روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،

استعفای پی در پی
معاونان وزیر بهداشت
در واکنش به سخنان
وزیر در اصفهان؛

سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
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استعفای معاونان
روی میز«نمکی»
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 8صفحه

5

قیمت 1000 :تومان

در سایه عدم تمایل ایرانی ها به کارگری ،نیروهای پاکستانی و افغان در شهرک های صنعتی اصفهان به کار گرفته می شوند؛

روزهای خاکستری بازارکار

افت  ۵۰درصدی
فروش پیتزا
دراصفهان

3

3
مدیرکل انتقال خون استان:

نارضایتی ازقطع گازبیش
از ۴۰جایگاه گازطبیعی
استان اصفهان

مشارکت مردم ذخیره
خون اصفهان را به
 ۵روزافزایش داد

3

5

حریم منظری پل تاریخی خواجو
اصفهان شکسته شد؛

زخم عمیق در منطقه «سرخون»
چهارمحال و بختیاری؛

با حضورویدئو کنفرانسی رییس جمهورصورت گرفت؛

وقتی طالی سیاه روزگار
مردم منطقه را تیره کرد

افتتاح طرح های ملی آزاد راه شرق اصفهان

8

4

نوبت دوم
مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

جشنواره کشوری علمی ،فرهنگی ،هنری

زندگی و مقابله با کرونا

(مجازی)

 30آذرماه  99مصادف با میالد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روزپرستار
مهلت ارسال آثار 25 :آبان تا  20آذر1399

درمیراث فرهنگی
اصفهان چه خبراست؟
7

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

(شماره فراخوان در سامانه ستاد )2099001205000029
شــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد ایمن سازی و نرده گذاری شبکه های آبیاری نکوآباد ،آبشار وروشــت را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و
مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گرد نسبت به دریافت
اسناد ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( )WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمایند.

مبلغ پایه :برآورد مناقصه معادل  76/920/660/853ریال بر اساس فهارس بهاء واحد پایه رشته های ابنیه و راه و باند سال  1399می باشد.

شــرایط مناقصه گر :مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه  5از ســازمان برنامه و بودجه در رشته های ساختمان و آب و ارائه

گواهینامه صالحیت ایمنی

محل اجراء :استان اصفهان
مدت اجراء 7 :ماه

نوع اعتبار :اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.

ً
متعاقبا در استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه مشخص
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ،مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهاها
خواهد شد.مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ( )SETADIRAN.IRمهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت
اسناد ارزیابی کیفی و بارگذاری مدارک مثبته شرکت اقدام نماید .پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق در اختیار
آنها قرار خواهد گرفت.

نشانی مناقصه گزار :اصفهان -پل خواجو -بلوار آئینه خانه -جنب هالل احمر -شرکت آب منطقه ای اصفهان -دفتر امور قراردادها

محورهای اصلی جشنواره
مدافعان سالمت درکالم رهبری

نقش رسانه های جمعی دراطالع رسانی و زندگی با کرونا

سبک آموزش دردوران کرونا

نقش مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی درمقابله با کرونا

بیان تجارب ازابتالء و درمان

نقش و امنیت شغلی و اجتماعی درزندگی با کرونا

اقتصاد و خانواده درکرونا

تعهد و اخالق حرفه ای مدافعان سالمت درکرونا

تغییرسبک زندگی با کرونا

نقش مدافعان سالمت درمقابله با کرونا

سالمت روان و کرونا

سالمت معنوی دردوران کرونا

کرونا درگذرزمان

کودکان و کرونا

قالب آثار :شعر ،داستان ،خاطره ،دل نوشته ،فیلم ،کلیپ ،عکس ،نقاشی ،پوستر ،انیمیشن ،کاریکاتور ،موشن گرافی ،اینفوگرافی ،پادکست ،اپلیکیشن و خوشنویسی

کلیه آثاردریافتی درقالب یادمان جشنواره نگهداری و نمایشگاه مجازی دروب سایت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ارائه می گردد.
آثاردرسطح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی انعکاس داده خواهد شد.

به نفرات برترجشنواره همزمان با والدت با سعادت حضرت زینب کبری (س) جوایزنفیسی ازطرف دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اهدا خواهد شد.
آدرس وب سایت جشنواره به نشانیhttps://www.skums.ac.ir/festivalcoronavirus :

آدرس ایمیل جشنوارهfestivalcoronavirus@skums.ac.ir :

شرکت کنندگان می توانند پس ازتکمیل فرم ثبت نام ،آثارخود را حداکثردر 3قالب و ازهرقالب حداکثر

 3اثربه دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

تلفن تماس 36615360-5 :داخلی  2529و  2528فاکس36611073 :
م الف1048541:

امور قراردادها

کافه سیاست
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اصابت یک موشک به محوطه سفارت ایران درکابل
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل از اصابت یک موشک به محوطه این سفارتخانه خبر داد
و تاکید کرد :این حادثه تلفاتی در برنداشــته و همه پرسنل ســفارت در سالمت هستند.سفارت

سناریوی توطئه آ لخلیفه و آ لنهیان علیه حزبا...؛

جمهوری اســامی ایران در حســاب
کاربری خود در توئیتر نوشــت :یکی از

هراس از مقاومت

موشکهای شلیک شــده در محوطه
سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل
فرود آمد .ســفارت ایــران ادامه داد:
ترکشهــای متعددی به ســاختمان
اصلی ،شیشهها ،تاسیسات و تجهیزات
سفارت اصابت کرد .خوشــبختانه این
حادثــه تلفاتــی در بر نداشــت و کلیه
پرسنل سفارت در سالمت کامل به سر
میبرند.کابل شنبه شاهد حمالت راکتی و انفجار بود که در پی آن تلفاتی به غیرنظامیان وارد شده
است.وزارت کشور افغانستان تایید کرد که دو انفجار در منطقه پلچرخی در کابل و «چهل ستون»
در منطقه هفتم رخ داده است که در آن یک نفر کشته و  ۲تن دیگر زخمی شدند.

جلسات علنی مجلس حضوری و مجازی برگزارمیشود
سخنگوی هیئت رییسه مجلس از برگزاری جلسات علنی مجلس طی دو هفته آینده به صورت
مجازی و حضوری خبر داد و گفت :نیمی از نمایندگان مجلس در صحن علنی به صورت حضوری
و نیمی دیگر به صورت مجازی در جلســه حضور خواهند یافت.محمد حســین فرهنگی ،بعد از
برگزاری نشست آزمایشی نمایندگان مجلس به صورت مجازی در جمع خبرنگاران گفت :جلسه
مجازی آنالین برای شناسایی ایرادات و رفع آن برگزار شد و  ۲۰۳تن از نمایندگان توانستند ارتباط
خود را برقرار کنند ،از این رو امکان برگزاری جلسات به صورت تلفیقی(حضور فیزیکی و مجازی)
وجود دارد.نماینده مردم تبریز ،اســکو و آذرشــهر در مجلس افزود :با توجه به شرایط قرنطینه
دو هفتهای مقرر شد جلســات صحن در روزهای یکشنبه و چهارشــنبه و با رعایت پروتکلهای
بهداشتی برگزار شود .نیمی از نمایندگان مجلس در صحن علنی به صورت حضوری و نیمی دیگر
به صورت مجازی در جلســه حضور خواهند یافت.وی با بیان اینکه بر همین اساس نه جلسات
صحن تعطیل خواهد شد و نه از پروتکلهای بهداشتی تخطی میشود ،ابراز داشت :نمایندگانی
که دارای صندلی با شمارههای فرد هستند در صحن و مابقی در محل کمیسیون تلفیق و ساختمان
مشروطه به صورت مجازی حضور خواهند داشت و در روز چهارشنبه این شیوه بالعکس می شود.

معافیت عراق ازتحریمهای ایران تمدید شد
به گزارش روزنامه واشنتگتن پســت ،دولت دونالد ترامپ طول مدت معافیت از تحریم های ایران
برای عراق را که این کشور را قادر می سازد به واردات انرژی از ایران ادامه دهد ،کاهش داد .معافیت از
تحریم ها معموال  120روزبه طول می انجامندکه پس ازافزایش فشاربرایران توسط مایک پمپئو وزیر
اموز خارجه این کشــور ،این مدت به  60روز کاهش یافت .یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
در این باره گفت که پمپئو این معافیت را به مدت  45روز دیگر تمدید کرده است و این اقدام دولت
ترامپ را با تصمیم نهایی تمدید یا لغو کلی این معافیت ها پیش از پایان دوران ریاســت جمهوری
دونالد ترامپ در  20ژانویه مواجه می سازد .این سخنگو ادامه داد :وزیر امور خارجه معافیت از تحریم
ها برای عراق را تمدید کرد تا این کشور بتواند جهت واردات برق از ایران تبادالت مالی مربوطه را انجام
دهد .این معافیت اطمینان ایجاد میکندکه عراق قادربه تامین نیازهایکوتاه مدتش دززمینه انرژی
است ،در حالی که گام هایی در راستای کاهش وابستگی به واردات ایران بر می دارد.

یکی از مقامات رژیم صهیونیســتی در ســخنانی از توطئه این رژیم با
همدســتی ســران آل خلیفه و آل نهیان علیه مقاومت در لبنان پرده
برداشته اســت .این مقام رژیم صهیونیستی که «یهوشــوا زرقا» نام
دارد ،آشکارا گفته است که ســران بحرین و امارات به تل آویو در اقدام
علیه حــزب ا ..لبنان کمــک کردهاند .زرقــا در حال حاضــر مدیر امور
استراتژیک وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی است.بحرین ،امارات و
رژیم صهیونیســتی به رغم تالشهای فراوان سال های گذشته موفق
به درج نام حزب ا ...لبنان در لیســت گروههای تروریســتی سازمان
ملل متحد نشــدند .در واقع ،هــدف اصلی و اساســی از توطئه چینی
امارات و بحرین به همراه رژیم صهیونیستی علیه حزب ا...لبنان ،این
بوده است تا کشــورهای جهان جملگی حزب ا ...را به عنوان یک گروه
تروریستی شناسایی کنند.این در حالی است که طی سالهای گذشته
نیز برخی کشورها تحت تاثیر تالشهای مثلث امارات ،بحرین و رژیم
صهیونیستی از حزب ا ...لبنان به عنوان یک گروه تروریستی یاد کردند.
با این حال ،ســران آل خلیفه ،آل نهیان و رژیم صهیونیستی به هدف
اصلی و اساسی خود علیه حزب ا ...دست نیافته اند .این بدان معناست
که آنها تاکنون نتوانستهاند سازمان ملل متحد را نسبت به قرار دادن نام
حزب ا ...لبنان در لیست گروههای تروریستی قانع سازند .هرچند که
در طول سالهای گذشــته تالشهای فراوانی برای تحقق این مسئله
توسط طرفهای مذکور انجام شــد ،اما تاکنون هیچ نتیجهای حاصل
نشده است.
واقعیت آن اســت که رژیم صهیونیســتی و متحدان آن در منطقه به

طریق آن میتوانند به اهداف خود در منطقه دست پیدا کنند.در همین

و اماراتی نه به عنوان بازیگران و بازیگردانان اصلی که به عنوان ابزارهایی

شدت از توســعه دامنه مرزهای جغرافیایی مقاومت احساس نگرانی

حال ،تالشهای امارات ،بحرین و رژیم صهیونیستی علیه حزب ا ...و

در دســت واشــنگتن و تل آویو برای تحقق اهداف رژیم صهیونیستی

میکنند .آنها تمام تالش خود را به کار بستهاند تا از رهگذر معرفی کردن

توطئه چینی علیه مقاومت لبنان را نمیتوان بی ارتباط با فشارحداکثری

باید نگریســت.تمامی این تالشهای خصمانه از سوی آمریکا ،رژیم

حزب ا ...لبنان به عنوان یک گروه تروریستی از گسترش یافتن بیش

ایاالت متحده آمریکا علیه این گروه مقاومتی دانســت.طی ماههای

صهیونیستی و متحدان منطقهای آنها از جمله امارات و بحرین در حالی

از پیش مقاومت جلوگیری کنند .میدانند کــه مقاومت و گفتمان آن

اخیر ،آمریکاییها تحریمهای متعددی را علیه حزب ا ...لبنان اعمال

صورت میپذیرد که امروز شاهد گسترش مرزهای مقاومت از سوریه

امروز مرزهای جغرافیایی را بیش از هر زمان دیگری درنوردیده و دیگر

کردهاند و از همین روی ،ناگفته پیداست که تالشهای آل خلیفه و آل

و لبنان تا عراق ،فلسطین و یمن و… هستیم.با این حال ،تاکنون هیچ

به یک مرز جغرافیایی خاص محدود و محصور نیست.سران آل خلیفه

نهیان برای تروریستی معرفیکردن حزب ا ...نزدکشورهای جهان نیزدر

یک از تالشها برای جلوگیری از گسترش مقاومت به نتیجه نرسیده

و آل نهیان به شدت از گســترش مرزهای جغرافیایی مقاومت نگران

امتداد تالشهای خصمانه واشنگتن علیه این گروه انجام شده است.

و بدیهی است که در آینده نیز آل خلیفه و آل نهیان نخواهند توانست به

هستند و به خوبی میدانند که گفتمان مقاومت دیگر محدود و محصور

بدون هیچ شــک و تردید میتوان گفت که اقدام سران آل خلیفه و آل

اهداف خود علیه مقاومت دست پیدا کنند.آنچه که مقامات بحرینی و

به مرزهای جغرافیایی نیست.از همین روی ،مثلث مذکور تالش خود

نهیان در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در چهارچوب مقابله و

اماراتی فراموشکردهاند این استکه رژیم صهیونیستی با وارد ساختن

را به کار گرفته است تا مانع از پیشــروی گفتمان مقاومت در مرزهای

مواجهه با محور مقاومت در منطقه و جهان قابل تفسیر و تبیین است.

آنها به مسیرسازش و تسلیم ،درواقع استراتژی استفاده ابزاری ازمنامه

جغرافیایی وسیعتر شــود .در همین حال ،مقامات بحرینی و اماراتی

در حقیقت ،ســران بحرینی و اماراتی به عادی سازی روابط خود با تل

و ابوظبی را در پیش گرفته اســت؛ بدون اینکه در عمل امتیازی به آنها

به این مسئله نیز واقف هســتند که در صورت گسترش بیش از پیش

آویو به عنوان ابزاری که میتواند آنهــا را در رویارویی و مواجهه با محور

داده باشد .بنابراین ،به سران بحرینی و اماراتی نه به عنوان بازیگران و

مقاومت ،گزینه ســازش در آیندهای نه چندان دور رنگ خواهد باخت؛

مقاومت قدرتمند سازد ،مینگرند و این درحالی استکه همچنان نیزاز

بازیگردانان اصلی که به عنوان ابزارهایی در دســت واشنگتن و تل آویو

گزینهای که آنها حساب ویژهای روی آن باز کردهاند و تصور میکنند از

تحقق اهداف خود دربرابرجبهه مقاومت عاجزهستند.به سران بحرینی

برای تحقق اهداف کالن رژیم صهیونیستی باید نگریست.

