز بزرگداشت شهدا برگزار شد.

بودجه 4100 میلیارد ریالی شهرداری شهرکرد مصوب شد
شهردار شهرکرد گفت: اعضای شورای اسالمی مرکز چهارمحال و بختیاری بودجه چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد 
ریالی این شهرداری در ســال آینده را مصوب کردند.بهادر عبدالغنی در نشست علنی شورای اسالمی 
شهرکرد تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهرکرد نسبت به سال جاری که ۲ هزار و ۳۳۳ میلیارد 
ریال بود، ۷۶ درصد افزایش دارد.وی، ۶۰ درصد بودجه شــهرداری را مختص طرح های عمرانی و ۴۰ 
درصد را بابت هزینه های جاری دانســت و افزود: بودجه سال ۱۴۰۰ شــهرداری شهرکرد برای اجرای 
۲۰۰ طرح و پروژه در شهرکرد هزینه می شــود.عبدالغنی تصریح کرد: نگهداری و توسعه فضای سبز، 
توسعه میدان میوه و تره بار، انتقال پساب برای فضای سبز، خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید از محل 
اوراق صکوک، بازسازی ۱۰ دستگاه اتوبوس، توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات، ارتقای شاخص ها 
و زیرساخت های فرهنگی، ساماندهی وضعیت پســماند، تکمیل معابر فرهنگی و اجرای طرح های 

بازآفرینی شهری از مهمترین پروژه های شهرداری شهرکرد در سال ۱۴۰۰ به شمار می رود.

بیش از 7 هزارتن نهاده دامی به چهارمحال و بختیاری 
اختصاص یافت

مدیر توســعه بازرگانی و دبیر کمیته راهبری توزیع نهاده های استان از اختصاص ۷ هزارو ۶۸۳تن 
نهاده دامی به اســتان خبر داد و گفت: این سهمیه مختص دام سبک و ســایر دام های سنگین 
روستایی و عشایری است.نوروزی با اشــاره به اختصاص سهمیه در نیمه دوم اسفند اظهار داشت 
داشت: این سهمیه شامل ذرت، جو و سویاســت که در اختیار دامداران روستایی و عشایری قرار 
می گیرد.وی با اشاره به اینکه تخصیص نهاده های دامی یارانه دار واحدهای دام سنگین منوط به 
عملیات هویت گذاری است، اظهار کرد: براساس دســتورالعمل نظارت بر توزیع نهاده های دامی، 
تخصیص نهاده های دامی یارانه دار به واحدهای دام سنگین منوط به انجام عملیات هویت گذاری 
است.وی بیان کرد :سهمیه اختصاصی شامل ۲ هزار و ۳۵۰ تن جو ،۴ هزار و ۵۵۴ تن ذرت و ۷۷۷ 
تن کنجاله سویاست.مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشــایری استان چهارمحال و بختیاری در 
این نشست از توزیع ۳ هزار و ۵۰۰ تن جو در سال جاری دربین عشایر استان خبر داد و افزود :سه 
هزار و ۵۰۰ تن جو محلی و وارداتی برای دام عشایر این استان مستقر در مناطق قشالقی خوزستان 
همزمان با کوچ پاییزی توزیع شــد.برزو منصوری با اشاره به تخصیص بیش از ۸۰۰ تن جو در نیمه 
دوم اسفند به عشایر استان اظهارداشت  : با وجود ممنوعیت کوچ بهاره تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

سهمیه اختصاصی برای عشایر کم است ودرصدد پیگیری افزایش سهمیه  هستیم.

کمبود مرغ گرم در بازار چهارمحال و بختیاری وجود ندارد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به لزوم تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم گفت: بازار این استان در تامین و عرضه گوشت مرغ 
گرم با هیچ گونه کمبودی مواجه نیست.جهانبخش مرادی تاکید کرد: در همین راستا ۱۴۰ تن گوشت 
مرغ گرم به بازار اســتان تزریق و به قیمت ۲۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم ببن مصرف کنندگان 
استان توزیع شد.وی، مصرف روزانه مرغ گرم در چهارمحال و بختیاری را ۷۰ تن دانست و افزود: در 
آستانه نوروز، این میزان مصرف در اســتان تا روزانه ۱۰۰ تن افزایش می یابد.مرادی تصریح کرد: تا 
پایان سال جاری مرغ گرم در استان با همین روند کشتار و در بازار مصرف عرضه می شود.مرادی از 
اختصاص ۱۲۰ تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار استان خبر داد و یادآور شد: این میزان مرغ به قیمت 
۱۵۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و از این میزان مرغ منجمد 
۱۰۳ تن برای مصرف مردم و ۱۷ تن به منظور توزیع بین نیازمندان اختصاص داده شد. در بهمن ماه 
سال جاری یک میلیون و ۴۸۱ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های چهارمحال و بختیاری انجام 

شد و در خصوص میزان تولید مشکل خاص وجود ندارد.

با مسئولان

مدیرکل امور عشایر استان:
عشایر به محض ورود 
به ییالقات چهارمحال 

غربالگری می شوند
مدیرکل امور عشــایر اســتان چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: تعداد ۴۰ خانه بهداشت 
برای مناطق عشــایری اســتان پیش بینی 
شده که در حال راه اندازی هستند و به شکل 
ســاختمان های ثابت، کانکس و چادرهای 
مخصوص در مناطق عشایری برپا می شوند.

یحیی حســین پور افزود: درحال حاضر اکثر 
عشایر از مراکز بهداشتی اســتفاده می کنند 
که با راه اندازی خانه های بهداشــت عشایر 
می تواننــد از امکانات بهداشــتی در نزدیک 
استقرارگاه های عشایری خود بهرمند شوند. 
مدیرکل امور عشــایر اســتان چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به جمعیت عشایر و استفاده 
آنان از خانه بهداشــت های ســیار، گفت: بر 
اساس سرشــماری ثبتی مبنایی که در سال 
۱۳۹۸ انجام شد و نتایج آن در آبان ماه سال 
۱۳۹۹ بر اساس بررســی صورت گرفته از ۱۴ 
پایگاه داده ای کشور استخراج شد، جمعیت 
عشایر استان در زمان ییالق ۱۱۵ هزار نفر و در 
قشالق ۱۶ هزار نفر است.حسین پور تصریح 
کرد: مســلما با توجه به اینکه عشایر در ۸۵ 
درصد گسترده جغرافیایی استان پراکندگی 
دارند این تعــداد خانه بهداشــت نمی تواند 
جوابگوی صد در صد نیاز آنها باشــد.مدیرکل 
امور عشایر استان در رابطه با ارائه خدمات خانه 
بهداشــت ها، اضافه کرد: خانه های بهداشت 
خدمــات بهــورزی و پرســتاری، مامایی و 
بهداشت محیط را ارائه خواهند داد. بر اساس 
تقویم کوچ، عشــایر از ۲۵ اردیبهشت ماه به 
مناطق ییالقی اســتان می توانند وارد شوند.

مدیرکل امور عشــایر اســتان بیان داشت: 
تمهیدات الزم در برگزاری جلســات شورای 
عشایر شهرستانی در راســتای ارائه خدمات 
مطلوب به عشایر توســط سایر دستگاه های 
اجرایی در ماه های اخیر برنامه ریزی شــده 
اســت، همچنین اطالع رســانی به عشــایر 
 جهت جلوگیــری از کوچ زود هنــگام انجام 

شده است.

 اجرای طرح هایی مانند تصفیه خانه آب آشامیدنی 
شهرها، تامین آب آشامیدنی ۲۰ روستا و تکمیل 
۳۴ روستا جزو  مجتمع آبرسانی خانمیرزا برای 
طرح های اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری 

قرار دارد

بام ایران

خبر



سه شنبه 26 اسفند 1399 / 2 شعبان  1442 / 16 مارس 2021 / شماره 3215
سرپرست سازمان انتقال خون استان:

مراکز جامع اهدای خون در استان اصفهان فعال می شوند
سرپرست سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: افق آینده سازمان انتقال خون اصفهان دریافت 
فرآورده های خونی مورد نیاز به روش پالسما فرز برای کمک به بهبود بیماری های مختلف است.علی 

فتوحی با بیان اینکــه تمامی گروه های 
خونی در اصفهان مورد نیاز اســت، اظهار 
کرد: با همکاری مردم و ادارات، طی چند 
روز اخیــر و به خصــوص روز عید مبعث 
حــدود ۴۰۰ مراجعه کننده بــرای اهدای 
خون داشتیم که ســبب شده کمبود های 
ذخیره خونی چند هفته اخیر جبران شود.

وی با اشــاره به میزان ذخیــره خون در 
شهر و اســتان بیان کرد: ذخیره خون در 
شهر حدود ۴ روز و در استان حدود ۵ روز 

است.سرپرست سازمان انتقال خون استان اصفهان با اشاره به تکنولوژی پالسما  فرز تصریح کرد: افق 
آینده ما، دریافت فرآورده های خونی مورد نیاز به صورت مجزا و به روش پالسما فرز است.وی تصریح 
کرد: خون افراد مراجعه کننده به سازمان حدود ۴۰ تا ۵۰ دقیقه با دستگاه پالسما فرز، گرفته می شود 
و محصول مورد نیاز از خون گرفته و خون به بدن اهداکننده برمی گردد.فتوحی با اشاره به اینکه در این 
روش محصوالت خونی مورد نیاز دریافت می شود، عنوان کرد: این روش برای کمک به درمان بسیاری 
از بیماری ها موثر است، چنانچه در یک سال اخیر روش پالسما فرز برای کمک به بهبود بیماری کووید 

استفاده شده است.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان خبر داد:
تامین مالی 20 درصدی اقتصاد دانشگاه آزاد اصفهان 

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان )خوراســگان(با تاکید بر اینکه در سال 99 طرح های 
نوآوری مختلفی را در استان داشتیم، گفت: »خوشبختانه خط تولید برخی از این طرح ها هم افتتاح 
شده است. دانشگاه آزاد اسالمی استان در حوزه های مختلف استان درگیر چنین طرح هایی بوده و 
شرکت های دانش بنیان متفاوتی را داریم که برخی محصوالت آنها به مرحله تجاری سازی رسیده اند، 
به طور مثال در حوزه کرونا طرح های خوبی را داشــتیم که ازجمله آن می توان به طرح غربالگری و 

تولید داروهای گیاهی اشاره کرد.«
 پیام نجفــی  ادامه داد: واحدهای دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان در حوزه صنایع شــیمیایی و

  قطعه ســازی طرح های خوبی را با صنایــع بزرگ اصفهــان مانند فوالدمبارکــه و ذوب آهن اجرا 
 کرده اســت، همچنین در حوزه گیاهان دارویی هم چند شــرکت فعال داریم . وی خاطرنشــان 
کرد: تالش مان این است که بتوانیم از طریق تجاری ســازی چنین طرح هایی تا پایان سال مالی 
دانشگاه، 2۰درصد از درآمد این دانشگاه در اســتان اصفهان را تامین کرده و از وابستگی به شهریه 

دانشجویان بکاهیم.

کاهش آمار مراجعین به دلیل نزاع طی یازده ماهه امسال
طی یازده ماهه سال جاری، تعداد 36 هزار و ۵۴9 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.7درصد کاهش 
یافته است . از کل مراجعین نزاع تعداد 12 هزار و 91۰ نفر زن و 23هزار و 639 نفر مرد بوده اند.ضمنا 
در مدت مشابه ســال قبل تعداد 39 هزار و ۵88 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان 

مراجعه کرده اند که 2۵ هزار و 798 نفر مرد و 13 هزار و 79۰ نفر زن بوده اند.

معاون اداره کل محیط زیست اصفهان هرگونه خرید و فروش حیوانات در آستانه عید نوروز  را  ممنوع اعالم کرده است؛

ممنوعیت معامله سین هشتم

تا چند سال پیش تولید و خرید و فروش  پریسا سعادت
ماهی قرمز به عنوان یکی از  زیبایی ها و 
واجبات سفره هفت سین ایرانی ها نگرانی هایی را در میان دوستداران 
محیط زیست در پی داشت. اینکه سرنوشــت این ماهی ها چه می 
شود و تکثیر و یا از میان رفتن آنها در محیط زیست اثرات مخربی را به 
جا می گذارد، از جمله نگرانی های جدی است که تا امروز ادامه داشته  
است.در کنار این نگرانی اما طی سال های اخیر خرید و فروش سایر 
حیوانات بعضا وحشی با محیط های زندگی دریایی و جنگلی به بهانه 
فروش حیوانات سفره هفت سین نگرانی های جدیدی در این رابطه 
ایجاد کرده است. هر چند این مدل از خرید و فروش ها در ابتدا محدود 
بود اما سال گذشته تعداد باالی حیوانات خرید و فرش شده به بهانه 
نوروز مخاطرات جدی زیست محیطی را به دنبال داشت .نام سمندر 
لرستانی به عنوان سین هشتم ســفره عید دهان به دهان می چرخد! 
امسال از چند هفته گذشته اخطارها در مورد ممنوعیت خرید و فروش 
حیوانات وحشی مانند الک پشت و سمندر لرستان اعالم شده بود و 
رسما هر نوع خرید و فروش حیوان زنده در روزهای پیش رو ممنوع 
شده تا بخشی از خسارت ها در عرصه های محیط زیستی کنترل شود. 
آنگونه که معاون پایش و نظــارت اداره کل حفاظت محیط زیســت 

اســتان اصفهان گفته اســت: هرگونه خرید و فــروش و حمل و نقل 
حیوانات به جز ماهی قرمز ممنوع است.

