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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

گزارش ها از خیزش گرد و خاک در استان حکایت دارد؛

توفان در راه اصفهان 

با جهش دوباره میزان ابتال در اصفهان 
نگرانی از موج تازه همه گیری کرونا 

افزایش یافته است؛

خطر بازگشت دوباره کرونا

رضایت 85 درصدی 
 شهروندان اصفهانی
 از خدمات اورژانس 

 علت افزایش قیمت 
آش و حلیم در اصفهان 

چه بود؟

در تعطیالت 1۶ روزه نوروز رقم خورد؛

افزایش 37.۶0 درصدی 
مصرف بنزین در اصفهان

 میراث چه تصمیمی
 برای ابواسحاقیه دارد؟

سایه بی مهری بر 
 سر تاریخ اصفهان

گزارشی از بازگشایی مقر لشکر14 امام حسین)ع( در دوران 
دفاع مقدس و حضور اصفهانی ها در شهرک دارخوین:

بوی خوش حسین...
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 بازدید از 1150 مدرسه 
در 3 روز بازگشایی مدارس

 آیا حفره خیابان آپادانا
 فرونشست  بود؟

نیمه تمام ها روی دست اصفهان می ماند
 بر اساس اعالم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در سال گذشته

 تنها 55 درصد اعتبارات عمرانی استانداری اصفهان تامین شده است؛

گردشگری نیمه جان چهارمحال و بختیاری، جانی دوباره گرفت؛
فرصتی که نباید از دست داد
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کابینه رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی قرار گرفت
رسانه های عبری خبر دادند که یکی از اعضای ائتالف کابینه این رژیم از تصمیم خود برای استعفا خبر 
داده و با استعفای یک فرد دیگر از ائتالف، کابینه رژیم صهیونیستی از هم خواهد پاشید.»عیدیت 
سیلمان« عضو راست گرای کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی(، استعفای خود را از ائتالف کابینه 
رژیم صهیونیســتی اعالم کرد.پایگاه خبری »امــد« به نقل از روزنامه »جروزالم پســت« در این 
خصوص گزارش داد که با اســتعفای عیدیت، کابینه تل آویو اکثریت را در پارلمان از دســت داده و 
چنانچه فرد دیگری استعفای خود را اعالم کند، کابینه از هم خواهد پاشید و اراضی اشغالی یک بار 
دیگر وارد انتخابات سراسری خواهد شد.عیدیت سیلمان پس از علنی کردن قصد خود، درباره علت 
این تصمیم گفت که احساس می کرده »دیگر نمی تواند ]وضعیت موجود را[ تحمل کند« و همچنین 

بیش از این نمی توانسته به آنچه هویت یهودی اسراییل خوانده، آسیب برساند. 

سفیر آمریکا در سازمان ملل: 

نمی توانیم روسیه را از شورای امنیت اخراج کنیم
سفیر آمریکا در ســازمان ملل می گوید عضویت روسیه در شــورای امنیت، واقعیتی تغییرناپذیر 
است.»لیندا توماس گرینفیلد« نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در مصاحبه با »ام اس ان بی 
سی« تاکید کرد که امکان اخراج روسیه از شورای امنیت وجود ندارد.وی در این باره گفت: شورای 
امنیت محصول ایجاد سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم بود. روس ها عضوی از شورای امنیت 
هستند و این یک واقعیت است. ما نمی توانیم این واقعیت را تغییر دهیم.اظهارات توماس گرینفیلد 
بعد از آن ایراد شــد که ولودیمیر زلنســکی، رییس جمهور اوکراین در صحبت های خود خطاب به 

شورای امنیت، خواستار منحل شدن این شورا یا اخراج روسیه از آن شد!

حمایت 91 درصدی اوکراینی ها از عضویت در اتحادیه اروپا
نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقاتی »ریتینگ« نشــان داد، درصد اوکراینی هایی که می خواهند 
کشورشان به اتحادیه اروپا بپیوندد، تا پایان ماه مارس به ۹۱ درصد افزایش یافت، اما تعداد آن دسته 
از افرادی که از پیوســتن به ناتو حمایت می کنند، کاهش داشته است.به نقل از خبرگزاری رویترز، 
براساس گزارش این موسسه مستقل در اوکراین، طی سه سال گذشته میزان حمایت از پیوستن 
اوکراین به اتحادیه اروپا تقریبا در ۶۰ درصد ثابت مانده بود، اما با شروع حمله روسیه به اوکراین در 
تاریخ ۲۴ فوریه، این میزان افزایش پیدا کرده است.طی این حمله، اوکراین فورا خواستار پیوستن 
به اتحادیه اروپا شد و کشورهای عضو این اتحادیه تحریم های گسترده ای را علیه روسیه اعمال و از 
پناهجویان و جنگ زده های اوکراین استقبال کرده اند.براساس اعالم این موسسه، گرچه در ابتدای 
جنگ موضوع پیوستن به ناتو نیز در نظرسنجی ها با افزایش رو به رو بوده؛ اما سپس به دوران قبل 

جنگ )حدود ۶۸ درصد( بازگشت.

پاپ فرانسیس به لبنان سفر خواهد کرد
ریاست جمهوری لبنان اعالم کرد که میشــل عون، رییس جمهور از سوی نماینده پاپ مطلع شده 
است که پاپ فرانسیس در ژوئن آینده به لبنان سفر خواهد کرد. میشل عون در صفحه توئیتر خود 
نوشــت: نماینده پاپ به لبنان گفته که رهبر کاتولیک های جهان ماه ژوئن به بیروت سفر می کند و 
باید تاریخ و برنامه این ســفر با هماهنگی بیروت و نماینده پاپ واتیکان در لبنان مشخص شود.

رییس جمهور لبنان افزود: لبنانی ها منتظر سفر پاپ فرانسیس هســتند تا از اهتمام ویژه وی به 
لبنان قدردانی کرده و از طرح ها و برنامه ها و دعاهای برای برقراری امنیت و صلح و ثبات لبنان تشکر 
کنند.میشل عون، اول فروردین ماه جاری در جریان سفرش به ایتالیا با »پاپ فرانسیس« رهبر 

کاتولیک های جهان دیدار و از وی برای سفر به لبنان در آینده نزدیک دعوت کرد. 

شهر پهپادی سپاه، قدرتی که آستانه دفاعی ایران را افزایش داده است؛

کابوس پنتاگون
جنگ امروز جنگ تجهیزات محور است، ایاالت متحده آمریکا اکنون به 
این نتیجه رسیده که تهدید اول برای منافع آن پرنده های هدایت پذیر 
از دور هستند.چندی پیش همزمان با روز پاسدار، دو پایگاه موشکی 
و پهپادی نیروی هوافضای ســپاه با حضور ســردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی رونمایی 
شــد.این پایگاه های تونلی که در کوه های مرتفع ساخته شده محل 
نگهداری سامانه های موشــکی زمین به زمین با تجهیزات پیشرفته 
و نیز پهپادهــای تهاجمی نفوذپذیر در شــبکه های راداری و پدافندی 
دشمن اســت که با هدایت نیروهای انقالبی جوان و با انگیزه، به دژ 
مستحکم ایران اسالمی در مقابل دشمنان و بدخواهان ایران اسالمی 

تبدیل شده است.
این پایــگاه زیرزمینی پهپــادی برای نخســتین بار توســط نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران رونمایی شده است. 
وجود پهپادهایی با برد ۲۰۰۰ کیلومتر، ســکوهای پرتاب موشک های 
دو فروندی، ســکوهای پرتاب چند فروندی پهپاد بــا دقت و کیفیت 
ترکیب این ســامانه ها که اخیرا در رزمایش پیامبر اعظم )ص( ۱۷ به 
نمایش گذاشته شد، نشان از تاثیرگذاری شگفت این پایگاه ها در دفاع 
و صیانت از امنیت ایران اسالمی و ملت ایران مقابل هر تهدیدی دارد.

امروزه در تئوری های قدرت، موضوعی به نام توانمندی های دفاعی به 
عنوان یکی از مؤلفه های فرهنگ سیاســی و روابط بین الملل تعریف 

می شود.
در خصوص شهرک پهپادی حمید محمدی، کارشناس مسائل دفاعی 
می گوید در حال حاضر با قدرت می توانیم بگوییم که نیروهای مسلح 
از نظر تجهیزات در لبــه دانش و تکنولوژی قــدم برمی دارند. یکی از 
تسلیحات مهم، استراتژیک و نوینی که نیروهای مسلح طی سال های 
اخیر روی آن سرمایه گذاری کردند پهپادها بود که هم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و هم ارتش جمهوری اسالمی ایران روی آن تحقیقات 

خوبی انجام داده و به نتیجه رسیدند.
از آن جایی که استراتژی کشــورهای قدرتمند نظامی عموما در زمینه 
نیروی هوایی حرکت می کند )مانند استراتژی ایاالت متحده آمریکا 
در جنگ های خود که استراتژی دکترین آن ها بر این است که نیروی 
زمینی و ســربازها با خیال آسوده وارد خاک کشــوری شوند که مورد 
هدف قرار دادند.( به همیــن منظور از قبل زیرســاخت ها و امکانات 
دفاعی کشــور هدف را با نیروی هوایی مورد حمله قــرار می دهند.به 
همین دلیل نیروی هوایی در کشورهایی مانند ایاالت متحده آمریکا 
و روسیه )که بیشتر روی موشک ها ســرمایه گذاری می کند و پیشرو 

است( روی نیروی هوایی به شدت سرمایه گذاری می کنند.
وی با اشــاره به تغییــر ماهیت رویارویــی های نظامــی تاکید کرد 
به رغم اینکه نیروی انســانی معتقد مهم است، اما جنگ امروز جنگ 
تجهیزات محور اســت. ایــاالت متحــده آمریکا در برهــه ای از زمان 
احساس می کرد موشک های بالستیک و قاره پیما بزرگ ترین مشکل 
آن خواهد بود و می توانست از این طریق کشورهای هدف را تحریم کند 
اما امروزه به این نتیجه رسیده که تهدید اول برای منافع ایاالت متحده 
آمریکا پرنده های هدایت پذیر از دور هســتند پرنده هایی که خود یک 

بمب متحرک هستند.
پهپادهــای شناســایی، انتحاری، بمب ریز و عکســبرداری توســط 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی تولید شده اســت که چندی پیش 
از نســل جدید این پهپادها در شــهرک زیرزمینی رونمایی شد و در 
نیروهای مسلح بومی شــدند. این پهپادها انتحاری است و قابلیت 
هدایت پذیری از دور و نقطه زن را دارند، یعنی شهر پهپادی زیرزمینی 

مکمل شهرهای موشکی است. 
شهرهای موشکی با تخصص خاص در زمینه خاص فعالیت می کنند، 

شــهرهای پهپادی تکمیل کننده ماموریت شــهرهای موشکی است؛ 
قابلیت پهپادها به گونه ای اســت که به راحتی می تــوان منافع رژیم 
صهیونیستی را از دوردست مورد هدف قرار داد.ایاالت متحده آمریکا 
به عنوان کشــوری کــه در تقابل با ماســت همواره معتقد اســت که 
سامانه های پدافندی مانند ســامانه پاتریوت که توسط ناتو گسترش 

یافته است، می تواند با موشک های بالستیک تقابل کند.
وی تاکید کرد: شــهر پهپادی تنها به منظور نشان دادن قدرت دفاعی 
کشــور و آنچه که رهبر معظم انقالب به نیروهای مســلح فرمودند که 
بروید و قوی شــوید، رونمایی شــد.تمام اتفاقات و مانورهای سپاه 
پاسداران در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است. سیاست 
کالن نظام مقدس و نیروهای مســلح جمهوری اســالمی دکترین 
نظامی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر دفاع هوشمند 
اســت و معتقدیم منافع نظام در هر جای دنیا مورد لطمه قرار بگیرد 
ارتش جمهوری اســالمی ایران و سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
پیشرفته ترین تجهیزات خود با این تخاصم برخورد و مقابله می کند و 

منافع جمهوری اسالمی ایران را تامین خواهد کرد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجه با اشــاره به ســفر 
هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران و واشــنگتن، 
گفت: آقای مورا در ســفر به تهــران حامل پیام هایی 
بودند. پیام ما و خواست ما بسیار روشن بود و تالش 
کردیم مســیر دیگــری را طی کنیم؛ اما هنوز پاســخ 
جدیدی از ســوی آمریکایی ها دریافت نشده است.

ســعید خطیب زاده افزود: در حوزه رفع تحریم ها هم 
اقدامات گسترده ای از سوی دستگاه دیپلماسی انجام 
شــد و ماه ها مذاکره و ده ها جلســه در وین و صدها 
جلسه در تهران و رفت و برگشــت های متعدد حجم 
بسیار زیادی از فعالیت های دستگاه دیپلماسی بود. 
سیاست خارجی متوازن در عمل در حال پیگیری است. 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه آقای مورا 
در سفر به تهران حامل پیام هایی بود، تاکید کرد: آقای 
مورا در این سفر حامل برخی نکات بود و می خواست 
با ما تبادل نظر کند. ما موضوعات مدنظر خود را به مورا 
گفتیم. پیام، پاسخ ها و خواسته های ما روشن بود سفر 
مورا برای این بود که از این شرایط خارج شویم. تالش 
کردیم به عنوان جمهوری اسالمی ایران مسیر دیگری 
را مجددا امتحان کنیم که موضوعات باقی مانده حل 
و فصل شود. تا االن به شــهادت آنهایی که پیام برده و 
آورده اند، بیشترین ابتکارات را ایران داشته است.وی 
ادامه داد: مورا با پیام و پاسخ های تهران، ایران را ترک 
کرد و ما همچنان منتظر پاسخ طرف مقابل هستیم و 

پاسخ جدیدی دریافت نشده است.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی در مورد سفر وین گفت: آنچه طی دو هفته 
گذشته بیش از پیش برای ما روشن شده، این است 
که بایدن و کاخ ســفید تصمیم خــود را نگرفته اند و 
متاســفانه کل یک توافق را گروگان مســائل حزبی و 
داخلی آمریکا کــرده اند و همان رویکــردی را پیش 
 می گیرند که منجر به شکســت بســیاری از توافقات

 بین المللی شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

هنوز پاسخ جدیدی از آمریکایی ها دریافت نکرده ایم

رییس سازمان انرژی اتمی گفت که ۹ دستاورد جدید در ۲۰ فروردین سالروز ملی فناوری هسته ای رونمایی خواهد شد.محمد اسالمی، معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: ۲ دستاورد در حوزه پالسماست که برای اولین بار  در کشور از فناوری پالسمای سرد استفاده می  شود. بحث سم 

زدایی با تکنولوژی پالسما را هم داریم که به ویژه دربحث پسته قابل توجه است. 
رییس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در حوزه برق هسته ای ۱۰ هزار مگاوات در سایت هایی که طراحی شــده، هدف گذاری کردیم که یک رنسانس واقعی 
خواهد بود، اظهار داشت: در بودجه سال جدید هم برای بودجه آن به صورت سرمایه گذاری خارجی و داخلی منابعش را پیش بینی کردیم تا بدون وابستگی به 
بودجه دولت این کار را انجام دهیم.اسالمی تاکید کرد: در بحث روابط بین الملل و تعامل با آژانس توانســتیم به شکلی در این چند ماه روابط را پیش ببریم که 
تبادالت دو طرفه پیش رود و امیدواریم روز به روز این روند بهبود یابد تا ما بتوانیم از مزایای عضویت در آژانس بیشتر بهره مند شویم.وی افزود: سازمان بر مبنای 
سند تحول دولت، سند جامع راهبردی توسعه انرژی اتمی را تبیین کرده است که امیدواریم بر اساس آن به خوبی پیش برویم.رییس سازمان انرژی اتمی در 
خصوص مذاکرات وین نیز گفت: مذاکرات توسط تیم ایران انجام شده و مراحل خودش را طی می کند؛ مســئله مهم اراده ایران است که اعتمادسازی کند اما 

هیچ موقع حرف زور را نمی پذیرد.

چهره روزرونمایی از 9 دستاورد سازمان انرژی اتمی در روز ملی فناوری هسته ای

وز عکس ر

اوکراینی ها 
هنوز امیدوار به 
بازگشت صلح

خانــواده اوکراینی در شــهر 
»ماریوپول«که خانه شان در 
اثر حمالت موشکی روسیه 
آسیب دیده در محوطه خانه 

گل می کارند.

با دستور رییس جمهور؛

 وزارت اطالعات مکلف به شناسایی عوامل موثر 
در حادثه حرم رضوی شد

رییس جمهور، وزارت اطالعات را مکلف کرد با همکاری همه نهادهای ذی صالح به ســرعت تمامی 
عوامل موثر حادثه اخیر مشهد را شناســایی و تحت تعقیب قرار داده و نتیجه را به اطالع عموم مردم 
برسانند.حجت االسالم سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در پیامی ضمن محکومیت 
حادثه در حرم مطهر امام رضا )ع( و تسلیت شهادت مظلومانه حجت االسالم اصالنی، تاکید کرد: قطعا 
این حادثه ناگوار که به دست یکی از عناصر منحرف و تحت تاثیر گروه های تکفیری آمریکایی صورت 

گرفته است باعث وحدت و انسجام بیشتر از پیش عالقه مندان به اسالم و ایران اسالمی می شود. 

وزرای بهداشت و اقتصاد به مجلس می روند
عضو هیئت رییسه مجلس گفت: وزرای بهداشت و درمان و امور اقتصادی و دارایی در روز نظارتی 
مجلس در هفته آینده به صحن می آیند.حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: هفته آینده و در روزی که برای امور نظارتی مجلس در نظر 
گرفته شده )سه شنبه( وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی در صحن 
مجلس حاضر می شوند.وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده وزیر بهداشت و درمان برای 
پاسخ به دو فقره سوال؛ یکی درباره توزیع ناعادالنه پزشک در سطح کشور و دیگری درباره مشکالت 
موجود در حوزه توزیع دارو در صحن مجلس حاضر می شود.عضو هیئت رییسه مجلس اظهار داشت: 
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز برای توضیح درباره اجرای قانون مجلس درباره تسهیل در 

صدور مجوزهای کسب و کار در صحن مجلس حاضر خواهد شد.