خبر روز

الحاق «شیراز» به ناوگان نداجا تا سال آینده
فرمانده نیروی دریایی ارتش از پیشرفت مراحل ساخت ناو اطالعاتی شیراز خبر داد و گفت :این شــناور که از ویژگیهای خاصی برخودار است تا سال آینده به
ناوگان نداجا ملحق خواهد شــد.امیر دریادار «حسین خانزادی» با تشریح آخرین وضعیت ساخت شناور اطالعاتی شــیراز اظهار داشت :کار ساخت سازه این
شناور جدید که دارای ویژگیهای خاصی است ،به اتمام رسیده و هماکنون در حال تجهیز سامانههای آن هستیم و پیشبینی کردهایم این شناور جدید را تا سال
آینده به ناوگان نیروی دریایی ملحق کنیم.ناو اطالعاتی شیراز از قابلیتهای الزم در حوزه شناســایی رادار ،مخابرات ،سونار و مدیریت انواع انتشارها در جنگ
الکترومغناطیس برخوردار است .قابلیتهایی چون دانستن باند فرکانسی ،شناخت انواع پارامترهای امواج راداری و رادیویی ،دانستن سامانههای مخابراتی
دشمن که در حوزه جنگ اطالعاتی امر مهمی محسوب می شود ،در این شناور پیش بینی شده است.فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص مقدمات ساخت
شناورهای تریماران گفت :ساخت این شناور که بیش از سه هزارتن وزن دارد و ازقابلیتهای تهاجمی خوبی برخوردار است در دستور کار نیروی دریایی قرار گرفته
و طراحیهای مفهومی و جزئی آن نیز انجام شده و انشاءا ...برنامه ساخت آن به طور جدی در سالهای آینده آغاز میشود.دریادار خانزادی با اشاره به توانمندی
کارکنان باتجربه و جوان نیروی دریایی ارتش عنوان کرد :امروز نیروی دریایی به سطحی از توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود را در داخل و
توسط متخصصان جوان و کاردان تامین کند و این روحیه خوداتکایی و اعتماد به نفس در تمامی بخشهای نیروی دریایی تسری یافته است.

رییس پیشین کمیسیون
امنیت ملی:

احیای برجام نیازمند
تعریف واقعگرایانه است
رییس پیشــین کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی با بیــان اینکه احیای
برجــام نیازمند ارائه تعریــف واقع گرایانه
ازآن اســت ،گفت« :این همانی» بایدن و
ترامپ به ســود صهیونیستها ،مرتجعین
منطقــه و نومحافظــهکاران آمریکایــی
است که ســعی میکنند فضای مناسبات

احتمال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری طی  ۲روز
رییس ســتاد انتخابات کشــور از احتمال دو روزه

 2روز افزایش دهیم ،یعنی یکی از پیشنهادهای ما

شدن انتخابات ریاستجمهوری خبر داد و گفت:ما

افزایش تعداد روزهای رایگیری است.

این پیشنهاد را میدهیم و اجرایی شدن آن منوط

وی خاطرنشــان کرد :البته قانون اجازه برگزاری

به موافقت شــورای نگهبان و تصویب ســتاد ملی

انتخابــات در  2روز را نداده اما ســتاد ملی مبارزه

مبارزه با کروناست.جمال عرف با متفاوت توصیف

با کرونا میتواند با تصویب ایــن موضوع (  2روزه

کردن انتخابات ریاســت جمهوری  1400نسبت به

شــدن انتخابات) دســت ما را در ایــن زمینه باز

دورههای پیشین اظهار داشت :با توجه به وضعیت

بگذارد.

کرونا و با فرض وجود این بیماری در آن مقطع در

معاون سیاسی وزیر کشــور اضافه کرد :پیشنهاد

کشور ،پیشنهادها و سناریوهای مختلفی در حال

دیگر مــا افزایش شــعب اخذ رای اســت .یعنی

بررسی است از جمله دو گزینه ای که محتملتر از

فرضا اگر ما  60هزار شــعبه داریم ،ایــن تعداد را

سایر گزینههاست.عرف در تشریح پیشنهاد وزارت

به  80هزار شــعبه افزایش دهیم.عــرف ،اجرایی

کشــور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

شــدن این پیشــنهاد را منوط به موافقت شورای

گفت :پیشــنهاد ما درباره زمان و مکان انتخابات

نگهبان و تصویب ســتاد ملی مبارزه با کرونا عنوان

است؛ مبنی بر اینکه زمان اخذ رای را از یک روز به

کرد و افزود :با توجه به اینکه مــا قانون انتخابات

ایران و آمریکا در دوران جنگ ســرد باقی

صورت موافقت شــورای نگهبان به تصویب ستاد
ملی مبارزه با کرونا برســد ،چراکــه مصوبات این
ستاد در حکم مصوبات شــورای عالی امنیت ملی
اســت.وی تاکید کرد :اصل بر این اســت که 28
خرداد  1400انتخابات برگزار میشــود و انتخابات
یک روز هم عقب نمیافتد.

برجام برای هر دو طــرف ،یک توافق کامل
و ایدهآل نبود اما در شــرایط واقعگرایانه و
حساسی به دست آمد و به این دلیل که در
میز مذاکرات هم ایران و هم آمریکا حضور
داشــتند ،یک توافق بیســابقه محسوب
میشود.اســتاد علوم سیاســی و روابط
بینالملل دانشــگاه عالمــه طباطبایی با
تاکید بر اینکه مذاکره با آمریکا در شــرایط
کنونی شــدنی نیســت ،بیان کرد :برجام
میان تهران و واشنگتن باشد؛ اما نباید آن
را به معنای مذاکره بــا آمریکا قلمداد کرد.
در قبال برجام ،تابوزدایی شده اما هنوز در
مورد مذاکره با آمریکا این تابو از بین نرفته
اســت .با این تفاســیر ،اگر حتی یک روز

اقدام گروه عفو
بینالملل پیش
ازنشست مجازی
گروه بیست
انداختن تصویــر دیدار مکرون با
ولیعهد سعودی روی ساختمان
موزه لوور پاریس.

ریاستجمهوری آمریکا که خود را پیروز این دور از رقابتها معرفی کرده ،در مواجهه با امتناع ترامپ از
پذیرش شکست ،برای تامین هزینه انتقال قدرت ،دســت به دامن مردم شد.وی در این پیام نوشت:
از آنجا که ترامپ در برابر پذیرش شکست مقاومت کرده و انتقال قدرت را به تاخیر میاندازد ،مجبوریم
خودمان هزینه دولت انتقالی را تامین کنیم و به کمک شــما نیاز داریم .اگر میتوانید در تامین هزینه
دولت انتقالی بایدن-هریس شریک شوید.این درحالی استکه به ادعای برخی منابع،کارکنان شورای
امنیت ملیکاخ سفید ازجمله رابرت اوبراین مشاورامنیت ملی ،بیسرو صدا مشغول پیشبرد امورانتقال
قدرت هستند تا در صورت ناکامی ترامپ در اثبات ادعای تقلب ،زمام امور را به دست بایدن بسپارند.

پوتین هشدار داد:

جمهوری آمریکا گفت :اگر ایران و آمریکا

میتواند بنیان و اساسی برای تنشزدایی

عکس روز

مردم برای تامین هزینه مالی دولت انتقالی حساب بازکرده است.جو بایدن ،نامزد دموکرات انتخابات

برخی کشورهای غربی مانند فرانســه به دنبال ســهمخواهی از تحوالت قرهباغ هستند حال آنکه

از آن یک تعریــف واقعگرایانه ارائه دهند.

پیشبینی کرده اســت ،نیاز داریم پیشنهادمان در

نامزد مدعی پیروزی در انتخابات آمریکا میگوید در مواجهه با کارشکنیهای ترامپ ،روی کمک مالی

جنگ ،تنها جایگزین آتشبس قرهباغ است

بخواهند توافق هستهای را احیا کنند ،باید

محدودیتهایــی را در این زمینه بــرای مجریان

«بایدن» برای تامین هزینه ها دست به دامن مردم شد

بماند«.حشمتا...فالحتپیشه» با اشاره
به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست

ریاســتجمهوری را داریم و عمــا قانون موجود

بین الملل

زودتر هم برجام احیا شود ،این مسئله هم
به سود ایران و هم به ســود آمریکاست.
فالحتپیشــه یادآور شــد :بایدن پس از
اعالم نتایج انتخابات مســائل مختلفی را
مطرح کرده است مثال اینکه به توافق آب و
هوایی پاریس بازخواهیم گشت یا یک آجر
بر دیوار مکزیک افزوده نمیشود اما درباره
برجام و ایران تاکنــون موضعگیری نکرده
چون میداند این موضوع چه دشــمنانی
دارد و دست به عصا حرکت کرده است.

رییسجمهور روسیه هشدار داد این قبیل کارشــکنیها با لغو آتشبس و آغاز دوباره جنگ همراه
خواهد شد.والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه هشدار داد آنهایی که در مسیر اعمال آتشبس در
منطقه قرهباغ کارشکنی میکنند ،باید بدانند که جنگ تنها جایگزین آتشبس است.وی ادامه داد:
حل و فصل درگیریهایی نظیر قرهباغ برای روسیه بسیار مهم است و تالش میکنیم تا کمکهای
بشردوستانهمان به نفع هر دو کشور ارمنســتان و جمهوری آذربایجان باشد.این در حالی است که
خبرگزاری رویترز اعالم کرد که فرانسه با صدور بیانیهای ،خواستار نظارت بینالمللی بر روند اجرای
آتشبس در منطقه قرهباغ کوهستانی شده است.فرانسویها مدعی هستند که ممکن است ترکیه
و روســیه برای جلوگیری از نقشآفرینی قدرتهای غربی در مذاکرات صلحی که بعدها پیرامون
قرهباغ برگزار خواهد شد ،با یکدیگر تبانی کنند.

منابع امنیتی مرگ «الظواهری» را تایید کردند
منابع آگاه امنیتی در افغانســتان و پاکســتان ضمن تایید مرگ ایمن الظواهــری ،رهبر القاعده
افغانستانگفتندکه به احتمال زیاد وی به دالیل طبیعی درگذشته است.روزنامه عرب نیوزدرگزارش
خود به نقل از حداقل  ۴منبع امنیتی در پاکســتان و افغانستان کشته شدن الظواهری را تایید کرد
و افزود که دو نفر از آنها گفته اند الظواهری درگذشــت  ،اما آنها غیررسمی صحبت کردند زیرا مجاز
به گفت وگو با رسانه ها نیستند.در این گزارش آمده است که «الظواهری ( ۶۹ساله) آخرین بار در
سالگرد حمالت  ۱۱سپتامبر امسال در یک پیام ویدئویی ظاهر شد ».این روزنامه خاطرنشان کرد
که در صورت تایید ،احتماال خأل عمیقی در رهبری القاعده ایجاد خواهد شد ،زیرا اخیرا دست کم دو
رهبر ارشد کشته شده اند که احتماال در صف جانشینی وی بودند.

نشست رهبران حماس درباره آشتی ملی فلسطین
جنبش مقاومت اسالمی فلســطین اعالم کرد نشستی با حضور اســماعیل هنیه برای بررسی گفت
وگوهای آشتی ملی برگزار میشود و مذاکرات با جنبش فتح ادامه خواهد داشت.طاهر النونو ،مشاور
رسانهای اسماعیل هنیه ،رییس دفترسیاسی جنبش حماس اعالمکردکه رهبران این جنبش به زودی
نشستی را به ریاست هنیه به منظور بحث و بررســی آخرین تحوالت فلسطین به ویژه پرونده آشتی
ملی برگزارخواهند کرد.وی افزود :رهبران حماس در پی ازسرگیری روابط و همکاری امنیتی تشکیالت
خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی تصمیم به برگزاری این نشست گرفتهاند.النونو تاکید کرد که
حماس بر تحقق آشتی ملی بر پایه اصول ملی ،مقاومت و شراکت همگانی پایبند است.

بامسئولان
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افت  ۵۰درصدی فروش پیتزا دراصفهان
رییس اتحادیه صنف پیتزا فروشــان اصفهان گفت :ممنوعیت اســتفاده از سالن برای پذیرایی
از مشــتریان ،واحدهای صنفی را با افت فــروش تقریبا  ۵۰درصدی مواجه کرده اســت.عبدا...

در سایه عدم تمایل ایرانی ها به کارگری ،نیروهای پاکستانی و افغان در شهرک های صنعتی اصفهان به کار گرفته می شوند؛

نصری با بیان اینکه بر اســاس مصوبه ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونــا ،واحدهای صنفی
پیتزافروشی پس از ســاعت  ۱۸نیز قادر به فعالیت هستند ،اظهار کرد :فعالیت واحدهای صنفی

روزهای خاکستری بازارکار

پیتزافروشی در ســطح اســتان اصفهان پس از ســاعت  ۱۸به صورت بیرون بر ادامه دارد.وی
افزود :شیوع گســترده ویروس کرونا در استان اصفهان تاکنون آســیب اقتصادی نامحسوسی
را به واحدهــای صنفی فعال در صنــف پیتزا فروشــان وارد کرده اســت.رییس اتحادیه صنف
پیتزا فروشان اصفهان با اشــاره به فعالیت واحدهای صنفی پیتزافروشــی در استان به صورت
بیرونبر ،تصریح کرد :کاهش قابل توجه اســتقبال مردم از پیتزافروشیها و پایین آمدن درآمد
همکاران ما در این صنف ناشــی از تنها بیرون بر شــدن فعالیت واحدهای صنفــی بوده و یک
امر طبیعی است.