حسین اکبری اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی در آستانه عید 
نوروز خرید و فروش برخی از جانوران و گونه های زیستی است از این 
رو تمهیداتی برای جلوگیری از تخلفات در اســتان اصفهان اندیشیده 
شــده و در قالب کمیته تخصصی یــگان حفاظت محیط زیســت با 
همکاری ادارات دامپزشکی، شبکه بهداشت و درمان و شهرداری ها در 

همه شهرستان ها پایش ها را تشدید کرده است.
وی با بیان اینکه خرید و فروش ماهــی قرمز تنها از مراکز مجاز تکثیر 
منعی ندارد و بــا موارد غیرمجاز برخورد می شــود، تاکید کرد: هرگونه 
خرید و فروش و حمــل و نقل خزنــدگان، دوزیســتان و گونه های 
 نرم تنــان مانند مار آبی، الک پشــت گــوش قرمز و حلزون ســیبی

 ممنوع است.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، 
رعایت شــیوه نامه حمل و نقل و عرضه ماهی قرمز را ضروری دانست 
و افزود: طبق این شــیوه نامه مراکز مجاز پــرورش ماهی باید تلفات 
غیرمعمول ماهیان را به ســازمان دامپزشــکی اعالم کنند؛ همچنین 
اخذ گواهی بهداشــتی حمل از دامپزشــکی و رعایت بهداشت فردی، 

محیطی و محافظت شده ضروری است زیرا برخی گونه های زیستی 
ممکن است ناقل یا واسط برخی از ویروس ها و میکروب ها باشند و 
دست زدن به آنها بدون رعایت بهداشت موجب بیماری های احتمالی 
می شود، از سوی دیگر افرادی که مشکل تنفســی دارند نباید در این 

چرخه حضور داشته باشند.
وی بر لزوم شست وشو و ضدعفونی تجهیزات حمل در مراکز تولید و 
نگهداری ماهی تاکید کرد و گفت: آبی که ماهیان در آن حمل شده اند 
باید زیر نظر دامپزشک مستقیم به شبکه فاضالب تخلیه شود و کسی 

حق ندارد این آب را در یک فضا و اکوسیستم آبی تخلیه کند.
اکبری خاطرنشان کرد: این الزامات باید در خرده فروشی های ماهی 
قرمز نیز رعایت شــود، به شــهروندان توصیه می کنیــم ماهی قرمز 
را از مراکز مجاز خریداری کــرده و از خرید آن از دســت فروش ها و 
دوره گردها خودداری کنند.معاون پایــش و نظارت اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه مراکز مجاز و واحدهای 
صنفی عرضه ماهی زینتی توســط شهرداری ها و اداره کل دامپزشکی 
استان تعیین شده اســت، ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان نیز در این ایــام و همچنین تعطیالت عید نــوروز نظارت ها و 

پایش ها را تشدید می کند.

رییس اداره امور تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر 
آســیب های اجتماعی اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه گرایش کودکان و نوجوانان 
به رفتارهای پرخطر معموال  چند علتی و متغیر است، 
گفت: از جمله این علل فشار همساالن و یادگیری از 
آنها، وجود زمینه های مخاطره آمیز درخانواده، مشکالت 
خانوادگی، اعتیاد والدین، کنجکاوی، گرایش به تفریح 
و لذت و یادگیری از رسانه ها است.مریم ژاله،  یکی از 
مهم ترین اصول در حوزه پیشگیری از اعتیاد را، کاهش 

عوامل خطرآفرین و تقویت عوامل محافظ دانست و 
گفت: عوامل فردی شــامل ویژگی های شخصیتی و 
ژنتیکی، وضع بهداشت و روان، تاب آوری، نوع نگرش 
به رفتارهای پرخطر و وضع تحصیلی است. عوامل بین 
فردی و محیطی نیز شامل وضع خانوادگی، دوستان و 
همساالن، محیط زندگی فرد و عوامل اجتماعی شامل 
قوانین، امکانات، هنجارهای اجتماعی، مهاجرت و فقر 
است.رییس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در 
برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان ادامه داد: عوامل فردی محافظت کننده 
در برابر عوامل خطرآفرین شامل ویژگی های شخصیتی 
مانند اعتماد به نفس باال، مهارت های اجتماعی، عزت 
نفس و ارزشــمندی، باورها و ارزش ها، موفقیت های 
تحصیلی، شغلی و اجتماعی است و عوامل محیطی- 

اجتماعی محافظت کننده نیز شــامل خانواده سالم، 
حمایت خانواده، مدرسه و اطرافیان است.ژاله افزود: 
والدین و خانواده نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد 
فرزند دارند که از مهم ترین وظایف پیشگیرانه والدین 
می توان به ســبک فرزندپروری مناســب، شناخت 
ویژگی های رشدی سنی فرزندان، شناخت و نظارت 
بر روابط با دوستان، آموزش و تمرین مهارت نه گفتن 
و تحکیم ارتباط خانه و مدرســه نام برد.ژاله افزود: بر 
همین اساس، وزارت آموزش و پرورش، در سال های 
اخیر، برنامه های گسترده ای با هدف مصونیت بخشی 
دانش آموزان دربرابر آسیب های اجتماعی و رفتارهای 
پرخطر به ویژه پیشــگیری از مصرف دخانیات و مواد 
مخدر،با راهبرد مشخص در زمینه تقویت مهارت ها و 

ظرفیت های خود مراقبتی طراحی و اجرا کرده است.

مدرسه، مراقب نوجوانان در برابر رفتارهای پرخطر

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان با بیان اینکه مراکز مجاز و واحدهای صنفی عرضه 
ماهی زینتی توسط شهرداری ها و اداره کل دامپزشکی 
استان تعیین شده است، ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان نیز در این ایام و همچنین تعطیالت عید نوروز 

نظارت ها و پایش ها را تشدید می کند

یک آقا، مادر این 
بزغاله شد

یک دوستدار محیط زیست، 
عهــده دار بزرگ کــردن یک 
بزغاله کوهی شــد.این بزغاله 
کوهی که چند روزی است به 
دنیا آمده؛ امــا چون مادرش 
توانایــی تامیــن شــیرش را 
نداشــته، غالمرضا شــیبانی، 
یکی از همیاران محیط زیست 
عهده دار نگهداری اش شــده 

است.

توقف اتوبوسی با محموله پوشاک قاچاق در گلپایگان
فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان بیان داشــت: ماموران پاســگاه انتظامــی کناررودخانه 
با همــکاری یگان امداد شهرســتان گلپایــگان حین اجرای طرح ایســت و بازرســی در محور 
»خمین – گلپایگان« به یک دســتگاه 
اتوبوس مسافربری مشــکوک و آن را 
متوقف کردند.ســرهنگ علی سبحانی 
ادامه داد: در بازرسی از این خودرو یک 
هزار و 292 ثوب انواع البســه قاچاق، 
26۰ جفت کفش خارجی فاقد مدارک 
گمرکی و قانونی کشــف شد که توسط 
کارشناســان مربوطه 6۰۰ میلیون ریال 
ارزش گــذاری شــد.فرمانده انتظامی 
شهرستان گلپایگان تصریح کرد: در این 
رابطه یک قاچاقچی کاال دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از 2 هزار ترقه و مواد محترقه غیر مجاز در فریدن
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن بیان داشــت: ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی 
 در بازدید از واحد های صنفی ســطح شهرســتان تعداد 2 هزار و 6۴۰ عدد ترقــه و مواد محترقه 

غیر مجاز کشف کردند.
ســرهنگ مختار بهارلو افزود: این کشــفیات با اخذ حکم قضایی و درخصوص بازرسی و کنترل 
صنوف پیرامون چهارشنبه آخرســال در 2 مرحله انجام شد که تعداد 2 هزار و 6۴۰ عدد انواع مواد 
محترقه خارجی کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان فریدن خاطر نشان کرد: در این رابطه یک 
نفر دستگیر و جهت ســیرمراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد. سرهنگ بهارلو ادامه 
داد: امید است والدین محترم در این روز های پایانی سال مراقب فرزندان خود باشند و هر گونه 

اخبار در خصوص مواد محترقه را از طریق تماس با سامانه 11۰ به پلیس اطالع دهند.

 کالهبرداری اینستاگرامی با شگرد فروش کاال های
 آرایشی و بهداشتی

رییس پلیس فتای اصفهان گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توســط یکی از شــهروندان مبنی بر 
فعالیت فردی ناشــناس در اینســتاگرام در خصوص تبلیغ و فروش غیر مجاز لوازم آرایشــی و 
بهداشتی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.این مقام انتظامی بیان داشت: 
با بررسی های انجام شده توســط کارشناسان مشخص شــد محصوالت خریداری شده توسط 
شاکی عالوه بر اینکه تقلبی و فاقد مجوز های بهداشتی بوده، عوارض زیادی برای مصرف کنندگان 

به همراه دارد.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: با انجام اقدامات فنی توسط کارشناسان پلیس فتا متهم 
در منزل خود که محل فروش و توزیع انواع کاال های آرایشی و بهداشتی تقلبی کرده بود، شناسایی 
و دستگیر شد.سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: سود آوری صرفا از اهداف اصلی برخی 
از کاربران در فضای مجازی است که بیشتر کاربران این موضوع را جدی نمی گیرند و قبل از بررسی 
نوع کاال و بســتری که اقدام به فروش لوازم تخصصی می کند، ناآگاهانه وارد عمل می شوند در 
حالی که باید در نظر داشــت، وجود کثرت مخاطبان یک صفحه اجتماعی، دلیل بر مجوز، صحت 

و ارائه کاالی سالمت محور توسط گرداننده آن صفحه و یا کانال نیست.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 مدیرکل مدیریت بحران
 استانداری اعالم کرد:

کاهش  41 درصدی میانگین 
حوادث شهری در اصفهان

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری 
اصفهــان از کاهش ۴1 درصــدی میانگین 
رخداد حوادث شهری در سال جاری نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و گفت: 
آمادگی الزم بــرای پیشــگیری از حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی در استان در ایام پایان 

سال و نوروز وجود دارد.
منصور شیشه فروش ، با اشاره به برگزاری 
جلســات ســتاد مدیریت بحران اســتان 
اصفهان برای برنامه ریزی ایام نوروز از یک 
ماه پیش، اظهار کرد: کمیته پیشــگیری و 
کنترل حوادث در تعطیالت پایان ســال و 
نوروز تشکیل و وظایف دستگاه های امدادی 
با هدف کنترل و نظارت بر ترددها، ایمنی و 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و مصوبات 

ستاد ملی کرونا مشخص شده است.
وی، از اســتقرار 62۰ تیم امدادی در قالب 
۴ هــزار و ۵۰۰ نفر نیــروی عملیاتی در ایام 
تعطیالت آخر ســال و نوروز در استان خبر 
داد و گفت: ایــن تیم ها متشــکل از 177 
پایگاه اورژانــس جاده ای و شــهری، ۴6 
پایــگاه هــالل احمــر، ۴2 راهدارخانه، 12 
پایگاه پلیــس، در کنار 1۰8 تیــم عملیاتی 
شــهرداری هــا و همچنیــن فوریت های 
 شرکت برق، آب، گاز اســت که وظایف آنها

 ابالغ شده است.
شیشــه فروش با اشــاره به اینکه با توجه 
بــه مخاطــرات جــوی ناشــی از بــارش 
های بهــاری و ســرمازدگی، ابالغیه های 
الزم صادر شــده، گفت: اســتقرار تیم های 
امداد کوهستان در ســطح استان، بررسی 
و نظــارت بــر تامیــن و توزیع ســوخت، 
تامیــن آب، بــرق و گاز به صــورت ایمن 
و رفع حــوادث احتمالی به صورت شــبانه 
روزی پیگیری می شــود و دســتگاه های 
مختلف متناســب بــا طــرح جامعی که 
 در ایام نوروز ابالغ شــده، وظایــف خود را

 انجام می دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

ابتالی هزاران نفر از کادر درمان اصفهان به کرونا 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم اینکه طی یک سال گذشته بیش از 7۵ هزار بیمار مبتال به کووید19 در بیمارستان های استان بستری شدند، گفت: 
همه ۵8 بیمارستان استان در این یک سال درگیر کرونا شدند و هزاران نفر از کادر درمان بیمار شدند.بهروز کلیدری، با قدردانی از کادر درمان استان، اظهار کرد: کادر درمان 
استان در یک سال گذشته به صورت شبانه روزی در مراکز مختلف بهداشتی و درمانی مشغول ارائه خدمات بودند و در شرایطی که وضعیت پیچیده می شد، نیروهای دیگر 
ازجمله بسیجیان به کمک کادر درمان آمدند تا این بار سنگین را در استان حمل کنیم.وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته بیش از 7۵ هزار بیمار مبتال به کووید19 در 
بیمارستان های استان بستری شدند، گفت: همه ۵8 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطح استان در این یک سال درگیر کرونا شدند، اما برخی بیمارستان 
ها با توجه به شرایط پیچیده در ابتدای سال و پاییز امسال، بار سنگین تری حمل کردند مثل الزهرا، امین، عیسی بن مریم و شریعتی.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه طی این مدت هزاران نفر از کادر درمان اســتان به کرونا مبتال شدند، ولی کماکان در خط مقدم مقابله با کرونا باقی ماندند، افزود: طی این مدت در 
بیمارستان های استان شاهد فداکاری همکارانی بودم که مضطرب بودند، اما نه برای سالمتی خودشان، بلکه برای سالمتی خانواده ها و همشهریان و هم وطنان شان. 