دستور »علی اف« درباره روابط اقتصادی جدید جمهوری 
آذربایجان با ایران

رییس جمهور جمهوری آذربایجان بعد از ظهر سه شنبه با امضای فرمانی خواستار ایجاد ارتباطات جدید 
اقتصادی »زنگزور شرقی«  و »جمهوری خودمختار نخجوان« از طریق ایران شد.»آذرتاج«، »الهام علی 
اف« رییس جمهور آذربایجان با امضای فرمانی یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری آذربایجان و دولت 
جمهوری اسالمی ایران در مورد ایجاد ارتباطات جدید بین منطقه اقتصادی زنگزور شرقی و جمهوری 
خودمختار نخجوان از طریق خاک ایــران  را امضا کرد.»حکمت حاجــی اف« معاون رییس جمهور 
جمهوری آذربایجان در این زمینه گفت: »زمانی که »الهام علی اف« رییس جمهور آذربایجان از هیئتی 
به سرپرستی »رستم قاسمی« وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران، رییس مشترک کمیسیون 
دولتی همکاری های اقتصادی، تجاری و بشردوستانه ایران و آذربایجان، استقبال کرد، به ویژه تاکید 
کرد که راه های ارتباطی جدید یک کریدور بین المللی مهم برای حمل و نقل و انتقال برق خواهند بود.«

اظهارنظر جدید طالبان درباره حقابه ایران از هیرمند
وزیر انرژی و آب طالبان در دیدار معاون سفیر جمهوری اسالمی ایران در کابل، اطمینان داد که این گروه 
در مدیریت آب رودخانه هیرمند بر اســاس قانون و توافقات موجود دو کشور همکاری صورت خواهد 
گرفت.»سید حسن مرتضوی« معاون سفارت جمهوری اسالمی ایران با »مالعبداللطیف منصور« وزیر 
انرژی و آب طالبان درباره مسائل تغییرات اقلیم و موضوع آب گفت وگو کرد.وزارت انرژی و آب طالبان 
دولت موقت طالبان اعالم کرد که دو طرف درباره مسائل مربوط به مدیریت آب با یکدیگر بحث و تبادل 
نظر کرده اند.وزیر انرژی و آب طالبان در این دیدار اطمینان داد که حکومت سرپرســت افغانســتان در 
مدیریت آب رودخانه هیرمند بر اساس قانون و توافقات موجود دو کشور با ایران همکاری خواهد کرد.

کافه سیاست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس: 

گره زدن نام سپاه به 
مذاکرات، بازیگوشی 

رسانه ای است
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس 
گفت: با توجه به نقشــی که سپاه پاسداران 
در حفظ مرزهای ایران و حفاظت از انقالب 
اســالمی دارد، بــه دنبال ایجــاد دوگانگی 
هستند و نام آوردن از ســپاه و نشان دادن 
اینکه مذاکرات به ســپاه گره خــورده یک 
ماجراجویی و بازیگوشــی رسانه ای است.

محمود عبــاس زاده مشــکینی ادامه داد: 
تیم مذاکره کننده تا به امــروز کار خود را به 
خوبی انجام داده اســت و تنها در مذاکرات 
چند مورد باقــی مانده که بایــد درباره آنها 
تعیین و تکلیف شــود.  وی افزود:غربی ها 
باید حسن نیت خود را نشــان دهند و اگر 
این اتفاق رخ دهد ، می تــوان همین امروز 
هم  توافقــی را نهایی کنیم کــه برای هر دو 
طرف مثبت باشدو منافع دو طرف را تامین 
کند، من توافق را دور از دسترس نمی دانم. 
البته فعال، تــوپ در زمین غربی ها و به ویژه 
آمریکایی هاســت. ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلــس با اشــاره به صحبت 
های برخــی از اعضای کمیســیون امنیت 
ملی درباره تاثیر تحریم  ســپاه بر مذاکرات 
گفت: نماینــدگان دربــاره اظهارنظر کردن 
و بیــان نظــرات خــود آزاد هســتند؛ اما 
 نظرات کمیســیون از طریق دیگر و سخنگو 
بیان می شــود.  عباس زاده مشکینی ادامه 
داد: در مذاکرات موردهایی حل نشده و باقی 
مانده داریم و ســپاه  پاســداران تنها نهادی 
نیست که تحریم شده است و نهادهای دیگر 
نیز توســط اروپا و آمریکا تحریم شده اند.با 
توجه به نقشی که ســپاه پاسداران در حفظ 
مرزهای ایران و حفاظت از انقالب اسالمی 
دارد به دنبال ایجاد دوگانگی هســتند و نام 
آوردن از سپاه و نشان دادن اینکه مذاکرات 
به ســپاه گره خــورده، یــک ماجراجویی و 

بازیگوشی رسانه ای است.

بین الملل
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افزایش 37.۶0 درصدی مصرف بنزین در اصفهان
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از افزایش ۳۷.۶۰ درصدی مصرف بنزین 
در تعطیالت نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.عبدا...گیتی منش ، با اشاره به 
وضعیت مصرف فرآورده های سوختی در ۱۶ روز نخست تعطیالت نوروز ۴۰۱، اظهار کرد: از تاریخ ۲۷ 
اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱، میزان مصرف بنزین معمولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
۳۷.۶۰ درصد افزایش داشته است.وی با بیان اینکه مصرف بنزین ســوپر در این مدت۲.۹۱ درصد 
کاهش داشته است، ادامه داد: همچنین در این مدت مصرف بنزین یورو ۱۹.۲۲ درصد افزایش و نفت 
گاز یورو ۴ حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان افزود: در این مدت مصرف نفت سفید ۲.۶۸ درصد افزایش داشته همچنین مصرف نفت گاز 
۶.۶۵ درصد و نفت کوره ۸۷.۷۸ درصد کاهش داشته است.وی در ادامه از کالیبره بودن بیش از ۹۸ 
درصد از نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع منطقه اصفهان خبر داد و افزود: این منطقه دارای 
حدود ۳۶۰ جایگاه و فروشندگی فعال عرضه سوخت مایع در سطح استان به همراه چهار هزار و ۲۰۶ 
نازل عرضه فرآورده های نفتی است که صحت عملکرد این تعداد نازل از نظر کمی به صورت دوره ای 

)یک الی دو ماهه( از سوی کارشناسان واحد مهندسی منطقه مورد آزمایش و ارزیابی قرار می گیرد.

علت افزایش قیمت آش و حلیم در اصفهان چه بود؟
رییس اتحادیه کبابی و بریانی های اســتان اصفهان گفت: کمبود روغن در بازار و نوسانات قیمتی 
گوشت و حبوبات و مواد اولیه در اصفهان ســبب افزایش قیمت آش و حلیم شد.در این خصوص 
علی میزبانی با اشاره به قیمت مصوب آش و حلیم در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: امسال قیمت 
هر کیلو آش از ۲۸ تا ۳۲هزار تومان و قیمت هر کیلو حلیم بادمجان ۴۰تا ۴۵ هزار تومان اعالم شده 
است.درحالی که قیمت آش در سال گذشته از ۱۷ تا ۲۳ هزار تومان و حلیم از ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان 
درنظر گرفته شده بود.وی با اشاره به علت افزایش قیمت اقالم و مواد اولیه مانند گوشت و کشک و 
حبوبات افزود: صاحبان صنف برای ارائه آش و حلیم با کیفیت باال مجبورند مواد اولیه با قیمت باال 
خریداری کنند و این باعث افزایش قیمت تمام شده نیز می شود.رییس اتحادیه کبابی و بریانی های 
اصفهان در ارتباط با نحوه بازرسی و نظارت بر اماکن توزیع بیان کرد: بازرسانی از طرف اتحادیه و اداره 
اماکن تعیین  شــده اند که از لحاظ قیمت، کیفیت و رعایت پروتکل های  بهداشتی بر اماکن توزیع 
و پخت آش و حلیم نظارت و کنترل می کنند.وی با بیان اینکه هرساله زمان توزیع ساعت ۱۴ اعالم 
شده بود، گفت: امسال با افزایش یک ساعته ساعت توزیع، فروشندگان می توانند از ساعت ۱۵ اقدام 
به توزیع آش و حلیم کنند.میزبانی با اشاره به مشــکالت اخیر این صنف خاطرنشان کرد: امسال 

مشکل ما کمبود روغن در بازار و نوسانات قیمتی گوشت و حبوبات و مواد اولیه بود.

تامین 10 درصد شکر کشور در کارخانه قند اصفهان
دومین کارخانه تولید شکر کشــور در اصفهان با ظرفیت ساالنه ۷۰ هزار تن، ۱۰ درصد شکر مورد نیاز 
کشور را تامین می کند.مدیرعامل کارخانه قند اصفهان، این واحد تولیدی با شش دهه فعالیت به 
روزترین دستگاه های تولید شکر از قند در کشور مجهز دانست و گفت: روزانه چهار هزار تن چغندر 
قند از ۹ استان کشور وارد کارخانه قند اصفهان و در فرآیندی تبدیل به شکر می شود.داوودی افزود: 
با تالش متخصصان این کارخانه سال گذشته زمینه فرآوری بیش از ۵۲۰ هزار تن چغندر قند به ۷۰ 
هزار تن شکر حاصل شد که رکوردی در تولید شکر محسوب می شود.وی فرآیند تبدیل چغندرقند 
به شکر را صنعتی آب بر معرفی کرد و گفت: با اجرای طرح های بهینه سازی در مصرف آب با روش 
بازچرخانی آب با بهره گیری از روش بیولوژیکی و هوادهی عمیق، پساب خروجی از شرکت به محل 
تصفیه خانه انتقال داده و از هدروی آب جلوگیری می شود به طوری که میزان مصرف آب در فرآیند 

تولید از ۱۰۰ به ۴۰ مترمکعب کاهش یافته است.

بر اساس اعالم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در سال گذشته تنها ۵۵ درصد اعتبارات عمرانی استانداری تامین شده است؛

نیمه تمام ها روی دست اصفهان می ماند

ســال ها پیش برای به ســرانجام رساندن  پریسا سعادت
پروژه ها در استان و ســرعت عمل در اتمام 
طرح های کالن، معموال ان پروژه ها در قالب پروژه های ملی تعریف می شد 
این کار هم وجه و شکل و شمایل طرح های بزرگ استان را بهبود می داد و 
به نوعی دیدگاه کالن و کشوری در آن رعایت می شد و هم امید بیشتری به 
اتمام آنها و رعایت استانداردهای باال در این طرح های عمرانی مشاهد می 
شــد. حاال اما همین طرح های به ظاهر بــزرگ و کالن ملی به یک کالف 
سردرگم و غده های زشت و بی ریخت اصفهان تبدیل شده است. بیش از 
سه هزار طرح کالن که برخی بیش از ده سال ازعمر شروع احداث آنها می 
گذرد؛ اما خبری از پایان کار نیســت. طرح هایی که روزگاری قرار بود آنقدر 
اصفهان را ارتقا ببخشند که بخشی از بار جمعیتی و اقتصادی و سیاسی تهران 
را به دوش بکشند و هم اصفهان را به عنوان شهری توریستی و بین المللی 
معرفی کنند حاال در گوشه و کنار استان هر روز مستهلک می شوند و هر سال 
تنها بخش کوچکی از آنه بابودجه های ناچیز تکمیل می شود. در حالی که 
اصفهان هر سال سهم بیشــتری از درآمدهای خود را راهی صندوق خزانه 
دولت می کند، در مقابل تیرهای کسری بودجه دولت بیشتر دامن بودجه 
های عمرانی استان را می گیرد و تقریبا مبلغ  قابل توجهی در اصفهان از سوی 
دولت هزینه نمی شود، آن هم در شرایطی که بودجه های عمرانی تعیین 

شده در ســند بودجه هر ساله برای اســتان اصفهان به شرط تحقق کامل 
رده های نهم یا دهم جدول تخصیص بودجه را به خود اختصاص می دهد 
مسئله وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم در پروژ ه هایی که به صورت ملی 
مطرح هستند، بخش خصوصی هم به دلیل سنگ اندازی ها و موانع بسیار 
رغبتی برای حضور ندارد. پس تنها چشم امید برای اتمام آن همان تخصیص 
های نیم بند دولتی خواهد بود آن هم در شرایطی که طی سال های گذشته 
اغلب با کمبود تخصیص مواجه شده است .معاون امور هماهنگی عمرانی 
استانداری اصفهان گفته: سال گذشــته تنها  ۵۵ درصد اعتبارات عمرانی 
استانداری اصفهان محقق شده است.مهران زینلیان با اشاره به وجود طرح 
های نیمه تمام عمرانی در سطح استان اصفهان اظهار داشت: تکمیل و بهره 
برداری از این طرح ها باید مورد توجه مدیران و مسئولین شهرستانی قرار 
بگیرد.وی با بیان اینکه برنامه های هدفمند عمرانی برای ساماندهی طرح 
های نیمه تمام باید ارائه شود، ابراز داشت: برای جذب حداکثر اعتبارات در 
شهرســتان ها این موضوع الزم اســت مورد توجه قرار گیرد.معاون امور 
هماهنگی عمرانی اســتانداری اصفهان با اشــاره به اینکه در سال گذشته 
اعتبارات عمرانی استانداری اصفهان حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده 
، تصریح کرد: از این مقدار فقط ۵۵ درصد تخصیص و محقق شده است.وی 
با اشاره به اینکه این میزان اعتبار تنها یک دهم نیاز جاری پروژه های عمرانی 

استان را محقق می کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از نهادها و دستگاه 
ها در سطح شهرستان ها برنامه ای مدون و جامع برای جذب همین میزان 
بودجه را ندارند.زینلیان با بیان اینکه این عدم برنامه باعث شــده است تا 
بودجه به خزانه عودت داده شود، گفت: فرمانداران در سطح استان اصفهان 
باید نظارتی مســتمر و آگاهانه بر جذب اعتبارات در حوزه شهرستانی خود 
داشته باشــند.وی افزود: فرمانداری ها باید برای پروژه های عمرانی در 
شهرســتان ها برنامه ریزی دقیق، مدون، آینده نگرایانه، کارآمد و مدبرانه 
داشته باشند.معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه 
این حوزه باید بــا بهره مندی از حضــور فعاالنه نیروهای زبــده، کارآمد و 
متخصص تقویت و عملیاتی شود، تاکید کرد: با توجه به مشکالت پروژه های 
عمرانی نیمه تمام در حوزه مسکن و آب رسانی و ...نظارت و توجه دستگاه 

ها و نهادهای مربوطه در سطح شهرستان ها مورد تاکید است.
پیش گرفتن مخارج و هزینه های دولت از درآمدها، معضلی است که کلیه 
استان های کشــور را تحت تاثیر قرار داده و مشــکالتی که استان اصفهان 
در بحث عدم تخصیص بودجه در چند دهه اخیــر تحمل کرده، با افزایش 
تنگناهای بودجه ای به کل کشور قابل سرایت است. طرح های نیمه تمام در 
اصفهان حاصل سال ها بستن بودجه های غیر واقعی در دولت های گذشته 
است، اشتباهی که هر سال تکرار می شود و خبری از راهکار برای آن نیست.

رییس خانه صنعت و معدن ایران و اصفهان گفت: 
کارگران در زمینه بهداشــت و درمان دچار مشکالت 
جدی هستند و دولت و مجلس باید به این امر توجه 
داشته باشند.ســید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان 
اینکه صنعتگران طی دو سال گذشته ثابت کردند که 
در کنار مردم هستند، اظهار داشــت: آنها در این بازه 
زمانی به مردم ثابت کردند که در کنار آنها هستند، در 
روزهای اول شیوع کرونا بسیاری از نیازهای کشور در 

حوزه بهداشتی در کشور تامین نمی شد اما با همت 
صنعتگران و تغییراتی در خط تولید این مهم محقق 
شــد.رییس خانه صنعت و معدن ایران و اصفهان 
با اشــاره به افزایش ۵۷ درصدی حقــوق کارگران 
ابراز داشت: بارها و بارها نســبت به کم بودن حقوق 
کارگران اعتراض داشته و همواره بر این باور هستم 
که ۵۰ درصد از سرمایه هر کارخانه و صنعتی نیروی 
انسانی است؛ اما باید توجه داشت که افزایش این 
میزان حقوق دردی از کارگــران درمان نمی کند چرا 
که از ابتدای امسال شاهد تورمی هستیم که کسی 
توان مقابله با آن را ندارد.وی اضافه کرد: راهکارهایی 
برای این امر پیشنهاد شده که مورد توجه قرار نگرفته 

است، باید توجه داشــت که امروز کارگران در زمینه 
بهداشت و درمان دچار مشــکالت جدی هستند و 
باید دولت و مجلس نسبت به این امر توجه داشته 
باشند.ســهل آبادی با بیان اینکه کارگران در صنایع 
به صورت متوسط ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت 
می کنند، ادامــه داد: افزایش قیمت در همه آیتم ها 
در واقع برخی از اقشــار را دچار مشــکل کرده است 
و منجر به افزایش بیکاری خواهد شــد.وی ادامه 
داد: در این زمینه پیشــنهاد ما این است که سهمیه 
کمکی را دولت نســبت به حقوق هر کارگر برای آنها 
 در نظر بگیرد تا نســبت به بهبود کیفیت زندگی آنها

 کمک کند.