چنانچه دو نهاد آموزش و پرورش و خانواده در مسیر

انتخاب رشته متناسب با نیاز بازار جوانان را رهنمون

سازند ،با آشفتگی در اشتغال مواجه نخواهیم شد

نارضایتی ازقطع گازبیش از  ۴۰جایگاه گازطبیعی
استان اصفهان
رییس مجمــع نمایندگان اســتان اصفهــان ،در نامــهای خطاب بــه وزیر نفت خواســتار رفع
نارضایتیها و اندیشــیدن تدابیر برای قطع گاز بیش از  ۴۰جایگاه گاز طبیعی استان شد.مسعود
خاتمی در نامهای خطاب به بیــژن زنگنه ،وزیر نفت ،خواســتار رعایت اســتاندارد و تدابیر الزم
جهت حل مشکل نداشــتن گواهی بازرسی استاندارد شــرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه
اصفهان و شــرکت گاز اســتان اصفهان که موجب قطع گاز بیش از  ۴۰جایگاه گاز طبیعی استان
و ایجاد نارضایتی شــده است ،شــد.در این نامه آمده اســت که شــرکت پخش فرآوردههای
نفتی منطقه اصفهان و شــرکت گاز اســتان اصفهــان در  ۶ماه اخیــر به دلیل نداشــتن گواهی
بازرســی اســتاندارد ،گاز بیش از  ۴۰جایگاه گاز طبیعی اســتان را قطع کرده و موجب نارضایتی
اســتفادهکنندگان ،از گاز طبیعی جهت ســوخت خودرو ،بهویژه رانندگان تاکســی شده است.
در ادامه نامه تصریح شــده اســت :بــه همین دالیــل نیازمند رعایت اســتاندارد اســت و باید
تدبیر الزم در این خصوص اندیشــیده شــود و از انجام کارهایی که در ایــن وضعیت اقتصادی،

موسســه پژوهشهای تامین اجتماعی

افغانستانیهای مقیم ایران سال هاست بی آنکه بخواهند در بازار کار

اتباع بیگانه در شهرکهای صنعتی اصفهان هستیم.معاون اقتصادی

در سرشــماریهای اخیر خــود بیکاران

به نرخ شکنی دستمزدها مشهورند؛ برخالف کارگران ایرانی که ممکن

استاندار اصفهان با اشــاره به اهمیت انتخاب رشته تحصیلی تصریح

کرونایی را تا  ۶میلیون نفر هم اعالم کرده و اســتان اصفهان به عنوان

است با دلخوری شرایط ناعادالنه حاکم در بازار کار را نتیجه این حضور

کرد :چنانچه متناسب با نیاز بازار کار انتخاب رشته در مقطع متوسطه

یکی از رکوردداران تعداد بیکار در کشــور با کمبود کارگر در حوزه های

ناخواسته بدانند .به نظر میرسد که کارفرمایان و تمام کسانی که قرار

و دانشگاه انجام شــود با این مسئله مواجه نمی شــویم که جوانان

صنعتی و ساختمانی روبه رو است .در شرایطی که هر روز کار برای تبعه

است در این بازار پرداخت کنندگان هزینه نیروی انسانی باشند از این

تحصیلکرده روی اســنپ کار کنند و صاحبان شــرکتهای صنعتی،

مرضیه محب رسول

موجبات نارضایتی و بدبینی مردم به مصوبات مجلس و اجرای آن توســط دولت را در پی دارد،
خودداری شود.

«دژپسند» درصحن علنی باید پاسخگوی وضعیت
بورس باشد

های افغان بدون کارت اقامت در کشور سخت تر می شود ،خروج آنها

وضعیت راضی و خرسندند .حتی چند سالی است با افزایش قاچاق

نیروهای بیگانه را جذب بازار کار کنند.وی با اشاره به اینکه شرکتهای

از ایــران چه بــه اجبار و چه بــا اختیار موجب شــده تــا کارگاه های

انسان از مرزهای شرقی ،نیروهای کار پاکستانی هم به جمع افغان ها

صنعتی به ویژه در شــهرک صنعتیمورچه خورت به علت نبود نیروی

عضو هیئت رییســه مجلس گفت :در صورتی که وزیر اقتصــاد نتواند گــزارش قانعکنندهای از

ساختمانی در سطح شــهر با کمبود نیرو مواجه باشــند و بسیاری از

اضافه شــده اند .کارگرانی که در میان عدم تمایل ایرانی ها به مشاغل

کار متخصص مجبور به جذب کارگران پاکستانی تبار شده اند ،افزود:

وضعیت بورس ارائه دهــد به صحن علنی مجلس فراخوانده میشــود تا در حضــور نمایندگان

پیمانکاران نگران کاهش تعداد نیروهای افغان و کارگر ساختمانی در

کارگری به خوبی در بخش صنعت استان به کار گرفته می شوند .آنگونه

چنانچه دو نهاد آموزش و پرورش و خانواده در مســیر انتخاب رشته

مردم پاسخگوی ضعف مدیریتی خود باشد.حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد وضعیت بورس

اصفهان هستند.

که معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفته است :در شرایطی که سرانه

متناســب با نیاز بازار جوانان را رهنمون سازند ،با آشفتگی در اشتغال

از زبان وزیر اقتصاد اظهار داشــت :وزیر اقتصاد را به کمیســیون اقتصاد فراخواندیم و ســواالت

به گفته ایــن افراد ،کارگــران ایرانی حاضر به کار با شــرایط افغان ها

اشتغال در استان مطلوب نیست شاهد جذب نیروهای پاکستانی و

مواجه نخواهیم شد.

از پیش طراحی شــده را در مورد وضعیت بورس پرســیدیم.وی افزود :از پاســخ سواالت قانع

نیســتند و مشــکالتی مانند بیمه و مالیات هم اجازه بــه کار گیری

اتباع بیگانه در شهرکهای صنعتی آن هستیم.حسن قاضی عسگر با

بررسی شــرایط فعلی بازار کار در پروژه های ساختمانی و پیمانکاری

نشــدیم و در نهایت یک هفته به وزیر اقتصاد مهلت داده شده که اقدامات الزم را انجام دهد و به

آنها در صنعت راکد و دســت به عصای ســاختمان را نمی دهد .سال

اشاره به عدم توازن نیاز بازار کار با رشته تحصیلی دانشگاهی جوانان

های صنعتی نشــان می دهد خروج اختیاری و یا اجباری نیروهای

صورت کتبی توضیح دهد که چرا به درســتی مدیریت نکرده تا ســرمایه مردم این مقدار کاهش

هاست که کارگران افغانی به دلیل هزینه های کمتر نسبت به کارگران

اصفهانی اظهار داشــت :به علت اینکه رشــتههای تحصیلی جوانان

کار افغان طی ماه های اخیر که بخشــی به دلیل تنگ تر شدن حلقه

ایرانی ،بیشــتر از ســوی کارفرمایان به کار گرفته می شوند .در خالل

پیدا کند.عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی خاطرنشــان کرد :بعید میدانم که بتوانند

مورد نیاز بــازار کار در اصفهان وجود ندارد ،کارگران پاکســتانی جذب

دستگیری کارگران افغان و بخشی دیگر به دلیل تفاوت نرخ ارز روی

این اتفاق عمال ایرانی ها هیچ گزینه ای برای کار در مشاغلی که روزی

گزارش صحیح و توجیه کنندهای را ارائه دهند ،بنابراین ســوال را به صحن مجلس خواهیم آورد

شرکتهای صنعتی استان میشوند.وی افزود :در شرایطی که سرانه

داده ،نه تنها گرهای از مشکل نبود شغل باز نکرد بلکه برعکس اجرای

در اختیار افغــان ها بوده ندارند و اصال تمایلی هم نشــان نمی دهند.

تا در منظر مردم و در حضور نمایندگان مردم پاســخگوی ضعف مدیریتــی که در موضوع بورس

اشتغال در اصفهان مطلوب نیست شاهد جذب نیروهای پاکستانی و

پروژههای ساختمانی موجود نیز با آهنگ کندتری پیش می رود.

داشتند ،باشند.

اخبار

خبر روز

مبارزه عربستان و روسیه برای برتری دربزرگ ترین بازار
نفت جهان

پرداخت های حمایتی
ثبت شد

عربستان سعودی و روســیه در رقابت فشرده ای برای تبدیل شــدن به بزرگ ترین صادرکننده

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه

نفت چین در ســال  ۲۰۲۰هستند و هر دو کشــور با وجود شــیوع ویروس کرونا و محدود شدن
تقاضای جهانی برای نفت ،صادرات شــان به این غول آســیایی را افزایــش داده اند.آمارهای
شــرکت های رفینیتیو ،ورتکســا و کپلر نشــان می دهد عربســتان سعودی که ســال میالدی
گذشــته بزرگ ترین صادرکننــده نفت به چین بــود ،از ژانویه تــا نوامبر ســال  ۲۰۲۰بین  ۱.۶تا
 ۱.۷میلیون بشــکه در روز نفت به این کشــور فروخته اســت .کاهش قیمت فروش نفت در ماه
جاری هم صادرات عربســتان ســعودی را افزایش داد.این کشــور در حال رســیدن به روسیه
است که از ابتدای ســال  ۲۰۲۰تاکنون حدود  ۱.۷میلیون بشــکه در روز نفت به چین صادر کرده
اســت و عراق با صادرات حدود  ۱.۲میلیون بشــکه در روز ،در رتبه ســوم قرار دارد.صنعت نفت
امســال که شــیوع ویروس کرونا به فعالیت اقتصادی و صنعت گردشــگری لطمه زد ،آســیب
شــدیدی متحمل شــد .چین یکی از معدود کشــورهایی اســت که خرید نفت در سال  ۲۰۲۰را
افزایش داده و خریداران چینی از ارزانی بی ســابقه قیمت ها در ســال میــادی جاری نهایت
استفاده را بردند.

اجتماعــی اســتان اصفهــان ازمعافیت
مالیاتی خیریه ها بر اساس ثبت اطالعات
پرداخت های حمایتی خبر داد.احمدرضا
پرنده با اعالم این خبر افزود :بر اســاس
قانــون بودجه ســال 99کشــور ،تمامی
دســتگاه های موضوع مــاده  91قانون
برنامه ششم توســعه از جمله نهادهای

و چندین فرد آگاه در مصاحبه با رویترز اظهار کردند :میزان نفتی که به سرقت می رود در مقایسه
با تولید نفت ونزوئال بسیار ناچیز اســت؛ اما این فعالیت گواهی بر بحران هایی است که شرکت

اطالعات پرداخت های حمایتی ،مبنای

 PDVSAگرفتار آنها شــده و نمی توانند بنزین مورد نیاز مردم را تامین کند.شبکه پاالیش نفت

دریافــت معافیــت مالیاتــی خیریه ها

ونزوئال که ظرفیت تولید آن زمانی به  ۱.۳میلیون بشــکه در روز می رسد ،دچار فروپاشی شده و

خواهد بود و به این ترتیب شــفافیت در

تاسیسات نفتی و پاالیش از تعمیرات مرتب برخوردار نبودند و با سقوط ارزش حقوق ها ،شرکت

پرداخت های حمایتی این موسســات

 PDVSAقادر نیســت کارکنان ماهرش را حفظ کند.تحریم ها ،واردات نفت ونزوئال را هم هدف

ممکن خواهد شد.

گرفتند و مردم این کشور ناچار شدند برای دریافت بنزین ساعت ها در جایگاه های سوخت صف

مدیر اجتماعــی اداره کل تعــاون ،کار و

بایستند .بسیاری از شهروندان ونزوئال این موضوع را تحقیر تلخی برای این عضو اوپک می دانند

رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان افزود:

که صاحب بزرگ ترین ذخایر نفت قطعی جهان است.

موسسات خیریه قادر خواهند بود نتیجه
استحقاق سنجی افراد را از وزارت تعاون،

بوئینگ  ۷۳۷مکس ،پس از ۲۰ماه ممنوعیت دوباره
پروازمیکند

داد :همانگونــه که از طریــق اطالعیه نیز

اداره هوانوردی فــدرال آمریکا پس از تقریبا دو ســال ممنوعیت پــرواز بوئینگ  ۷۳۷مکس به

اعالم شــد ،پرداخت ها بایــد به صورت

اســتفان دیکســون ،رییس اداره هوانوردی فدرال در یک پیام ویدئویی گفت :مسیری که ما را
نیاز به زمان دارد .اکنــون من  100درصد خیالم از بابت اینکه خانواده ام بــا این هواپیما پرواز کند
راحت است.

گذاری سهامداران سهام عدالت که با ماندن در روش غیر مستقیم ،سهامدار یکی از شرکت های سرمایه گذاری استانی هستند انجام شده و دارایی آنها تخصیص
یافته است.فهیمی افزود :شرکت سپرده گذاری پس از اجرای طرح های موفق ملی به ویژه طرح جامع شناسایی الکترونیکی مشتریان که برای اولین بار در این
گستره در سطح کشور انجام شد ،طرح آزاد سازی سهام عدالت به روش غیر مستقیم که بزرگ ترین طرح اجرا شده در بازار سرمایه کشور بوده و همچنین توزیع
مکانیزه و یکپارچه سود اوراق بهادار به ویژه سود شرکت های بورسی بین ذی نفعان ،در حال حاضر در مرحله دوم آزاد سازی سهام عدالت در سطح شرکت های
سرمایه گذاری استانی خدمت جدید خود را تحت عنوان «برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی شرکت ها» ارائه کرده است.

شرکتهای دانشبنیان اصفهان پیشرو درمقابله با کرونا

وی با بیــان اینکه اجرای ایــن بند ،می

ندارند ،دزدیده و بنزین دست ساز تولید می کنند.دو کارمند شرکت نفتی دولتی  PDVSAونزوئال

به این مرحله رســاند طوالنی و طاقت فرســا بود؛ اما از همان ابتدا گفتیم کــه حل این موضوع

های سرمایه گذاری استانی در تمام استان های کشور با حدود  ۳۰میلیون سهامدار ســهام عدالت را هدف گرفته و از  ۱۸تیر  ۹۹آغاز شد ،عملیات ثبت و سپرده

دهند.

با اجرای تبصــره یاد شــده ،ثبت دقیق

های آموزشــی خدمه ،به آنها اطمینان می دهد که پرواز این هواپیما در کشورشــان ایمن است.

در حال انجام است تا مجامع الکترونیک این شرکت به زودی برگزار شود.وی توضیح داد :در پی مرحله دوم طرح آزاد سازی سهام عدالت که آزاد سازی شرکت

حواله های الکترونیک ساتنا وپایا انجام

ومــردم نهــاد ایفا کنــد ،اظهار داشــت:

مقررات اعالم کــرده اند که تغییرات جدیــد در طراحی بوئینگ به همراه تغییر رویه و پیشــرفت

کرد:اقدامات الزم برای برگزاری مجامع الکترونیک شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،اصفهان ،قم و کردستان

های خود را به افراد حقیقی صرفا از طریق

مردم ونزوئال که مدت هاســت از کمبود بنزین رنج می برند ،نفــت را از میادین نفتی که فعالیت

در سراســر جهان بود.اداره هوانوردی فدرال آمریکا اضافه کرد :این ســازمان های تنظیم کننده

خراسان جنوبی ،اصفهان ،قم و کردستان در حال انجام است.حســین فهیمی در رابطه با برگزاری مجامع الکترونیک  ۵شــرکت سرمایه گذاری استانی اظهار

کننــد ،مکلفند همه حمایــت ها و کمک

عملکرد موسســات خیریــه خصوصی

هواپیما شامل سطح بی سابقه ای از بررسی های مشترک و مســتقل سازمان های هواپیمایی

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت:اقدامات الزم برای برگزاری مجامع الکترونیک شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت خراسان شمالی،

شکل از اقشار آســیب پذیر حمایت می

سرقت نفت و تولید بنزین دست سازدرونزوئال!