به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا، دولت ژاپن اعالم کرد این کشور در حال بررسی محدودیت حضور نمایندگان، مدیران و رهبران کشورهای خارجی در بازی های 
المپیک و پارالمپیک توکیو است.کیودونیوز گزارش کرد که دولت ژاپن هیئت همراه در سطح کابینه را به ۵ نفر محدود می کند.براساس این گزارش، از میهمانان 
VIP خواسته می شود تا 72 ساعت پس از سفر به ژاپن آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند و پس از ورود دوباره آزمایش خواهند شد.پیش از این رسانه های 
ژاپنی گزارش دادند این کشور در حال بررسی استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت ورزشــگاه ها در بازی های المپیک و پارالمپیک است.بازی های توکیو به دلیل شیوع 

ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاد این بازی ها قرار است مرداد سال آینده برگزار شود.

 محدودیت حضور رهبران خارجی در المپیک توکیو
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جدایی 2 بازیکن از ذوب آهن
بعد از جدایی رضا حبیب زاده از تیم فوتبال ذوب آهن، دو بازیکن دیگر هم از این تیم اصفهانی جدا 
شدند.عرفان پورافراز و علی نبی زاده بازیکنانی هستند که در لیست موردنظر سیدمجتبی حسینی 
برای نیم فصل دوم قرار نداشــتند و در نهایت از این تیم جدا شدند.مســئوالن باشگاه ذوب آهن 
اما طبق درخواست ســرمربی این تیم، در حال مذاکره با چند بازیکن هستند تا نفرات موردنظر 

حسینی را تا پایان مهلت نقل وانتقاالت جذب کنند.

کنایه غیرمستقیم »خطیبی« به اشکان و مسعود؟
طی یکی دو روز گذشته شایعات درباره جدایی دو بازیکن تراکتور زیاد شده است. مسعود شجاعی 
و اشکان دژاگه در آستانه جدایی از تراکتور هستند. این دو بازیکن با پیشنهاداتی روبه رو شده اند و 
می خواهند از تبریز بروند. با اوج گیری شایعات، رسول خطیبی هم به کنایه حرف های جالبی زد. 
او گفت: » هر بازیکنی دلش با تراکتور نیست، جایی در این تیم ندارد و هر بازیکنی هم می خواهد 

برای ما بازی کند، باید با عشق و دل و جان بازی کند.«

انصاری-پرسپولیس در نقطه پایان؟
مدافع باتجربه تیم فوتبال پرسپولیس به نظر می رسد به پایان کار خود پس از پنج سال حضور در 
جمع سرخ پوشان رسیده است.پس از پایان دوران مصدومیت محمد انصاری، مدافع تیم فوتبال 
پرسپولیس، او جایی در تفکرات و برنامه های یحیی گل محمدی پیدا نکرد اما روز یکشنبه حمید 
مطهری دستیار گل محمدی در پرسپولیس اعالم کرد که این تیم به تمامی بازیکنان خود نیاز دارد 
و نمی خواهد خروجی در بازار زمســتانی داشته باشــد؛   به رغم صحبت های مطهری اما انصاری 
به تازگی به باشــگاه مراجعه کرده تا بتواند مجوز خروج خود را از تیم بگیرد و ادامه فوتبال خود را 
در تیمی دیگر دنبال کند.آن هم در شــرایطی که سرخ پوشــان مدافعان آماده ای چون سیدجالل 
حسینی و محمدحســین کنعانی زادگان را در اختیار دارند و با فرشاد فرجی به توافق رسیده اند و 
انصاری جایی برای خود در پازل دفاعی سرخ پوشان متصور نیست؛ او در تمرین اخیر تیمش هم 
حضور پیدا نکرد و جالب آن که یحیی گل محمدی با دلخوری از این رفتار انصاری در صحبت های 
خود در حاشــیه تمرین پرســپولیس گفت که از تصمیم عجیب انصاری متعجب است که پیش 
از صحبت با او به باشــگاه مراجعه کرده اســت!با این وصف به نظر می رســد کار مدافع 29 ساله 
پرسپولیس پس از تجربه چهار قهرمانی لیگ برتر و دو نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در جمع 
سرخ پوشان تمام است و او ادامه فوتبال خود را در تیمی دیگر پیگیری خواهد کرد؛ تصمیمی که 

خود می تواند یکی از نقل و انتقاالت پر سر و صدای بازار زمستانی را رقم بزند.

پاسخ فیفا به »محمدجواد ظریف« چه بود؟
سلب میزبانی از تیم ملی فوتبال ایران و تصمیم بر برگزاری متمرکز بازی ها در کشور بحرین پای مسئوالن 
سیاسی کشور را هم به این موضوع باز کرده است.محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در روزهای 
اخیر موضوع را پیگیری و با فیفا نامه نگاری کرده است.خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز به 
عنوان نماینده ظریف  روز یکشنبه در نشستی با حضور وزیر ورزش، رییس کمیته ملی المپیک و رییس 
فدراسیون فوتبال شرکت کرد. او در پایان این جلسه گفت: در مکاتبه ای که دکتر ظریف، وزیر امور خارجه 
با فیفا داشت عنوان شد که ایران همه شرایط برای میزبانی مسابقات پیش رو را دارد و مسئله ای نیست 
که باعث شود این میزبانی به ایران تعلق نگیرد.با اینکه صحبت های خطیب زاده کلی و چندان شفاف 
نیست، اما به هر حال فیفا به ظریف پاسخ داده و شرایط ایران برای میزبانی را تایید کرده است.باید دید 
طی روزهای آینده این پیگیری ها به کجا خواهد انجامید و آیا وزارت امور خارجه با همکاری وزارت ورزش 

و فدراسیون فوتبال می تواند تغییری در تصمیم AFC ایجاد کند یا خیر.

هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر؛

جدال های شش امتیازی با حال وهوای نوروزی

درچارچوب هفته هجدهــم رقابت های   سمیه مصور
لیگ برتر فوتبال کشــور، تیم ذوب آهن 
روزچهارشنبه در ورزشگاه شــهدای قدس به  مصاف تیم پیکان تهران 
می رود و تیم سپاهان روز پنجشنبه در ورزشگاه نقش جهان میزبان  

تیم تراکتورسازی تبریز است.

پیکان تهران- ذوب آهن اصفهان
سبزپوشان اصفهانی در شــرایطی در آخرین هفته رقابت های لیگ 
برتر در ســال جاری مقابل تیم پیکان تهران صف آرایی می کنند که با 
دو برد پیاپی کسب شده از نظر روحی و روانی در شرایط ایده آلی قرار 
گرفته اند. ذوبی ها کــه در آغاز نیم فصل دوم بــا تغییر کادر فنی روبه 
رو شــدند در دومین دیدار دور برگشــت رقابت های لیگ برتر مقابل 
تیم ماشین ســازی تبریز بازی منطقی و هوشمندانه ای را به نمایش 
گذاشتند تا در دومین تجربه مجتبی حسینی روی نیمکت سبزپوشان 
سه امتیاز شــیرین به حساب شان واریز شــود. تیم ذوب آهن با این 
پیروزی 14 امتیازی شد ولی همچنان در رده چهارهم جدول رده بندی 
جای گرفته است، جایگاهی که به هیچ وجه شایسته این تیم که روزی 
تا پای کسب جام قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا پیش رفته، نیست. 

سبزپوشان برای بهبود جایگاه شان در جدول رده بندی نیاز مبرمی به 
کسب تمام امتیازات دیدار با تیم پیکان تهران دارند تا بتوانند از منطقه 
خطر دور شوند.در آن ســو، پیکان که در نیم فصل نخست نتایج قابل 
قبولی به دست آورده و تبدیل به یکی از تیم های سرسخت لیگ شده 
بود، از هفته یازدهم به بعد در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در 7 بازی 
گذشته خود از رقابت های لیگ برتر تنها یک برد به دست آورده  است. 
شاگردان تارتار، هفته گذشــته مقابل شهرخودرو تن به شکست داده 
و در جام حذفی نیز با پذیرفتن شکســت مقابل اســتقالل از گردونه 

رقابت ها حذف شدند.
تقابل تیم های ذوب آهن و پیکان نه تنها  از حساســیت های زیادی 
برای هر دو تیم برخوردار اســت بلکه نتیجه آن عــالوه بر این دو تیم  
برای تیم های شــهرخودرو، آلومینیوم اراک، گل گهر سیرجان، مس 
رفســنجان و حتی صنعت نفت آبادان حائز اهمیت است و این دیدار 
می تواند به یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته هجدهم رقابت های 

لیگ برتر فوتبال کشور تبدیل شود.

سپاهان اصفهان- تراکتورسازی تبریز
تیم ســپاهان در حالی مهیای هجدهمین دیدار خود در فصل جاری 

رقابت های لیگ برتر می شوند که شاگردان محرم نویدکیا این روزها 
در بهترین شــرایط روحی و  روانی قرار گرفته اند . طالیی پوشــان که 
هفته گذشته مقابل تیم آلومینوم اراک به پیروزی پر گل شش بر یک 
دســت یافته اند  در این هفته نیز به دنبال کســب تمام امتیازات این 
دیدار خانگی هســتند تا در صورت لغزش تیم پرســپولیس به صدر 

جدول رسیده و  با صدر نشینی این سال را به پایان برسانند.
در آن سو تیم تراکتورسازی تبریز نیز هفته گذشته مقابل تیم نساجی 
مازندران به پیروزی دست یافت تا اوضاع این تیم که با تغییر سرمربی 
روبه رو شده اســت، بهبود یابد. شاگردان رســول خطیبی هم اکنون 
با 7 برد،۵ تساوی و  کســب 26 امتیاز در  رده پنجم جدول رده بندی 
جای گرفته اند. جدال تیم های ســپاهان و تراکتورسازی همیشه با 
حساســیت های زیادی همراه بوده؛ اما پیوستن احسان حاج صفی 
به ترکیب طالیی پوشان باعث شــده تا تقابل این دو تیم در  این هفته 
 ویژه تر شــود. حاج صفی که از بازیکنان قدیمی ســپاهان به شــمار
 مــی رود و با این تیم بــه مقام قهرمانــی در رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشور دســت یافته است پس از دو ســال ونیم حضور در تیم 
تراکتورســازی چند روز پیش از این تیم جدا شد تا بار دیگر فوتبالش 

را در زادگاهش دنبال کند.

 در حالی که  ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت 
و منابــع وزارت ورزش و جوانان 2۰ اســفند 1۳99 
اعالم کرد که ۵2 میلیارد بابت پاداش های قهرمانان 
که از ســال 97 و 9۸ باقی مانده بود، پرداخت شد 
اما پاداش قهرمانی تیم ملی هاکی داخل ســالن 
ایران در آسیا پرداخت نشده است.تیم ملی هاکی 
سالنی ایران ۳۰ تیرماه 1۳9۸ برای هشتیمن دوره 
به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کرد و اگر قرار بر 
پرداخت پاداش به مدال آوران باشد باید به این تیم 
هم مبلغی تعلق می گرفت؛ امــا این اتفاق نیفتاده 
است.گویا وزارت ورزش سطح بندی خاصی انجام 
داده و بر اساس آن  به رشــته هایی که در  المپیک 
و بازی های آســیایی حضور ندارند، پاداش تعلق 
نمی گیرد.ابوالفضل یوســفی، ســرمربی تیم ملی 
هاکی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در این مورد 
گفت: ما در جام جهانی 2۰1۸ در جایگاه سوم قرار 
گرفتیم  و اولین تیم آســیایی بودیم که این مقام 

را به دســت آوردیم؛ اما می گویند چــون المپیکی 
نیستیم جایی به حســاب مان نمی آورند. در سال 
9۸ هم قهرمان آسیا شــدیم و همراه با قزاقستان 
ســهمیه جام جهانی بلژیک را گرفتیم. وی افزود: 
در زمان ریاســت قبلی، هاکی جزو رشته هایی بود 
که پاداش می گرفت. با یکی از کارشناسان وزارت 
صحبت کردم که گفت برخی از رشــته هایی که در 
بازی های المپیک و آسیایی نبوده اند را برای پاداش 
حذف کرده ایم؛ اما اگر رؤسا دستور بدهند، پرداخت 
می شود. یوســفی با بیان اینکه هاکی مدال آور اما 
مظلوم است، تاکید کرد: ما برای استعدادیابی باید 
در کوچه پس کوچه ها دنبال نفرات بگردیم و آنها را 
به این رشته وارد کنیم، برای این کار هم هیچ پولی 
دریافت نمی کنیم. در صورتی که همیشه پول زیادی 
برای چوب، توپ و تجهیزات پرداخت کرده ایم. ما 
را در ایران تحویل نمی گیرنــد؛ ولی در خارج اعتبار 
داریم، االن هم که بدتر از قبل شده است. سرمربی 

ســابق تیم ملی هاکی ســالنی ایــران ادامه داد: 
جامعه هاکی خیلی کوچک اســت، اگر قرار  باشد 
انگیزه را از آنها بگیریم، نوجوانــان و جوانان با چه 
انگیزه ای رقابت کنند؟ در بحث اســتخدام هم نام 
رشته های توپی فوتبال، بســکتبال و والیبال ذکر 
شده و رشــته هایی مثل هاکی و هندبال نیستند. 
ســوال من این اســت فوتبالیســتی که سالی 1۰ 
میلیارد تومــان می گیرد، مگر مجبور اســت برای 

ماهی پنج میلیون تومان استخدام شود؟ 
یوسفی در پایان گفت: بعد از جام جهانی سرخورده 
شدیم و بعد از قهرمانی آســیا وضع مان بدتر شد، 
اکنون هم کــه بی انگیزگی بیداد می کنــد، با این 

شرایط هاکی تعطیل می شود.  