رییس خانه صنعت و معدن ایران:

کارگران در زمینه بهداشت و درمان دچار مشکل جدی هستند

چهره روز

در پروژ ه هایی که به صورت ملی مطرح هستند، بخش 
خصوصی هم به دلیل سنگ اندازی ها و موانع بسیار 
رغبتی برای حضور ندارد. پس تنها چشم امید برای اتمام 
آن همان تخصیص های نیم بند دولتی خواهد بود آن 
هم در شرایطی که طی سال های گذشته اغلب با کمبود 

تخصیص مواجه شده است

 تعزیرات حکومتی، متولی تشخیص کم فروشی 
جایگاه های سوخت نیست

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مالک تعزیرات حکومتی برای برخورد با کم فروشی جایگاه های 
سوخت، گزارش کاشف؛ یعنی، شرکت پخش فرآورده های نفتی است.احمد اصانلو در خصوص جریمه 
شدن برخی جایگاه داران سوخت به عنوان کم فروشی  اظهار کرد: مالک برای رؤسای شعب تعزیرات 
حکومتی، گزارش کاشف است؛ کاشــف موارد مرتبط با فرآورده های نفتی، شرکت های متبوع گمرک 
یا پخش فرآورده های نفتی هســتند که به عنوان مراجع تخصصی و فنی به سازمان تعزیرات گزارش 
می دهند و این سازمان نیز، بر اساس این گزارشــات، به پرونده ها رسیدگی می کند.وی افزود: اگر به 
صورت مصداقی یا موردی، ادعایی باشد که کم فروشی صورت نگرفته، قاعدتا موضوع به کارشناسی ارجاع 
داده می شود؛ حتی در برخی موارد، به سازمان استاندارد و مراجع دیگر. هر جایگاه داری هم که دفاعی در 
این حوزه داشته باشد، رسیدگی می شود.پیش تر، اسدا... قلیزاده، رییس صنف جایگاه داران سوخت 
گفته بود: تبخیر بنزین بیش از حد استاندارد است و این موضوع را به دادستانی کل کشور اعالم کرده ایم؛ 
اما نهادهای نظارتی به جای رسیدگی به بهبود کیفیت بنزین، جایگاه داران سوخت را محکوم می کنند و 

سازمان تعزیرات حکومتی نیز با جایگاه داران به عنوان کم فروشی برخورد می کند.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

تامین 70 درصد از اراضی طرح نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: اراضی بیش از ۷۰ درصد از واحد طرح نهضت ملی مسکن تامین و عملیات 
اجرایی بیش از ۸۸۰ هزار نفر آغاز شده است. رستم قاسمی اظهار  کرد: حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد 
زمین، آماده آغاز عملیات اجرایی اســت که با این میزان زمینی که آماده شده  به همراه آغاز عملیات 
اجرایی بیش از ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، بیش از ۷۰ درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
تامین شده است.به گفته وزیر راه و شهرسازی، بر اساس آمار عملیات اجرایی ۸۸۰ هزار واحد طرح 
نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین حدود ۳۲۰ هزار واحد نیز وارد عملیات اجرایی شدند که 
مجموع آن ها باالی یک میلیون در سطح کشور است.با برنامه ریزی هایی وزارت راه و شهرسازی در ۶ 
ماهه ابتدای سال، قرار است سهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن به ۲ میلیون واحد مسکونی برسد.

ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای مهر سال گذشته آغاز شد و تا ۲۹ اسفند ماه ادامه داشت 
که در این مدت بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند.

سخنگوی گمرک:

تجارت ماهانه کشور در دوران تحریم شکسته شد
سخنگوی گمرک گفت: تجارت غیرنفتی کشور با ثبت ۱۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دالر در اسفندماه سال 
۱۴۰۰ به باالترین میزان ارزش تجاری در طول یک ماه در طی چند ســال اخیر رسید.»سید روح ا... 
لطیفی« در خصوص تجارت غیرنفتی کشور در ماه دوازدهم سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: در اسفند ماه، ۱۴ 
میلیون و ۵۳۹ هزار تن کاال به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دالر بین ایران و سایر کشورها تبادل شد 
که این میزان از لحاظ ارزش نسبت به بهمن ماه ۱۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، حدود 
۴۰ درصد رشد داشته اســت.وی افزود: از کل تجارت خارجی در این ماه سهم صادرات ۱۰ میلیون و 
۱۱۷ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۱۰۲ میلیون دالر و سهم واردات چهار میلیون و ۴۲۲ هزار تن کاال به 
ارزش ۶ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دالر بود.لطیفی در خصوص تغییرات میزان صادرات غیرنفتی، گفت: 
با صادرات ۱۰ میلیون و ۱۱۷ هزار تن کاالی ایرانی بــه ارزش پنج میلیارد و ۱۰۲ میلیون دالر در این ماه، 
نسبت به اسفند سال قبل، کاهش ۲ درصدی در وزن و افزایش ۳۷ درصدی در ارزش را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات به کشور در اسفند ماه سال گذشته، گفت: چهار میلیون و 
۴۲۲ هزار تن کاالی وارد شده به ارزش ۶ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دالر در ماه اسفند از گمرکات اجرایی 

ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه ۵۲ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشد داشته است.

کافه اقتصاد

اخبار
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

صادرات شرکت های دانش بنیان اصفهان به 54 میلیون دالر رسید
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از صادرات ۵۴ میلیون دالری محصوالت و خدمات شرکت های فناور و دانش بنیان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.جعفر قیصری 
گفت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان معادل سه درصد کل صادرات و ۱۰ درصد صادرات 
غیرفلزی استان اصفهان است.حدود ۶۱۲ شرکت فناور و دانش بنیان و هسته فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر است.وی، صادرات محصوالت و 
خدمات شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نسبت به سه سال گذشته، ۱۰ برابر شده است گفت: عمده صادرات این شرکت ها 
در زمینه تجهیزات پزشکی، ماشین آالت کشــاورزی و دامداری، خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات، نرم افزار و تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و قطعات مانند 
مخازن فشار باال و کمپسورهاست.میزان صادرات محصوالت و خدمات شرکت های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال های ۹۷ تا ۹۹ به ترتیب 
۴.۸، ۵.۲ و ۳۷ میلیون دالر بود.قیصری افزود: جهش در صادرات محصوالت و خدمات شرکت های فناور اصفهان می تواند با اجرای برنامه های حمایتی و بازاریابی 
مناسب در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد. میزان فروش محصوالت و خدمات شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در این شهرک در سال ۱۴۰۰ نسبت به 

سال ۹۹ حدود سه و نیم برابر افزایش داشته است.

کارآفرینی شهروند 
میمه ای با پرورش 

گل رز
ســاالنه بیش از ۱۵۰ هزار گلدان 
گل رز در گلخانــه کارآفریــن 
میمه ای تولید می شود.کارآفرین 
و موسس گلخانه گفت: به دلیل 
تامیــن نشــدن گاز و گرمایش 
ناکافــی در گلخانه اش گل های 
رز هفت رنگ و نسترن پرورش 
می دهد که با شــرایط محیطی 

این منطقه سازگار است.

وز عکس ر

مدیرکل فرودگاه های استان خبر داد:

پذیرش بیش از 100 هزار 
 مسافر نوروزی در 
فرودگاه اصفهان

مدیــرکل فرودگاه های اســتان اصفهان از 
پذیرش بیش از ۱۰۰ هزار مسافر در فرودگاه  
بین المللی شهید بهشــتی در ایام نوروز خبر 
داد و گفت: شــمار مســافران این فرودگاه 
امســال ۱۵ درصــد افزایش یافت.حســن 
امجدی با بیان اینکه ۸۲ هزار و ۷۸۱ مسافر 
با ۷۴۷ پرواز ورودی و خروجی در مسیرهای 
داخلی در فرودگاه در این مدت تردد کردند، 
خاطرنشان کرد: ۱۷۳ پرواز نیز در مسیرهای 
خارجی در این فرودگاه نشست و برخاست 
کردند که طی آن تعداد ۲۲۴۳۳ مسافر اعزام 

و پذیرش شدند.
مدیــرکل فرودگاه های اســتان اصفهان با 
اشــاره به اینکه بیشــترین تعداد مسافران 
نوروزی جا به جا شــده در پروازهای داخلی 
فرودگاه اصفهان از شهرهای مشهد، کیش، 
تهران و اهواز بوده اســت، افزود: بر اساس 
آمار ثبت شــده مســیرهای پروازی نجف، 
استانبول، دوحه و دبی نیز به ترتیب بیشترین 
تردد مســافر را در مســیرهای پروازی بین 
المللی در این فرودگاه بــه خود اختصاص 
دادند.امجدی درباره میزان بار جا به جا شده 
در این مــدت در فرودگاه اصفهــان نیز ابراز 
داشت: با پایان سفرهای نوروزی در تاریخ ۱۵ 
فروردین ماه، میزان ۱۳۷۹ تن بار و مرسوالت 
در فرودگاه شهید بهشــتی جابه جا شده که 
ســهم پروازهای داخلی از ارسال و پذیرش 
این میزان بــار ۹۳۳ تن و ســهم پروازهای 
خارجی ۴۴۶ تن بوده که در مجموع شــاهد 
رشــد ۹ درصدی نســبت به مدت مشابه در 

سال قبل هستیم.
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ضرورت توجه رسانه ها به ارتقای اماکن مذهبی در چهارمحال 
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: رســانه ها باید بــه منظور ارتقای اماکن 
مذهبی در استان اهتمام بیشتری بورزند.حجت االسالم امیری اظهار کرد: مساجد و بقاع متبرکه 
چهارمحال و بختیــاری به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبــار نیاز دارد تا به حداقل امکانات برســد که این 
مبلغ پیشنهادی تنظیم و آماده ارائه در سفر ریاست جمهوری به اســتان است.وی افزود: یکی از 
مصداق های باقیات و صالحات برای مردم توجه به ارتقای بقاع متبرکه و اماکن مذهبی است که از 
رسانه ها درخواست داریم در این زمینه مطالبه گری کنند و اهتمام بیشتری بورزند.حجت االسالم 
امیری گفت: اماکن مذهبی چهارمحال و بختیاری از لحاظ زیرســاخت ها و امکانات ۳۰ ســال از 
اماکن سایر استان ها عقب است.  در دولت گذشته به مکان های مذهبی کمتر توجه شد و از اعتبارات 
مساجد و مکان های مذهبی میراث فرهنگی کاســته و خادمان از چتر حمایتی خارج شدند که در 
دولت جدید به دنبال اصالح این شکاف هستیم.اماکن مذهبی نیاز به انقالب و توجه خاص دارند 
تا زیرساخت های الزم در حوزه های گردشگری و مذهبی تقویت شوند تا هم کاستی هایی قبل و هم 

ضربه کرونا به این اماکن جبران شود.
 

بیش از هشت هزار خودرو در بروجن اعمال قانون شد
رییس پلیس راه بروجن گفت: در نوروز ۱۴۰۱، هشــت هزار و ۹۱ خودروی حادثه ساز در جاده ها و 
محورهای مواصالتی این شهرستان اعمال قانون شد.ســرهنگ شاهوردی اظهار کرد: با آغاز طرح 
نوروزی پلیس راه از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ و با ورود بیش از ۲۷۱ هزار مسافر 
و گردشگر به بروجن، شــاهد کاهش ۲۰۰ درصدی تصادفات منجر به فوت و کاهش ۴۰۰ درصدی 
فوتی های ناشی از تصادفات در سطح محور های مواصالتی در این شهرستان بوده ایم.افزایش سطح 
آگاهی رانندگان و حضور ۲۴ ساعته گروه های پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

چهارمحال و بختیاری کاهش آمار حوادث جاده ای را در پی داشته است.
 

حضور 90 درصد دانش آموزان در مدارس چهارمحال    
باتوجه به بازگشــایی مدارس، افزون بر ۹۰ درصد دانش آموزان چهارمحال و بختیاری در مدارس 
حضور دارند.مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشــاره به بازگشــایی مدارس و 
حضوری شدن کالس های درس براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، گفت: حضوری شدن آموزش 
در کالس های درس، افت تحصیلی دانش آموزان را جبران می کند.براســاس ارزیابی و بررســی 
کارشناسان، حضور دانش آموزان و کادر آموزشی در مدارس استان مطلوب است و افزون بر ۹۰ درصد 
دانش آموزان استان در مدارس حضور دارند. امیریان ادامه داد: درصد کمی از دانش آموزان که در 

مدارس حاضر نشده اند، به دلیل مسافرت و داشتن گواهی پزشکی است.

 استقرار گروه های سیار واکسیناسیون کرونا 
در مدارس چهارمحال و بختیاری

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: از هفته آینده، گروه های سیار واکسیناسیون کرونا 
در مدارس استان مستقر خواهند شــد.احمدی  اظهار کرد: این گروه ها بر اساس ظرفیت مدارس 
و کارکنان مراکز بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری از اواسط هفته آینده در مدارس استان به 

منظور آموزش و انجام فرآیند واکسیناسیون دانش آموزان علیه کرونا مستقر خواهند شد.
وی افزود: 6۰ درصد دانش آموزان در نوبــت اول و ۵۰ درصد آنان در نوبــت دوم علیه این بیماری 
واکسینه شده اند. استقبال کودکان پنج سال به باال برای دریافت واکسن کرونا مطلوب بوده و پس 

از بازگشایی مدارس این استقبال دو چندان شده است.

گردشگری نیمه جان چهارمحال و بختیاری، جانی دوباره گرفت؛

فرصتی که نباید از دست داد

پس از گذشت دو سال از ممنوعیت سفرهای نوروزی، امسال شاهد رونق 
در حوزه گردشگری بودیم. طبق آمار ارائه شــده از تردد خودروها، شاهد 
رشد قابل توجه ورود مسافر به چهارمحال و بختیاری بودیم، اما باید دید 
توانســته ایم از ظرفیت ورود مسافر به استان در راســتای رونق و توسعه 
گردشگری و اقتصادی در استان استفاده کنیم یا این استان تنها محل گذر 
این گردشگران بوده است.بسیاری از جاذبه های گردشگری چهارمحال و 
بختیاری در سطح کشور منحصر به فرد اســت، هرکدام از این جاذبه ها به 
تنهایی می تواند حجم باالیی از گردشگر را در تعطیالت نوروزی و تابستان 
به سمت خود جذب کند، اما متاســفانه به علت ضعف در زیرساخت ها و 
نبود برنامه ریزی صحیح توســط برخی متولیان، ماندگاری گردشگران و 
مسافران در استان بسیار کم اتفاق می افتد.تا زمانی که گردشگر و مسافران 
در مراکز اقامتی اسکان نداشته باشند، نمی توان به طور قطعی گفت که این 
حضور در حوزه گردشگری مثمر ثمر بوده است، زیرا درآمدزایی چندانی را 
برای فعاالن این حوزه به همراه ندارد.فرجام سمیعی با اشاره به اینکه طبق 
آمار ارائه شده از سوی ترددشمارهای نصب شده در محورهای مواصالتی 
چهارمحال و بختیاری حدود ۸۱۱ هزار خودرو شــامل سه میلیون و ۲۴۰ 
هزار گردشگر وارد استان شده اســت، اظهار کرد: این تعداد مسافر در بازه 
زمانی ۲۵ اســفندماه تا ۱۴ فروردین ماه وارد اســتان شده است.معاون 

گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری افزود: از تعداد مسافران ورودی به استان ۱۰۱ هزار گردشگر در 
مراکز اقامتی تحت نظر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اسکان داشتند که این عدد معادل 6۰ درصد ظرفیت مراکز اقامتی 
استان اســت.وی با اشــاره به اینکه میزان ورود گردشــگر به چهارمحال 
و بختیاری در مقایسه با ســال های قبل از شــیوع کرونا با افزایش روبه 
رو بود، عنوان کرد: عموما چهارمحال و بختیاری بــه علت برودت هوا در 
نوروز مقصد سفر گردشگران نیســت، بلکه در تابستان و بهار شاهد ورود 
گردشگران به استان هستیم.سمیعی بیان کرد: عموما گردشگران با برنامه 
وارد چهارمحال و بختیاری می شوند، به طور مثال برخی از گردشگران تنها 
برای بازدید از جاذبه های گردشــگری کوهرنگ وارد اســتان می شوند و 
سپس این استان را بعد یک روز ترک می کنند، ماندگاری گردشگر به علت 
نبود زیرســاخت هایث گردشــگری در برخی مناطق پایین است.معاون 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیــاری با بیان اینکه احداث تاسیســات گردشــگری در جوار برخی 
جاذبه های گردشگری توجیه اقتصادی ندارد، گفت: باتوجه به پراکندگی 
این جاذبه ها، گردشگران برای اسکان این استان را انتخاب نمی کنند، اما 

مسافرانی که با تور وارد استان می شوند در استان می مانند.

 مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۱ 
هزار و ۱6 نفر معادل ۱.۴ درصد از افراد واجد شرایط 
در استان تاکنون هیچ اقدامی برای کارت هوشمند 
ملی خود انجام نداده اند.عبدالرضا کریمی با اشــاره 
به اینکه افراد واجد شــرایط کارت هوشمند ملی تا 
پایان سال در استان ۷6۷ هزار و ۹۹ نفر بوده اند، اظهار 
کرد: تاکنون ۷۵6 هزار و ۸۳ نفر معادل ۹۸.6 درصد 
برای کارت هوشمند ملی درخواست و اقدام کرده اند 
که از این تعــداد ۹۱ هزار و ۳6۰ نفــر در انتظار صدور 
کارت هوشــمند ملی هســتند.مدیرکل ثبت احوال 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کارت هوشمند 
ملی، مدرک هویتی برای افراد محســوب می شود، 

افزود: ۱۱ هــزار و ۱6 نفر معادل ۱.۴ درصــد از افراد 
واجد شرایط در اســتان تاکنون هیچ اقدامی برای 
کارت هوشمند ملی خود انجام نداده اند.وی گفت: 
طبق پیش بینی های انجام شــده در کشور تمامی 
افرادی کــه متقاضی دریافت کارت هوشــمند ملی 
هســتند تا پایان شــهریورماه کارت خود را دریافت 
خواهند کرد، این زیرســاخت فراهم شده که کارت 
هوشمند ملی در ســریع ترین زمان ممکن به دست 
افراد برسد.کریمی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری 
جزو چهار استان کشور بوده که باالترین درخواست 
مردم برای صدور کارت هوشــمند ملی اخذ شــده 
است، بنابراین در صورتی که مردم سریع تر برای کارت 

هوشمند ملی خود اقدام کنند قطعا همچون سنوات 
گذشته جزو استان پیشــرو خواهیم بود.مدیرکل 
ثبت احوال چهارمحــال و بختیاری یادآور شــد: در 
اســتان حدود ۴۱ دفتر پیشــخوان فعال و دو دفتر 
ICT روستایی فعال وجود دارد که درخواست های 
اولیه در آنجا ثبت می شــوند، البته برای ایجاد دفاتر 
پیشخوان درخواست هایی صورت گرفته که در حال 

اخذ مجوزات الزم هستند.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال از صدرنشینان درخواست کارت ملی است

رییس حوزه هنری استان تشریح کرد:

ایجاد خانه هنر در تمامی شهرستان ها، از دغدغه های مهم حوزه هنری چهارمحال و بختیاری
رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از دغدغه های مهم حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ایجاد خانه هنر در تمامی شهرستان های استان است 
که پیش بینی می شود اولین شهرستان برای این منظور لردگان باشد.احسان قائدی در نشســت خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری که به مناسبت 
هفته هنر انقالب اسالمی برگزار شد، اظهار کرد: مهم ترین دغدغه در فضای فرهنگی هنری، تنظیم یک سند مرجع فرهنگی هنری براساس زیست بوم چهارمحال 
و بختیاری است که این سند در تابستان سال ۱۴۰۱ رونمایی می شود.رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری افزود: الزم است که این استان در ادبیات و شعر 
به قله های رفیع کشوری دست پیدا کند چرا که بسیاری از زمینه ها مانند ادبیات پایداری با توجه به وجود تیپ خط شکن و سرداران بزرگ شهید جزو مزیت های 

استان محسوب می شوند و برنامه ریزی الزم برای ضریب دادن به این مزیت ها صورت گرفته است.