پرفروش بوئینــگ را صادر کرد.ایــن اداره در بیانیه ای گفــت :طراحی و صــدور گواهینامه این

برگزاری مجامع الکترونیک شرکت سرمایه گذاری اصفهان

عمومی غیــر دولتی وبنیادهــا که به هر

تواند نقشــی موثر در ارتقای شــفافیت

علت دو ســانحه مرگبار که منجر به کشته شدن  ۳۴۶نفر شــد ،مجوز پرواز مجدد این هواپیمای

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت خبر داد:

سرپرست شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت:
 ۳۲شرکت فعال شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان،
در تولید محصوالت و خدمــات فناورانه برای مقابله
با کرونا پیشــرو هســتند.جعفر قیصری اظهار کرد:
در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان  ۳۲شــرکت
فناور با تولیــد روزانه  ۳خط تولیــد پارچه ملتبلون
و ماســک ۵۲ ،هزار لیتر مواد ضدعفونــی کننده۱۹ ،

عکس روز

کار ورفــاه اجتماعی دریافــت کنند.وی
در خصــوص نحوه پرداخت هــا توضیح

حواله الکترونیک (ســاتنا/پایا) انجام و
در قسمت بابت حواله الکترونیک ،نسبت
به درج کد  24رقمی در قسمت (شناسه
پرداخت ) اقدام شود.این کد شامل عدد
 110در ابتدا ،ســپس عدد  11رقمی شماره
ثبت موسسه خیریه ودر انتها شماره تلفن
همراه رابط موسسه (بدون در نظر گرفتن
صفر اول ) است.

برداشت
طالی سفید
شهرســتان مانه و سملقان،
قطب کشــت و برداشت پنبه
محسوب میشود؛ محصولی
بسیار باارزش که به آن طالی
سفید میگویند.

هزار ماســک نانو ۱۵۰ ،هزار ماســک ســهالیه و ۷۲

سپاهان» از تولیدکنندگان بزرگ الکل در ایران است،

دستگاه تجهیز درحال فعالیت هســتند .ما یکی از

افزود :این شــرکت از شــرکتهای قدیمی شهرک

معتبرترین آزمایشگا ههای تســت کیفیت ماسک

علمی تحقیقاتی اســت و نیاز مواد الکی  ۶اســتان

را داریــم که تا امــروز بیش از  ١۵٠نمونه ماســک را

را تامین میکنــد .وی ادامه داد :شــرکت دیگری

تست و گزارش را به دســتگاههای درخواستکننده

مخازن اکســیژن را تولید و در اختیار بیمارستانها

ارســال کردهایم.وی با بیان اینکه دو شرکت در حال

قرار میدهد .این شــرکت عالوه بر صــادرات ٢٠ ،تا

تولید پارچه ملتبلون هستند ،گفت :این شرکتها

 ۵٠تن دستگاه برای اکســیژن مایع ،تولید میکند.

توانســتند به دانش و فناوری و همچنین خط تولید

سامانهای بهنام «رهتاب» راهاندازی شدهکه راهکاری

ملتبلون دست پیدا کنند.سرپرست شهرک علمی

هوشمندانه برای تنظیم بازار شــبکههای نظارت بر

تحقیقاتی اصفهان بیان کرد ۴ :شرکت دانشبنیان

توزیع و فروش کاالها برای جلوگیری از احتکار و گران

تولید انواع دستگاههای ضدعفونی کننده و  ١٠شرکت

فروشی را ارائه میدهد .این سامانه در حال حاضر در

نیز تولید مــواد ضدعفونی کننده را بــر عهده دارند.

استان اصفهان فعال است ،همچنین افراد میتوانند

قیصری بــا بیان اینکه شــرکت «زیســت فرآورده

با مراجعه به سایت برای ثبت نام اقدام کنند.

با مسئولان

بام ایران
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ناوگان حملونقل برونشهری با  ۵۰درصد ظرفیت فعال است
معاون حمل و نقــل ادارهکل راهــداری و حملونقل جــادهای چهارمحــال و بختیاری گفــت :بنا بر
دستورالعملهای ستاد کرونا ناوگان مسافربری برون شــهری با  ۵۰درصد ظرفیت خود فعال است و

زخم عمیق در منطقه «سرخون» چهارمحال و بختیاری؛

با مسئولان

تخلف از آن با جریمه و برخورد قاطع مواجه میشود.حســین مالکی افزود :با اعمال محدودیتهای

وقتی طالی سیاه روزگار مردم منطقه را تیره کرد

ناشی از شیوع کرونا در استان و کشــور ناوگان حملونقل عمومی برون شهری ،ملزم شدند تا  ۵۰درصد
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ظرفیت خود مسافرسوارکنندکه این موضوع با شروع محدودیتهای اول آذرماه با نظارت و حساسیت
بیشتری پیگیری میشود.وی ادامه داد :عالوهبررعایتکامل پروتکلهای بهداشتی نظیراستفاده راننده
از ماسک ،باز گذاشتن شیشههای وسیله نقلیه و تهویه مناسب هوا ،ضدعفونی کردن ناوگان و تعویض
روکش صندلیها و پاکیزگی وسیله نقلیه ازدیگراموری استکه رعایت آن ازسوی رانندگان و شرکتهای
مسافربری یک ضرورت است.مالکی با اشاره به راهاندازی ســامانه سروا و اتصال این سامانه به مرکز
بهداشت استان ،تصریح کرد :با استفاده از این ســامانه رانندگانی که به ویروس کرونا مبتال میشوند،
شناسایی و برای قرنطینه  ۱۴روزدرمحلکارخود حضورپیدا نمیکنند.معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری
و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری خاطرنشــانکرد :رانندگانیکه نسبت به دستورالعملهای
مرتبط با کرونا تخلف داشته باشند عالوهبر معرفی به کمیسیون ماده  ۱۱و  ،۱۲تا  ۵۰۰هزار تومان جریمه
میشوند.مالکی با تاکید برسوارنکردن مسافرانیکه ماسک ندارند ،افزود :مسئولیت این تخلف با راننده
است و به ازای هرمسافریکه ماسک نزده باشد راننده بین  ۲۰تا  ۵۰هزارتومان جریمه میشود.

سرخون ،شــهری در شهرستان اردل اســتان چهارمحال و بختیاری
و خوش ذوقترها به کار شــیالت مشــغول بودند ،چشمه سرخون از

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کوههای بلند و استوار آن سرچشمه میگیرد.چشمهای که آب آن گوارا
بود و کیفیت آن در حد آب معدنی بود ،روزی برای این شــهر زیبایی
و رزق به همراه داشت اما افســوس که حاال به دلیل کم لطفیها ،ذره
ذره جان میدهد .به این شــهر که میرویم انگار محل استخراج نفت
است ،بوی نفت را میشود به راحتی استشمام کرد و در روزهای بارانی

مدیرکل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به همکاری همه دستگاهها در اجرای
طرح اقدام ملی مسکن،گفت :امضای تفاهمنامه با ادارهکل اوقاف و امورخیریه استان جهت تامین
زمینهای این طرح در دستور کار قرار دارد.حسینعلی مقصودی ادامه داد :مراحل تشکیل پرونده و
تکمیل مدارک فاز دوم و سوم طرح اقدام ملی مســکن به پست مرکزی و دفاتر پیشخوان خدمات
دولت در استان سپرده شده اســت.وی اضافه کرد :با همکاری دفاتر ،به طور قطع روند کار با سرعت
بهتری پیش خواهد رفت و الزم اســت متقاضیان ثبتنام مراحل دوم و سوم(اســفندماه  1398و
فروردین ماه  ،)1399برای تشکیل پرونده تا پایان آذرماه به دفاترمعرفی شده دراستان مراجعهکنند.
مقصودی درادامه برآمادگی این ادارهکل دراجرای تفاهمنامه با سازمان اوقاف و امورخیریه تاکید و
عنوان کرد :الزم است جلسات کارشناسی بیشتری درشیوه اجرای توافق و قرارگیری اراضی اوقاف و
امورخیریه درطرح اقدام ملی تشکیل شود.

این بو شدیدتر به مشام میرسد.مردم سرخون سالهاست دل خونی
از یک اتفاق ناگوار دارند ،این اتفــاق در دهه  60رخ میدهد ،خط لوله
نفت نارون به اصفهان شکسته میشود و به مرور نفت خام به بخشی
از ســفرههای آب زیرزمینی و به دنبال آن بخشی از چشمهها و حتی
قسمتی از خاک حاصلخیز این منطقه چنگ اندازی میکند.
پس از این اتفاق زندگی مردم ســرخون تحت الشعاع قرار میگیرد،

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در سال  1377شرکت نفت سپاهان طی انجام آزمایشاتی نشت نفت

در الیههای زیرین زمین و نیز آلودگی ســفرههای زیرزمینی را تایید
میکند .پس از این بحران زیست محیطی عدهای مهاجرت میکنند
و آنان که باقی مانده بودند ،امید به حل این مسئله و احقاق حق خود
دارند ،اما از آن ماجرا تا کنون ســالها گذشته است و خبری از نجات
«سرخون» نیســت.میلیونها ماهی  ،بســیاری از دامهای سبک و
سنگین تلف شدند ،مزارع شیالت به نابودی کشیده شدند و فعالیت
دهها هزار هکتار شالیزار و باغ متوقف شد 35 ،درصد مردم که این وضع

کمک یک میلیارد تومانی خیرین به مدافعان خط مقدم
مقابله با بیماری کرونا
مدیر عامل مجمع خیرین سالمت چهارمحال و بختیاری ،از کمک  ۱۶میلیارد و  ۶۲۸میلیون و ۲۶۹

را دیدند ،مهاجرت کردند و آنان که ماندند به بیماریهای مختلف مبتال
شــدند .این آلودگی نفتی که در  70درصد بخش میانکوه ،شامل شهر
سرخون و  22روستای اطراف آن است ،عمال فعالیتهای اقتصادی را
به ورطه نابودی کشانده است.
بهرامی ،سرپرســت ســابق آب و فاضالب روســتایی چهارمحال و

هزار و  ۳۹۰ریالی خیرین این استان به مدافعان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا خبر داد .عباس

بختیاری گفته بود :اخیرا سرچشــمه سرخون طی سه مرحله در سال

قادری افزود :کمکهای خیرین در زمینه کمکرسانی به مدافعان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا

های  93 ،90و  95به نفت خام آلوده شــده که به دنبال آلودگی سال

شامل  ۱۳دستگاه اکسیژن سازپرتابل ۱۵ ،دستگاهکمک تنفسی بای پپ ،یک دستگاه الرنگوسکوپ

 95این سرچشــمه به طور کامل از مدار مصرف خارج شــده و مردم

و دو هزار و  ۵۰۰عدد ماســک  ۹۵ nهســتند.قادری اضافه کرد :همچنین دو هزار و  ۲۰دست خرید

این منطقه مجبور به اســتفاده از دیگر منابع و سرچشمهها شدهاند.

پارچه و دوخت لباس حفاظتی نیز از سوی خیرین این استان انجام گرفت.وی با اشاره به تهیه ۲۶۰

خروج این چشــمه غنی و ارزشــمند با دبی هزار لیتر بر ثانیه از مدار

کیلوگرمکش ویژه تهیه ماسک ازسوی خیران نیکاندیش استان چهارمحال و بختیاریگفت :خرید

سبب متحمل شــدن 3هزار میلیارد تومان خسارت و نابودی فعالیت

تجهیزات آزمایشگاهی ،تهیه  ۳۰هزارمترملت بلون ویژه تهیه ماسک ،تهیه شش هزارو  ۲۵۰مترپارچه

کشاورزی ،دام پروری ،شــیالت و دیگر فعالیتهای اقتصادی شده

اسبان باند ویژه لباس حفاظتی و  ۱۳عدد پالس اکسیمترانگشتی ازدیگرموارد اهدایی ازخیران این

است که شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تنها با اختصاص

استان در زمینه کمکرسانی به مدافعان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا بود.

یک میلیارد تومان اعتبار یک چشمه با دبی  40لیتر بر ثانیه خریداری

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

جشنواره کشوری علمی ،فرهنگی ،هنری «زندگی و مقابله با کرونا» برگزارمی گردد
مدیــر روابط عمومی و اطالع رســانی دانشــگاه علوم پزشــکی ،خدمات

موشن گرافی ،اینفوگرافی ،پادکســت ،اپلیکیشن و خوشنویسی به آدرس

بهداشتی و درمانی چهار محال و بختیاری گفت :جشنواره کشوری علمی،

ایمیل جشنواره festivalcoronavirus@skums.ac.ir :ارسال کنند.

فرهنگی ،هنری «زندگی و مقابله با کرونا» 30 ،آذر ماه  99مصادف با میالد

درخشان در ادامه با بیان اینکه کلیه آثار دریافتی در قالب یادمان جشنواره

با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرســتار برگزار می شود .سید

نگهداری و نمایشگاه مجازی در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

علی درخشان افزود :این جشــنواره در  ۱۴محور شامل :مدافعان سالمت

ارائه می شود ،اظهار داشــت :آثار برتر در ســطح وزارت بهداشت ،درمان و

در کالم رهبری -ســبک آموزش در دوران کرونا -بیان تجربیات از ابتال و

آموزش پزشــکی انعکاس داده خواهد شــد.مدیر روابط عمومی و اطالع

درمان -اقتصاد و خانواده در کرونا -تغییر سبک زندگی با کرونا -سالمت

رسانی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد در ادامه از عالقه مندان شرکت در

روان و کرونا -کرونا در گذر زمان – نقش رسانه های جمعی در اطالع رسانی

این جشنواره خواست پس از تکمیل فرم ثبت نام ،آثار خود را حداکثر در ۳

و زندگی با کرونا -نقش مســئولیت پذیری و تعهــد اجتماعی در مقابله با

قالب و از هر قالب حداکثر  ۳اثر در مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال

کرونا -نقش و امنیت شغلی و اجتماعی در زندگی با کرونا -تعهد و اخالق

وی همچنین آدرس وب سایت جشنواره به نشانیhttps:// :

حرفه ای مدافعان سالمت

عکس :؟؟؟

امضای تفاهمنامه با ادارهکل اوقاف جهت تامین زمینهای
طرح اقدام ملی مسکن

کننــد
.
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است ،مردم سرخون از کشــاورزی و دامپروری امرار معاش میکنند
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در کرونا -نقش مدافعان

festivalcoronavirus

سالمت در مقابله با کرونا-

را جهــت دسترســی عالقه

ســامت معنوی در دوران

مندان به اطالعات بیشــتر

کرونــا و کــودکان و کرونا

از نحوه شرکت در جشنواره

برگزار می شود.