اعتراض مدال آوران هاکی به قهرمانی بدون پاداش در آسیا:

هاکی را تعطیل کنید

خبر روز

جنجال استفاده از بنز  به  جای آئودی
کینگزلی کومان، در تیم بایرن جایگاهی خوب دارد. او زننــده گل قهرمانی فصل قبل باواریایی ها 
در لیگ قهرمانان بود و در فصل جاری هم عملکرد قابل توجهی داشته است؛ اما همه این ها دلیل 
نمی شود که مقررات تیمی را زیر پا گذاشته و به آنچه در قراردادش ذکر شده، بی توجهی کند.در صورت 
چنین تخلفی مسلما باشگاه حق جریمه کردن وی را خواهد داشت.البته ماجرایی که کومان به وجود 
آورد، ربطی به مسائل فنی ندارد بلکه نتیجه کم دقتی اوست.طبق اعالم بیلد، وی روز یکشنبه قصد 
داشت با اســتفاده از خودروی مرسدس بنز شخصی خود، به محوطه باشــگاه بایرن برای جلسه 
تمرینی صبح وارد شود.طبق مقررات، اعضای تیم به هنگام امضای قرارداد، یک دستگاه خودروی 
آئودی دریافت می کنند تا برای رفت و آمد به محل تمرین و جلسه های تیمی، از این وسیله استفاده 
کنند.با این کار بایرن به تعهداتش با شــرکت آئودی به عنوان یکی از اسپانسرهای این باشگاه نیز 
وفادار خواهد ماند.اعضای تیم هنگام برنامه های خصوصی و غیر تیمی مجاز هســتند از وســیله 
نقلیه شخصی خود استفاده کنند.کومان هم به جای آنکه با خودروی آئودی اش به جلسه تمرینی 
صبح روز یکشنبه بیاید، با مرسدس بنز شخصی آمد.همین اتفاق باعث شد تا اجازه ورود به محوطه 
پارکینگ طبقاتی باشگاه را کســب نکند و آن رادر خیابان مجاور  پارک کند.این موضوع به مدیریت 

باشگاه اعالم شد و طبق گمانه زنی بیلد، جریمه ای ۵۰ هزار یورویی در انتظارش خواهد بود.

مهاجم فرانسوی به فروش می رسد
 تیم فوتبال سلتیک اســکاتلند در اندیشــه فروش مهاجم جوان و فرانســوی خود قرار دارد.»فوتبال 
اینسایدر« نوشت: تیم فوتبال سلتیک اسکاتلند در اندیشه فروش مهاجم جوان و فرانسوی خود قرار دارد 
و به همین منظور خیلی امیدوار است تا بتواند از فروش ادسون ادواردو 1۵ میلیون پوند دریافت کند.این 
رسانه نوشت: سلتیک خیلی خوش شانس خواهد بود اگر بتواند تابستان امسال این مبلغ را برای این 
بازیکن 2۳ ساله دریافت کند.به گزارش دیلی میل، لستر معتقد است که آنها در مسابقه جذب ادوارد در 
تابستان امسال با پرداخت هزینه ای در حدود 1۵ میلیون پوند پیروز شده اند. با این حال، به نقل از دیلی 
رکورد، جان کندی رییس موقت سلتیک معتقد است 1۵ میلیون پوند برای این انتقال خیلی ارزان است.

بایرن مونیخ ستاره رئال مادرید را شکار می کند؟
 فدریکو والورده، گزینه بایرن مونیخ برای خط میانی اســت، امــا رئال مادرید به فروش او رضایت 
نمی دهد. فدریکو والورده بعد از مصدومیتی که داشــته به طور منظــم در ترکیب رئال مادرید قرار 
نمی گیرد و به همین دلیل احتمال جدایی اش از جمع کهکشانی ها می رود.نشریه »مارکا« مدعی 
شد، والورده 22 ساله یکی از اهداف بایرن مونیخ است. این باشگاه آلمانی یک بازیکن با خصوصیت 
تیاگو آلکانتارا که تابستان گذشــته به لیورپول رفت، می خواهد.والورده می تواند گزینه خوبی برای 
خط میانی این تیم باشد. با این حال باشگاه رئال مادرید تمایلی به فروش هافبک اروگوئه ای ندارد.

دلیل نیمکت نشینی »اوبامیانگ« مشخص شد
ظاهرا ترافیک لندن باعث شد پیر امریک اوبامیانگ از روی نیمکت شاهد پیروزی آرسنال باشد.

تیم های آرسنال و تاتنهام در چارچوب هفته بیست و هشتم لیگ برتر انگلیس در استادیوم امارات 
مقابل هم قرار گرفتند. این دربی لندن در نهایت با نتیجه 2-1 به ســود آرسنال به پایان رسید. خبر 
مهمی که پیش از این دیدار منتشر شد، نیمکت نشینی پیر امریک اوبامیانگ به دلیل بی انضباطی 
بود. مهاجم گابنی تمام 9۰ دقیقه را روی نیمکت نشست و شــاهد پیروزی تیمش بود. در همین 
خصوص عکسی در توئیتر منتشر شده است. کاربری ادعا می کند که اوبامیانگ به دلیل گیر کردن در 
ترافیک ظهر لندن نتوانست به موقع سر تمرین آرسنال برسد و همین باعث شد آرتتا وی را به دلیل 

بی انضباطی از ترکیب تیم مقابل تاتنهام خارج کند.

فوتبال جهان

یحیی گل محمدی:
زمین تمرین نداریم؛ اما 

میزبانی می خواهیم
هفته گذشــته کنفدراســیون فوتبال آســیا 
تصمیم گرفت که میزبانی لیگ قهرمانان به 
کشــورهای هند، تایلند، عربستان و امارات 
اعطا شــود و تیم های ایرانی نیــز در خارج 
از کشــور به میــدان بروند. ایــن موضوع با 
واکنش های متفاوتی در بین اهالی فوتبال 
همراه شــد و حاال یحیی گل محمدی به آن 
واکنش نشان داده است.گل محمدی در این 
خصوص با اشاره به ضعف امکانات در ایران 
گفت: این کرونا خیلی از مشــکالت فوتبال 
ما را عیان و بیان کرد. نشــان داد که چقدر از 
نظر امکاناتی فقیر هســتیم. از نظر امکاناتی 
برای انجام و میزبانی تورنمنت شــرایط آن 
را نداریم. اینقدر هم بــه این در و آن در نزنیم 
و به جای اینکه مشــکالت و عدم میزبانی را 
گردن »ای اف سی« و مسئوالن آن بیندازیم 
باید به خودمــان نگاه کنیم. بیاییم بیشــتر 
کار کنیم و ســرمایه گذاری کنیــم. امکانات 
بیشتری در اختیار باشگاه ها و تیم ملی قرار 
دهیم. ما االن در بحث تمرین و زمین مشکل 
داریم. وی در مورد تیم هــای حریف اظهار 
داشــت: برای تیم هایی که می خواستند به 
تهران بیاینــد و تورنمنت را برگــزار کنند باید 
برنامه ریــزی می کردیم. بــرای داوران هم 
باید زمین اســتاندارد در نظر مــی گرفتیم. 
ما اما از نظر امکانــات خیلی، خیلی و خیلی 
ضعیف هســتیم و انتظار میزبانــی را نباید 
داشته باشــیم. ما هم از نظر مبادالت مالی 
مشــکل داریم و هم از نظر امکانات هتلی. 
گل محمدی همچنین با اشــاره به وضعیت 
تمرین پرســپولیس و استقالل توضیح داد: 
باید توقعــات را در حد امکانــات خودمان 
پایین بیاوریم و به جای اینکه درباره افرادی 
که از بیرون تصمیم می گیرند نگاه کنیم، به 
خودمان نگاه کنیم و کامال مشخص است که 
کار نکردیم و هیچ امکاناتی نداریم. استقالل 
 و پرســپولیس زمیــن تمریــن ندارند ولی

 انتظــار میزبانــی داریم، این خیلــی دور از 
واقعیت است.

 طالیی پوشان که هفته گذشته مقابل تیم آلومینوم اراک 
به پیروزی پر گل شش بر یک دست یافته اند  در این هفته 
نیز به دنبال کسب تمام امتیازات این دیدار خانگی هستند 
تا در صورت لغزش تیم پرسپولیس به صدر جدول رسیده 

و  با صدر نشینی این سال را به پایان برسانند

مستطیل سبز

وز عکس ر

تجلیل از ورزشکاران 
 بیماران خاص 
استان اصفهان

مراسم تجلیل از ورزشکاران بیماران خاص 
اســتان اصفهــان بــا حضور ســید محمد 
طباطبایی، مدیرکل ورزش و جوانان، احسان 
شاه علی معاون مالی و توسعه منابع انسانی 
اداره کل ورزش و جوانان، وحید رجبی رییس 
سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان و 
تنی چند از مســئولین به میزبانی مجموعه 

ورزشی آزادی برگزار شد . 
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 باز آفرینی آئین های نوروزی 
در ویژه برنامه »عیدانه، استقبال از بهار«

ویژه برنامه »عیدانه، اســتقبال از بهار« همراه با بهاری خوانی و خیمه شب بازی در گذر چهارباغ 
مورد توجه شهروندان قرار می گیرد.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی با اعالم این خبر گفت: 
بهاری خوانی و نوروز خوانی همیشه در فرهنگ کشور ما مطرح بوده است بنابراین هر ساله شاهد 
برنامه هایی در رابطه با اســتقبال نوروز هستیم که بیشــتر آنها حول محور نمایش های آئینی و 
سنتی و نشانگرنمادین ورود عمو نوروز و رفتن ننه سرماست.احمد رضایی اظهار داشت: امسال 
نیز به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان شاهد برگزاری  برنامه خیمه 
شب بازی و نغمه پردازی عروسکی، حضور ننه سرما، عمو نوروز و مبارک در گذر چهارباغ خواهیم 
بود.وی با اشــاره به حضور نوروز خوان ها در گذر چهارباغ، افزود: با توجه به شیوع کرونا در سال 
جاری به منظور پاسداشــت تالش کادر درمان در عرصه ســالمت، یک ابر عروسک از پرستاران 
)مدافعان سالمت( تهیه شده که در برنامه »عیدانه، استقبال از بهار« حضور دارد.وی با بیان اینکه 
چهارباغ  به عنوان  گذر فرهنگی و مرکزی پایلوت اجرای این رویداد در نظر گرفته شده و در مناطق 
مختلف نیز برنامه هایی به این شکل برگزار خواهد شــد، تصریح کرد: در این عیدانه، عمو نوروز و 
ننه سرما با نغمه پردارزی هر روز از ســاعت 16 تا 18 در گذر چهارباغ و خیابان های سطح شهر به 

استقبال بهار رفته و در مناطق مختلف حرکت می کنند.
رییس اداره توسعه فرهنگ شــهروندی ادامه داد: زیبایی نوروز به رویدادهای پیش از آن بوده و 
همیشه در این زمان شــاهد اتفاقات زیبایی هســتیم بنابراین با تکمیل و بازآفرینی قطعه پازل 
گمشده آئین های پیش از نوروز و با اجرای این مجموعه برنامه ها، سعی بر ایجاد فضای شادی 

و نشاط به شهر و شهروندان داشته ایم.
رضایی خاطرنشان کرد: این برنامه از سوی معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان برنامه ریزی شــده و امیدواریم با این بازآفرینی، مردم از این آئین ها لذت 

برده و به استقبال بهار بروند.

 بهره برداری از دو پل پروژه بزرگ سردار شهید سلیمانی
 در اصفهان

مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان با اشــاره به آخرین وضعیت پروژه های منطقه 1۵ اظهار کرد: 
پروژه های متعددی در ســطح این منطقه در حال انجام است که اجرا و بهره برداری از تقاطع غیر 
همسطح شهید ســلیمانی از جمله این پروژه هاست.مسعود قاســمی با بیان این که شهرها به 
مثابه یک موجود زنده همواره در حال توســعه بوده و مانند هر ارگانیزم دیگری در حال رشد کمی 
و کیفی هستند، افزود: این مسیر رشد و حرکت تکاملی آن باعث می شود که در روند این توسعه 
بخش های جدیدی به شــهر اضافه شــده و بخش های قدیم تغییراتی یابد؛ موضوعی که امروز 
چالش های فراوانی را در شــهرها ایجاد کرده و ضرورت پرداختن بــه آن همواره مورد تاکید قرار 

گرفته است.
مدیر منطقه 1۵ شــهرداری اصفهان با تاکید بر این که کالن شــهر اصفهان با به کارگیری مدیران 
شــهری الیق و کاردان نســبت به بازســازی، بهســازی و توســعه شــهر به روش های مختلف 
اقدام کرده اســت، ادامــه داد: یکــی از این اقدامات بســیار مهم و حیاتی در قســمت شــرق 
اصفهان با اجرای رینگ چهارم حلقه حفاظتی شــهر اصفهان رقم خورده تا نه تنها مشــکل تردد 
خودروهای ســنگین داخل شــهر به صورت زیربنایی رفع شــود، بلکه تســهیل در عبور و مرور، 
کاهش اتالف وقت، کاهش میزان مصرف ســوخت و تعداد تصادفات را شــاهد باشــیم.وی با 
اشــاره به پیشــرفت قابل توجه پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمســطح شــهید سلیمانی، 
 گفت: پل های شــماره یک و پنج پروژه بزرگ تقاطع غیر همسطح شهید ســلیمانی بهره برداری 

شده است.