خبر روز

کرونا در چهارمحال و بختیاری یک قربانی دیگر گرفت
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری به تازگی از فوت یک بیمار مبتال به کرونا در استان خبرداد 
و گفت: با احتساب مورد جدید مجموع فوتی های کرونا در استان به یک هزار و ۸۴۲ نفر رسید. علی 
احمدی مجموع بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی استان را ۸۳ نفر اعالم کرد و گفت: از این 

تعداد حال عمومی ۱۳ بیمار وخیم است و در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.
احمدی با بیان اینکه روند شــیوع کرونا در اســتان همچنان کاهشی اســت، تصریح کرد: این در 
حالیست که میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان به ۳۰ درصد کاهش یافته که این موضوع 

تهدیدی برای صعودی شدن شیوع کروناست.
وی خاطرنشــان کرد: پس از تعطیالت نوروز یک هفته فرصت زمان نیاز است تا روند شیوع کرونا 
در استان مشخص شود از همین رو در رابطه با احتمال صعودی شدن شیوع کرونا در استان هنوز 

نمی توان نظر قطعی داد.
 

 ثبت بیش از ۶ هزار  واقعه ازدواج در چهارمحال و بختیاری 
در سال 1400

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: ســال گذشــته 6 هزار و ۴۰۲ واقعه ازدواج در این 
استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵۵ صدم درصد افزایش داشته است.

عبدالرضا کریمی تاکید کرد: از مجموع ازدواج های ثبت شده استان در سال گذشته پنج هزار و ۲۱ 
واقعه مربوط به مناطق شهری و یک هزار و ۳۸۱ واقعه مختص نقاط روستایی است.وی افزود: در 
سال ۱۳۹۹ نیز 6 هزار و ۳6۷ واقعه ازدواج در این استان ثبت شد که چهار هزار و ۹6۴ واقعه مربوط 
به مناطق شهری و یک هزار و ۴۰۳ واقعه مختص نقاط روســتایی بود.کریمی تصریح کرد: طی ۱۰ 
ماهه سال گذشته همچنین یک هزار و ۳۱6 واقعه طالق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد که از این 
تعداد طالق یک هزار و ۱۱۹ واقعه در مناطق شــهری و ۱۹۷ واقعه مختص نقاط روستایی بود.سال 
گذشته ۱۴ هزار و ۵۴۴ واقعه والدت در این استان ثبت شــد که هفت هزار و ۵۷۱ واقعه مربوط به 
مردان و 6 هزار و ۹۷۳ واقعه مختص خانم هاست.همچنین در سال گذشته پنج هزار و ۹۱۳ واقعه 
وفات در چهارمحال و بختیاری ثبت شد که سه هزار و ۳۷۷ واقعه مربوط به مردان و ۲ هزار و ۵۳6 

واقعه مختص خانم ها بوده است.
 

انجام 750 هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های 
چهارمحال و بختیاری 

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های استان انجام شده است.سام مردانی 
در جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان افزود:هم اکنون روزانه بیش از ۸۷ تن مرغ در استان کشتار و 

عرضه می شود که این میزان جوابگوی نیاز استان است.
وی اظهار داشت: پارسال ۱6 میلیون و 6۸۷ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های استان انجام 
شد که نسبت به مدت مشابه ۱۸ درصد افزایش جوجه ریزی و تولید در سطح مرغداری های استان 
داشــت و برای تامین مرغ مورد نیاز در ایام ماه مبارک رمضان نیز در اسفندماه ۱۴۰۰ یک میلیون و 

6۴۸ هزار قطعه جوجه ریزی انجام شد.
وی به برخی نابســامانی در تولید و قیمت تخم مرغ در سطح استان اشــاره  کرد و گفت: جلسات 
هماهنگی با مالکان ســه واحد مرغداری مرغ تخم گذار فعال در سطح اســتان انجام شده تا ۴.۵ 
تن)چهار و نیم تن( تخــم مرغ مورد نیاز اســتان را تامین کنند.به گفته وی، هم اکنون ســه واحد 
مرغداری مرغ تخم گذار اســتان بین 6۰تا ۹۰ درصد ظرفیت تولید دارند.طرح تشدید نظارت های 

بهداشتی و دامپزشکی تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.

اخبار

مدیر مرکز اردویی راهیان نور سپاه 
حضرت قمربنی هاشم)ع( استان 

بیان کرد:

خدمت رسانی سپاه 
چهارمحال و بختیاری به 

8هزار زائر راهیان نور
مدیر مرکز اردویی، راهیان نور و گردشــگری 
ســپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السالم 
چهارمحال و بختیاری از خدمت رســانی به 
بیش از هشت هزار زائر سرزمین نور در ایام 

تعطیالت نوروزی امسال خبر داد.
ســرهنگ پاســدار عیســی حیدری گفت: 
اردوهای راهیــان  نور پس از ۲ســال وقفه 
به خاطر شــرایط شــیوع ویروس کرونا، از 
۱۵ اســفندماه ۱۴۰۰ با اعــزام کاروان های 
دانشجویی از استان چهارمحال و بختیاری 

آغاز  شد.
مدیر مرکز اردویی، راهیان نور و گردشگری 
ســپاه اســتان افزود: در نیمه دوم اسفند 
و ایام تعطیــالت نــوروز ۱۴۰۱ کاروان های 
راهیان نــور از شهرســتان های مختلــف 
چهارمحــال و بختیاری عــازم اردوگاه های 
شهید باکری خرمشهر و شهید مسعودیان 
اهواز شدند و با برنامه ریزی های انجام شده 
از مناطق عملیاتی جنوب غرب بازدید کردند.

وی خاطر نشــان کرد: در این مقطع زمانی 
۲ هزار و ۴۵۰ نفر از اقشار مختلف استان در 
قالب کاروان های راهیان نور دانشــجویی، 
دانش آمــوزی، طــالب و روحانیــون، 
نواحــی مقاومت بســیج شهرســتان ها و 
اردوی خانوادگــی با خودروهای شــخصی 
عازم ســرزمین نور شــدند.حیدری گفت: 
خانواده هــای اســتان نیز با ۱۵6دســتگاه 
خودروی شــخصی به تعــداد 6۱۷ نفر زائر 
وارد اردوگاه شهید باکری خرمشهر شدند و 
افتخار میزبانی آنهــا را در طول مدت بازدید 
از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس 
داشــتیم.وی تصریح کــرد: در این مدت، 
اردوگاه راهیان نور شــهید باکری اســتان 
در خرمشــهر، میزبان پنج هزار و ۸۳6 زائر 
ســرزمین نور از دیگر اســتان های کشــور 

نیز بود.

بام ایران

با مسئولان

فقدان سند مالکیت
1/35 نظر به اینکه ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ ســند مالکیت شــماره 
پــاک 4483/900  واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره ثبــت صفحه 232 
دفتر 919 امــاک به شــماره ثبت 170093 و شــماره چاپی ســند دفترچه 
136631 ) که در راســتای اســتاندارد ســازی به پاک 4483/4989 تبدیل 
 شــده اســت( بنام آقای پنجه علی قائدی حیدری ســابقه ثبت و صدور سند
 مالکیت دارد ســپس مالک مذکــور با ارائــه درخواســت 1400/042044  
 مــورخ 1400/12/18 بــه انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی کــه امضا 
شــهود آن ذیل شــماره یکتــا 140002155937001175 و رمــز تصدیق 
 501223 مورخ 1400/12/18 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی  91  اصفهان 
 رســیده اســت مدعی اســت که ســند مالکیتش به علت نامعلــوم مفقود و
 درخواســت صدور المثنی ســند مالکیــت را نموده  لــذا مراتب  به اســتناد 
تبصره یــک اصاحی ذیل مــاده 120 آئین نامــه قانون ثبــت در یک نوبت 
آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظرف 
مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائیــد تا مراتــب صورتمجلس و 
اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقــرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا 
 ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1297945 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
1/36 نظر به اینکه ســند مالکیت شــش دانگ آپارتمان طبقه دوم بشماره پاک 
ثبتی 7962 فرعی مفــروز از 5477 فرعی از 159- اصلی بمســاحت 91/13 متر 
مربع واقع دربادرود جزء بخش نه حوزه ثبتی بادرود  بــه نام علیرضا چراغی بادی 
فرزند محسن بشــماره چاپی 141002 سری ج سال 94 با شــماره دفتر اماک 
الکترونیــک 139520302022000595  ثبــت و صادر و تســلیم گردیده  که 
بموجب سند انتقال شــماره 31230 - 1395/06/09 دفترخانه 23 بادرود به وی 
انتقال یافته و برابر سند رهنی شماره 31231- 1395/06/09 آن دفترخانه بمدت 
144 ماه در رهن بانک مسکن بادرود می باشد. ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 140121702022000012 مورخ 1401/01/07 بانضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 47188 و شناسه یکتا 
140100055818000004 مــورخ 1401/01/07 به گواهی دفترخانه 23 بادرود 
رسیده، مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصاحی ذیل ماده 120 - آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1298012 رضا طویلی رئیس ثبت اسناد و اماک بادرود

رونمایی از بارکد پویش 
صدقه به نیابت شهدای 
عشایری در چهارمحال 

در آســتانه برگزاری کنگره ملی شهدای عشایر 
کشــور، بارکد پویش صدقه به نیابت شــهدای 
عشایری در چهارمحال و بختیاری رونمایی شد.

فرمانده ســپاه حضــرت قمر بنی هاشــم )ع( 
چهارمحال و بختیــاری گفــت: در کنگره ملی 
۱۰ هزار شــهید عشــایری کشــور، با محوریت، 
محرومیت زدایــی، فرهنگــی، تقویت وحدت 
اقوام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه 
عشــایری، ۲۴ اســتان حضور خواهند داشت. 
ســردار اکبری افزود:این کنگره برای نخستین 
بار در کشــور به میزبانی چهارمحال و بختیاری 
برگزار خواهد شد. مسئول بسیج جامع عشایری 
کشور هم با اشاره به ظرفیت های خوب استان 
چهارمحال و بختیاری برای برگزاری این کنگره 
گفت: درشب نخست برنامه شب شعر شهدا و 
شب دوم یادواره شــهدا مدافع حرم عشایری 
اجرا می شود تا به استقبال شــب اصلی کنگره 
برویم.سرهنگ ســعیدی،اظهار کرد:این کنگره 
به شــکل رزمی، نمایشی و فرهنگی ارزش های 
عشــایر و شــهدا عشــایری را ترویــج خواهد 
 کرد؛ در راســتای برگزاری ایــن کنگره اقدامات 
 محرومیــت زدایــی و هــزاران خدمــت دیگر 

به اجرا در می آید.
گفتنی است؛ کنگره ملی ۱۰ هزار شهید عشایری 
کشــور، ۲۹ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ در اســتان 

چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
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سرپرست اداره آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

بازدید از 1150 مدرسه در 3 روز بازگشایی مدارس
سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در سه روز گذشــته از بازگشایی 
مدارس، تیم های مختلف در واحدهای آموزشی استان به ویژه شــهر اصفهان حضور یافتند و از 
یک هزار و ۱۵۰ مدرســه بازدید شد.محمدرضا ابراهیمی با اشــاره به ادامه فعالیت مدارس تا ۳۱ 
اردیبهشت ماه، افزود: امتحانات نیز به شکل حضوری برگزار می شود، همچنین درباره سرویس 
مدارس، در گذشته بسیار مورد اســتقبال خانواده ها قرار می گرفت؛ اما طی دو سال گذشته اکثر 
رانندگان فعال در زمینه سرویس مدارس به مشاغل دیگر روی آورده اند و برخی شرکت ها منحل 
شد.سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه تا ۱۰ روز آینده تقریبا همه 
دانش آموزان پیش از دبستان و دبســتان می توانند به هشتاد درصد وضعیت مشابه خود به قبل 
از کرونا برسند، افزود: به مسئوالن شرکت اتوبوسرانی شهرداری پیشنهاد دادیم که اتوبوس های 
ویژه ای برای دانش آموزان در نظر بگیرد، این طرح قرار است به شــکل پایلوت در چند خیابان و 
محدوده اصفهان اجرا شود.وی در ادامه یکی از دغدغه های والدین را آماده سازی فضای مدارس 
پس از اسکان مسافران نوروزی دانست و ادامه داد: از روز یازده تا سیزدهم به شکل شبانه روزی 
مدارسی که اسکان نوروزی داشتند را ضدعفونی کردیم تا مشکلی از نظر ایمنی فضاهای آموزشی 

وجود نداشته باشد.

گزارش ها از خیزش گرد و خاک در استان حکایت دارد؛

توفان در راه اصفهان 
کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به وزش باد شدید در استان گفت: بر این اساس احتمال 
شکستن درختان فرسوده و نهال ها، آسیب به سازه های موقت مانند گلخانه ها و تابلوهای تبلیغاتی، 
خیزش گرد و خاک و کاهش دید در نیمه شرقی استان وجود دارد.محمدرضا رفیعی در مورد شرایط 
آب و هوایی اصفهان اظهار داشت: از پنجشنبه ۱8 تا یکشنبه 2۱ فروردین ماه ۱4۰۱ در استان وزش باد به 
طور نسبی شدید تا شدید، وقوع تند باد لحظه ای ، خیزش گرد و خاک و کاهش دید در مناطق مستعد 
پیش بینی می شود.وی با اشاره به صادر شدن هشدار سطح زرد هواشناسی ادامه داد: این شرایط در 
بیشتر مناطق به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان بیشتر دیده می شود.کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان گفت: بر این اساس احتمال شکستن درختان فرسوده و نهال ها، آسیب به سازه های 
موقت مانند گلخانه ها و تابلوهای تبلیغاتی، خیزش گرد و خاک و کاهش دید در نیمه شرقی استان 
وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: توصیه می   شود تدابیری برای خسارات احتمالی در اثر وزش باد شدید، 
محکم کردن سازه های ساختمانی در جهت کاهش خسارات و حفاظت از صنعت کشاورزی اندیشیده 

و از ترددهای غیر ضروری به ویژه سالمندان اجتناب شود.

 ارائه ۶ میلیارد تومان کمک های دارویی و درمانی
 به نیازمندان

معاون امــور داوطلبانه جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از ارائه ۶ میلیــارد تومان کمک های 
دارویی و درمانی بالعوض به نیازمندان در ســال ۱4۰۰ خبر داد.محمد نوید متقی گفت: در ســال 
۱4۰۰ یکی از حجیم ترین محور های جمعیت داوطلبانه هالل احمر اســتان، ارائه ۶ میلیارد تومان 
کمک های دارویی و درمانی بالعوض به نیازمندان بود. پارسال عالوه بر ارائه خدمات دارو درمانی، 
در ایام نوروز، ماه رمضان و بازگشایی مدارس بســته های کمک معیشتی و بسته های فرهنگی 
هر کدام به ارزش ۵۰۰ هزار تومان به نیازمندان اســتان ارائه شد.وی افزود: اعزام کاروان سالمت 
به سرتاســر مناطق محروم استان اصفهان و استان سیستان و بلوچســتان برای ویزیت رایگان 
توسط پزشــکان متخصص و عمومی و اهدای بسته های معیشــتی در کارنامه سال ۱4۰۰ هالل 

احمر استان اصفهان است.