و فرمت آثار ارســالی اعالم

وی تصریــح کــرد :عالقه

کرد.بــه گفته درخشــان،

مندان می توانند آثار خود

به نفــرات برتر جشــنواره

را از  ۲۵آبــان لغایــت ۲۰

همزمــان بــا والدت بــا

آذرمــاه  ۹۹در قالب های

ســعادت حضــرت زینب

شــعر ،داســتان ،خاطره،

کبری (س) جوایز نفیسی

دل نوشــته ،فیلم ،کلیپ،

از طــرف دانشــگاه علــوم

عکس ،نقاشــی،پوستر،

پزشکی شــهرکرد اهدا می

انیمیشــن  ،کاریکاتــور،

شود.

کرد تا مشکل مردم برطرف شود.مجید شیرانی ،رییس دانشگاه علوم

آلودگی ادامه دارد .آب هنوز آلوده اســت ،مشکالت بیماری پوستی،

پزشکی شهرکرد نیز در این باره میگوید :خدمات درمانی استان پس

از بین رفتــن باغات ،دامها و ...از جمله مشــکالت مردم روســتای

از انجام آزمایشــات فراوان اعالم کرد که آب سرچشمهی سرخون نه

سرخون است.رییس شورای شهر سرخون با گالیه از عدم پیگیریها،

تنها برای شرب بلکه برای ســایر فعالیتهای اقتصادی نیز نامناسب

تصریح کرد :مردم از چشــمه لولهکشــی کردند که ایــن آب چندان

است.

مناسب نیست.وی در ادامه با اشــاره به عدم عمل به تعهدات توسط

اما پس از گذشت سی سال و عدم عملکردی مناسب ،مردم سرخون

شرکت نفت ،بیان داشت :شــرکت نفت به هیچ کدام از تعهدات خود

ســفر رییس قوه قضاییه در  20شهریور ماه به اســتان چهارمحال و

عمل نکرد ،قرار بر این بود ســرخون به حالت اولیه بازگردد اما چنین

بختیاری را غنیمت میشمارند و مســئله خود را در میان میگذارند.

نشد ،خســارات را پرداخت نکردند مگر به تعدادی انگشت شمار که

آیت ا ...رییسی با اشاره به مسئله سرچشمه ســرخون که آغشته به

خود این افراد با پیگیری بســیار به حق شان رسیدند.حیدری عنوان

نفت شده و مشــکالتی را برای مردم منطقه ایجاد کرده است ،گفت:

داشت :خسارات زیادی به وجود آمده ،چندین کارگاه شیالت تعطیل

از وزیر نفت و نیرو میخواهم با تشکیل و اعزام کارگروهی به منطقه،

شــده ،چند هزار هکتار باغات و تعداد زیادی دام از بین رفته اســت.

وضعیت این رودخانه را با ارائه راهکارهایی تعیین کنند ،متخصصان ما

دو ســال حدود  200هزار هکتار زمین را مردم نتوانستند برنج بکارند،

که مشکالت چاههای نفت کشورهای دیگر را حل میکنند قطعا توانایی

این آسیب به مردم هیچ پاسخی ندارد؟!رییس شورای شهر سرخون

رفع مشــکل این رودخانه را نیز دارند .اما با این وجود رییس شورای

خاطرنشان کرد :شکایت بســیار دردســر دارد ،دادگاه میانکوه تایید

شهر سرخون از عدم پیگیری ها خبر می دهد.

میکند و در جایی دیگر تجدید نظر میشــود و رای را باطل میکنند.

فرید حیدری در این باره می گویــد :در دهه  60بر اثر رانش زمین لوله

انتظار پیگیری و اهتمام به این قضیه را از مسئولین داریم ،پیگیریها

شرکت نفت ترک خورد و آب سرخون آلوده به نفت شد و هنوز هم این

باید به سرانجام برسند.

خبر روز
به منظورمهارشیوع ویروسکرونا؛

طرح شهید سلیمانی در
چهارمحال و بختیاری
آغازشد

طرح سردار شهید قاسم سلیمانی همزمان
بــا نخســتین روز از آغــاز محدودیتهای
کرونایی و دومین روز از هفته بسیج به منظور
مهار شــیوع ویروس کرونا از روز شــنبه در
چهارمحال و بختیاری آغاز شد.فرمانده سپاه
قمر بنیهاشــم(ع) چهارمحال و بختیاری
گفت :برای اجرای این طرح تفاهمنامه سه
جانبه بین دانشــگاه علوم پزشکی ،سپاه و
استانداری منعقد شــده است.سردار علی
محمد اکبری افزود:در این طرح با استفاده
از ظرفیتهای خــوب بســیج و نیروهای
مردمی بــرای قطــع زنجیره شــیوع کرونا
در قالــب تیمهای  ۱۵نفره شــامل یک نفر
پزشــک ۱۱ ،نفر بهیار و نیروهــای خدماتی
استفاده خواهد شــد تا این تیمها با حضور
در محلهها ،به شناسایی بیماران پرداخته و
اقدامات فرهنگسازی در خصوص آگاهی
بخشی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
را انجام دهند.وی گفت :این طرح با شــعار
«هر خانه و هر محله یک پایگاه ســامت»
با همت بســیج آغاز شده اســت و تا زمان
کاهش مبتالیــان و مرگ و میر در اســتان
ادامه خواهد داشــت.اکبری افــزود :برای
اجرای این طرح باید از ظرفیت فرمانداران،
بخشــداران و دهیاران ،معتمدان و متنفذان

مزایده اموال غیرمنقول
 9 /15اجــرای احــکام حقوقــی شــورای
فالورجــان درنظــردارد درپرونده شــماره اجرائی
 710 / 96 – 86 / 97موضوع علیه سعید ربیعی وله
محمدرضا عابدی باوکالت خانــم عابدی درتاریخ
 99 / 9 / 18به منظور فــروش مقدار  334مترمربع
از  2000مترمربع مشاع یک قطعه زمین کشاورزی
باآب وجاده دسترسی ملکی ســعید ربیعی واقع در
بخش پیربکران روستای رارا که دارای سابقه ثبتی
نمی باشد ملک مذکور مشاع می باشد ومتعلق حق
غیر نمی باشد ازساعت  10الی  11صبح جلسه مزایده
دردفتر اجرای احکام حقوقی شورای فالورجان اتاق
 315برگزار نمایــد .ملک موضوع مزایده توســط
کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ 236 / 966

 768 /ریال ارزیابی شــده اســت  .متقاضیان خرید
می توانند پنج روز قبــل از مزایده باحضور در محل
این اجــرا ازموقعیت امــوال مطلع شــوند  .مزایده
ازقیمت ارزیابی شده شــروع وبرنده کسی است که
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا” کلیه هزینه
های مزایده برعهده برنده مزایده اســت وکســانی
می توانند درجلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل
ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند .
م الف 1048338 :دهقانی مدیراجرای اجرای
احکام شورای فالورجان
تحدید حدود اختصاصی
 9/16نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ پالک
شماره  132فرعی از  67اصلی واقع در بخش میمه
ثبت اصفهان کــه طبق پرونده های ثبتی و ســند

انتقال بنام مجتبی امیری فرزنــد غریب و غیره در
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی
آن به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر
ماده  15قانون ثبــت و بر طبق تقاضــای نامبرده
تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز یک شــنبه
 1399 / 9 / 23ســاعت  9صبح در محل شــروع و
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه
مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد کــه در روز
و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شــد .تاریخ انتشــار .1399 / 9 / 2
م الف 1047098 :مهــدی ذکاوتمند  ،رییس
اداره ثبت اسناد و امالک بخش میمه

محلی و رســانهها و فضای مجــازی برای
اقناعســازی عمومی مردم استفاده کرد.به
گفته وی ،کاهش مراجعه مــردم به مراکز
درمانی و بهداشــتی از اهــداف اجرای این
طرح است تا کنترل اپیدمی ویروس کرونا
به شــیوه محلهمحور و خانوادهمحور شود.
اکبری افزود :در این طرح با شناسایی افراد
بیمار ،خدمات درمانی به این افراد در خانه
توسط پرستاران ارائه میشود و در صورتی که
بیمار بهبود پیدا نکرد خدمات درمانی توسط
پزشک در محل زندگی به وی ارائه میشود
و در صورت کسب بهبودی ،فرد بیمار توسط
آمبوالنس به بیمارستان منتقل خواهد شد.

گزارش
مشکالت زعفرانی رنگ کشاورزان چهارمحال و بختیاری
زعفران یا همان طالی ســرخ برای چهارمحــال و بختیاری در بخش کشــاورزی یک محصول
نوپاست که توسعه کشــت آن این روزها یک فرصت طالیی را برای کشاورزان این استان فراهم
کرده است تا با وجود بیآبی و کمآبی بتوانند به دنبال توسعه اقتصاد کشاورزی باشند.چهارمحال
و بختیاری به دلیل داشــتن ارتفاع  ۲هزار متری از ســطح دریا و تابش نور خورشــید ،ظرفیت
مطلوبی برای توسعه کشاورزی در برخی از محصوالت از جمله کشت محصول را دارد.سوددهی
باالی این محصول و همچنین کمآببر بودن آن ،باعث شده اســت گرایش کشاورزان به سمت
کشت زعفران در ســال های اخیر افزایش یابد.در این میان برخی مشکالت کشاورزان از جمله
باال بودن دستمزد کارگران ،نبود صنایع تبدیلی و یا ِبرند خاص در استان باعث شده است که سود

این محصول به جیب دالالن و واســطهها برود ،همچنین قرار نگرفتن این محصول زیر پوشش
بیمه کشاورزی و باال بودن هزینهها از مهم ترین مشــکالت کشاورزان و زعفران کاران چهارمحال
و بختیاری است.
فله فروشی و خام فروشی ،مهم ترین مشکل کشاورزان زغفرانکاراستان است
یکی از کشــاورزان زعفرانکار شهرستان کیار با اشــاره به اینکه  ۱۲سال اســت کشت زغفران را
انجام میدهد ،گفت:فله فروشی و خام فروشی محصول زعفران تولیدی استان به واسطهها یا
خریدارانی که از استان خراســان برای خرید محصول زعفران میآیند از مشکالت کشاورزان این
حوزه است.فیروز نیکبخت افزود :ارزان بودن گل و زیاد بودن دستمزد برای چیدن گل و پاک کردن
آن ،یک مشکل است و برخی از کشاورزان قبل از برداشت ،گلهای زعفران خود را توافقی پیش
فروش میکنند و این امر باعث میشود که سود محصول به جیب واسطه و یا دالالن برود.وی با
تاکید بر اینکه قیمت عمده فروشی محصول بیشــتر از خرده فروشی است ،افزود :با راهاندازی
یک کارخانه بستهبندی و فرآوری زعفران میتوان سود و منفعت این محصول را برای کشاورزان
استان تامین کرد.نیکبخت ،به نبود برند خاص در اســتان در خصوص زعفران اشاره کرد و گفت:
کشاورزان استانهای خراسان و استانهای که تولید کننده عمده زعفران هستند ،محصول استان
را پیش خرید کرده و به دلیل مرغوبیت زعفران استان آن را با زعفران خود به فروش میرسانند.
این کشاورز اظهار داشت :باید یک برند خاص برای استان در حوزه زعفران تهیه شود و برای این
برند سرمایهگذاری کرد تا بین مردم نهادینه شود و بتواند به سودآوری رسید.
مدیریت ناصحیح تولید زعفران ازمشکالت زعفرانکاران استان است
مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به نبود مدیریت
صحیح تولید زعفران در استان گفت:راهاندازی و فعال ســاختن شرکت تعاونی زعفرانکاران در
استان ضروری اســت.طهمورث فتاحی افزود :برای تولید زعفران در اســتان نقشه راه و برنامه
مدیریت صحیح وجود ندارد و باید راهبرد و سیاست گذاری تولید و بستهبندی زعفران در استان
تدوین شود.وی اظهار داشــت:هماکنون  ۶مجوز برای راهاندازی کارگاههای کوچک بستهبندی
محصول زعفران در استان صادر شده ؛ اما هنوز کارگاه یا واحد فرآوری محصول زعفران در استان
فعال نشــده اســت.فتاحی با تاکید بر اینکه برای راهاندازی یک کارخانه فرآوری و بســتهبندی
کوچک اما مجهز به بیش از  ۱۲۰میلیارد ریال ســرمایه نیاز است ،گفت :با توجه به اینکه مجموعه
تولید زعفران و کالله زعفران در اســتان کمتر از یکهزار کیلوگرم است  ،راهاندازی و فعال کردن این
کارخانه کوچــک صرفه اقتصادی ندارد.وی اظهار داشــت :نبود یک برند معتبر نیز از مشــکالت
زعفرانکاران استان است که در صورتی که کشاورزان زعفرانکار اســتان برند این محصول را نیز
دریافت کنند ،قابل رقابت با برندهای مطرح نیست و این امر نیاز به فرهنگسازی و سرمایهگذاری
دارد.فتاحــی با تاکید بــر اینکه ایران به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننده زعفران جهان اســت،
گفت:زعفران کشور با برند معروف اسپانیا و زعفران دبی در کشورهای خارجی به فروش میرسد
و مشکل برند در کشور ما یک مشکل سراسری است.

جامعه

بامسئولان
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معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

مهدهای کودک تا  ۱۵آذرماه فعال نیستند
معـاون اجتماعـی بهزیسـتی اسـتان گفـت :وضعیـت همـه شـهرهای اسـتان اصفهـان در حـال

استعفای پی در پی معاونان وزیر بهداشت در واکنش به سخنان وزیر در اصفهان؛

استعفای معاونان روی میز «نمکی

حاضـر نارنجـی و قرمـز اسـت بنابرایـن بـا اعمـال محدودیتهـای جدیـد مهدهـای کـودک در
آنها تـا  ۱۵آذرمـاه فعال نیسـتند.مجتبی ناجـی  ،اظهار کـرد ۷۵۰ :مهدکودک در سراسـر اسـتان
فعـال بودنـد کـه حـدود  ۲۱۰مهدکـودک مرخصـی یـک سـاله گرفتنـد و مابقـی کـه مرخصـی

»

نگرفتنـد در سـال تحصیلـی جدیـد بـا  ۱۰درصـد ظرفیـت ثبتنـام کردنـد.وی افـزود :از اواخـر
مهرمـاه نامـهای از دانشـگاه علوم پزشـکی دریافـت کردیم کـه مهدهـا نباید فعـال باشـند با این
دلیـل کـه ممکـن اسـت کـودکان بـرای رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی آموزشپذیـر نباشـند و
نتواننـد دسـتورات بهداشـتی را رعایـت کننـد بنابراین هشـدار دادنـد که فعالیـت مهدهـا به حال
تعلیـق دربیاید و در حـال حاضـر هم با شـروع آذرمـاه صراحتـا اعالم شـد مهدهای کـودک جزو
مشـاغل غیرضـروری هسـتند و مـا بـا قطعیـت میتوانیـم بگوییـم تـا  ۱۵آذر مهدهـای کـودک
فعال نیستند.