شهردار اصفهان در برنامه »اینجا اصفهان«:

۸۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه اصفهان۱۴۰۵ نیاز است

شــهردار اصفهان با بیان اینکه برای اجرایی شــدن برنامه پنج ســاله 
»اصفهــان 1۴۰۵«، 8۵ هزار میلیــارد تومان اعتبار نیاز اســت، گفت: 
اصفهان 1۴۰۵ یک برنامه نتیجه محور، ســنجش پذیر و قابل ارزیابی 

است که شهر را زیست پذیر و رقابت پذیر خواهد کرد.
قدرت ا... نوروزی در برنامه تلویزیونی »اینجا اصفهان«، اظهار کرد: از 
اسفندماه سال گذشته جهان گرفتار کرونا شد، ویروسی که بسیاری از 
معادالت را بر هم زد و شیوه انجام برنامه ها و روابط اجتماعی را تغییر 
داد، البته عده ای موفق شــدند از شــرایط به وجود آمده فرصت های 

جدیدی پدید آورند.
وی با بیان اینکه در حوزه های عمران، شهرســازی، مالی و اقتصادی، 
برنامه ریزی و بودجه نویسی و فرهنگی اتفاقات خوبی در شهر اصفهان 
رقم خورده اســت، تاکید کرد: با اعالم شــعار »انقالب عمرانی« اجازه 
ندادیم تحت تاثیر فضای کرونایی پروژه های عمرانی تعطیل شــود یا 

تاخیری در انجام امور اتفاق افتد.
شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: تاکید مدیریت شهری مشخص 
بودن ابتدا و انتهای پروژه ها و اجرای آنها بر اســاس برنامه زمان بندی 
شده اســت که این هدف مهم با وجود شرایط سخت کرونایی با همت 

مسئوالن و رعایت بسیاری از مقررات، طبق برنامه محقق شد.

وی با اشــاره به اجرای برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتــاح« از ابتدای 
سال جاری تاکنون در شهر، گفت: تاکنون در قالب اجرای بدون توقف 
این برنامه، پروژه های بزرگ و کوچک و خدمات متنوع زیادی تقدیم 

شهروندان شده است.
نوروزی با بیان اینکه به دلیل تعدد پروژه های آماده افتتاح، با ترافیک 
برنامه های افتتاح در شــهرداری مواجه هستیم، افزود: در حال حاضر 
برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« به یک ســمبل تبدیل شده زیرا در 
دیگر روزهای هفته نیز شــاهد افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی در 
شهر هســتیم؛ به عنوان مثال روز جمعه هفته گذشته عملیات اجرایی 
هشت باغ موضوعی از جمله توتستان، باغ خرمالو، به، گیاهان دارویی 
و غیره در ناژوان آغاز و در سازمان میادین از طرح خرید اینترنتی کاال از 

فروشگاه های کوثر رونمایی شد.

سالن اجتماعات گلستان شهدا، آرزوی 40 ساله مردم اصفهان
وی از بهره برداری رســمی ســالن اجتماعات گلستان شــهدا در روز 
چهارشــنبه هفته جاری مصادف با میالد امام حســین )ع( خبر داد و 
گفت: این پروژه آرزوی ۴۰ ساله مردم اســتانی بود که ۲۳ هزار شهید 
تقدیم انقالب کردند و از این تعداد هشت هزار شهید در گلستان شهدا 

آرمیده اند.شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: آزادسازی بخش شرقی 
پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا انجام شده و بخش شمالی پروژه 
نیز در محله احمدیه و قسمتی از بخش غربی آن در حال آزادسازی است 

تا در اطراف گلستان شهدا فضای خوبی ایجاد شود.
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام شده در مجموعه تخت فوالد، 
اظهار کرد: عالوه بر انجام این اقدامات، میدان فوتبالی در محدوده تخت 

فوالد برای استفاده کودکان در حال احداث است.
نــوروزی با بیــان اینکــه بهره بــرداری از پروژه های بزرگــی همچون 
خیابان های آســمان و تابان و پل آفتاب گره گشای ترافیک در مناطق 
1۰، 1۴ و هفت شهرداری بوده است، تصریح کرد: پروژه مجموعه پل ها 
و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی نیز طبق قول داده شده به 

مردم، در آستانه بهره برداری است.
وی ادامه داد: مجموعه پل ها و تقاطع غیر همســطح ســردار شــهید 
سلیمانی به شــیوه نوین ساخته شــده و تاثیر بزرگی در سهولت تردد 

خودروهای سبک و سنگین خواهد داشت.

پیشرفت 9۸ درصدی پروژه مرکز همایش های بین  المللی اصفهان
شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از بهره برداری پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهان، گفت: این پروژه نیز یکــی از آرزوهای دیرینــه مردم بود که 
خوشبختانه محقق شد و در حال حاضر نمایشگاه های متعددی در آن 
برگزار می شود.وی خبر از پیشرفت ۹8 درصدی پروژه مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان داد و تصریح کــرد: تاکنون بالغ بر یک هزار میلیارد 
تومان برای این پروژه هزینه شده اســت، البته اگر در زمان مقرر مورد 
بهره برداری قرار می گرفت، بــا اعتبارات کمتری به نتیجه می رســید.

نوروزی تکمیل پل شــهید واالیی در اطراف پــروژه مرکز همایش ها و 
احداث پلی دیگر در خیابان روح االمین به ســمت اشــکاوند را از دیگر 
اقدامات شــهرداری برشــمرد و اظهار کرد: این پروژه نیاز به بهره بردار 
مناســب دارد و در این راســتا باید بخش خصوصی به میدان آید زیرا 
پس از تکمیل آن قرار اســت مقامات و رؤسای کشورها برای حضور در 

اجالس های بین المللی در این محل رفت و آمد داشته باشند.
وی با بیان اینکه در سال جاری اقدامات و فعالیت های زیادی در مناطق 
مختلف شــهر انجام شده اســت، گفت: در هر یک از مناطق شهرداری 
پروژه های منطقه ای متعددی در راستای ایجاد عدالت فضایی عملیاتی 
شده تا شــهروندان ســاکن در محله های زینبیه و حصه نیز با توجه به 
احداث کتابخانه، ورزشگاه و سینما برخورداری از خدمات یکسان را به 

خوبی احساس کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 
اظهار کرد: الزمه هر توسعه ای، از سیاسی گرفته تا 
اقتصادی و نظامی و اجتماعی، توســعه فرهنگی 
اســت و مهیــا کــردن زیرســاخت این توســعه 
یک ضرورت اســت که بایــد به جد مــورد توجه 
شــهرداری ها، فرمانداری ها، بخــش خصوصی و 

دستگاه های دولتی باشد.
حجت االسالم رمضان علی معتمدی ادامه داد: هر 
پروژه عمرانی که برای خدمت رسانی به مردم قرار 
است ایجاد شــود، باید زمینه ســازی فرهنگی آن 
برای مردم و مخاطبانش انجام شــده باشد؛ برای 
نمونه اگر قرار اســت شهرکی ســاخته شود، باید 
دستگاه ها در صدور پروانه برای آن به وجود پیوست 
فرهنگی و رسانه ای توجه داشته باشند، مکان هایی 
مثل مرکز بهداشت، مرکز آموزش، مسجد، نگارخانه 
و ســالن نمایش را از همان ابتدا بــرای آن در نظر 
بگیرند و در صورت فقدان این مــوارد، مجوزهای 

الزم را صادر نکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 
یادآور شد: وجود سایت اطالع رسانی یا درگاهی که 
مردم همان محدوده را پوشش بدهد و بتوان از آن 
برای اطالع رسانی آنی به این قشر محدود استفاده 
کرد، یکی از موضوعاتی اســت که ما در پیوســت 
رســانه ای بر آن تاکید داریم و امیدواریم هر پروژه 
عمرانی کوچک و بزرگی به آن مجهز باشد.معتمدی 
توضیح داد: فقدان پیوست فرهنگی رسانه ای باعث 
مهاجرت، ایجاد رفت وآمد غیرضروری در شــهر و 
کشــور، افزایش ترافیک و آلوده شدن هوا خواهد 
شد و وجود این پیوست، نیازهای روزانه فرهنگی 
افراد را در همان محلی که هســتند تامین می کند 
و باعث می شــود مردم از سهم ســرانه فرهنگی، 
رســانه ای و آموزشــی خود بی نصیب نمانند.وی  
تصریح کرد: دولت امکان اینکه در شهر و شهرستان 
زیرساخت فرهنگی هنری ایجاد کند، ندارد. تمامی 
دســتگاه ها و بخــش خصوصی بایــد موظف به 
داشــتن این پیوســت در پروژه های عمرانی خود 
باشند و اتفاقا می توانند به واسطه آن به درآمدزایی 
هم برســند. دولت نیز در بحث حمایت، نظارت و 
صدور مجوز با آن ها همراهی خواهد کرد.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در ادامه 

از خبرنگاران درخواســت کرد که در نشســت های 
خبری حتما از دستگاه های مختلف درباره پیوست 
فرهنگی رســانه ای ســوال بپرســند تا این امر در 

دستور کار آن ها قرار بگیرد.
معتمدی، در پاسخ به این ســوال که تاکنون برای 
تفهیم اهمیت وجود این پیوســت چه تالش هایی 
انجام شده؟ گفت: به عنوان عضو اصلی در شورای 
برنامه ریزی اســتان که ریاســت آن را اســتاندار 
اصفهان بر عهده دارد و جلسات آن ماهیانه برگزار 
می شود مدام این مســئله را به مدیران و مجریان 
متذکر می شوم و خواهم شد. خوشبختانه شهردار 

و فرماندار نیز از آن استقبال کرده اند.
وی تاکید کرد: البته الزم است که سازوکار قانونی 
و اداری پیوست فرهنگی رســانه ای  نیز پیگیری 
شــود به طوری که یا مجلس آن را به قانون تبدیل 
کند و یا دولت در قالب الیحــه ای آن را به تصویب 
برساند تا سایرین ملزم به رعایت آن شوند.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان یادآور شد: 
در حال حاضر روی بحث مهندسی فرهنگی تاکید 
می شــود و یکی از ملزومات آن تهیه زیرســاخت 
است. امیدواریم پیوست فرهنگی رسانه ای محقق 
شــود تا عموم مردم در امور فرهنگی بیش ازپیش 

مشارکت داده شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تشریح کرد:

پیوست فرهنگی و رسانه ای چیست؟

با مسئولان
س: ایمنا

عک

رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان :

پرداخت خسارت نکشت کشاورزان شرق پیگیری می شود
رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان  در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهرستان اصفهان، با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت شهیدان 
باکری و خرازی، اظهار کرد: باید همیشه یاد و خاطره این دو شهید را گرامی بداریم و آنها را الگو و اسطوره هایی در مسیر کار خود قرار دهیم زیرا این افراد جهت 
ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و نبوغ گام های مفیدی را برداشته اند.پور محمد شریعتی نیا افزود: در همین راستا باید تالش کنیم که با استفاده از راه و روش 
این شهدا فرهنگ ایثار را به قشر جوان منتقل کنیم تا جوانان با دیدگاه خوب از این شهدا الگوبرداری کنند؛ جایگاه این شهدا در بین مردم نیز از اهمیت باالیی 
برخوردار است.رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان تصریح کرد: در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، پیشنهادم به شهرداران منطقه این بود که 

به زندگی شهید باکری نگاه کنند و از نحوه مدیریت این شهید اطالعات الزم را کسب کرده و سپس آن را الگوی مدیریت خود قرار دهند.
وی با بیان این که همه مسئوالن باید از خصائص افرادی مانند مثل شــهید باکری الگوبرداری کنند، ادامه داد: به مشکالت مردم توجه کنیم تا آینده کشور به 
گونه ای برنامه ریزی شود که نسل جدید در آرامش کامل زندگی کند؛ الزم اســت توجه زیادی به رعایت حقوق دیگران داشته باشیم تا حق الناس بر گردن ما 
نباشد ، اگر ما مسئوالن دچار این مشکالت شویم شاهد اتفاقات خوبی در کشور نخواهیم بود، حقوق دیگران را رعایت کنیم تا در راستای خدمت به مردم گام های 
مفیدی برداشته شود.وی افزود: پنج ماه دیگر از عمر دوره فعلی شورای شهرستان باقی مانده و باید در این مدت خسارت های نکشت کشاورزان به صورت 

جدی پیگیری شود تا وظیفه خود را به بهترین شکل انجام داده باشیم و شهرها را با ارزش افزوده بهتری به دوره بعدی تحویل بدهیم.

مدیر بهینه سازی و نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اهمیت جایگاه گلستان شهدا و زیارت شهروندان در ساعات 
مختلف شبانه روز به منظور افزایش کیفیت نورپردازی، باالبردن سطح ایمنی تاسیسات و همچنین زیباسازی این مجموعه ضمن چند مرحله بازدید کارشناسی 
از این مکان، برنامه ریزی شد و در دو مرحله نسبت به انجام عملیات اجرایی اقدام می شود.سید مهدی حسینی افزود: در مرحله اول ضمن رفع اشکال تمامی 
تجهیزات موجود و همچنین تعویض پروژکتورها و المپ های فرسوده، به منظور آماده سازی برای مراسم اســتقبال از نوروز در گلستان شهدا اقدامات الزم 
می شود.مدیر بهینه سازی و نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در مرحله دوم نسبت به طراحی الزم برای رفع کاستی نقاط 
کم نور و پر تراکم جمعیت زائران قبور مطهر شهدا در فاز یک و دو این مجموعه اقدام و عملیاتی خواهد شد.وی تصریح کرد: همه مراحل طراحی و انتخاب نوع 

تجهیزات روشنایی در کمیته تخصصی و با حضور صاحب نظران و نماینده امور اجرایی گلستان شهدا انجام خواهد شد.