با جهش دوباره میزان ابتال در اصفهان نگرانی از موج تازه همه گیری کرونا افزایش یافته است؛

خطر بازگشت دوباره کرونا

پس از سفرهای گسترده نوروزی و دید و 
مهسا نعمتی

بازدیــد و مهمانی های ایــام عید و حاال 
شروع حضوری مدارس آنچه محتمل اســت، اوج گیری کروناست 
مســئله ای که در صحبت های اخیر رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان هم مشاهده می شود. شاهین شیرانی در آخرین جلسه ستاد 
مبارزه با کرونای اســتان اصفهان گفته در روزهای اخیــر آمار ابتال و 
مراجعه افراد به مراکز درمانی با جهشی سه برابری از بیش از یک هزار 

نفر به بیش از چهار هزار نفر رسیده است.
 آخرین آمار مراجعه افراد با عالئم کرونا به مراکز درمانی استان چهار 
هزار و ۵۰۰ نفر بوده؛آماری نگران کننده که به گفته مسئوالن بهداشتی 
هر روز بیشتر هم خواهد شــد. این در حالی است که مدارس با تمام 
ظرفیت خود مشــغول به کار هســتند؛ اما نگرانی ها در مورد ابتالی 
کودکان به کرونا هر روز بیشــتر می شــود هر چند هنوز درصد ابتال در 
میان این گروه سنی به مرحله نگران کننده ای نرسیده است. در این 
شــرایط هر روز میزان پای بندی شهروندان به اســتفاده از ماسک و 
رعایت پروتکل های بهداشــتی نیز کاهش می یابد . رییس دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان گفته است درصد رعایت پروتکل ها حدود ۵٠ تا 
۵۵ درصد است.وی با بیان اینکه براساس آخرین رنگ بندی استان 
اصفهان در وضعیــت زردکرونایی قرار دارد، گفت: طــی دو روز اخیر 
آمار مراجعان ســرپایی افزایش یافته و از یک هــزار و ۳۰۰ نفر بیمار 
دارای عالئم به چهار هزار و ۵۰۰ مورد رســیده کــه پیش بینی وضعیت 

خطر است.
شــیرانی، با اشــاره به تغییرات جهانی و کشــوری ویــروس کرونا 
در پانزده روز گذشــته، ادامــه داد: طــی چند هفته اخیــر وضعیت 
کرونا در دنیا تغییر یافته اســت و پیک جدیدی از شــیوع بیماری در 
برخی کشــورهای اروپای غربی، بخش هایی از اســترالیا و آســیای 
شــرقی و به ویژه چین ایجاد شــده تــا جایی که این کشــور پس از 
 مدت ها، چند شــهر اصلی خود را به دلیل شــیوع ویــروس قرنطینه

 کرده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وضعیت کنونی کرونا در استان 
را در شیب نزولی مرگ و میر در پیک ششم دانست و گفت: در کشور 
و استان شیب نزولی پیک ششــم را طی می کنیم، در این موج آمار 

مرگ و میر به پیک پنجم نرسید و اکنون به سیر نزولی رسیده ایم؛ اما 
حتی یک مرگ هم زیاد اســت و هنوز تعدادی از افراد در آی سی یو 
بستری هســتند که بهبودی آنها مدتی طول می کشد.وی از بازگشت 
رنگ بندی آبی کرونا به نقشــه اســتان خبر داد و خاطرنشــان کرد: 
هرچند برخی شهرهای استان در وضعیت قرمز هستند ولی بر اساس 
آخرین رنگ بندی اســتان اصفهان در وضعیت زرد قرار دارد ؛ اما سه 
شهرستان آبی و شش شهرستان قرمز در نقشه داریم از جمله چادگان 
و فریدون شهر که وضعیت قرمز کرونا بر اســاس میزان بستری سه 

بیمار نسبت به جمعیت آنها گزارش شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آمار مرگ و میر و فوت استان 
را کاهشی دانســت و گفت: طی چند روز اخیر آمار مراجعان سرپایی  
افزایش یافته و از یک هزار و ۳۰۰ نفر بیمــار دارای عالئم به چهار هزار 
و ۵۰۰ مورد رســیده و این اعالم خطری اســت که پیش بینی می شد 
تعطیالت نوروز و رفت و آمدهای این مدت، آمــار بیماران را افزایش 

دهد.
وی با اشــاره به اینکه هنوز آمار مرگ و میر تغییر نکرده است، افزود: 
میانگین رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیز حدود ۵۵ درصد است 
همچنین آمار بستری در پیک پنجم که سه هزار و 8۰۰ نفر در روز بود در 
پیک ششم به یک هزار و 28۰ نفر در روز رسید و امروز حدود ۳۰۰ نفر 

بستری هستند یعنی آمار به یک چهارم کاهش یافته است.
شیرانی، نگرانی اصلی در پیک ششم را درباره ابتالی اطفال دانست و 
گفت: بیمارستان ها و مرکز تخصصی اطفال در این پیک در آماده باش 
کامل بودند؛ اما آنچنان که فکر می کردیم درگیری و مرگ و میر اطفال 
در کشور و اســتان باال نبود.وی، تعداد تســت های مثبت کرونا را در 
استان 2۳ درصد اعالم کرد و ادامه داد: در پیک ششم این عدد به ۵۶ 
درصد نیز رسیده بود، درصد فوت بیمارانی که در استان بستری شدند 
نیز در اسفندماه به ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده و اکنون که نیمی از فروردین 
گذشته این عدد به چهار درصد رسیده است که قسمت عمده آنها افراد 

مسن با بیماری های زمینه ای هستند.
 بر اساس داده های جهانی در مورد بیماری کرونا این ویروس بار دیگر 
بازخواهد گشــت. هر چند محققان امیددارند مانند سویه اومیکرون 
جهش بعدی این بیماری اثرات کمتری داشته باشد؛ اما خطر جدی 
شیوع دوباره آن وجود دارد. در اصفهان هر روز به تعداد آمار شهرهایی 
که به رده بندی قرمز و خطرناک وارد می شوند بیشتر می شود هر چند 
مسئوالن استانی امید دارند با توجه به واکسیناسیون گسترده مردم 

اثرات مرگ آور آن مانند موج های پیشین نباشد.

با مسئولان جامعه

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
از معرفی ۶4۹ متخلف بهداشــتی به مراجع قضایی 
و نابودی 4۶ هزار تن مواد غذایــی در تعطیالت نوروز 
امسال خبر داد و گفت: بیشــترین تخلف بهداشتی 
در این مــدت مربوط به واحدهای آبمیوه و بســتنی، 
نانوایی ها و واحدهای فرآوری مواد غذایی مانند اغذیه 
فروشی و رســتوران ها بوده است.مهدی میرجهانیان 

اظهار کرد: از بیست و پنجم اسفندماه بیش از چهار هزار 
و 4۰ مورد بازدید کارشناسان بهداشت در استان انجام 
شده اســت که در نتیجه آنها ۶4۹ متخلف به مراجع 
قضایی معرفی و ۱۹8 واحد صنفی نیز پلمب شــدند، 
البته همه پلمب ها به همراه نصب بنر اطالع رسانی نبود 
زیرا در برخی از موارد، به دلیل نقایص بحرانی قسمتی 
از واحد پلمب و به همین دلیل کل مجموعه غیرفعال 
شد.وی با اشاره به انجام دو هزار و ۶۱4 مورد بازرسی 
مشترک با ارگان های دیگر مانند ســازمان تعزیرات 
حکومتی، دادســتانی، اســتانداری و فرمانداری ها، 
دامپزشــکی، اداره صنعت و معدن و جهاد کشاورزی، 

افزود: در این بازرســی ها نیز بیــش از 4۶ هزار و ۳۶ 
کیلوگرم مواد غذایی توقیف و معدوم شد.مدیر گروه 
بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان بیشترین تخلف 
بهداشتی ثبت شــده را مربوط به واحدهای آبمیوه و 
بســتنی، نانوایی ها و واحدهای فرآوری مواد غذایی 
مانند اغذیه فروشی و رســتوران ها دانست و گفت: با 
توجه به آمار بســیار مســافران نوروزی که امسال به 
اصفهان سفر کردند، آمار بازرسی ها نیز ۵۰ درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش یافت البته آمار ذکر شده، تنها 
مربوط به سامانه سامع است و بازرسی های استانی 
که در این سامانه ثبت نمی شود را نیز باید درنظر گرفت.

مدیرگروه بهداشت محیط اصفهان خبر داد:

توقیف و نابودی 4۶ هزار تن موادغذایی غیربهداشتی در اصفهان

 »پلیس من«، برنامه ای برای دریافت خدمات
 غیر حضوری پلیس

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: شهروندان می توانند  با نصب برنامه »پلیس 
من«بســیاری از  خدمات را از پلیس، بدون مراجعه حضوری دریافــت کنند.محمد رضا محمدی 
اظهار کرد: در راستای هوشمند ســازی پلیس، حذف مراجعات حضوری، حفظ حقوق شهروندی 
و تسهیل در فرآیند ترخیص وســایل نقلیه توقیفی و برخی خدمات راهور، دیگر نیازی به مراجعه 

حضوری به پلیس نیست.
وی افزود: شهروندان با نصب برنامه »پلیس من« پس از طی مراحل پیش بینی شده در برنامه 
نسبت به ثبت درخواست خود در هر ساعت از شبانه روز اقدام کنند.به گفته وی، فراهم کردن شرایط 
تقســیط جرائم رانندگی با اعطای فرصت یک ساله، امکان ترخیص وســایل نقلیه فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث با اخذ تعهد و امکان ترخیص وسایل نقلیه توسط متصرف قانونی با ارائه مدارک وسیله 

نقلیه و اصل قبض پارکینگ از مهم ترین تسهیالت برنامه »پلیس من«است.

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اعالم کرد:

زمان و نحوه فعالیت صنوف پذیرایی در ماه مبارک رمضان
رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان زمان و نحوه فعالیت صنوف پذیرایی شامل واحدهای 
فروش آش و حلیم، فست فود، رستوران و چلوکبابی ها در ماه مبارک رمضان را اعالم کرد.سرهنگ 
محمد حسن اسماعیلی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: بر اساس هماهنگی های به 
عمل آمده با اتحادیه صنوف پذیرایی اســتان اصفهان به منظور حفظ حرمت روزه داران تمامی این 
واحدها در ایام ماه مبارک رمضان مجاز به فعالیت در ساعات روز نیستند.وی افزود: همچنین طبق 
هماهنگی های صورت گرفته زمان فعالیت واحدهای فروش آش و حلیم از ساعت ۱۵ به بعد وزمان 
فعالیت رســتوران ها و چلوکبابی ها نیز از ســاعت ۱۶ به بعد و فقط به صورت بیرون بر خواهد بود.

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: همچنین واحدهای فست 
فودی بعد از اذان مغرب )افطار ( تا ساعت 24 مجاز به فعالیت خواهند بود.

رییس پلیس راه استان اصفهان:

 رانندگی در زمان روزه داری
 نیازمند رعایت اصول و قواعد خاص است

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: رانندگی در مــاه مبارک رمضان و در زمانی که 
شهروندان روزه هستند به واسطه شرایط جسمی خاص نیازمند رعایت اصول و قواعد خاصی برای 
پیشگیری از بروز حوادث ترافیکی است.سرهنگ اصغر زارع افزود:  در ایام ماه مبارک رمضان و در 
زمان عصر، خســتگی و خواب آلودگی به دلیل بیداری سحرگاهی و ضعف شامگاهی عامل مهمی 
است که باید به آن توجه شود و تا حدممکن نباید در این حالت پشت فرمان قرار گرفت.وی اظهار 
داشت: رانندگانی که به سمت غرب و یا همان غروب آفتاب رانندگی می کنند بیشتر متاثر از گرما و 
نور مستقیم خورشید خواهند بود زیرا به واسطه نور مستقیم خورشید و خستگی عصرگاهی و دیگر 
موارد از میزان دید آنان کاسته شــده و حوادث احتمالی زمینه سازی خواهد شد.رییس پلیس راه 
استان اصفهان افزود: همچنین روزه داری باعث می شــود که برخی افراد، کمی با افت فشار و قند 
خون مواجه شوند که این امر موجب کاهش تمرکز و هوشیاری آنان می شود و یا در افراد با سن باال 
ممکن است حتی تاری دید رخ دهد.وی با اشاره به احساس اضطراب و لرز و تعریق در روزه داران که 
از نتایج گرسنگی است، گفت: باید در این شرایط تا حد ممکن پشت فرمان خودرو قرار نگرفت زیرا  
تاثیر آن در رانندگی مشهود است که این موضوعات بســیار نادر هستند ولی رانندگی در این شرایط 

برای بیماران خاص به هیچ وجه توصیه نمی شود.   

خبر روزاخبار

رضایت 85 درصدی 
شهروندان اصفهانی از 

خدمات اورژانس 
سرپرســت اورژانــس پیش بیمارســتانی و 
مدیر حوادث اســتان اصفهان رضایت بیش 
از 8۵ درصــدی امدادخواهان از ۱۱۵ اســتان 
اصفهان در سال ۱4۰۰ خبر داد.فرهاد حیدری 
اظهار کرد: تعــداد کل ماموریت های اورژانس 
پیش بیمارســتانی اســتان  اصفهان در سال 
گذشــته، 2۹۳ هزار و 8۵4 مورد بوده است و 
روزانه به طور میانگین ۷۰۰ پیامک نظرسنجی 
برای تماس گیرندگان با گوشــی تلفن همراه 
ارسال شــده اســت. سرپرســت اورژانس 
پیش بیمارستانی استان با ذکر اینکه این تعداد 
پیام کوتاه برای تماس های مشــاوره و منجر 
به ماموریت اورژانس فرســتاده شــده است 
اذعان کرد: ۳۵ درصد از گیرندگان این پیام، به 
نظرسنجی اورژانس پیش بیمارستانی پاسخ 
دادند و رضایــت از عملکــرد اورژانس پیش 
بیمارستانی استان اصفهان بیش از 8۵ درصد 
در سال ۱4۰۰ به ثبت رسیده است.وی با اشاره 
به علت حدود 2۰ درصــد نارضایتی از عملکرد 
اورژانس پیش بیمارســتانی استان، تصریح 
کرد: بیشــترین علت نارضایتی امدادخواهان 
از اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
مربوط به تاخیر در رسیدن آمبوالنس بر بالین 
بیمار بوده است.حیدری افزود: پس از پیگیری 
موارد عدم رضایت از طریــق برقراری تماس 
تلفنی با مخاطب و بررسی زمان های ثبت شده 
مربوط به اعزام اورژانس، اغلب تاخیر در رسیدن 
اورژانس، مربــوط به عدم وجــود آمبوالنس 
دردســترس در محــِل حادثــه بوده اســت.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان 
اصفهان با ذکر اینکه کمبود نیروی انســانی و 
تعطیلی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 
از علل اصلی، در دســترس نبودِن آمبوالنس 
اورژانس در یک منطقه میتواند باشــد ادامه 
داد: درصورت در دســترس نبودن نزدیکترین 
آمبوالنِس اورژانس، واحد اعزام و راهبرِی مرکز 
فرماندهی عملیات اورژانس اســتان،اولویِت 
بعدی اعزام را که مسیر دورتری نسبت به محل 
حادثه دارد به محل امدادخواهی اعزام میکند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان:

13 مرکز آموزشی و توانبخشی در استان به افراد دارای اوتیسم خدمات ارائه می دهند
معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان گفت: از طریق ۱۳ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالالت طیف اوتیسم در استان اصفهان به افراد مبتال به این 
اختالل در محدوده سنی 2 تا ۱4 سال، در حال ارائه خدمات آموزشی )شامل ABA، TEACCH، تعامل همه جانبه(، توانبخشی )شامل کاردرمانی و گفتاردرمانی(، 
مداخالت حسی، بازی درمانی، موسیقی درمانی، هنردرمانی، نمایش درمانی، فعالیت های ورزشی به افراد نیازمند هستیم.سید کمال صدیقی در پاسخ به این 
سوال که در حال حاضر بهزیستی استان چه اقداماتی برای این دسته از معلوالن دارد ، افزود: بهزیستی در حال حاضر خدماتی مانند پرداخت مستمری، کمک 
هزینه مسکن، تسهیالت اشتغال به خانواده، خدمات آموزشی و حمایتی به خانواده های نیازمند را به خانواده های دارای عضو مبتال به اتیسم ارائه می دهد. ما 
همچنین از طریق ۱۳ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالالت طیف اوتیسم در استان اصفهان به افراد مبتال به این اختالل در محدوده سنی 2 تا ۱4 سال، در 
حال ارائه خدمات آموزشی )شامل ABA، TEACCH، تعامل همه جانبه(، توانبخشی )شامل کاردرمانی و گفتاردرمانی(، مداخالت حسی، بازی درمانی، موسیقی 
درمانی، هنردرمانی، نمایش درمانی، فعالیت های ورزشی به افراد نیازمند هســتیم، این افراد در این مراکز برای ورود به مدارس عادی، استثنایی، دانشگاه و 
جامعه آماده می شوند. همچنین  یک مرکز اقامت موقت در شهرستان خمینی شهر )مرکز سرای پاکان(، از 2 روز تا 2 ماه در سال، خدمات نگهداری از این افراد 

را در زمان هایی که خانواده نیازمند استراحت بوده، ارائه می دهد.

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای امور خدمات شهری در بخشی از شهر قمصر با حداکثر مساحت سطح رفت و روب و تنظیف و 
سایر امور خدمات شهری )شامل برداشت خاک، نخاله های ساختمانی، شاخه و برگ درختان، الیروبی انهار رو بسته همچنین شستشوی المانهای 

شهری بر اساس دستور کار دستگاه نظارت( مطابق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )سیصد میلیون( ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 
تمرکز وجوه سپرده شهرداری قمصر نزد بانک ملی قمصر.

مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰2/۶ از واحد امور قراردادها، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰2/۰۷ و بازگشایی پاکتها در 

مورخ ۱4۰۱/۰2/۰8 در محل شهرداری قمصر خواهد بود. 

- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55۶42345 )031( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهردار ی قمصر

مجتبی ولی پناه – شهردار  قمصر م الف:1298122

نوبت اول



به نظر می رسد قرار است تغییراتی در قوانین زمان مفید بازی فوتبال اعمال شود.زمان بازی موثر در ســال های اخیر به یک موضوع داغ تبدیل شده است، زیرا 
بسیاری شکایت دارند که در برخی از بازی ها حتی 60 دقیقه بازی واقعی با توپ به سختی انجام می  شــود.  تحقیقات رصدخانه فوتبال CIES که اخیرا انجام 
شد نشان داد که توپ به طور متوسط در لیگ قهرمانان اروپا فقط در 60.2 درصد از بازی فعال است.همانطور که کوریره دلو اسپورت گزارش داده، فیفا می خواهد 
میزان زمان موثر بازی در مسابقات را در آستانه جام جهانی آینده در قطر افزایش دهد، اما ابتدا باید از IFAB، نهادی که قوانین فوتبال را کنترل می کند، چراغ سبز 
دریافت کنند.برآوردهای فعلی حاکی از آن است که مسابقات جام جهانی 2022 می تواند حداقل 10 دقیقه وقت اضافه داشته باشد تا این مشکل حل شود.  تایید 
این پیشنهاد مستقیما از سوی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، که به تازگی به ایتالیا سفر کرده بود، اعالم شد.گفتنی است؛ از زمانی که جانی اینفانتینو ریاست فیفا 
را برعهده گرفته شاهد تغییرات قابل توجهی بوده ایم. به عنوان مثال برگزاری جام جهانی در بازه زمانی هر دو سال یک بار با تعداد تیم بیشتر از مهم ترین تغییراتی 

است که احتماال در فوتبال شاهد آن خواهیم بود.