مدیرکل انتقال خون استان:

شیوع سالک و بحران کرونا و حاشیه های بهداشتی

مشارکت مردم ذخیره خون اصفهان را به  ۵روزافزایش داد

بهداشتی اوج بگیرد و پس لرزه های آن با استعفای دو

مدیـرکل انتقال خـون اسـتان اصفهـان اعالم کـرد :با اطلاع رسـانیهای صـورت گرفته از سـوی

همه دست به دست هم داده تا نارضایتی ها از سیستم

تن از مدیران ارشد این سازمان همراه بود

رسـانهها و فراخوانهـای مردمـی در حـال حاضر ذخیـره خـون در اسـتان اصفهان به بیـش از ۵
روز رسـیده اسـت.مجید زینلـی اظهـار کرد :بـا اطالع رسـانی های صـورت گرفته از سـوی رسـانه
هـا و فراخـوان هـای مردمی هـم اکنـون وضعیـت ذخیره خـون خیلـی بهتر از قبل شـده اسـت،
ولـی باتوجه بـه اینکه خـون و فـرآورده های خـون بافت زنده اسـت و تاریـخ انقضـای محدودی
دارد ،از اهداکننـدگان درخواسـت مـی کنیم به صـورت مسـتمر و تدریجی بـه مراکـز انتقال خون
اسـتان مراجعه و خون خـود را اهدا کننـد.وی با تاکیـد براینکه ما هـر روز به خون و فـرآورده های
خونی نیـاز داریم و این موضـوع اختصاص به یـک روز خاص نـدارد ،گفت :در حـال حاضر ذخیره
خون در اسـتان اصفهان بـه بیش از  ۵روز رسـیده اسـت.مدیرکل انتقـال خون اسـتان اصفهان با

وزیر بهداشت پنجشنبه با حضور در ستاد

درست بوده باشد ،حتی یکی از پیش بینیها هم درست نبوده است.

رغم یدک کشیدن واژه« برخوردار» اما یکی از آسیب پذیرترین نقاط در

مقابله با کرونا اصفهان طی سخنانی عمال

نمکی افزود ۹۸ :درصد از تحقیقات در نظام ســامت ،صرف انتشــار

زمینه بهداشتی در کشور است .شیوع سالک و بحران کرونا و حاشیه

مقاالت در فالن مجالت میشود که به کار نمیآید.

های بهداشتی همه دست به دست هم داده تا نارضایتی ها از سیستم

به دنبال آخرین بهانه برای خارج شدن از حلقه پر فشار وزارت بهداشت

وزیر بهداشت در اصفهان از پیش بینیهای نه چندان درست در زمینه

بهداشتی اوج بگیرد و پس لرزه های آن با استعفای دو تن از مدیران

بودند ،اســتعفاهای خود را روی میز نمکی گذاشــتند .وزیر بهداشت

کرونا هم گالیه کرده و گفته بود :برخی محققان که برای من از سارس

ارشد این ســازمان همراه بود .موضوع اختالف میان وزیر و معاونش

پنجشنبه از تحقیقات و کم کاری در این زمینه انتقاد کرد؛ سعید نمکی

گزارش آورده بودند ،روزهای اول پیش بینی میکردند که از اردیبهشت

تنها به حوزه تحقیقات ختم نمی شــود .موضوع چالش برانگیز طب

با بیان اینکه معتقدم تحقیقات کاربردی در حوزه ســامت در کشور

خیال ما راحت شــده و رفتار ویروس مثل اجدادش سارس است و

ســنتی ،در ظاهر یکی از موارد اختالف و انتقاد مطرح شده میان وزیر

پریسا سعادت

حلقه متزلزل مدیریت در این وزارتخانه را شکست و مدیرانی که ظاهرا

نداریم ،گفت :تا زمانی که تحقیقات کشور ،مقالهمحور باشد ،تحقیقات

با گرما ،کار آن تمام میشــود .به آنها گفتم اصــا این حرفها را قبول

بهداشت و معاون مســتعفی وی بوده؛ فارغ از همه افراط و تفریطها

راهگشای مشکالت کشور نخواهد بود و هیچ وزیر بهداشتی نمیتواند

ندارم .همیشه اتاقم به روی دانشمندان باز است ،چون معتقدم دولت

و زیادهرویهایی که به ویژه در چندماه گذشته بیشتر شبیه به «سوء

برای آینده کشور از این تحقیقات بهرهای ببرد.

مردی میتواند خردمندانه عمل کند که راه و در را به روی دانشــمندان

استفاده از طب ســنتی» بوده ،در شــرایطی که هیچ دارو و واکسنی

وی افزود :در شــرق اصفهان ،بیماری ســالک یکی از مسائل اصلی

باز کند.

تاکنون در درمان درد کرونــا و پیامدهایش موثر نبوده ،اســتفاده از

است .چقدر در این زمینه پژوهش انجام داده و اولویتهای مقابله با

نمکی بیان کرد :اپیدمیولوژیستی که خودش را سرگروه میدانست،

ظرفیت طب سنتی به شرطی که مخل طب رایج و علمی کنونی باشد،

آن مشخص شده است؟ وزیر بهداشت تاکید کرد :در تمام دنیا منابع

آمد و توضیح داد که کرونا در فصل گرما تمام میشود ،اول خندیدم و

به دور از اشکال است.

را در بخش تحقیقاتی صــرف میکنند که نتیجــه آن ،راهکاری برای

بعد گفتم ان شاءا ...که پیش بینیهای شما و تیم شما درست باشد،

انتقادها در حالی به دعوای معاون و وزیر در شرایط کنونی وارد است

گشودن گره ای از نظام ارائه خدمت باشد .نظام تحقیقاتی دانشگاهی

اما من باید برای اداره کشــور ،بدبینانهترین شــیوه را انتخاب کنم که

که چند روز گذشته خبرهایی از استعفای نمکی هم به گوش رسید و

کشور در این راستا چه کرده است؟ کدام مقاله را به وزیر وقت داده که

در باتالق بیماری گرفتار نشــوم و گفتم آنچه از ویــروس میبینم با

شاید در هفته های آتی اگر فشــارها از روی وزارت خانه با مهار کرونا

اگر این کار را انجام دهی ،نظام ارائه خدمت به ســمت و سوی بهتری

اجدادش متفاوت اســت و ماهیت کووید  ۱۹با اجدادش یکی نیست

کاهش نیابد ،شــاهد تغییرات گســترده تری در این نهــاد مهم این

میرود؟ در مورد کووید ،۱۹ -یک مدل به بنده بدهید که پیشبینیها

و تابستانی بدتر از بهار میبینم.این سخنان در استانی بیان شد که به

روزهای کشور باشیم.

چهره روز

اخبار
مراکزشمارهگذاری خودروی اصفهان تعطیل شد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت :مراکز شــمارهگذاری و دفاتــر تعویض پالک خودرو
در  ۱۴شهرســتان اســتان اصفهان که در وضعیت قرمز شــیوع ویــروس کرونا قــرار دارند ،از
اول آذر تا اطالع ثانوی تعطیل اســت.
سرهنگ محمدرضا محمدی افزود :بر
اساس مصوبه جدید ستاد ملی مقابله
با کرونــا ،مراکز شــمارهگذاری و دفاتر
تعویض پالک در شهرستانهای دارای
وضعیت قرمز کرونا از اول آذر و با شروع
اجرای طرح جامع مدیریت هوشــمند
محدودیتهای متناسب با وضعیت و
روند ویروس کرونا تعطیل خواهد بود.
وی با بیاناینکه ایــن تعطیلی تا اطالع
ثانوی ادامه دارد ،خاطرنشان کرد :تعدادی از مردم برای دریافت خدمات شمارهگذاری و تعویض
پالک برای اول و دوم آذر به صورت اینترنتی نوبت گرفته بودند کــه از آنها میخواهیم به دلیل
تعطیلی اعالم شده ،به این مراکز مراجعه نکنند.محمدی از شهروندان شهرهای قرمز خواست تا
به مراکز شــمارهگذاری و تعویض پالک مراجعه نکنند ،زیرا تا اطالع ثانوی خدماتی در این مراکز
ارائه نمیشود.شــهرهای دارای وضعیت قرمز در استان اصفهان شــامل اصفهان ،کاشان ،آران و
بیدگل ،اردستان ،تیران و کرون ،خمینی شهر ،شهرضا ،فریدن ،فالورجان ،لنجان ،مبارکه ،نایین،
گلپایگان و نطنز هستند.

جاسازحرفه ای  62کیلو شیشه ،لو رفت
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف  62کیلو و  698گرم ماده مخدر شیشه که به طور حرفه
ای در یک منبع آب جاساز شده بود خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت :ماموران
انتظامی مستقر در ایستگاه بازرســی شهید شرافت شهرســتان نایین حین کنترل خودروهای
عبوری از ایســتگاه به یک کامیون کشنده مشــکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود :در بازرسی
تخصصی از این خودرو  62کیلو و  698گرم ماده مخدر شیشه که به طور حرفه ای در یک منبع آب
در اتاق بار کامیون جاساز شده بود ،کشف شد.سرهنگ هاشــمی فر ادامه داد :در این خصوص
کامیون کشنده توقیف و یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی
تحویل داده شد.

پرونده سارقان حرفه ای منازل شرق اصفهان با  86فقره
سرقت بسته شد
رییس پليس آگاهي استان از دســتگیری دو سارق حرفه ای منزل و کشــف  86فقره سرقت
توســط ماموران پلیس آگاهی پایگاه شــرق اصفهان خبر داد .سرهنگ حســین ترکیان اظهار
داشــت :در پي شــكايت چندین شــهروند مبني بر ســرقت از منازل آنها در منطقه شرق شهر
اصفهان ،بررســي موضوع در دســتور كار کارآگاهان پليس آگاهي ایــن فرماندهی قرار گرفت.
وی افــزود :كارآگاهــان تحقيقات خــود را درايــن زمينه آغاز و بــا انجام يك ســري اقدامات
تخصصــی موفق به شناســایی دو ســارق در این رابطــه شدند.ســرهنگ ترکیان با اشــاره به
دســتگیری ســارقان اظهار داشــت :متهمان هنگامی که با مســتندات پلیس روبه رو شــد به
 86فقره ســرقت منزل در شــرق شــهر اصفهان اعتراف کردند .این مقام انتظامی بیان داشت:
سارقان دســتگیر شــده پس از تکمیل پرونده و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل
داده شدند.

افزایش  ۱۰درصدی
حوادث گازگرفتگی در
استان اصفهان
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری
اصفهــان از افزایش  ۱۰درصــدی حوادث
گازگرفتگی در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل در اســتان اصفهان خبر داد و گفت :از
ابتدای مهرماه تاکنــون براثر گازگرفتگی ۵

اشـاره به اینکه از روزهـای پایانی هفته گذشـته شـاهد مراجعه شـهروندان به مراکـز انتقال خون
اسـتان بودیـم ،تصریح کرد :طـی این مـدت روزانـه بیـش از  ۵۰۰واحد خـون گیری انجام شـد و
باتوجـه به اسـتقبال خوب مـردم مجبور شـدیم برخـی اهداکنندگان را بـرای مراجعـه در روزهای
آینـده هدایـت کنیم.

معتادان به مراکزسرپایی مراجعه کنند
معـاون پیشـگیری ادارهکل بهزیسـتی اصفهـان گفت :در شـرایط کرونایـی حاضر که بسـیاری از
مراکز اقامتـی یا کمپهـای ترک اعتیـاد مجبور بـه پذیـرش کمتر از ظرفیـت عادی خود هسـتند
مراکـز سـرپایی  ،گزینه مناسـبی بـرای مراجعـه معتـادان است.سـمیه کریمـی افزود :سـازمان
بهزیسـتی دسـتوری به کمپها یـا مراکز اقامتـی ترک اعتیـاد برای تعطیلـی نداده اسـت ولی بر
اجـرای پروتکلهـای بهداشـتی ،پذیرش کمتـر و نصف ظرفیـت براسـاس رعایـت فاصلهگذاری
اجتماعـی تاکیـد میکنـد.وی اظهار داشـت :اگر برخـی از مراکـز به دلیـل محدودیـت ظرفیت از
پذیـرش فـرد متقاضی بـرای تـرک اعتیـاد خـودداری کردنـد ،متقاضیـان تـرک اعتیاد بـه مرکز
دیگری مراجعه کنند.معاون پیشـگیری ادارهکل بهزیسـتی اصفهان افـزود :متقاضیان میتوانند
در این شـرایط بـه مراکـز اقامتی سـرپایی که به صـورت روزانه بـه افـراد دارو داده شـده و تمامی
موارد بهداشـتی از جملـه فاصلهگـذاری در آنها رعایت میشـود ،با آسـودگی خاطـر مراجعه کنند.
وی گفـت ۴۸۸ :مرکز درمانی سـرپایی در اسـتان اصفهان وجود دارد کـه متادون یـا دیگر داروها
را برای تـرک در اختیـار معتـادان میگذارند.

دانشگاههای استان اصفهان دو هفته دورکارهستند
براساس مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا ،آموزش حضوری درهراستانیکه دروضعیت قرمزقراردارد ممنوع است و براساس این مصوبه جدید تمام فعالیتهای
دانشگاه ها تا تاریخ  ۱۴آذر ماه بهصورت دورکاری و بدون حضور فیزیکی خواهد بود.بر این اساس وضعیت دانشگاه های استان اصفهان نیز مطابق با این مصوبه
خواهد بود و در دو هفته پیش رو آموزش ها به شیوه غیرحضوری و مجازی ادامه دارد و فعالیت اداری دانشگاه ها نیز مجازی و دورکاری و به صورت شیفت بندی
برنامه ریزی شده است.دانشگاه اصفهان در اطالعیه اعالم کرد که تمام فعالیتهای این دانشگاه از روز شنبه اول آذرماه تا اطالع ثانوی به صورت مجازی و دورکاری
خواهد بود.دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در اطالعیه اعالم کرده در راستای اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری
کووید ۱۹درشهرهایکشور» و با توجه به وضعیت قرمزشهراصفهان ،این دانشگاه صنعتی اصفهان ازاول آذرتا اطالع ثانوی تعطیل خواهد بود.فعالیت های آموزشی
همچون سابق به صورت مجازی و به طور کامل در جریان خواهد بود .حضور کارکنانی که امکان به تعویق انداختن امور آن ها به زمان دیگر وجود ندارد ،از جمله امور
مربوط به پشتیبانی از آموزش غیر حضوری ،حفاظت فیزیکی ،حفاظت تاسیسات ،پشتیبانی سامانه های الکترونیکی ،شیفت کارها و فضای سبز الزامی است.
همچنین اقدامات ضروری پشتیبانی توسط مدیران به نحوی برنامه ریزی شود که در ارائه خدمات آن ها به سایر قسمت های دانشگاه وقفه ای ایجاد نشود.