سیستم روشنایی گلستان شهدا ساماندهی می شود

 تحدید حدود عمومی
12/103 آگهی تحدید حدود عمومی سال 1399 مربوط به منطقه ثبت اسناد 

وامالک غرب اصفهان
پیرو آگهی نوبتی وابالغ مفــاد آراء وبه موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد 
وامالک تحدید حدود رقبات زیر واقع دربخش 14 ثبت اصفهان بشرح زیر 

آگهی می شود:
1-ابنیه وامالک  واقع دررهنان  به شماره  17اصلی وفرعی زیر:

1874فرعی-خانم عزت یاریان رنانی فرزند نوروز نسبت به سه دانگ مشاع 
و خانم لیال بهرامیان رنانی فرزند تقی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از چهار 
دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک بابخانه و مغازه های متصله به مساحت 

479 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک17/908                   
 

برای روز دوشنبه مورخ1400/01/23

1883فرعی- خانم مهناز عبداللهی رنانی فرزند شعبان نسبت به دو دانگ 
مشاع و نوروز علی عبداللهی رنانی فرزند غالمحسین نسبت به چهار دانگ 
مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 205/28 متر مربع مفروز و مجزی 

شده از پالک17/1063      

 برای روز سه شنبه مورخ1400/01/24

1901فرعــی-  آقای مهــدی بلوچی فرزنــد محمد علی شــش دانگ 
یک باب مغــازه به مســاحت 73 متــر مربع مفــروز و مجزی شــده از 

پالک17/1021 

برای روز چهارشنبه مورخ1400/01/25

3-ابنیه و امالک و امالک واقع در رهنان به شماره 18-اصلی و فرعی زیر:
 10300فرعی-آقــای یدالــه مالکاظمــی رنانــی فرزنــد محمدرضا 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 187/35 متر مربع مفروز و مجزی 

شده از 18/3495     
 

برای روز شنبه مورخ1400/01/28

4-ابنیه وامالک واقع درآفاران به شماره  24 اصلی وفرعی زیر:
3316فرعی-آقای یداله رفیعی آفارانی فرزند عبداله شش دانگ یکبابخانه 
به مســاحت 185 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک24/118 با این 

توضیح که پالک ثبتی 24/118 باقی مانده بخش 14 ثبت اصفهان می باشد 
که آخرین پالک فرعی تحت شماره24/3316 بخش 14 ثبت اصفهان در 

راستای استاندارد سازی به آن اختصاص داده شده است.

برای روز یکشنبه مورخ1400/01/29

5-ابنیه و امالک واقع در جاوان به شماره 25-اصلی و فرعی زیر:
2971فرعی -عزت اله آذرم فرزند خداکرم شــش دانــگ یک بابخانه به 
مساحت 172/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از 25/451/1 واقع در بخش 

14 ثبت اصفهان 
        

 برای روز دوشنبه مورخ1400/01/30

6-ابنیه و امالک واقع در آشستان بشماره37 اصلی و فرعی ذیل:
114 فرعی-خانم پریوش مدنی بروجنی فرزند مرتضی و غیره شش دانگ 

یک قطعه ملک به مساحت هیجده قفیز

برای روز سه شنبه مورخ1400/01/31

لذا در روزهای ذکر شــده به ترتیب از ســاعت 8/30 صبح به بعد درمحل 
شروع وبعمل خواهد آمد وبه موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک 
ومجاورین آنها به وسیله این آگهی دعوت میشود که درساعت مقرر درمحل 
حضور بهم رسانند .چنانچه هریک از صاحبان امالک و نماینده قانونی آنها 
درموقع تحدید حدود حاضرنباشند متعا قب ماده 15 قانون مزبور ملک آنها 
با حدود اظهار شــده ازطریق مجاورین تحدید حدود خواهدشد واعتراض 
مجاورین وصاحبان امالک که درموقع مقرر حاضرنباشند مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
ومطابق ماده86 آیین نامه قانون ثبت معتــرض باید اعتراض کتبی خود را 
مستقیما" به اداره ثبت تسلیم  وظرف مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به واحد ثبتی دادخواست رابه مراجع ذیصالح قضایی تقدیم ورسید عرضحال 
اخذو به اداره ثبت ارایه نمایددر غیر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
وبه اداره ثبت تســلیم واداره ثبت  بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه می دهد
 تاریخ انتشار:99/12/26

 م الف: 1113798  ابوالفضل شهریاری رئیس  اداره ثبت اسنادوامالک 
منطقه غرب اصفهان
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افسردگی از آن چه بیشتر آدم ها فکر می کنند، پیچیده تر است. 
افسردگی فقط به معنی اندوهگین بودن نیست و قطعا ارتباطی 
با تنبلی ندارد. بلکه این ها فقط ســوء برداشــت های رایجی 
هستند که گاهی اوقات از تالش آدم ها برای درمان افسردگی و 
یافتن کمک های مورد نیاز برای بهتر شدن حال شان جلوگیری 
می کنند.حتی وقتی دچار افســردگی شده اید، شناسایی نوع 
احساسات و هیجان هایتان می تواند دشوار باشد و برداشتن 
گام هایی جهت بهبود خلق وخو و چشــم انداز آینده تان نیز در 

لحظه می تواند برای تان سخت شود.
 درک هیجان ها: برخــی از آدم ها هنگام ابتال به افســردگی، 
بیشتر زودرنج می شوند تا اندوهگین؛ سایر آدم ها نیز احساس 
گناه یا بیچارگی می کنند و با این که به گفتــه  برخی از آدم ها، 
هیجان هایشان تقریبا همیشه ثابت و مشخص است، برخی 
دیگر معتقدند، افسردگی باعث می شود هیجان های آن ها به 
سرعت تغییر کنند.پیش از تصمیم گیری درباره  بهترین روش ها 
برای مقابله با افسردگی یا انتخاب نوع روش درمانی، الزم است 
درک بهتری از هیجان هایی که هم اکنون تجربه شان می کنید، 
به دست بیاورید.ســپس، می توانید برنامه ای را برای مقابله 
با هر یک از هیجان هایی که با آن ها مواجه می شــوید، ایجاد 
کنید. آن چه هنگام احساس اضطراب می تواند برای رسیدن به 

آرامش در شما کارساز باشد، شاید هنگام احساس سرخوردگی 
برای تان مفید نباشد.یادگیری نحوه  شناسایی عوامل هیجانی 
که با آن ها مواجه می شوید، می تواند در ایجاد استراتژی برای 
بهتر شدن حال تان به شما کمک کند و با این که عالئم افسردگی 
در آدم هــای مختلف ممکن اســت کمی با هم فرق داشــته 
باشند، رسیدن به درک بهتری از هیجان هایی که با آن ها مواجه 
می شوید، می تواند در تشخیص بهترین مهارت های مقابله ای 

به شما کمک کند.
 برداشــتن گام هایی کوچک: افســردگی باعث می شود شما 
به این باور برســید که هیچ چیز نمی تواند حال تان را بهتر کند. 
افسردگی به شــما می گوید اســتفاده از روش های درمانی 
هیچ فایده ای برای تان ندارد و برداشتن هر گامی جهت بهبود 
وضعیت هیجانی تان کامال بی فایده خواهد بود.افســردگی به 
شــما می گوید مصرف دارو نیز عقالنی نیست، زیرا هیچ اثری 
بر وضعیت تان نمی گذارد. یا افسردگی تان ممکن است باعث 
شــود به این باور برســید که نباید با یک روانشناس صحبت 
کنید، زیرا این کار نیز هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. در نتیجه، 
شما ممکن است هیچ اقدامی برای بهتر شدن حال تان انجام 
ندهید.این همــان تاثیراتی اســت که افســردگی بر مغزتان 
می گذارد،افسردگی باعث می شود افکار غیر واقعی و منفی به 

سراغ تان بیایند.ولی حقیقت این است، تا وقتی استراتژی های 
مختلف را امتحان نکرده باشید، نخواهید دانست آیا برای تان 
مفید هستند یا خیر. در تالش برای بهتر کردن حال تان نیازی به 
برداشتن گام های دشوار و سنگین نیست )زیرا به نظر می رسد 
انجام کارهای سخت و پیچیده هنگام افسردگی می تواند باعث 
آشفتگی و خستگی تان شــود(. در عوض، می توانید گام های 
کوچکــی بردارید و ببینید آیــا هر یک از این اســتراتژی های 
خاص می توانند حال تان را بهتر کنند یــا خیر. یکی از بهترین 
جمله هایی که می توانید دائما در ذهن تان تکرار کنید این است: 
» امتحان اش کن! «  حتی اگر افســردگی دائما سعی می کند 
شــما را از انجام اقدامات مثبت دور کند، همیشــه به خودتان 
یادآور شوید تا وقتی یک استراتژی را دست کم یک بار امتحان 
نکرده باشید، نمی توانید بفهمید آیا برای تان مفید است یا خیر.
با وجود این، برای انجام این کار باید گاهی اوقات بر خالف آن چه 
مغزتان به شما می گوید، عمل کنید. برای مثال، شاید افسردگی 
مجبورتان کند کل روز را در تخت خواب تان بمانید، ولی ماندن در 
تخت خواب فقط باعث می شود بیش از پیش در افسردگی فرو 
بروید. باید خودتان را مجبور کنید بلند شوید، لباس بپوشید یا 
با یکی از دوستان تان تماس بگیرید. با این که شاید فکر کنید 

هیچ یک از این کارها کمکی به شما نمی کند.

آشپزی

نان کماج 
نان کماج را مانند انواع نان های دیگر چون نان شیرمال، 

نان زنجبیلی، نان قندی و… می توانید در منزل تهیه و آماده کنید. 
البته شاید طبخ این نان های محلی در منزل کمی دشوار و سخت باشد 

اما عالقه مندان به آشپزی، راغب به تهیه و سرو این نان خواهند بود.
مواد الزم : آرد سفید 750 گرم، شکر 150 گرم، شیر 300 میلی لیتر، تخم مرغ 3 عدد،مایه 

خمیر خشک 2 قاشق غذاخوری،روغن مایع 100 گرم،نمک  یک قاشق چای خوری
مواد الزم رومال: شیر  یک قاشق چای خوری، شکر یک قاشق 

چای خوری،زرده تخم مرغ هم زده شده  یک عدد
طرز تهیه : ابتدا در یک ظرف آرد، مایه خمیر خشک، شکر و نمک را ریخته و مخلوط کنید.سپس تخم 

مرغ را در یک کاسه ریخته و خوب مخلوط کنید.شیر و روغن مایع را به ظرف تخم  مرغ افزوده و 
هم بزنید.مخلوط شیر و تخم مرغ را به مواد آرد اضافه و خمیر نان را به خوبی ورز دهید تا آماده 
شود.روی ظرف را با یک دستمال نخی بپوشانید و یک ساعت صبر کنید تا خمیر استراحت 

کند.مواد رومال نان کماج را در یک کاسه با هم مخلوط کنید.خمیر نان را با یک 
وردنه باز و قالب بزنید.سینی فر را کمی چرب کرده و قالب های برش داده 

شده نان را در سینی فر قرار دهید.کمی از مایه رومال روی خمیر 
نان بمالید.سینی خمیر را به مدت 30 دقیقه در فر 

بگذارید تا به خوبی پخته شود.

راه های ساده برای بهتر شدن حال تان هنگام افسردگی

»اتومبیل«پروانه نمایش گرفت »آبادان یازده 60« به خانه ها رسید
 شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش 
محمدحسین  تهیه کنندگی  به  »تکخال«  فیلم های  برای 
 فرحبخش و کارگردانی مجید مافی، »اتومبیل« به تهیه کنندگی 
لعلی زاده فرد و کارگردانی حسین میری رامشه   علی عبدا
موافقت کرد. میری رامشه هم تا به حال 13 تله فیلم و چهار سریال 
به عنوان تهیه کننده و کارگردان در کارنامه دارد و »اتومبیل« اولین کار 
سینمایی اوست.

فیلم ســینمایی »آبادان یازده 60« به کارگردانی مهرداد خوشبخت از 
روز یکشــنبه در پلتفرم های اینترنتی »فیلم گــردی«، »فیلیمو« و 
»نماوا« عرضه و در دسترس عموم قرار گرفت.علیرضا کمالی، حسن 
معجونی، ویدا جوان، شــبنم گودرزی، حمیدرضــا محمدی و نادر 
سلیمانی در »آبادان یازده 60« ایفای نقش می کنند.این فیلم سینمایی 
که محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است، روایتی متفاوت از غیرت 
مردم آبادان در شکست حصر این شهر در ابتدای جنگ با عراق است.