یک تغییر بزرگ در فوتبال!

پنجشنبه 18 فروردین  1401 / 05 رمضان 1443 / 07 آوریل  2022 / شماره 3499

»اوزیل« در لیگ عربستان
هافبک سابق رئال مادرید با النصر عربستان به توافق دست پیدا کرد و از ابتدای فصل بعد در لیگ 
این کشور توپ خواهد زد.النصر از همین اکنون به دنبال جذب ستاره های بزرگ فوتبال جهان برای 
فصل بعد است.این باشگاه با مسوت اوزیل به توافق نهایی دست پیدا کرد و این بازیکن از ابتدای 
فصل بعد در لیگ عربســتان توپ خواهد زد.النصر خواستار جذب مارســلو، بازیکن باتجربه رئال 

مادرید نیز هست و به نظر می رسد که تابستان شلوغی را تجربه خواهد کرد.

»کومان« به الله های نارنجی برمی گردد
رونالد کومان بعد از جام جهانی 2022 بار دیگر هدایت تیم ملی فوتبال هلند را برعهده خواهد گرفت.رونالد 
کومان در تیم ملی فوتبال هلند نتایج خوبی کسب کرد؛ اما وقتی با پیشنهاد بارسلونا مواجه شد نتوانست 
مقاومت کند و از الله های نارنجی جدا شد.کومان در بارسلونا نتایج خوبی کسب نکرد و از کار برکنار شد این 
درحالی است که تیم ملی فوتبال هلند با هدایت فان خال توانست جواز حضور در جام جهانی را به دست 
آورد.طبق اعالم روزنامه تلگراف، فان خال بعد از جام جهانی 2022 باتوجه به بیماری ســرطانی که دارد 
بازنشسته خواهد شد و این باعث می شود تا رونالد کومان بار دیگر هدایت تیم ملی هلند را برعهده گیرد.

ایگواین:

 من نگفته ام خداحافظی می کنم
مهاجم آرژانتینی سخنان پدرش درباره بازنشستگی در تابســتان پیش رو را رد و تاکید کرد که فعال 
قصدی برای بازنشستگی ندارد.در روزهای اخیر اظهار نظری از پدر گونسالو ایگواین منتشر شد که در 
آن اعالم کرده بود ایگواین در تابستان پیش رو از فوتبال خداحافظی خواهد کرد.این مهاجم آرژانتینی 
که در اینتر میامی بازی می کند این اظهار نظر را رد کرد. او گفت: من هیچ وقت نگفته ام که در تابستان 
خداحافظی می کنم. اگر چنین تصمیمی بگیرم خودم آن را اعالم خواهم کرد. در شرایط خوبی به سر 

می برم و دلیلی ندارد که از فوتبال خداحافظی کنم.

انتقال »هالند« به بارسا ممکن نیست
خاویر تباس، رییس سازمان اللیگا، مصاحبه مفصلی با رادیو مارکا داشت. صحبت های تباس به 
مسائل مختلفی مربوط می شد که بخش های مهم آن راجع به پروژه سوپرلیگ، آینده کیلیان ام باپه 
و ارلینگ هالند، شرایط تیم های اسپانیایی در اروپا و ... بود. تباس در بخشی از این مصاحبه درباره 
پیش بینی پیوستن هالند و امباپه به تیم های اسپانیایی گفت: فکر نمی کنم حضور ام باپه در پاری 
سن ژرمن ادامه داشته باشــد. او احتماال به رئال مادرید می پیوندد. اما انتقال هالند به بارسلونا با 

توجه به محدودیت ساختار حقوقی آن ها ممکن نیست.

احتمال خرید کبد بازیکن اسبق بارسلونا  از قاچاقچیان!
موسسه ملی سم شناسی اسپانیا اعالم کرده که هیچ ارتباط خویشاوندی میان آبیدال و اهداکننده کبد او 
وجود نداشته و حاال گمانه زنی ها درباره خرید کبد از قاچاقچیان قوت گرفته است!سال ها از عمل پیوند 
کبد اریک آبیدال بازیکن اسبق بارسلونا گذشته؛ اما پرونده این جراحی هم چنان از سوی مقامات قاضی 
اسپانیا در حال بررسی است. در سال 2011 رسانه ها اعالم کردند که توموری در کبد آبیدال وجود دارد و این 
بازیکن فرانسوی در آوریل 2012 پیوند کبد داشت. در آن زمان اعالم شد که پسرعموی آبیدال بخش از کبد 
خود را به او اهدا کرده است اما با شنود گفت وگوهای ساندرو راسل )رییس وقت بارسلونا( به صحت این 
ادعا تردید کردند. ساندرو در یکی از گفت وگوهای لو رفته خود اعالم کرده که آبیدال با کمک یکی از گروه 

های قاچاق اعضاب بدن به دنبال خرید کبد برای پیونده بوده است!

سوپرلیگ آسیا بدون تیم های ایرانی چگونه خواهد بود؟

راه ناتمام!

به نظر می رسد سوپر لیگ آسیا ظرف دو سال آینده با حضور تیم های مطرح 
آسیایی و البته بدون ایرانی ها برگزار شود.شایعات در مورد احتمال برگزاری 
سوپر لیگ آسیا هم چنان در محافل فوتبال در سراســر قاره موج می زند.  
برخی گزارش ها حاکی از آن است که چنین رقابت هایی با حضور تیم های 
برتر باشگاهی در آســیا می تواند به موقع برای فصل 2۵- 202۴ آغاز شود.

سال هاست در فوتبال آسیا در مورد سوپر لیگ صحبت می شود - اگرچه این 
برچسبی است که AFC در این مرحله مایل است از آن اجتناب کند - برای 
سال ها و هیچ نتیجه ای حاصل نشــد اما این بار می تواند نتیجه متفاوت 
باشد. پس از جلسه کمیته اجرایی کنفدراســیون در قطر که هفته گذشته 
برگزار شد، شیخ ســلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رییس کنفدراسیون اعالم 
کرد که اعضا توافق کرده اند راه هایی را بررســی کنند کــه در آن رقابت های 
باشگاهی در آسیا می تواند بهبود یابد.وی در این زمینه گفت:  خوشحالم که 
اعالم کنم گروه ویژه مسابقات باشگاهی تیم های برتر را راه اندازی می کنیم 
که مســئول ایجاد راه هایی اســت که می توانیم فوتبال باشــگاهی خود را 
به مرحله جذاب تری بــرای بهبود عملکرد فنی، افزایــش ارزش تجاری و 
هیجان انگیز تبدیل کنیم. سرمایه گذاران برای ارتقای رقابت های باشگاهی 
ما آماده هستند.در حال حاضر، دو رقابت منطقه ای بزرگ برای باشگاه ها 
در آسیا برگزار می شــود: لیگ قهرمانان آسیا، که تورنمنت شاخص است و 

AFC Cup که مختص کشورهای در حال توسعه است. تعهد کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به ارتقای استانداردهای بازی ها برای ایجاد و ساختن آینده ای 
بهتر و روشن ، قوی تر از همیشه اســت و این آینده ای است که نویدبخش 
AFC و اعضای آن بوده است.این کارگروه شامل نمایندگانی از منطقه شرق 
از جمله فدراسیون فوتبال اســترالیا، اتحادیه فوتبال چین، اتحادیه فوتبال 
ژاپن و اتحادیه فوتبال کره خواهد بود. نمایندگانی از جنوب غربی آسیا شامل 
فدراسیون فوتبال عربستان سعودی، اتحادیه فوتبال قطر، اتحادیه فوتبال 
امارات و اتحادیه فوتبال ازبکستان دیگر عضوهای آن هستند.عالوه بر ایجاد 
کارگروه، توافق شد که مقامات کشورهای عضو، امکان سنجی معرفی یک 
رقابت باشگاهی جدید و نخبه را بررسی کنند. در AFC و انجمن های عضو 
آن بحث هایی وجود دارد که آیا این چیزی اســت که فوتبال باشگاهی در 
آسیا به آن نیاز دارد یا خیر، اما به نظر می رسد حداقل توافق کلی وجود دارد 
که بهتر است این موضوع پس از بررسی مطرح شود. حامیان این ایده به 
ضرورت ارتقای استانداردها در فوتبال قاره ای اشاره می کنند. این استدالل 
نشان می دهد که مانند راهی که یوفا لیگ کنفرانس را به عنوان یک رقابت 
باشگاهی سطح سوم اروپایی معرفی کرد، آسیا نیز می تواند یک لیگ جدید 
برای بزرگ ترین و بهترین باشگاه های خود ایجاد کند. این تئوری می گوید 
رقابت سخت تر و در سطح باال برای شــرکت ها و شبکه های پخش کننده ، 

حامیان مالی، رسانه ها و هواداران جذاب تر خواهد بود و مهم تر از همه درآمد 
بیشتری را در قالب هزینه های مشارکت و هم چنین جوایز برای باشگاه ها 
فراهم می کند.در این میان این نگرانی وجود دارد که لیگ قهرمانان آسیا که 
سال گذشته از ۳2 تیم به ۴0 تیم افزایش یافت، نتوانسته انتظار هواداران در 
بزرگ ترین بازارهای فوتبال را به خود جلب کند. عالوه بر این، شکایت هایی 
مبنی بر ناکافی بودن پول جایزه وجود دارد که اخیرا باعث شد باشگاه چینی 
چانگچون از رقابت کنار بکشد زیرا آن ها برای حضور در مرحله پلی آف و مرحله 
گروهی با مشکل مواجه بودند.با توجه به جزییات این ایده هنوز ناقص است 
و حداقل بیش از دو سال دیگر برای تکمیل آن زمان باقی مانده است، باید 
دید برای باشگاه های عربستانی که رابطه خوبی با سران فعلی AFC دارند 
این رقابت چه معنایی دارد. الهالل در دو دوره از سه دوره گذشته قهرمان شده 
و بازی های هر پنج گروه نیمه غربی مسابقات 2022 در عربستان سعودی 
در شــهرهای ریاض، جده و دمام میزبانی خواهد شد.یکی از بزرگ ترین 
سواالت در مورد یک رقابت جدید این است که چند تیم در آن شرکت خواهند 
کرد. در مورد 20 یا 2۴ تیم صحبت شده است. کشورهای بزرگ تر فوتبال چهار 
تیم در لیگ قهرمانان دارند و در میان آن ها تمایلی به کاهش ســهمیه های 
رده های باالی جدول وجود ندارد. یکی دیگر از موانع اصلی این اســت که 

چگونه تیم ها برای رسیدن به رقابت ها سهمیه کسب کنند.

خبر روز

اسطوره ایتالیایی ها به دنبال جذب ستاره ایرانی
با اعالم یک رســانه ایتالیایی، مبلغی که باشــگاه پورتوی پرتغال برای مهــدی طارمی تعیین کرده، 
باعث دلســردی مدیران ورزشــی این باشــگاه از جمله »پائولو مالدینی« شــده است.نشــریه 
corrieredellosport ایتالیا در گزارشی به عالقه باشگاه آث میالن به جذب مهدی طارمی مهاجم 
ایرانی تیم پورتوی پرتغال پرداخت.در گزارش این رسانه آمده است که میالن برای فصل آینده به دنبال 

جذب یک مهاجم جدید است تا هم در لیگ قهرمانان اروپا و هم در سری آ ایتالیا رقابت کند.
در بخشی از این گزارش آمده است: »میالن به دنبال یک بمب افکن: چراغ ها روی طارمی. یکی از اهداف 
احتمالی برای بازار نقل و انتقاالت بعدی آث میالن، بازیکنی است که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا با آن مواجه شده است؛ مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو. ویژگی ها و خصوصیات این بازیکن 
توسط مدیران میالن ایده آل تلقی می شود زیرا او یک مهاجم توانمند در محوطه جریمه با تجربه بین 

المللی خوب و سن مناسب است که حضور مداومش در پورتو و تیم ملی ایران تضمین شده است.«
 

کنایه تند باشگاه استقالل به داور  بازی!
باشگاه استقالل در پیامی طعنه آمیز داور بازی با پیکان را به صورت غیرمستقیم در میان بازیکنان تیم 
حریف برشمرد.استقالل سه شنبه شب در دیدار هفته بیست وچهارم لیگ برتر فوتبال، مقابل پیکان 
به تساوی بدون گل دست یافت.نقطه عطف این مسابقه،  اخراج رافائل سیلوا در دقیقه ۴1 مسابقه بود 
که باعث شد پیکان در ادامه بازی بیشتر صاحب توپ و میدان باشد و موقعیت های گلزنی بیشتری 
به وجود بیاورد.حساب توئیتری باشگاه استقالل نیز اعتراض خود به کارت قرمز سید رضا مهدوی را 

با انتشار تصویری نشان داد و در متن آن نوشت: »استقالِل 10 نفره هم به تیم دوازده نفره نباخت«.
 

دروازه بان استقالل: 

به فکر تیم خودتان باشید!
دروازه بان تیم فوتبال استقالل می گوید »برخی جاها« داور دیدار تیمش برابر پیکان را تحت فشار قرار 
داده بودند.سیدحسین حسینی پس از تساوی تیمش برابر پیکان اظهار کرد: بازی خوبی را دیدیم، 
پیکان تیم خوبی بود. ما  آمده بودیم بازی را ببریم اما اخراج بازیکن ما کار را سخت کرد. خیلی خوب 
بود که هواداران در ورزشگاه بودند. مطمئن هســتم داور روی آن صحنه اشتباه کرد چون من به توپ 
می رسیدم. متاسفانه برخی از یک جاهایی داور را تحت فشار گذاشته بودند که نتواند عملکرد خوبی 
داشته باشد. دوستان بهتر اســت به جای مصاحبه به فکر تیم خودشان باشند و اجازه دهند فوتبال 
درون زمین رقم بخورد.وی همچنین گفت: متاسفانه طی چند سال اخیر وقتی به صدر جدول نزدیک 
شدیم نگذاشتند استقالل قهرمان شود. ما هم در این چند هفته از این کارها زیاد دیدیدم با این حال 

باید تالش کنیم تا موفق شویم.

»علی کریم« در پرسپولیس؟
روزنامه »فرهیختگان« نوشــت: محمود خوردبین به عنوان یکی از پیشکســوتان خوشــنام و معتبر 
پرسپولیس از زمانی که به عنوان مشاور درویش انتخاب شد، توانست ارتباط خوبی بین مدیرعامل قرمزها 
و بسیاری از قدیمی های این تیم برقرار کند اما سجاد قاسمی به عنوان مشاور جوان چه کمکی می تواند 
به درویش کند؟ارتباط خوب قاسمی با بازیکنان فعلی باعث خواهد شد تا درویش بین کادر بازیکنان و 
مدیریت یک رابط مورد اعتماد داشته باشد تا برای تمدید قرارداد با بازیکنان از مشاوره های قاسمی نهایت 
استفاده را ببرد. نکته دیگر، ارتباط خوب قاسمی با علی کریمی یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ این 
باشگاه است که می تواند درویش را حداقل برای مدتی از نگاه تیزبین و منتقد کریمی دور نگه دارد؛ اما 
فقط برای در امان ماندن از گزند نسل دهه 70 و 80 نمی تواند تنها هدف درویش از این پل ارتباطی شکل 
گرفته باشد.  احتمال اینکه علی کریمی را در یکی از پست های مدیریتی این باشگاه ببینیم  هم وجود دارد.

مستطیل سبز

 »مسی« و »رونالدو«
 علیه رقبای آسیایی ایران

چند روز پیش قرعه کشــی جام جهانی قطر 
برگزار شد و ۳2 تیم حاضر در این مسابقات 
حریفــان شــان را شــناختند. دومین جام 
جهانی قــاره کهن بــه میزبانی قطــر برگزار 
خواهد شد و همین مسئله باعث شده شاهد 
حضور تعداد بیشتری از آســیا در این دوره 
از مسابقات باشــیم. قطر میزبان مسابقات 
اســت و تیم های ایران، کــره جنوبی، ژاپن 
و عربســتان هم در دو گروه انتخابی آســیا 
به عنوان تیم هــای اول و دوم گروه شــان 
مجوز حضور در جام جهانــی 2022 را گرفتند 
و امارات یا استرالیا هم این شانس را دارند 
که در پلی آف بلیت قطر را رزرو کنند. اگر این 
اتفاق بیفتد قاره آسیا صاحب شش نماینده 
در جام جهانی قطر خواهد شــد. طبق قرعه 
کشی، تیم های آسیایی در پنج گروه با تیم 
های قاره های دیگر هم گروه شده اند و اگر 
امارات یا استرالیا هم بتوانند مقابل پرو پیروز 
شوند، آســیایی ها در شــش گروه قرار می 
گیرند. در گروه A، قطر با  اکوادور، ســنگال 
و هلند هم گروه اســت. در گروه B که بسیار 
هم خبرساز شد و اســامی و القاب مختلفی 
از جمله گروه دیپلماســی گرفت تیم ایران با 
انگلیس، آمریکا و  پلــی آف اروپا )اوکراین 
- اســکاتلند/   ولز( هم گروه شــد. در گروه 
C عربســتان دیگر نماینده آسیا با تیم های 
آرژانتین، مکزیک و لهستان هم گروه است و 
در گروه E ژاپن با تیم های اسپانیا، آلمان و 
پلی آف بین قاره ای )کاستاریکا - نیوزیلند( 
هم گروه شد و تیم کره جنوبی هم با تیم های 
پرتغال، غنا و اروگوئه در گروه H قرار گرفت. 
اگر امارات یا استرالیا هم موفق به شکست 
پرو شــوند، در گروه D با تیم های فرانسه، 
دانمارک و تونس هم گروه خواهند شد. جدا 
از این که گروه ایران به دلیل هم گروهی تیم 
ملی کشورمان با انگلیس و آمریکا و مشکالت 
و تنش های سیاسی چند سال اخیر با این 
کشورها، برچسب حساســیت ویژه خورده 
است اما به زعم برخی کارشناسان گروه ایران 

از دیگر تیم های آسیایی آسان تر است. 

تعهد کنفدراسیون فوتبال آسیا به ارتقای استانداردهای 
بازی ها برای ایجاد و ساختن آینده ای بهتر و روشن ، 
ی است که  آینده ا این  و  از همیشه است  قوی تر 

نویدبخش AFC و اعضای آن بوده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

 مجیدی با ُمد
 پیش رفت!