نفر جان باختند و  ۲۴نفر مصدوم شــدند.
منصور شیشــهفروش ،با اشاره به کاهش

طرح حمایت ازخانوادهها درانتظارتصویب

دمای هوا و اســتفاده بیشــتر از وســایل
گرمایشــی ،اظهار کرد :هر ســال به دلیل
استفاده از وسایل غیراســتاندارد و یا عدم
رعایت اســتانداردها در نصب و راهاندازی
بخاریها و وسایل گرمایشی شاهد حوادث
تلخ گازگرفتگی هستیم که در مواردی منجر
به فوت شهروندان میشود.وی با اشاره به
اینکه متاسفانه از ابتدای مهرماه امسال ۵
نفر بر اثر گازگرفتگی جان باختند و  ۲۴نفر
مصدوم شدند ،گفت :این آمار در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته  ۱۰درصد افزایش
داشــته اســت.وی ،آبگرمکن ها به علت
مصرف زیــاد را از پرحادثهترین وســایل
گازسوز برشمرد و افزود :بیشترین حوادث
گازگرفتگی مربوط به آبگرمکن های دیواری
به علت عدم رعایت مــوارد ایمنی و گاهی
نصب در آشپزخانه ،کنار حمام یا زیرزمین
است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دســتورالعمل
صرفهجویی مصــرف گاز به تمــام ادارات
ابالغشــده ،تاکید کرد :اســتانداردها باید
رعایت شود و در هر دســتگاهی یک مدیر
انرژی بر ایمن بودن سیستمهای آب ،برق،
گاز بهطور مســتمر نظارت کنــد ،همچنین
در مجتمعهای مســکونی ،مراکز تجاری و
اماکن عمومی باید ایمنی رعایت شــود و
ســازمان آتشنشــانی باید موارد ایمنی را
بررسی کند .شــهروندان در صورت نیاز به
هرگونه راهنمایی با شماره  ۱۹۴شرکت گاز
تماس بگیرند تا با رعایت حداکثری ایمنی
بتوانیم فصل ســرما را بدون مشکل پشت
سر بگذاریم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی
گفت :قانون تعالی خانواده و جمعیت را از ادبیات
حکومتی به ادبیات مردمی تبدیل کردیم و همچنین
از نگاه قانون دائمی به نگاه قانون موقت چند ساله
تغییر دادیم.امیرحســین بانکیپور اظهار داشت:
ســالها قبل قانونی تحــت عنوان قانــون تعالی
خانواده و جمعیت شکل گرفت؛ اما ایرادات موجود
این قانون با وجود اینکه الیحه دولت بود و مجلس
تایید کــرده و رای داده بود ،اجرایی نشــد که یک

عکس روز
پزشکان اصفهانی به
یاری مدافعان سالمت
استان کردستان
شتافتند
به گفتــه مدیرعامــل جمعیت هالل
احمر ،پزشکان و پرستاران داوطلب
جمعیت هالل احمرازاصفهان و تهران
جهت کمک به کادر درمان به اســتان
کردستان سفر کردند .

بخش از آن مربوط به عدم ضمانت اجرایی است.

از طرح قبلی است ،طرح قبلی به خاطر گستردگی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی

دو مشکل اساسی داشت؛ طی مشــورت با مرکز

با تاکید بر اینکه از ســال  ۹۰رهبــر معظم انقالب

پژوهشها یک نظرســنجی روی چهار عامل بین

اسالمی دســتگاهای را برای افزایش جمعیت به

نخبگان انجام شد .یکی از موارد اثر بخشی بندهای

خط کردند ،افــزود :در همان زمان شــورای عالی

موجود در طرح است یعنی اگر تصویب شود کدام

انقالب فرهنگی طرحی تحت عنوان تعالی خانواده

یک قابلیت اجرایی بیشــتری دارند ،موارد بعدی

و جمعیت تدوین کردند و نزد رهبر برده شــد.وی

امکان پذیری باالی زیرســاختها و بودجهها به

ادامه داد :رهبری ضمن تاییــد طرح فرمودند این

صرفــه بــودن و جامعهپذیر بودن ایــن طرح بود.

طرح باید به مجلس رفته ،تا به قانون تبدیل شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی

این مســئله در مجلس نهم و دهم مطرح شد اما

با تاکید بر اینکه این طرح ادغام و به طرح پنجاه و

به نتیجه مطلوب نرســید؛ ما چندین ماه سنگین

دو مادهای تبدیل شد ،گفت :ماهیت طرح را به یک

را طی کردیم ،جلســات ادامهداری با شورای عالی

ماهیت موقتی تغییر دادیم ،در نتیجه دو تحول پیدا

انقالب فرهنگی و شورای اجتماعی زنان داشتیم.

کرد که از نگاه قانون دائمی به نگاه قانون موقت چند

بانکیپور همچنین گفت :طرح فعلی بسیار قویتر

ساله تغییر کرد تا اثرگذاری آن را شاهد باشیم.

فوتبالجهان
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امباپه؛ پنجمین گلزن برترتاریخ PSG
کیلیان امباپه ،ستاره پاری ســن ژرمن در دیدار برابر موناکو بود.باوجود آنکه پاری سن ژرمن در
این بازی تن به شکســت داد ؛اما امباپه عملکرد خوبی از خود نشان داد و هر دو گل تیمش را به

جزییات جایزه فیفا به  ۷قهرمان؛

ثمر رساند.امباپه تعداد گل های خود را با پیراهن پاری سن ژرمن در رقابت های مختلف به عدد
 ۹۹رساند و با پشت سر گذاشتن مصطفی دحلب به پنجمین گلزن تاریخ پاری سن ژرمن تبدیل

پرسپولیس و پاداش ویژه درجام جهانی!

شد.بهترین گلزن تاریخ پاری سن ژرمن ادینسون کاوانی است که توانست  ۲۰۰گل برای این تیم
به ثمر برساند.بعد از این مهاجم اروگوئه ای ،نوبت به زالتان می رسد که  ۱۵۶گل به ثمر رساند .پدرو
پائولتا با  ۱۰۹گل و دومنیک روشتو با  ۱۰۰گل در رده های بعدی هستند.امباپه تنها  ۲۱سال سن دارد
و اگر در پاری سن ژرمن باقی بماند به راحتی می تواند که با پشت سر گذاشتن کاوانی به بهترین
گلزن تاریخ این باشگاه فرانسوی تبدیل شود البته بسیار بعید است که او در این تیم بماند چرا که
هم رئال مادرید سخت به دنبال او است و هم اینکه خودش عالقه زیادی برای حضور در رئال دارد.

«ایسکو» رئال مادرید را ترک می کند
ایسکو تصمیم گرفته است رئال مادرید را ترک کند و ماجراجویی اش را در تیم دیگری ادامه دهد.
هافبک اسپانیایی می خواهد هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد و باشگاه رئال مادرید از این موضوع
اطالع دارد .فرانسیسکو ،پدر ایســکو و مدیر برنامه اش این خبر را به تیم اسپانیایی داده است.
واکنش باشگاه رئال مادرید به این قضیه مثبت بود چون می دانست شرایط هافبک اسپانیایی
چگونه است .اگر پیشنهاد خوبی در فصل نقل و انتقاالت زمستانی داده شود ،ایسکو مادرید را ترک
می کند .این در حالی است که بازیکن اسپانیایی تا سی ام ژوئن  ۲۰۲۲با سفیدپوشان قرارداد دارد.
ایسکو مدت هاست در ترکیب اصلی رئال مادرید جایی ندارد و زین الدین زیدان فرصت کمی به او

در صورتی که پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا

در روز شنبه ۱۹ ،نوامبر ( ۲۹آذر) بتواند بر فینالیست

شرق قاره غلبه کند ،عالوه بر دریافت جایزه  ۴میلیون
دالری از  AFCحداقل یک میلیون دالر جایزه هم از

فیفا پس از حضور جام جهانی دریافت خواهد کرد

برای بازی می دهد .به همین خاطر هافبک اسپانیایی می خواهد در تیم دیگری پا به توپ شود.

تیم تونسی ،کالدرون را نخواست
گابریل کالدرون ،سرمربی سابق پرسپولیس با باشگاه النجم الساحلی تونس وارد مذاکره شد؛
اما در نهایت به توافق نرسید.زبیر بیه ،اســطوره این باشگاه تونسی که مسئول مذاکره مستقیم با
کالدرون بود درباره عدم توافق با این مربی آرژانتینی گفت :متاســفانه مذاکرات ما با کالدرون

با قطعی شدن برگزاری جام جهانی باشــگاهها  ۲۰۲۰به میزبانی قطر

حضور دارند و با برگــزاری دو بازی ،دو نماینــده از جمع خود را برای

که جایزهاش یک میلیــون دالر اســت .این فرصت وجــود دارد که

از یکم تا یازدهم فوریه  ۱۳( ۲۰۲۱تا  ۲۳بهمن) پاداش تیمهای حاضر

حضور در نیمه نهایی معرفی کننــد .دو تیم بازنده در این مرحله ،برای

این جایزه با رســیدن به قهرمانــی جهان تا  ۱۰میلیــون دالر افزایش

در این رقابتها نیز مشخص شــد که طبق آن تیم قهرمان  ۱۰میلیون

مقام پنجمی و ششمی دیدار خواهند کرد که در پایان ،تیم ششم یک

یابد ،اما این شــانس بسیار کم اســت .تاکنون هیچ کدام از تیمهای

دالر پاداش خواهد گرفت.به این ترتیب ،نماینده آسیا که قهرمان لیگ

میلیون دالر و تیم پنجم یک و نیم میلیون دالر جایزه دریافت میکنند.

آســیایی موفق به قهرمانی در پانزده دوره قبلی جام جهانی باشگاهها

قهرمانان آسیا  ۲۰۲۰است ،این شــانس را دارد عالوه بر چهار میلیون

دو تیم بایرن مونیخ و نماینده آمریکای جنوبی نیز کار خود را از مرحله

نشــدهاند .فقط کاشــیما آنتلرز ژاپن در ســال  ۲۰۱۶و العین امارات

دالر پاداش قهرمانی در این رقابتها ،حداقل یک میلیون دالر پاداش

نیمه نهایی آغــاز میکنند .پس از مرحله نیمه نهایــی ،بازندهها برای

در ســال  ۲۰۱۸به فینال راه یافتهاند کــه هر دو مقابل رئــال مادرید

دیگر از حضور در جام جهانی باشگاهها دریافت کند.

مقام ســوم و چهارمی رقابت میکنند که جایزه آنها به ترتیب  ۲.۵و ۲

شکست خوردند.

«واران» فروشی نیست

تاکنون حضــور الدحیــل ،آخرین قهرمــان لیگ ســتارگان قطر به

میلیون دالر خواهد بود .نایب قهرمان جام جهانی باشگاهها  ۴میلیون

عنوان نماینده کشــور میزبان ،بایرن مونیخ به عنــوان قهرمان اروپا و

دالر جایزه و قهرمان  ۱۰میلیون دالر جایزه دریافت خواهد کرد.

یونایتد مدت هاســت به واران عالقه نشــان می دهد .در روزهای اخیر اما خبرهایی منتشر شد

اوکلند ســیتی نیوزیلند به عنوان نماینده اقیانوســیه در جام جهانی

به خاطر درخواســت مالی این مربی به پایان رسید و به توافق نرســیدیم .کالدرون عالوه بر آنکه
درخواست مالی باالیی داشت بر همراهی دستیاران خارجی خود اصرار داشت و به همین خاطر
جذب او منتفی شد .باشگاه شــرایط مالی خوبی ندارد و نمی تواند در شرایط کنونی حقوق آنها را
پرداخت کند .زبیر بیه ادامه داد :نمی توانیم در شرایط کنونی کشور وضعیت مالی را نادیده بگیریم.
به این ترتیب کالدرون را فراموش می کنیم و به دنبال گزینه جدید خواهیم بود.

هشدار زیدان به یونایتد:

که حاکی از آن بود که شیاطین ســرخ برای خرید این مدافع 27ســاله فرانسوی برنامه جدی
دارند .زیدان ،همه شایعات درباره آینده واران در برنابئو را تکذیب کرد و گفت او را به هیچ قیمتی
واگذار نخواهد کرد.زیدان گفت « :تنها کســی که می خواهد واران در رئال حفظ شود من نیستم.
او عضو این باشگاه است و ما خوش شانســیم که او را در اختیار داریم .واران کارنامه درخشانی
دارد و در مادریــد موفقیت های بزرگی به دســت آورده ،باشــگاه رئــال واران را واگذار نخواهد
کرد .این کامال صریح اســت و هیچ شــک و شــبههای ندارد .ما نمی توانیم جلــوی حرف زدن
دیگران را بگیریم».

باشگاهها  ۲۰۲۰قطعی شده است .لیگ قهرمانان اقیانوسیه با تصمیم
کنفدراسیون این قاره لغو شده بود ،اما اوکلند سیتی نیوزیلند به عنوان
نماینده اقیانوسیه معرفی شد.
اولین بازی جام جهانی باشگاهها  ،۲۰۲۰روز دوشنبه ،اول فوریه ۲۰۲۱
میان الدحیل قطر و اوکلند ســیتی نیوزلند برگزار میشود که بازنده با
دریافت  ۵۰۰هزار دالر جایزه حذف خواهد شد .برنده به مرحله بعدی
جام صعود خواهد کرد ،جایی که قهرمانان آســیا ،کانکاکاف و آفریقا

پرسپولیس چقدرپاداش میگیرد؟

در جام باشگاه های جهان نیز به یک یا دو برد برسد ،با کسب پاداشی

به این ترتیــب ،در صورتی که پرســپولیس در فینال لیــگ قهرمانان

بین  ۵تا  ۸میلیون دالر ،به باشــگاهی ثروتمند در سطح ایران تبدیل

آســیا در روز شــنبه ۱۹ ،نوامبر ( ۲۹آذر) بتواند بر فینالیســت شرق

میشود و عالوه بر پرداخت مطالبات مربیان سابق ،کنونی و بازیکنان

قاره غلبه کند ،عــاوه بر دریافــت جایزه  ۴میلیــون دالری از AFC

تیم ،فرصت این را خواهد داشت تا دست به کار بزرگی بزند.