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

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه گفت: تا تاریخ 1399/12/16 بیش از 
10هزار تن اکسیژن شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا به صورت رایگان و 
با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بیمارستان های درمانگر ویروس 
کووید 19 در سراسر کشور تحویل داده شد. وی افزود: فوالد مبارکه با تحویل 
اکسیژن رایگان به بیمارســتان های درمانگر بیماری کرونا به یاری هموطنان 
مبتال به بیماری کووید 19 و کادر زحمتکش درمان شــتافت تــا با این اقدام 
همچنان به عنوان یک شهروند مســئولیت پذیر به مسئولیت های اجتماعی 
خود پای بند بوده باشد.سید امیر طباطبائیان تاکید کرد: در همین راستا فوالد 
هرمزگان، دیگر شرکت زیرمجموعه فوالد مبارکه نیز با عنایت به دستور موکد 
مهندس عظیمیان به عنوان مدیرعامل هلدینگ فوالد مبارکه، به طور هم زمان 
در این راستا فعال شده و یاری گر بسیاری از بیمارستان های جنوب کشور بوده 
است. وی در تشریح این فرآیند تصریح کرد: با دستور مدیرعامل شرکت، از 
ابتدای تیرماه سال جاری، تفاهم نامه ای میان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و شرکت فوالد مبارکه منعقد و بر اساس آن مقرر شــد تنها به دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان و تا پایان پاییز، اکســیژن مایع داده شود. اما با حاد شدن 
شرایط کرونا در کشور و افزایش بیمارستان های متقاضی اکسیژن رایگان، این 
محصول با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به صورت رایگان به تمام 

دانشگاه ها یا بیمارستان های متقاضی در شهرهایی نظیر تهران، اراک، تبریز، 
قم، کاشان و استان هرمزگان ارسال شد. به بیان دیگر همه درخواست ها در این 
خصوص مورد اجابت قرار گرفت و تا حد ممکن اکسیژن موردنیاز متقاضیان 
به صورت رایگان تامین شــد. به گونه ای که فقط در شرکت فوالد مبارکه حجم 

اکسیژن تحویلی در برخی از روزها به حدود 80 تن رسیده است.
مدیر انرژی و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: از لحاظ اقتصادی 
فوالد مبارکه بدون هیچ گونه چشمداشــتی نســبت به این امــر اقدام کرد و 
خرسند است که با ورود هلدینگ فوالد مبارکه به این عرصه، زمینه ایجاد بازار 

سیاه و سودجویی دالالن به طورکلی برچیده شد.
طباطبائیان در همین خصوص خاطرنشان کرد: تا پیش از شیوع کرونا، مازاد 
اکسیژن تولیدشده در این شرکت از طریق مکانیســم مزایده به متقاضیان 
فروخته می شــد، اما پس از شــیوع کرونا و ایجاد تقاضای مــازاد برای این 
محصول، برخی اقدامات ســودجویانه و ایجاد بازار سیاه، قیمت اکسیژن را 
به چهار برابر قیمت اصلی آن رســاند. در این هنگام بر اساس تدبیر مدیریت 
شرکت فوالد مبارکه، مزایده های این بخش لغو و مقرر شد اکسیژن مایع تنها 
در اختیار بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد تا جان بسیاری از 

هم وطنان با مجاهدت های کادر درمان کشور نجات پیدا کند.

در راستای مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه صورت گرفت؛

تحویل بیش از 10 هزار تن اکسیژن رایگان به بیمارستان های کشور
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 .

           نام روزنامه:زاینده رود

       تاريخ انتشار: 99/12/26

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

400-1-23
عملیات بهره برداری آب و 

خدمات مشترکین منطقه سمیرم
23.828.836.085804.865.000جاری

400-1-24
عملیات نصب انشعابات آب و 

تعویض کنتور در منطقه لنجان
3.913.569.633195.678.000جاری

400-1-25 /4
عملیات بهره برداری آب و امور 

مشترکین منطقه دهاقان
9.253.597.448367.607.000جاری

400-1-26 /2
عملیات بهره برداری آب و امور 

مشترکین منطقه چادگان
11.512.220.614435.366.000جاری

400-1-27 /2
انجام خدمات مشترکین 

منطقه نجف آباد
17.367.283.902611.018.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه
 به تاریخ 1400/01/21

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/01/22
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 334  (

نوبت اول

 آگهی تجدید فراخوان مناقصه 

) شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000071 (

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان 

 شرکت آب منطقه ای
 اصفهان

م الف:1113994

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد الیروبی دریاچه سد رودشت را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت 
واگذار نماید . لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) www.setadiran.ir ( اقدام نمایند .
مبلغ پایه : برآورد مناقصه معادل 14/812/493/422 ریال بر اساس فهرست بهاء واحد پایه رشته های آبیاری و زهکشی سال 1399 می باشد .

شرایط مناقصه گر : مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی .
محل اجراء : استان اصفهان – شهرستان اصفهان

مدت اجراء : 5 ماه
نوع اعتبار : اعتبارات این پروژه از محل جاری شرکت می باشد .

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادات متعاقبا در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد .
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ) SETADIRAN.IR ( مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت استعالم 

ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نمایند.
نشانی مناقصه گزار : اصفهان – پل خواجو- بلوار آئینه خانه – جنب هالل احمر – شرکت آب منطقه ای  اصفهان – دفتر امور قراردادها.

تلفن تماس : 5-36615360 داخلی 2529 و 2528 فاکس : 36611073

نوبت اول

سه شنبه 26 اسفند 1399 / 2 شعبان  1442 / 16 مارس 2021 / شماره 3215

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

افسردگی از آن چه بیشتر آدم ها فکر می کنند، پیچیده تر است. 
افسردگی فقط به معنی اندوهگین بودن نیست و قطعا ارتباطی 
با تنبلی ندارد. بلکه این ها فقط ســوء برداشــت های رایجی 
هستند که گاهی اوقات از تالش آدم ها برای درمان افسردگی و 
یافتن کمک های مورد نیاز برای بهتر شدن حال شان جلوگیری 
می کنند.حتی وقتی دچار افســردگی شده اید، شناسایی نوع 
احساسات و هیجان هایتان می تواند دشوار باشد و برداشتن 
گام هایی جهت بهبود خلق وخو و چشــم انداز آینده تان نیز در 

لحظه می تواند برای تان سخت شود.
 درک هیجان ها: برخــی از آدم ها هنگام ابتال به افســردگی، 
بیشتر زودرنج می شوند تا اندوهگین؛ سایر آدم ها نیز احساس 
گناه یا بیچارگی می کنند و با این که به گفتــه  برخی از آدم ها، 
هیجان هایشان تقریبا همیشه ثابت و مشخص است، برخی 
دیگر معتقدند، افسردگی باعث می شود هیجان های آن ها به 
سرعت تغییر کنند.پیش از تصمیم گیری درباره  بهترین روش ها 
برای مقابله با افسردگی یا انتخاب نوع روش درمانی، الزم است 
درک بهتری از هیجان هایی که هم اکنون تجربه شان می کنید، 
به دست بیاورید.ســپس، می توانید برنامه ای را برای مقابله 
با هر یک از هیجان هایی که با آن ها مواجه می شــوید، ایجاد 
کنید. آن چه هنگام احساس اضطراب می تواند برای رسیدن به 

آرامش در شما کارساز باشد، شاید هنگام احساس سرخوردگی 
برای تان مفید نباشد.یادگیری نحوه  شناسایی عوامل هیجانی 
که با آن ها مواجه می شوید، می تواند در ایجاد استراتژی برای 
بهتر شدن حال تان به شما کمک کند و با این که عالئم افسردگی 
در آدم هــای مختلف ممکن اســت کمی با هم فرق داشــته 
باشند، رسیدن به درک بهتری از هیجان هایی که با آن ها مواجه 
می شوید، می تواند در تشخیص بهترین مهارت های مقابله ای 

به شما کمک کند.
 برداشــتن گام هایی کوچک: افســردگی باعث می شود شما 
به این باور برســید که هیچ چیز نمی تواند حال تان را بهتر کند. 
افسردگی به شــما می گوید اســتفاده از روش های درمانی 
هیچ فایده ای برای تان ندارد و برداشتن هر گامی جهت بهبود 
وضعیت هیجانی تان کامال بی فایده خواهد بود.افســردگی به 
شــما می گوید مصرف دارو نیز عقالنی نیست، زیرا هیچ اثری 
بر وضعیت تان نمی گذارد. یا افسردگی تان ممکن است باعث 
شــود به این باور برســید که نباید با یک روانشناس صحبت 
کنید، زیرا این کار نیز هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. در نتیجه، 
شما ممکن است هیچ اقدامی برای بهتر شدن حال تان انجام 
ندهید.این همــان تاثیراتی اســت که افســردگی بر مغزتان 
می گذارد،افسردگی باعث می شود افکار غیر واقعی و منفی به 

سراغ تان بیایند.ولی حقیقت این است، تا وقتی استراتژی های 
مختلف را امتحان نکرده باشید، نخواهید دانست آیا برای تان 
مفید هستند یا خیر. در تالش برای بهتر کردن حال تان نیازی به 
برداشتن گام های دشوار و سنگین نیست )زیرا به نظر می رسد 
انجام کارهای سخت و پیچیده هنگام افسردگی می تواند باعث 
آشفتگی و خستگی تان شــود(. در عوض، می توانید گام های 
کوچکــی بردارید و ببینید آیــا هر یک از این اســتراتژی های 
خاص می توانند حال تان را بهتر کنند یــا خیر. یکی از بهترین 
جمله هایی که می توانید دائما در ذهن تان تکرار کنید این است: 
» امتحان اش کن! «  حتی اگر افســردگی دائما سعی می کند 
شــما را از انجام اقدامات مثبت دور کند، همیشــه به خودتان 
یادآور شوید تا وقتی یک استراتژی را دست کم یک بار امتحان 
نکرده باشید، نمی توانید بفهمید آیا برای تان مفید است یا خیر.
با وجود این، برای انجام این کار باید گاهی اوقات بر خالف آن چه 
مغزتان به شما می گوید، عمل کنید. برای مثال، شاید افسردگی 
مجبورتان کند کل روز را در تخت خواب تان بمانید، ولی ماندن در 
تخت خواب فقط باعث می شود بیش از پیش در افسردگی فرو 
بروید. باید خودتان را مجبور کنید بلند شوید، لباس بپوشید یا 
با یکی از دوستان تان تماس بگیرید. با این که شاید فکر کنید 

هیچ یک از این کارها کمکی به شما نمی کند.

آشپزی

نان کماج 
نان کماج را مانند انواع نان های دیگر چون نان شیرمال، 

نان زنجبیلی، نان قندی و… می توانید در منزل تهیه و آماده کنید. 
البته شاید طبخ این نان های محلی در منزل کمی دشوار و سخت باشد 

اما عالقه مندان به آشپزی، راغب به تهیه و سرو این نان خواهند بود.
مواد الزم : آرد سفید 750 گرم، شکر 150 گرم، شیر 300 میلی لیتر، تخم مرغ 3 عدد،مایه 

خمیر خشک 2 قاشق غذاخوری،روغن مایع 100 گرم،نمک  یک قاشق چای خوری
مواد الزم رومال: شیر  یک قاشق چای خوری، شکر یک قاشق 

چای خوری،زرده تخم مرغ هم زده شده  یک عدد
طرز تهیه : ابتدا در یک ظرف آرد، مایه خمیر خشک، شکر و نمک را ریخته و مخلوط کنید.سپس تخم 

مرغ را در یک کاسه ریخته و خوب مخلوط کنید.شیر و روغن مایع را به ظرف تخم  مرغ افزوده و 
هم بزنید.مخلوط شیر و تخم مرغ را به مواد آرد اضافه و خمیر نان را به خوبی ورز دهید تا آماده 
شود.روی ظرف را با یک دستمال نخی بپوشانید و یک ساعت صبر کنید تا خمیر استراحت 

کند.مواد رومال نان کماج را در یک کاسه با هم مخلوط کنید.خمیر نان را با یک 
وردنه باز و قالب بزنید.سینی فر را کمی چرب کرده و قالب های برش داده 

شده نان را در سینی فر قرار دهید.کمی از مایه رومال روی خمیر 
نان بمالید.سینی خمیر را به مدت 30 دقیقه در فر 

بگذارید تا به خوبی پخته شود.

راه های ساده برای بهتر شدن حال تان هنگام افسردگی

»اتومبیل«پروانه نمایش گرفت »آبادان یازده 60« به خانه ها رسید
 شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش 
محمدحسین  تهیه کنندگی  به  »تکخال«  فیلم های  برای 
 فرحبخش و کارگردانی مجید مافی، »اتومبیل« به تهیه کنندگی 
لعلی زاده فرد و کارگردانی حسین میری رامشه   علی عبدا
موافقت کرد. میری رامشه هم تا به حال 13 تله فیلم و چهار سریال 
به عنوان تهیه کننده و کارگردان در کارنامه دارد و »اتومبیل« اولین کار 
سینمایی اوست.

فیلم ســینمایی »آبادان یازده 60« به کارگردانی مهرداد خوشبخت از 
روز یکشــنبه در پلتفرم های اینترنتی »فیلم گــردی«، »فیلیمو« و 
»نماوا« عرضه و در دسترس عموم قرار گرفت.علیرضا کمالی، حسن 
معجونی، ویدا جوان، شــبنم گودرزی، حمیدرضــا محمدی و نادر 
سلیمانی در »آبادان یازده 60« ایفای نقش می کنند.این فیلم سینمایی 
که محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است، روایتی متفاوت از غیرت 
مردم آبادان در شکست حصر این شهر در ابتدای جنگ با عراق است.