تصویری از مجیدی در حال پرتاب 
کت ثبت شد؛ اتفاقی که در هفته 
های اخیر در رقابت های متعددی 
شاهد آن بودیم. پرتاب شال گل 
محمدی در دربی و البته کوبیدن 
کت بــه زمین توســط آلگری از 
جمله صحنه های مشــابه حین 
عصبانیــت ســرمربیان بــود که 
مجیدی هم از این قافله جا نماند.

مبــارزه مارتیــن فــورد و ســجاد غریبــی پس از 
کش وقوس های فراوان لغو شــد.مارتین فورد مبارز 
انگلیسی با انتشار مطلبی در  صفحه شخصی خود از 
لغو مبارزه اش با ســجاد غریبی )هالک ایرانی( خبر 
داد. پیش تر مبارزه ســجاد غریبی و مارتین فورد به 
تعویق افتاده بود، اما اکنون سازمان بوکس استار اعالم 
کرد این مسابقه برگزار نخواهد شد.فورد در ویدئویی 
اعالم کرد: »طبیعتا من بسیار ناامید هستم که مبارزه 
من با هالک ایرانی لغو شده است، به ویژه با توجه به 
این که زمان زیادی را به برنامه تمرینی خود اختصاص 
دادم و هر کاری انجام می دادم تا مطمئن شــوم در 
بهترین حالت ممکن قرار دارم.« این اتفاق در شرایطی 
رخ داد که مارتین فورد معروف به ترسناک ترین مرد 
دنیا در مصاحبه ای گفته بود کــه فکر می کند حریف 
ایرانی اش، ســجاد غریبی آنقدر ها کــه ادعا می کند 

ســنگین وزن نیســت و هالک ایرانی را متهم کرد که 
تصاویر فوتوشاپی از خود منتشر کرده است.برخی ها 
مدعی شدند که تمام این اتفاقات سناریویی از پیش 
نوشته شده است و رقابت این دو مبارز جنبه نمایشی 
خواهد داشــت، اما فورد و غریبی تا لحظه آخر تالش 
کردند همه چیز را خیلی جدی نمایش دهند. تا حدی 
که در نخســتین دیدار رو در رو فورد، سجاد غریبی را 
غافلگیر کرد و با هل دادن، او را نقش زمین کرد. مارتین 
فورد هم پس از دیدن موج حمالت کاربران از حریفش 
دفاع کرد و از طرفدارانش خواست با او مهربان باشند! 
غریبی اخیرا در آخرین اظهارات خود مدعی شــد که 
»من ماه ها در دمای زیر صفر تمرین کردم و وزن کم 
کردم تا آماده این مسابقه شوم. مسابقه از طرف من 
لغو نیست و به سازمان بوکس استار اعالم کرده ام که 
به زودی جایگزین فورد را انتخاب کند. این وضعیت 

خیلی شــرم آور و خجالــت آور اســت.«با این حال 
حواشــی به وجود آمده در پیش مبارزه و نشســت 
خبری دو ســلبریتی بوکسور ســنگین وزن و آماتور 
بازتاب گسترده ای در شــبکه های اجتماعی داشت و 
منجر به جذب میلیون ها دنبال کننده برای این دو نفر 
شد. با نگاهی ساده به اتفاقاتی که رخ داده می توان به 
این نکته رسید که این مبارزه که هیچ وقت هم برگزار 
نشــد، دو برنده به نام مارتین فورد و سجاد غریبی و 
میلیون ها بازنده به نام دنبال کننده های آنها در فضای 

مجازی داشت.

مارتین فورد - هالک ایرانی؛ پایان یک سناریوی دروغ!

yjc.ir :عکس
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آیا حفره خیابان آپادانا، فرونشست بود؟
شامگاه سه شنبه شکســتگی لوله فاضالب باعث ایجاد حفره در خیابان آپادانا دوم اصفهان شد 
که پس از وقوع این حادثه، با ایمن ســازی خیابان توسط شــهرداری، نیروهای آب و فاضالب 

بازســازی شــبکه را انجام دادند.ایرج 
مظفر، معاون عمران شــهری شهردار 
اصفهان در این باره می گوید: حادثه ای 
که ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه شانزدهمین 
روز از فروردین ماه سال جاری در خیابان 
آپادانــا اتفاق افتاد، بر اثر فرونشســت 
زمین نبوده است، بلکه به دلیل خرابی 
و پوسیدگی لوله های فاضالب بوده که 
باعث نشت آب و ایجاد حفره در خیابان 

شده است.
وی تاکیــد می کند: بالفاصله پس از این اتفاق، نیروهای شــهرداری به محل اعزام و نســبت به 
ایمن سازی خیابان آپادانا اقدام کردند و در حال حاضر نیز نیروهای شرکت آب و فاضالب در حال 

بازسازی شبکه هستند.
همچنین سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهور استان اصفهان از محدودیت ترافیکی 
در خیابان آپادانا به دلیل شکســتگی لوله های فاضالب خبر داده و گفت: شکســتگی لوله منجر 
به محدودیت ترافیکی در خیابان آپادانا )حدفاصل میدان فیض به ســمت چهار راه آپادانا( شده 
است.وی تاکید کرد: الزم است رانندگان از مسیرهای جایگزین در خیابان های شیخ مفید، حاشیه 

جنوبی رودخانه و سایر معابر فرعی استفاده کنند.
 رییس پلیس راهور اســتان اصفهان تصریح کرد: با توجه به موقعیت حســاس ترافیکی محل و 
 ورود به موقع آبفای اصفهان در جهت رفع نقص، تســریع در انجــام عملیات و رعایت پالن ایمنی
  به منظــور حفــظ حقــوق شــهروندان توســط پیمانــکار مربوطــه مطالبــه پلیس اســت.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز گفت: شبکه خط ۱۲۰۰ بتنی 
فاضالب جنوب شــهر در خیابان آپادانا دوم دچار شکستگی شد که عملیات بازسازی و ترمیم آن 

به طور کامل صورت گرفت.
وی افزود: در اثر پوســیدگی، خوردگی و قدمت ۵۰ ساله شــبکه خط ۱۲۰۰ بتنی فاضالب جنوب 
شــهر در خیابان آپادانا دوم، دچار شکستگی شد و بخشــی از این خیابان نشست کرد.اما دلیل 
حفره خیابان آپادانا چه بود؟ مهرداد خورسندی، سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
می گوید: فرسایش و شکستگی خط انتقال فاضالب غرب به شرق منجر به فرونشست زمین در 
خیابان شهید قدوسی شهر اصفهان )آپادانا اول( و مسدود شدن این خیابان شد.وی در خصوص 
علل ریزش زمین در خیابان آپادانا، می افزاید: خط انتقال فاضالب غرب به شــرق اصفهان با ۵۰ 
سال قدمت از قدیمی ترین خطوط انتقال فاضالب این کالن شهر به شمار می رود که ساعت ۱۹:۳۰ 

دقیقه سه شنبه شانزدهم فروردین ماه دچار شکستگی شد.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه می دهد: این خط لوله با قطر ۱۸۵۰*۱۱۵۰ 
میلی متر از نوع لوله های بتونی فکی شکل اســت که بر اثر گاز فاضالب تاج آن کامال خورده شده 
و فرو ریخته بود و همین علت موجب شــده بود تا به مرور زمان خاک زیر ســطح آسفالت بر اثر 
جریان فاضالب شسته شده و موجب ایجاد حفره در خیابان شهید قدوسی شهر اصفهان )آپادانا 

اول( شود.
وی اضافه می کند: پس از مشخص شدن مکان حادثه و استعالم از دستگاه های خدمات رسان 
در خصوص تاسیســات زیربنایی موجود در زیر خیابان، عملیات مرمت و بازسازی ۱۰ متر از این 
خط لوله در عمق ۵/۵ متری زمین از ساعت ۲۲ آغاز و پس از ۱۲ ساعت کار مداوم ساعت ۱۰ صبح 

دیروز  پایان یافت.

میراث چه تصمیمی برای ابو اسحاقیه دارد؟

سایه بی مهری بر سر تاریخ اصفهان

محله ابواسحاقیه از محله های تاریخی در  شیما خزدوز
هســته مرکزی شــهر و در نزدیکی سایت 
جهانی مســجد جامع اصفهان قرار دارد که در ماه هــای اخیر زمزمه های 
تخریب چند خانه تاریخی بازمانده از دوره صفــوی و قاجر و اجرای طرح 
توسعه و احداث دانشگاه در آن، بسیاری از فعاالن و دغدغه مندان حفظ آثار 
تاریخی را نگران کرده است.محسن افشار، معمار و فعال فرهنگی درباره 
اهمیت تاریخی و هویتی محله ابواســحاقیه اصفهــان می گوید: فعاالن 
فرهنگی و میراثی در شرایطی از حفظ محله ابواسحاقیه اصفهان و چند خانه 
صفوی و قاجاری آن صحبت می کنند که ما امــروز در اصفهان دیگر بافت 
تاریخی نداریم و هر چه است خرده بافت تاریخی است. در حالی که این 
محله که در حریم سایت  جهانی مسجد جامع قرار دارد، یکی از مهم ترین 
محوطه های تاریخی اصفهان و مربوط به دوره های پیش از صفویه است. 
این محوطه از چند المان مهم شهری و معماری چون محله جوباره که هسته 
اولیه شهر اصفهان بوده همچنین محله های شهشهان، دردشت و میدان میر 
که میدان دوره سلجوقی اصفهان است، تشکیل می شود.وی ادامه می دهد: 
طرح توسعه این محله از سال ها پیش با احداث زیرگذر امام علی)ع( و تکه 
تکه شــدن محله جوباره همچنین طرح توســعه مقبره عالمه مجلسی و 
تخریب چندین خانــه در این محدوده که امروز به عنــوان پارکینگ مورد 

استفاده قرار گرفته آغاز شد و تا پیش از آن محله ها انسجام داشت. افشار 
با تاکید بر این که این محدوده در حریم سایت جهانی مسجد جامع نیز قرار 
گرفته و الزم اســت با همان کاربری تاریخی و هویتی حفظ  شود، تصریح 
می کند: فعاالن و دوستداران میراث با این موضوع که مالک این محدوده و 
این خانه ها چه ارگانی و قرار است چه کاربری  داشته باشد، کاری ندارند، بلکه 
تمام نگرانی و حرف شان این است که با تخریب این محوطه، ما در یکی از 
مهم ترین محوطه هــای تاریخی اصفهان که می توانــد به عنوان دولتخانه 

سلجوقی معرفی شود، به تک بنایی می رسیم.

میراث چه تصمیمی برای ابواسحاقیه دارد؟
وی با توضیح اینکه اغلب در طرح های توسعه شهری درک درستی از بافت 
فرســوده و تفاوتش با بافت تاریخی وجود ندارد، می گوید: طرح های این 
چنینی همواره با یک تعریف نادرست از مفهوم فرسوده و تاریخی روبه رو 
بوده اســت. بافت تاریخی از هویت تاریخــی و اجتماعی منطقه می آید و 
بیانگر هویت شهر است. از ســویی تعریف درســت بافت فرسوده اغلب 
شامل حلبی آبادها در حاشیه شهرها می شود که توسط قشر ضعیف، بدون 
نظام مندی و اصول ساختاری، زیست شهری را ایجاد کرده، این در حالی 
است که اغلب مسئوالن ما بافت قدیمی و کهنه محله های مرکز شهر را بافت 

فرسوده می پندارند. این معمار توضیح می دهد: متروکه سازی، سناریویی 
تکراری در اغلب شــهرهای ایران به خصوص اصفهان است که بافت های 
تاریخی تخریب و پس از مدتی  بخشی از آن نوسازی و بخش وسیع دیگر 
به زباله دانی تبدیل می شود و اغلب آن بخشی که نوسازی می شود نیز در 
بی هویتی به سر می برد. پرسش ما این است که چرا با وجود این وسعت 
جغرافیایی که در اصفهان اســت، مســئوالن طرح ها و پروژه های ساخت 
و ســاز را در بافت های تاریخی اجرا می کنند؟ چــه از جان این محله های 
قدیمی و خرده بافت ها می خواهند؟  چرا اغلــب این طرح ها پس از اجرا 
فرجام مطلوبی ندارند؟ افشــار توضیح می دهد: به ایــن دلیل که در طرح 
توسعه هیچ مطالعات پایه ای برای بررسی وضعیت اجتماعی فرهنگی و 
هویتی آن محوطه انجام نمی گیرد و مدیران و مسئوالن بیشتر تالش دارند 
با تبلیغات و البته صرف هزینه های کالن، پروژه ای را برای رزومه خود رقم 
بزنند. یک نمونه از این طرح ها که باید درس عبرت شده باشد، پروژه میدان 
عتیق و احداث بازارهای جدید آن بود که امروز با وجود نوســازی به راسته 
بازاری متروک و سوت و کور و بی هویت و بی رفت و آمد تبدیل شده است.

وی با توضیح این که رد نمونه ای موفق از چنین طرحی را در تاریخ می توان 
یافت، می افزاید: زمانی که شاه عباس تصمیم داشــت بازار اصفهان را به 
سمت دولتخانه صفوی هدایت کند، بازار قیصریه را برای این پیوستگی در 
نظر گرفت. اما  این طرح به شــکل آگاهانه با تعریف وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی و به شکل ارگانیک طی سال ها انجام شد. طوری که کاسبان به 
شــکل خودجوش به این بازار نقل مکان کردند. نه این که دکان ها مصادره 
شود و آنها مجبور به نقل مکان باشــند.به گفته این فعال فرهنگی، گرچه 
سیاست گذاری در اصفهان اغلب بر اســاس توسعه گردشگری است، اما 
آنچه از نظر دور مانده این اســت که اصفهان شهری تاریخی است و بر پایه 
مفهوم تاریخی سال هاست که تعریف شــده و مردم و گردشگران هم این 
تعریف را می دانند و بر اساس آن به این شهر سفر می کنند. پس وقتی قرار 
است طرحی در یکی از مهم ترین و تاریخی ترین محله های اصفهان پیاده 
شود، نباید رویکردی جز نگاه مرمتی و حفظ بافت در پس آن باشد. محله 
ابواسحاقیه را شاید بتوان با سایت تاریخی فهادان یزد قیاس کرد که در یک 
محوطه بناهای تاریخی، مسجد، حوزه علمیه با توجه به هویت بافت در آن 
وجود دارد. در محله ابواســحاقیه هم ما چند المان شهری که عصارخانه 
جماله، دو منار دردشت، خانه های تاریخی و مسجد جامع است را در اختیار 
داریم و اگر قرار است بخشی از آن در اختیار حوزه علمیه و دانشگاه علوم و 
حدیث قرار گیرد هم می تواند در همان بافت و با مرمت خانه های تاریخی 
این اتفاق رقم بخورد نه با تخریب و نوسازی که در مسیر بی هویت کردن شهر 
است.سید مهدی موسوی، معاون اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان در خصوص نگاه مسئوالن این اداره به ماجرای 
محله ابواســحاقیه می گوید: تمام نامه های میراث فرهنگی پیرامون این 
موضوع از ابتدا در راســتای حفظ بافت قدیمی و احداث دانشگاه در همان 
خانه های تاریخی بوده است. . در این خصوص اسفند سال ۱۴۰۰ نامه ای 
از جانب ما برای وزارتخانه تنظیم و ارسال شده و وزارتخانه هم مرتب پیگیر 

این موضوع است.

مدیــر بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان گفت: 
به مناسبت فرارســیدن ماه مبارک رمضان، بعضی 
از کاالهای پرمصرف در ســطح فروشگاه های کوثر 
از شانزدهم تا بیســت ویکم فروردین ماه با تخفیف 

ویژه عرضه می شود.
مجید صادقی با اشــاره به تمهیدات بازارهای کوثر 
برای مــاه مبــارک رمضان،اظهار کرد: بــا توجه به 

فرارســیدن ماه مبارک رمضان ســعی شده است 
در فروشــگاه های کوثــر تخفیف ها ویــژه ای برای 

مراجعه کنندگان در نظر گرفته شود.
وی با اشــاره به تخفیف های ویژه مــاه رمضان در 
فروشگاه های کوثر، تصریح کرد: اکثر این تخفیف ها 
شــامل کاالهای پرمصــرف همچون مــرغ، برنج، 
گوشــت و روغن و بالغ بر ۴۰ قلم کاالی دیگر که در 
این ماه مبارک بیشــتر مصرف می شود، همچون 
خرما، ارده، شیره، پنیر و ماست است که با تخفیف 

ویژه عرضه می شود.
مدیــر بازارهــای روز کوثــر شــهرداری اصفهــان 

خاطرنشــان کرد: برخی از این ۴۰ قلم کاال با قیمت 
تولید یا در صورت وجود قیمت مصرف کننده تا ۳۰ 
درصد تخفیف در ســطح بازارهای کوثر شــهرداری 
اصفهان از شانزدهم تا بیست ویکم فروردین ماه از 

ساعت ۸ تا ۲۱ به صورت یک سره عرضه می شود.
وی بــا بیان اینکــه در بازارهای کوثر مــرغ، برنج و 
گوشــت با نرخ مصوب ســتاد تنظیم بــازار عرضه 
می شود، تصریح کرد: شــهروندان می توانند برای 
ارائه پیشــنهادات، انتقادات و درخواست های خود 
به بازرس ویژه که در هر یک از این فروشــگاه ها به 

صورت تمام وقت مستقر شده است، مراجعه کنند.

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد:

اجرای طرح ۶ روزه بازارهای کوثر  ویژه ماه رمضان

گزارشی از بازگشایی مقر لشکر۱۴ امام حسین)ع( در دوران دفاع مقدس و 
حضور ۲6 هزاراصفهانی در شهرک دارخوین:

بوی خوش حسین...
۲6 هزار اصفهانی آغازین نوروز قرن جدید را در مناطق عملیاتی جنوب کشور سپری کردند و برای نخستین 
بار این فرصت را یافتند تا در شهرک دارخوین، مقر لشکر ۱۴ امام حسین)ع( در دوران دفاع مقدس، حضور 
پیدا کنند.به گزارش ایمنا، شهرک دارخوین 
که در جاده اهواز-آبادان قرار گرفته است، 
در روزهای آغازین جنــگ تحمیلی خط 
مقدم حماسه یاران خرازی در »خط شیر« 
بود، پس از عقب راندن عراقی ها، به قرارگاه 
رزمندگان اعزامی از اصفهان تبدیل شــد. 
این شهرک پیوندی به عمق حماسه زیبای 
دفاع مقــدس دارد و خاطرات بســیاری 
از رشــادت ها و مجاهدت های رزمندگان 
اصفهانی در جــای جای خود بــه امانت 
گذاشته است تا اینک به عنوان یکی از یادمان های راهیان نور شــناخته شود.دارخوین، تنها ایستگاه و 
استراحتگاه رزمندگان اصفهانی قبل و بعد از هر عملیات نبوده است، بلکه میعادگاهی بوده برای عروج، 
پرواز و قدمگاه ۱۳ هزار شهید لشکر ۱۴ امام حسین )ع( که برای امروز و فردا پیام های بسیاری دارد. این 
شهرک در هشت سال دفاع مقدس، شب ها محل مناجات و اشک های رزمندگان و روزها پاهای استوار 
زاهدان شب را پذیرا بود که رشادت هایشان در تاریخ این دیار ماندگار شد. فراهم شدن میزبانی از زائران 
راهیان نور در دارخوین اتفاق مبارکی است که نویدبخش شکل گیری جریان های ویژه برای تحقق اهداف 

گام دوم انقالب اسالمی و حرکت در مسیر شناخت راه و سبک زندگی شهداست.

استقبال زائران اصفهانی از حضور در شهرک دارخوین
عباس محمدی، مسئول مرکز اردویی و گردشگری سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان اظهار 
می کند: تبدیل شهرک دارخوین به یکی از یادمان های تاثیرگذار راهیان نور، برای نسلی که جنگ 
را دریافته و نســل امروز که از دوران جنگ فاصله گرفته، الگوی زندگی با بندگی، ایثار و فداکاری، 
مناجات و شب زنده داری، رزم و آمادگی، شــهادت و جانبازی، دوستی و محبت و والیت مداری 
است.وی می گوید: همه رزمندگان اعزامی از اصفهان حتما در شهرک دارخوین مستقر می شدند؛ 
در مسجد این شــهرک تمام مراســم های دعا و نیایش و تجمعات در این مکان برگزار می شد و 
سخنرانی های شخصیت های بزرگی همچون مقام معظم رهبری و شهید خرازی در این محل ایراد 
شده بود.محمدی با بیان اینکه شــهرک دارخوین برای رزمندگان لشکر خاطره انگیز بود، تصریح 
می کند: عمده وقت رزمندگان در این لشکر می گذشــت و آموزش ها و مراسم های معنوی در این 
شهرک برگزار می شد و نقطه به نقطه آن برای این رزمندگان خاطره داشت، از این رو همواره حضور 
در این شهرک یکی از مطالبات اصلی بود و آنها همواره می گفتند که چرا این فضا را از دست دادیم.

مسئول مرکز اردویی و گردشگری سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تاکید می کند: از آنجا 
که مالکیت این شهرک مربوط به ســازمان انرژی اتمی بود، بعد از پایان جنگ دوباره این شهرک 
به این سازمان واگذار شد و به دلیل اینکه سازمان انرژی اتمی حفاظت های خاص خود را داشت، 
اجازه ورود و استفاده از این شهرک داده نمی شد و در سال های گذشته نتوانسته بودیم هیچ کاروانی 
را به این شهرک ببریم.وی ادامه می دهد: در سال ۹۷ مراسم اعتکاف را در مسجد این شهرک برگزار 
کردیم ولی بعد از این سه روز دیگر اجازه حضور داده نشــد و در ادامه نیز شیوع بیماری کرونا رخ 
داد، با این حال به دنبال فراهم شدن برگزاری مجدد اردوهای راهیان نور، تمام تالش مان را به کار 
گرفتیم تا این شهرک را برای نوروز امســال آماده کنیم.به گفته محمدی، امسال نخستین سالی 

بود که اتوبوس راهیان نور اجازه ورود به شهرک را پیدا کرد که رخداد مهمی محسوب می شود.

سوژه روز

خبر روزگزارش

تالش برای محرویت زدایی 
در منطقه 2

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با تاکید بر 
تالش برای محرویت زدایــی در این منطقه، 
گفت: در صدد هستیم با هم افزایی، هم فکری 
و همیــاری اقدامــات مثبتــی در مباحــث 
آزادسازی و افزایش سرانه ورزشی، خدماتی، 

فرهنگی و اجتماعی انجام دهیم.
محمد صیرفی نژاد در ادامه سلسله برنامه های 
بازدید از محالت منطقه دو در جمع نمازگزاران 
مســجد قمر بنی هاشــم محله آفاران ضمن 
تبریک ایام ماه مبارک رمضان، ســاکنان این 
منطقه را مردمی شــریف، مومــن، متدین و 
انقالبــی دانســت و اظهــار کرد: وجــود این 
خصلت های بــارز وظیفــه من را بــه عنوان 
خدمتگزار مردم در شهرداری، سنگین می کند.

وی با بیان اینکه هر محله از این منطقه شهدای 
گران قــدری را تقدیم انقالب اســالمی کرده 
اســت، تصریح کرد: محله آفاران ۱۲۰ شهید 
را تقدیم نظام و انقالب کرده اســت و مردمی 
شریف و هیئتی شــاخص و مطرح در سطح 
کشور دارد.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
افزود: ســاکنان محله آفاران به فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی عالقه مند هستند و این 
موضوع نقطه عطفی برای افزایش توجه به این 
محله است.وی با اشاره به ظرفیت های مطلوب 
محله آفاران، خاطرنشــان کرد: در سال های 
گذشته به دلیل اینکه منطقه دو شهرداری در 
حاشیه شهر قرار گرفت، مورد توجه و رسیدگی 
الزم قــرار نگرفته و به لحاظ رشــد و توســعه 
یافتگی در شــهر اصفهان عقب مانده است.
صیرفی نژاد خطاب به ســاکنان محله آفاران 
گفت: بایــد ویژگی های مثبــت محله آفاران 
شناخته و بررسی شود تا بتوانیم با هم فکری، 
همکاری و هم افزایی اقدامــات مثبتی را در 
این محلــه رقم بزنیم.وی خاطرنشــان کرد: 
منطقه دو، دو هزار هکتار زمین کشاورزی دارد 
که یک هزار هکتار و معــادل ۳۰ درصد آن در 
محدوده این منطقه اســت که عالوه بر ایجاد 
معضالت زیســت محیطی و اجتماعی برای 
ساکنان، مالکان نیز نمی توانند از اولویت های 

کاربری بهره مند شوند.

شبکه اصفهان با تولید برنامه »یک شهر ضیافت« ویژه افطار، زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و بازگشت آن ها به آغوش خانواده را فراهم می کند. ویژه 
برنامه یک شهر ضیافت به صورت زنده با حمایت اداره کل زندان های استان، ستاد دیه و انجمن حمایت خانواده زندانیان، خیرین و همکاری عموم مردم نوع 
دوست اصفهان تولید و به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند می پردازد و همچنان در مسیر پر مخاطب ترین برنامه های شبکه 
اصفهان در ماه مبارک رمضان قرار دارد. در این برنامه کارشناسان دادگســتری پیرامون پیشگیری از وقوع جرم با توجه به کلیپ های تهیه شده از مددجویان 
زندان های استان اصفهان حضور دارند.پخش مستند دوباره زندگی با حضور مداحان اســتان در زندان های اصفهان، تولید کلیپ های موضوعی مانند رزق 
حالل، بخشندگی، صبر و،حضور مددجو در استودیو برنامه و گفت وگو با وی، حضور مدیران خیریه و اعالم مبلغ مساعدت به امر آزادی زندانیان و... از جمله 
بخش های این برنامه  است.همچنین ارتباط مردم با برنامه یک شهر یک ضیافت از طریق تلفن، سامانه پیامکی، سامانه USSD )پرداخت آنالین( و شماره 
حساب های ستاد دیه استان )۰۱۰۵۵۰6۳۷۰۰۰۷( و انجمن ستاد حمایت از زندانیان )۰۱۰۵۹۳۷۸۷۵۰۰۹( انجام می گیرد.در برنامه امسال با معرفی پویش 
مردمی و دعوت هر نفر با پرداخت حداقل ۱۰ هزار تومان در جهت آزادی زندانیان غیر عمد کمک می شــود.برنامه یک شهر ضیافت به تعداد ۳۰ قسمت و هر 

قسمت به مدت ۹۰ دقیقه  به صورت زنده تولید و در ماه رمضان، ساعت ۱۸ از شبکه اصفهان پخش می شود.

»یک شهر یک ضیافت«، فرصتی برای همدلی در ماه مبارک رمضان

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد مزایده ضایعات و اجناس اسقاطی به شماره ۲۰۰۰۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی: 

 - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/1/17 
- مهلت بازدید فراخوان: 1401/1/25 

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/2/4 
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/2/5 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری مرکزی ۳۳6۴۱۴۱۵ 

آگهی مزایده ) چاپ اول (

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف:1297941

نوبت اول
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

اســتان  در  خانــوار   522 و  از49هــزار  بیــش  گذشــته  درســال 
اصفهــان از نعمــت گاز طبیعــی بهــره منــد شــدند کــه از ایــن تعــداد 
 43هــزار و 353خانــوار شــهری و 6هــزار و 169 خانــوار روســتایی 
هســتند.به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان، 
سرپرســت ایــن شــرکت، گفــت: درحــال حاضــر 2میلیــون و 248 هــزار و 
 786خانــوار شــهری و روســتایی در ســطح اســتان اصفهــان از گاز طبیعــی

 استفاده می کنند.مهندس عسکری، افزود: استان اصفهان پس از تهران باالترین 

ســطح توزیع و مصرف گاز در سطح کشــور را دارد و تاکنون هر 112 شهر آن و تعداد 
1067 روستای مشمول طرح گاز رسانی از این نعمت بهره مند شده اند.وی، با اشاره 
به عملکرد گازرسانی در سال 1400 تصریح کرد: در سال گذشته حدود 375کیلومتر 
شبکه گاز اعم از؛ 287کیلومتر شبکه پلی اتیلن و 88کیلومتر شبکه فوالدی و بیش 
از 13 هزار انشعاب گاز در سطح استان نصب شده است.سرپرست شرکت گاز استان 
اصفهان، اظهار داشت: تعهدات شرکت در گازرسانی روستایی تحقق یافته و به زودی 
شاهد بهره مندی تعداد قابل توجهی خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی خواهیم بود.

 بهره مندی حدود 50هزار خانوار از گاز طبیعی در استان اصفهان 
طی سال گذشته

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

برکناری معاون وزیر راه 
بعد از هدیه 80میلیونی

معاون وزیر راه در پی ماجرای هدیه 80 
میلیونی اش برکنار شد.

نجات نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی 
که ماجــرای هدیــه 80 میلیونی اش 

حاشیه ساز شده بود، برکنار شد.
فرزاد نجات نیا، معاون حقوقی و امور 
مجلس وزیر راه وشهرســازی با حکم 
وزیر راه وشهرســازی برکنار و مجتبی 
یزدانی معاون ســابق خدمات شهری 
شهرداری تهران به این سمت منصوب 

شد.
در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه های 
مسکن در خراسان شمالی، وقتی دو 
نونهال با گل به اســتقبال معاون وزیر 
راه رفتند، آقای نجات نیا برای تشــکر 
به آن ها سفر عتبات به همراه خانواده 

هدیه داد.
 ایــن موضــوع منجــر بــه اعتراض 
امــام جمعــه شــیروان شــد و در 
نهایت دســتور وزیر راه و شهرســازی 
موضــوع ایــن  پیگیــری   بــرای 

 صادر شد.

اثر عجیب تحریم؛

 لوازم دست دوم  در اتاق عمل!
روزنامه جام جم در یک گزارش ویژه از بازار دارو و تجهیزات پزشکی 

خبر داده که از لوازم دست دوم در اتاق عمل استفاده می شود.
کار و بار مافیای دارو این روزها ســکه اســت، آنها پول روی پول 
می گذارند و بیماران و خانواده های شان اشک و آه دارند. آن طور که 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدتی پیش گفت ، 
از مجموع 34 تا 35 هزار میلیارد تومان گردش مالی ساالنه بازار 
دارو در کشور، حدود 25هزار میلیارد تومان آن غیرقابل رصد است و 
همین رقم برای تایید کار و بار سکه مافیای دارو کافی است. بنابراین 
می توان گفت قدرتمندتریــن مافیای فعال این روزهــا در ایران، 
مافیای دارو است. سودجویانی که یا تجهیزات پزشکی دست دوم 
را به عنوان تجهیزات نو وارد ایران می کنند یا داروهای شیمی درمانی 
و بیماران خاص را آن قدر گران به دســت مصرف کننده می رسانند 
که بسیاری از بیماران، قبل از درمان و به دلیل نداشتن تمکن مالی، 

جان خود را از دست می دهند.
گرچه به اعتقاد کارشناســان، مافیای قدرتمنــد دارو و تجهیزات 
پزشــکی از دایره افراد وابســته برخی نهادهای مســئول خارج 
نیست؛ اما برای آن که سرنخ دقیق تری از این مافیا بیابیم، راهی 
خیابان ولی عصر و راسته فروشــندگان تجهیزات پزشکی شدیم. 
صحبت های فروشندگان تجهیزات پزشکی قابل تامل است. آنها 
همه بر این باور هستند که بدون برقراری ارتباط با مدیران این حوزه، 
نمی توان تجهیزات دست دوم اتاق عمل را وارد کرد و به عنوان جنس 

نو به بیمارستان ها فروخت!

طعنه توئیتری آذری 
جهرمی به یک هوادار 

استقاللی
آذری جهرمی در پیامــی توئیتری به یک 
هوادار استقاللی پاسخ جالبی داده است. 

بخوانید:
جهرمی در توئیتــر خود نوشــت: اتفاقا با 
جمعی از دوســتان پرسپولیســی داریم 
یک برنامه آموزشــی برای ابراز نحوه ابراز 
شادی پس از قهرمانی تدوین می کنیم…
احتمال ضعیفی هست که یه وقت تیم شما 
قهرمان این فصل بشــه. خب ندیدین که! 

بلد نیستین که شادی چطوریه...

چند نفر در کشور 
شغل شایسته ای 

ندارند؟
به گفتــه عبدالملکــی وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی در کشــور 14 
میلیون تن از شــغل شایســته ای 
برخــوردار نیســتند، حــدود 6 تا 
7 میلیــون شــغل غیر رســمی و 
2 میلیــون اشــتغال ناقص وجود 
دارد، همچنیــن افــرادی نیــز 
 وجود دارند کــه از درآمــد مکفی

 برخوردار نیستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان:

کرونا را بهانه ای برای روزه 
نگرفتن قرار ندهید

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان 
گفت: روزه داری در شرایط ویروس کرونا متفاوت 
از سال های دیگر نیست و افراد، کرونا را بهانه ای 
بــرای روزه نگرفتن قرار ندهند.حســن ذبیحی 
درباره تاثیر روزه گرفتن بر تشدید ویروس کرونا، 
گفت: هیچ دلیل پزشــکی وجود ندارد که فرد با 
روزه گرفتن به کرونا مبتال و یا روزه گرفتن باعث 
تشدید بیماری و یا شــیوع آن در جامعه شود. 
بررسی های پزشکی نشــان می دهد در شرایط 
کرونایی روزه داری هیچ زیانی برای افراد سالم 
ندارد و حتی بیماران زمینه ای با مشورت پزشکان 
خانواده خود می توانند روزه بگیرند. روزه داری در 
شرایط ویروس کرونا متفاوت از سال های دیگر 
نیست و افراد، کرونا را بهانه ای برای روزه نگرفتن 

قرار ندهند.

سوال روزتوئیت روز توصیه روز واکنش روز گزارش روز

منبع : ایمنا

شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6723 مورخ 1400/12/28 شورای 
محترم اسالمی شهر مجلسی و صورتجلسه کمیســیون قطع اشجار به شماره 5529 
مورخ 1400/09/06 مقدار 120 تن اشجار خشک شده در جنگلهای حاشیه شهر مجلسی 
را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید بنابراین از 
کلیه اشخاص مذکور دعوت می گردد، از تاریخ 1401/01/18 لغایت 1401/02/05 جهت 

اخذ اسناد مزایده به امور قراردادها شهرداری مجلسی مراجعه نمایند. 
مشخصات مزایده:

1- وزن اشجار 120 حداکثر تن می باشد که وزن دقیق آن پس از قطع مشخص می گردد.
2- قیمت اشجار که توسط شــهرداری قطع و تحویل خریدار می گردد از قرار هر کیلو 

25/000 ریال که توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری گردیده است.
2-3- کل مبلــغ تقریبی اشــجار بــا در نظر گرفتن قیمــت پایه کارشناســی مبلغ 

3/000/000/000 ریال می باشد.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت 
دولتی را رعایت نمایند.

2- فیش بانکی معادل 5% کل مبلغ حداکثر پایه کارشناســی دادگستری اشجار به 
مبلغ 150/000/000 ریال که بصورت نقدی به حســاب سیبای شماره 0110309651009 
شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه شهر مجلســی واریز شده و ضمانت نامه بانکی 

معتبر تهیه شود.
3- از تاریخ 1401/01/18 لغایت 1401/02/05 جهت اخذ اسناد مزایده به امور قراردادها 
شــهرداری مجلســی مراجعه نمایند و تا انتهای ســاعت اداری تاریخ 1401/02/05 

پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مجلسی تحویل نمایند.
 جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری مجلســی به نشــانی

 www.majlesicity.ir  مراجعه و یا با شــماره تلفــن 52472852-031 )امور 
قراردادهای شهرداری( تماس حاصل نمائید.

نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان امام )ره( – شهرداری مجلسی

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

سبحان نظری- شهردار مجلسیم الف: 1298141 

نوبت اول
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