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

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه گفت: تا تاریخ 1399/12/16 بیش از 
10هزار تن اکسیژن شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا به صورت رایگان و 
با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به بیمارستان های درمانگر ویروس 
کووید 19 در سراسر کشور تحویل داده شد. وی افزود: فوالد مبارکه با تحویل 
اکسیژن رایگان به بیمارســتان های درمانگر بیماری کرونا به یاری هموطنان 
مبتال به بیماری کووید 19 و کادر زحمتکش درمان شــتافت تــا با این اقدام 
همچنان به عنوان یک شهروند مســئولیت پذیر به مسئولیت های اجتماعی 
خود پای بند بوده باشد.سید امیر طباطبائیان تاکید کرد: در همین راستا فوالد 
هرمزگان، دیگر شرکت زیرمجموعه فوالد مبارکه نیز با عنایت به دستور موکد 
مهندس عظیمیان به عنوان مدیرعامل هلدینگ فوالد مبارکه، به طور هم زمان 
در این راستا فعال شده و یاری گر بسیاری از بیمارستان های جنوب کشور بوده 
است. وی در تشریح این فرآیند تصریح کرد: با دستور مدیرعامل شرکت، از 
ابتدای تیرماه سال جاری، تفاهم نامه ای میان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و شرکت فوالد مبارکه منعقد و بر اساس آن مقرر شــد تنها به دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان و تا پایان پاییز، اکســیژن مایع داده شود. اما با حاد شدن 
شرایط کرونا در کشور و افزایش بیمارستان های متقاضی اکسیژن رایگان، این 
محصول با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به صورت رایگان به تمام 

دانشگاه ها یا بیمارستان های متقاضی در شهرهایی نظیر تهران، اراک، تبریز، 
قم، کاشان و استان هرمزگان ارسال شد. به بیان دیگر همه درخواست ها در این 
خصوص مورد اجابت قرار گرفت و تا حد ممکن اکسیژن موردنیاز متقاضیان 
به صورت رایگان تامین شــد. به گونه ای که فقط در شرکت فوالد مبارکه حجم 

اکسیژن تحویلی در برخی از روزها به حدود 80 تن رسیده است.
مدیر انرژی و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: از لحاظ اقتصادی 
فوالد مبارکه بدون هیچ گونه چشمداشــتی نســبت به این امــر اقدام کرد و 
خرسند است که با ورود هلدینگ فوالد مبارکه به این عرصه، زمینه ایجاد بازار 

سیاه و سودجویی دالالن به طورکلی برچیده شد.
طباطبائیان در همین خصوص خاطرنشان کرد: تا پیش از شیوع کرونا، مازاد 
اکسیژن تولیدشده در این شرکت از طریق مکانیســم مزایده به متقاضیان 
فروخته می شــد، اما پس از شــیوع کرونا و ایجاد تقاضای مــازاد برای این 
محصول، برخی اقدامات ســودجویانه و ایجاد بازار سیاه، قیمت اکسیژن را 
به چهار برابر قیمت اصلی آن رســاند. در این هنگام بر اساس تدبیر مدیریت 
شرکت فوالد مبارکه، مزایده های این بخش لغو و مقرر شد اکسیژن مایع تنها 
در اختیار بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد تا جان بسیاری از 

هم وطنان با مجاهدت های کادر درمان کشور نجات پیدا کند.

در راستای مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه صورت گرفت؛

تحویل بیش از 10 هزار تن اکسیژن رایگان به بیمارستان های کشور
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 .

           نام روزنامه:زاینده رود

       تاريخ انتشار: 99/12/26

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

400-1-23
عملیات بهره برداری آب و 

خدمات مشترکین منطقه سمیرم
23.828.836.085804.865.000جاری

400-1-24
عملیات نصب انشعابات آب و 

تعویض کنتور در منطقه لنجان
3.913.569.633195.678.000جاری

400-1-25 /4
عملیات بهره برداری آب و امور 

مشترکین منطقه دهاقان
9.253.597.448367.607.000جاری

400-1-26 /2
عملیات بهره برداری آب و امور 

مشترکین منطقه چادگان
11.512.220.614435.366.000جاری

400-1-27 /2
انجام خدمات مشترکین 

منطقه نجف آباد
17.367.283.902611.018.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه
 به تاریخ 1400/01/21

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/01/22
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 334  (

نوبت اول

 آگهی تجدید فراخوان مناقصه 

) شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000071 (

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان 

 شرکت آب منطقه ای
 اصفهان

م الف:1113994

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد الیروبی دریاچه سد رودشت را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت 
واگذار نماید . لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) www.setadiran.ir ( اقدام نمایند .
مبلغ پایه : برآورد مناقصه معادل 14/812/493/422 ریال بر اساس فهرست بهاء واحد پایه رشته های آبیاری و زهکشی سال 1399 می باشد .

شرایط مناقصه گر : مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی .
محل اجراء : استان اصفهان – شهرستان اصفهان

مدت اجراء : 5 ماه
نوع اعتبار : اعتبارات این پروژه از محل جاری شرکت می باشد .

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادات متعاقبا در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد .
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ) SETADIRAN.IR ( مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت استعالم 

ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نمایند.
نشانی مناقصه گزار : اصفهان – پل خواجو- بلوار آئینه خانه – جنب هالل احمر – شرکت آب منطقه ای  اصفهان – دفتر امور قراردادها.

تلفن تماس : 5-36615360 داخلی 2529 و 2528 فاکس : 36611073

نوبت اول

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت 
موجود تعدادی از مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( را با شرایط 

زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرایط عمومی:

1  به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و 
شیالتی( واگذار خواهد شد.

به صورت  موجود  وضعیت  و  انجام  مستحدثات  و  زیرساخت ها  داشتن  ملحوظ  با  واگذاری    2
قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.

3  حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( و قطعات آن برای 
شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.

4  نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که سی )30( درصد آن هنگام انعقاد 
قرارداد و مابقی حداکثر طی شش )۶( قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می شود.

5  متقاضیان بایستی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست 
)20( درصد آورده و وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

6 بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با 
وضعیت موجود بوده و هیچ گونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

7  متقاضیان موظف هستند برنامه زمان بندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در 
قالب زمان بندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.

8  متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا 
در شهرک را برابر ضوابط، طراحی و نقشه مورد تأیید شرکت انجام دهد.

9  عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصرًا جهت احداث شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری 
و شیالتی( واگذار می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند. 

10  از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره 
به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضای طرفین رسیده اخذ می گردد.

11  صدور سند به نام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین 
شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد می باشد.

12  براساس مفاد ماده )۶( اساسنامه موضوع بندهای )الف، ب، ج، ه، ز( وظایف هدایت، راهبری، 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت ها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای 

کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( بر عهده این شرکت می باشد.
13  شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آیین نامه های مربوط به معامالت دولتی و نیز قانون 

منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
14  پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به معرفی مستأجرین جهت صدور پروانه تأسیس 
مجتمع ها یا شهرک کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان )گلخانه ای، 

دامپروری و شیالتی( اقدام خواهد نمود.
15  در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.

16  شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
17  هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

نسبت  به  درخواست  مورد  قطعات  یا  قطعه  دادگستری  رسمی  کارشناسان  تعرفه  هزینه    18
برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

19  متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمان بندی می بایست ظرف مدت یک ماه 
عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و درصورت 

استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد به طور یک جانبه را خواهد داشت. 
ب- شرایط اختصاصی: 

1  دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
2  دوره آموزشی گذرانده شده )گواهی نامه آموزشی مرتبط(

3  عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی )که متقاضی را از دریافت تسهیالت منع نماید( 
4  احراز توانایی مالی )ارائه صورتحساب و گواهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها(

5  سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6  مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت

7  بومی استان بودن)ساکن در استان(
محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:

متقاضیان می توانند از روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 به مدت شش )۶( ماه، با مراجعه به سایت شرکت 
به آدرس www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز 
به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به 
آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور )توانیر(، نبش کوچه گیتا، پالک 8، دفتر مدیریت تملک و 
واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. ضمناً برای دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت 
شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.الزم به ذکر است هر 15 روز یکبار درخواست های سرمایه گذاران 

جمع بندی و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت به متقاضیان ابالغ می شود.

وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهركهای كشاورزی دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی(

فراخوان عمومی 99-12 

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

1

اردبیل

180,000 اسماعیل خان مالداشیبیله سوار
200,000 خوجین خلخال2
700,000 مغان )فاز 2(پارس آباد3
1,400,000 مغان )فاز 4(پارس آباد4
260,000 دامنهفریدناصفهان5
آذربایجان 6

شرقی
179,000 هوراندهوراند

240,000 اهراهر7
8

آذربایجان 
غربی

1,610,000 مرکز آموزشمیاندوآب
10,000 مهلذانخوی9
70,000 درشکسلماس10
11

بوشهر
1,430,000 تنگستانتنگستان

1,470,000 دیردیر12
1,200,000 بویریدشتستان13
31,326 آب باریککهنوججنوب کرمان14

چهارمحال و 15
30,000 بلداجیبروجنبختیاری

16

خراسان 
جنوبی

بشرویه
69,000 بشرویه

200,000 غنی آباد17
18

بیرجند
30,116 خنگ )بارگاه زرشک( نوده

1,023,225 دشت بجد19
498,413 دشت چهکند )بارگاه زرشک(20
21

خوسف
385,806 گلوند

172,009 محمدیه22
23

درمیان
83,700 درمیان

159,050 نوغاب)بارگاه زرشک(24
25

زیرکوه

904,985 تجنود
230,033 زیرکوه26
123,394 زیرکوه )بارگاه زرشک( افین27
45,548 همایون)بارگاه زرشک(28
29

سرایان
400,000 آیسک

400,000 سرایان30
31

سربیشه

40,657 دشت گلندر )بارگاه زرشک(
1,950,000 سد سیاهو32
72,000 سربیشه33
320,000 سیاهو)بارگاه زرشک(34
310,000 مرتع دشت35
36

فردوس
قائن

116,000 فردوس
60,000 اسفشاد )بارگاه زرشک(37
35,492 چاهک)بارگاه زرشک(38
50,000 خونیک سفلی )بارگاه زرشک(39
125,000 قائن40
496,939 کالته قصاب41

وندیک )بارگاه زرشک( 42
208,581 محمدآباد علم2

43
نهبندان

300,000 احمداباد
80,000 نهبندان44

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

خراسان 45
رضوی

290,000 ترشیز گلستانکاشمر

490,000 کالته امام جمعهدرگز46

47
خراسان 

شمالی

مانه و 
200,000 امام رضا )فاز3(سملقان

مانه و 48
40,000 امام رضا )فازهای1و2(سملقان

20,000 نوترکیایذهخوزستان49

سیستان و 50
1,200,000 زیردان )فاز اول(چابهاربلوچستان

150,000 خمارکخدابندهزنجان51

52

فارس

130,000 انجیرک ایجاستهبان

400,000 فجرایزدخواستزرین دشت53

280,000 دودج آبادفسا54

165,000 چم گلممسنی55

66,890 نودهکتاکستانقزوین56

320,000 چیل آبادارزوئیهکرمان57

58
کرمانشاه

50,000 ده باوکهروانسر

1,000,000 گندمبانقصرشیرین59

کهگیلویه و 60
بویراحمد

310,000   دشت مازه طولیانکهگیلویه 

280,000 ماهورگچساران61

62

لرستان

400,000 چشمه سلطانازنا

100,000 تختاب واشیانالیگودرز63

800,000 چغاگرگالیگودرز64

420,000 چغا بهرامدورود65

66
بروجرد

271,000 شب ماه

450,000 شب ماه )2(67

120,000 خندابخندابمرکزی68

69

هرمزگان

530,000 آبنمارودان

8,660,000 بارقبشاگرد70

50,000 شمیلبندرعباس71

72
همدان

3,529 حرم آبادمالیر

2,000 عمانرزن73

74

یزد
خاتم

500,000 چاهک

64,000 مروست75

750,000 فدکمیبد76

36,412,693 جمع

واگذاری شهرک گلخانه ای دامنه واقع در شهرستان فریدن 
استان اصفهان به صورت اجاره می باشد.

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان )مترمربع(

1
اردبیل

100,000 آنگوتالرگرمی

مشکین 2
400,000 جغتایشهر

آذربایجان 3
شرقی

1,586,000 مرندمرند

212,000 سرابسراب4

آذربایجان 5
320,000 سریل آبادبوکانغربی

6

خراسان 
جنوبی

210,000 ارسکبشرویه

280,000 مارکوهبیرجند7

8
سربیشه

182,594 سربیشه

600,000 سیاهو9

10
کرمانشاه

160,000 قروتکگیالن غرب

6,000 پریوههرسین11

12

یزد

50,000 اسدآبادابرکوه

500,000 حاجی آباداشکذر13

500,000 خورمیزاتمهریز14

15

میبد

480,000 بفروئیه

480,000 شهیدیه16

420,000 ندوشن17

6,486,594 جمع

ف
دی

ر

عنوان شهرستاناستان
شهرک

مساحت برای 
فراخوان )مترمربع(

1
بوشهر

1,230,000 تنوبدیلم

800,000 زیارتدشتی2

550,000 سیاهوسربیشهخراسان جنوبی3

4,500,000 هندیجانهندیجانخوزستان4

۶0,000,000 گمیشانگمیشانگلستان5

۶

هرمزگان

80,000,000 مهرگانلنگه

7
جاسک

2,180,000 یکدارغربی

1,000,000 سدیج8

۶00,000 حسنلنگیبندرعباس9

150,8۶0,000 جمع

در خصوص شهرک شیالتی حسنلنگی متقاضی الزامًا می بایست سهم 
هزینه های احداث زیرساخت و تأسیسات مشترک عمومی را با قیمت ارزیابی 

کارشناسی روز به صورت نقدی پرداخت نماید.

جدول ب: فهرست مجتمع ها و شهرکهای جدول الف: فهرست مجتمع ها و شهرکهای گلخانه ای فراخوان شماره 99-12
دامپروری فراخوان شماره 99-12

جدول ج: فهرست مجتمع ها و شهرکهای 
شیالتی فراخوان شماره 99-12

نوبت دوم

شرکت شهرکهای کشاورزی
 تلفن: 88671116-17
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