حداقل یک میلیون دالر جایزه هم از فیفــا پس از حضور جام جهانی

آن ها میتوانند مثل باشــگاه های الدحیل و الهالل یک ســتاره بین

دریافت خواهد کرد .به این دلیل که قهرمان آســیا در بدترین شرایط

المللی را بخرند یا این رقم را صرف ایجاد ســاختارهای مختلف کنند؛

با انجام دو بازی ،به مقام ششــمی جام جهانی باشــگاهها میرسد

به نظر شما این پاداش صرف چه کاری خواهد شد؟

تاکرا به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.این رویداد با نظارت و تاییدکمیته بینالمللی المپیک به صورت مجازی با حضورورزشکاران برترنوجوان و جوان فدراسیونهای

دلیل عصبانیت شدید
«فکری» ازدیاباته چه بود؟

استکه تا  ١٠دی ادامه دارد.براین اساس با هماهنگی فدراسیون جهانی سپکتاکرا ،انجمن این رشته درایران با تالشهای انجام شده توسط فدراسیون انجمنهای

در اواخر دیدار اســتقالل و فوالد خوزســتان

درنخستین دوره رویداد جهانی اتحاد ازطریق ورزشکه درپی شیوع ویروسکرونا درجهان به صورت مجازی درحال برگزاری است ازایران سه ملیپوش دررشته سپک
بینالمللی مورد تاییدکمیته بینالمللی المپیک  IOCو اسپورت آکورد از ١٠آبان با حضورورزشکاران دررده های سنی  ١٠تا  ١٨سال دررشتههای مختلف ورزشی آغازشده
ورزشی ایران ،هفت ورزشکاردخترو پسرمنتخب به ستاد برگزاری این جشنواره معرفی و دربخش سپک تاکرا ثبت نامکردند.درپایان دورمقدماتی« ،موژان عابدالتی»
ازجزیرهکیش دررده سنی  ١٠تا  ١۵سال« ،اهورا نصرتی» ازکرمانشاه و «امیرمحمد شبستریفام» ازآذربایجان شرقی هردو دررده سنی  ١۶تا  ١٨سال توانستند به مرحله
یک چهارم نهایی راه یابند.دراین مرحله سه ملیپوش سپکتاکرا زیر ١٨سال ایران باید با  ٢۶۵ورزشکارازسراسرجهان رقابتکنند تا بتوانند به مرحله نیمه نهایی راه یابند.

محمد دانشــگر به دلیل اصابــت تابلوهای
تبلیغاتی به ســاق پایش دچار مشــکل و از
همان ســمت با برانکارد راهــی رختکن تیم
استقالل شد .در این بین آبی پوشان حدود
ده دقیقه ده نفره بازی کردند و به خاطر این

انتقاد شمشیرباز المپیکی از حقوقش:

اتفاق بعد از پایان بــازی انتقادات فراوانی به

فدراسیون هیچ برنامهای ندارد

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ضمن
تقدیر از پیگیریهای پیمان فخری ،ســرمربی تیم

دارد .امسال شرایط به گونهای است که شاید امکان

ملی شمشیربازی اسلحه ســابر و بهداد سلیمی در

برگزاری این رقابتها از طرف فدراســیون نیســت

رابطه با مصدومیتش درپاسخ به اینکه فدراسیون چه

اگرچه سال گذشته هم در فدراسیون شمشیربازی

حمایتی در این دوره داشت ،از برخی بی توجهیها

دربرگزاری مسابقات باشگاهیکوتاهیکرد.عابدینی

انتقاد کرد و گفت :طی این مدت از طرف فدراسیون،

در پاسخ به این پرسش که «حقوق دریافتی اش از

رییس یا دبیر آن هیچ پیگیــری بابت مصدومیتم

فدراسیون چقدر است؟» ،گفت :حقوق دریافتی ام

نشــد .انگار نه انگار کــه من ســهمیه المپیک را در

از فدراســیون  ۸میلیون تومان است که اصال کافی

اختیار دارم و قرار اســت در بازیهای توکیو شرکت

نیســت چون نمیتواند پاســخگوی نیازهای من و

کنم.مجتبی عابدینی از فراهم نبودن شــرایط برای

خانواده ام باشد .طی ماههای گذشته هم به جز این

حمایت بیشتر از ملی پوشان هم انتقاد کرد و گفت:

حقوق مصوب حمایت مالی دیگری از فدراســیون

ما ورزشــکاران به جز حقوقی که از فدراسیون بابت

ندیدهام .مســابقات باشــگاهی هم نداریم تا منبع

حضور در ترکیب تیم ملی میگیریــم ،منبع درآمد

درآمد داشته باشیم.وی افزود :شــرایط رقابت در

دیگری نداریم و همین موضــوع برای مان دغدغه

شمشیربازی خیلی متفاوت از دیگر رشتهها مانند

ایجاد میکند.وی تصریح کرد :هر ورزشکاری برای

کشــتی اســت .در شمشــیربازی ،بازیکنان رو در

کادر فنی تیم استقالل وارد شــد.اینکه چرا
سرمربی استقالل درآن دقایقی تعویض نکرد
یک سوال اســت؛ اما ظاهرا اتفاقات عجیب
باعث ناراحتی محمود فکری از دیاباته شده
اســت .از آنجا که بعد از مصدومیت دانشگر
قراربود تعویض دیگری انجام شود ،سرمربی
اســتقالل دیاباته را به کنار زمیــن فرا خواند
روی هم قــرار نمیگیرند؛ اما به هر حــال به خاطر
شرایط فعلی کرونا و سالمت بازیکنان فعال شرایط
برمزاری مهیا نیست  .جالب استکه فدراسیون اصال
برنامهای در این زمینــه ندارد.ملی پوش المپیکی
شمشــیربازی ایران تاکید کرد :من هم مانند دیگر
دارندگان سهمیه المپیک حقوق مصوب یک ساله
برای المپین ها را از طرف وزارت ورزش و کمیته ملی
المپیکگرفتهام .این حمایت صرفا به خاطرالمپیک
بود .نمی دانم وقتی مســابقات باشگاهی نداریم،
چطور باید حمایت شویم؟

تا او را به زمین بفرســتد ،مهاجم اســتقالل
همکنارخــط آمد و تابلــوی تعویض هم باال
رفت اما در همان لحظه فرشید اسماعیلی به
کادر فنی اعالم کرد زانویــش درد دارد و نمی
تواند به بازی ادامه بدهد.بــا این اتفاق کادر
فنی اســتقالل برای حضور دیاباته در زمین
دست نگه داشت تا شرایط را برای جایگزینی
اسماعیلی بررسیکند ،بعد ازاین اتفاق فکری
بالفاصله خواســتار حضور دیاباتــه در زمین
شد؛ اما مهاجم استقالل برای تعویض کفش
های خود راهی رختکن شده بود! شیخ که با

عکس روز
قطرازاولین هواپیمای
اختصاصی جامجهانی
رونمایی کرد
کشور قطر به شــدت مشغول آماده سازی
خود بــرای میزبانی از جــام جهانی 2022
اســت .آنها با میزبانی رقابت های متمرکز
لیگ قهرمانان آسیا هم نشان دادند چقدر
پیشــرفت کرده اند .در همین حال قطر از
اولین هواپیمــای اختصاصی جام جهانی

مستطیلسبز
ذوبآهن ،صدرنشین اشتباهات داوری شد
ابراهیم تقی پور ،مربی تیم فوتبال ذوب آهن که تیمش در تبریز و برابر ماشــین سازی در حالی
به تســاوی یک-یک رســید که  ۹۵دقیقه  ۱۰نفره بازی کرد ،اظهار داشــت :تیم ما بازی خوب و
شــجاعانهای را در زمین حریف انجام
داد و در حالــی که شایســته پیروزی
و کســب  ۳امتیاز بود ،به تســاوی در
خانه حریف رســید .گرچه این نتیجه
خوب اســت ،اما حق ما نبــود و باید از
تبریز با  ۳امتیاز خارج میشــدیم.وی
بیان داشــت :اگر قرار باشــد جدولی
از اشــتباهات داوری و تیمهایی که با
ضرر از این اشــتباهات امتیاز از دست
میدهند را درست کنند ،ذوب آهن با ۴
امتیاز صدرنشین این جدول خواهد بود .این انصاف نیست که تنها در همین دو هفته ابتدایی ۴
امتیاز را به دلیل اشتباهات داوری از دست بدهیم.مربی تیم ذوب آهن گفت :در حالی که هفته اول
باید مقابل فوالد پیروز میشدیم با اشتباه محرز داور در دقیقه  ۹۷پیروزی را با مساوی تعویض
کردیم و هفته دوم هم با اشــتباه داور در دقیقه یک ۱۰ ،نفره شــدیم.تقی پور تاکید کرد :البته ما
نمیگوییم این اشتباهات عمدی است و تاکید میکنیم داوران اشتباه میکنند ،اما متاسفانه تا
امروز همه اشتباهات به ضرر ما تمام شده است .این داوریها در حد لیگ برتر نیست و امیدوارم
داوران محترم و زحمتکش از هفتههای آینده با دقت بیشتری در سوت خود بدمند.وی در ادامه
بیان داشت :با اینکه از دقیقه یک  ۱۰نفره شدیم ،اما با این وجود تیم ما جسورانه و شجاعانه بازی
کرد و بیشتر از  ۹۰دقیقه با یک بازیکن کمتر به تیم میزبان فشار آوردیم و این نشان از قدرت تیم
ما دارد.مربی سبزپوشــان تاکید کرد :حتی وقتی در دقایق پایانی بر خالف جریان بازی گل هم
خوردیم ،تمرکزمان از دست نرفت و با یک بازیکن کمتر در خانه حریف توانستیم این گل را جبران
کرده و از حیثیت ذوب آهن دفاع کنیم.تقی پور گفت ۲ :امتیاز از  ۲بازی هفته اول ایده آل نیست؛
اما با این همه اشتباهات داوری که به ضرر ما بود ،باز هم نتیجه بدی برای ما به حساب نمیآید.

حضور کنار خط متوجه شــده بود نمی تواند

مدافع تیم تراکتور:

با آن اســتوک ها بازی کند بــه رختکن رفت

لیگ را تعطیل نکنید

و کفش هایش را عوض کرد؛ اما ســرمربی
استقالل از این اتفاق به شدت عصبانی شد.

هم رونمایی کرد.

در صورتی که پرسپولیس فینال آسیا را با پیروزی پشت سر بگذارد و

سوال روز

راهیابی سه ملیپوش سپکتاکرا به رقابتهای جهانی مجازی

امرار معاش به حضور در مســابقات باشگاهی نیاز

زمستان رویایی درانتظارسرخ ها

تصاویرمنتشرشده روی جلد یکی از روزنامه
های ورزشی از فکری و دیاباته نشان دهنده
ناراحتی شدید ســرمربی از مهاجم استقالل
اســت.فکری بعد از چند دقیقه که دیاباته از
رختکن برگشــته بود با عصبانیت بر سر وی
فریاد زد که در این دقایق کجا بوده که مهاجم
اســتقالل اعالم کرد به رختکن رفتــه بود تا
کفش هایش را عــوض کند! نکته عجیب تر
اینجا بود که باز هم به هنــگام ورود دیاباته،
فوالد خوزستان دو تعویض همزمان انجام داد
و تا مراحل تعویض این بازیکنان طی شود،
دیاباته دردیرترین زمان ممکن به زمین رفت.

میالد فخرالدینی ،مدافع تیم تراکتور راجع به دیدار با نساجی گفت :بازی خوبی داشتیم و فکر می
کنم مستحق برد بودیم؛ اما متاسفانه توپ هایمان تبدیل به گل نشد .حاال خارج از خانه مساوی
هم خوب است و نتیجه بدی نیســت .فکر می کنم اگر بازی های داخل خانه را ببریم و خارج از
خانه مساوی شویم ،زودتر هم قهرمان خواهیم شــد.فخرالدینی درباره عملکرد داور گفت :فکر
می کنم آقای کرمانشاهی و کمک هایش عملکرد بسیار خوبی داشتند و فوق العاده داوری کردند
و من فکر نمی کنم ادعای باشگاه نساجی درست باشــد.مدافع راست تراکتور درباره احتمال لغو
بازی ها عنوان کرد :امیدوارم بازی ها برگزار شود تا از شــرایط بازی دور نشویم .اگر قرار باشد دو
هفته یک بار بازی کنیم بدن از شرایط مسابقه در میآید و اکثر بازی ها مساوی میشوند.وی در
خصوص کیفیت زمین توضیح داد :کیفیت زمین خوب نبود و فکر کنم نباید بازی لیگ برتری در
چنین زمینی برگزار شود .چند نفر هم در ورزشــگاه بودند که فحاشی میکردند .اگر قرار است به
ورزشگاه بیایند که ما هم هوادار بیاوریم.وی درباره بازی با سپاهان هم گفت :سپاهان تیم خوبی
است؛ اما ما به ســه امتیاز نیاز داریم و امیدوارم برنده شویم .ســپاهان همیشه قدرتمند است و
اگر به نفرات نگاه کنیم بازیکنــان خیلی خوبی دارد و کادرفنی خوبی هم بــرای آنها تدارک دیده
شده است.
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شناسنامه های این سرزمین با این متد امکان پذیراست؟رامین مدنی،
رییس دانشــکده معماری و شهرسازی دانشــگاه هنر اصفهان با ابزار
نگرانی از بلند مرتبهسازیها در حریم آثار معماری و فرهنگی شاخص
اصفهان افزود :شهر ،شهردار و میراث فرهنگی دارد ،روی این پل خواجو

این موزه در استانی مانند اصفهان با سابقه ایثارگری که دارد

باید شــیری به نام میراث فرهنگی خوابیده باشد ،در میراث فرهنگی

ی آخر
گام
اماراهنوز
رسید؛
برداری می
بهره
رویبه
دهه 70
چهدر
اصفهانباید
کنی،
جمع م
اش
چهاربــاغ
اســت؟
داده
اتفاقی

شهری
مدیریت
است
حالی
این در
زند؛است.
نشده
می
دیگر باال
کهجای
یک
کنی،
جمع می
خواجو را
برداشته می
خواجویش باال

مازندران،
آذربایجان
استان
برخی
است؟
شرقی،خبر
فرهنگی چه
فارس،میراث
مانندبگوید در
یکیهابیایید
است؟
زند؛ چهدرخبر

موزه
موجود،تکمیل
خوبی برای
همدان
وی قم
دفاعو
هایخوب
های
سیاســت
اعتباراتتهای
که سیاســ
معتقدواســت

میراث فرهنگی نیســت و در عین حال درباره
نگهداری
کارآمدی برای
گرفتهاند
مقدس درنظر

ســاختمانی که در حریم منظری پلخواجو ارتفاع گرفته است ،گفت:
ساختمان مذکور در نظام ارتفاعی پل خواجو اتفاق خوشایندی نیست،
اگرپروانه برای این ساختمان صادرشد ،مسئوالن شهرداری باید بتوانند
نظر ذی نفع را جلب کنند که از این کار اجتناب کند یا اگر پروانهای صادر
نشده قطع به یقین باید متوقف و دستور تخریب داده شود ،چون این

اســت،
فرالهای
ارتفاع بناها در حریم منظری پ
متراصفهان
اصفهان و۱۲ایثار
تاریخیحماســه
رسیدن روز
نرگس طلوعی
حاال
و
شکست
مارنان
پل
حریم
در
ساختمان
پیش تر این ارتفاع را یک فرصتی فراهم کرد تا مدیر کل حفظ آثار و

دید
کریدور
جلسهدر
درکرده،
دریافت
گذشته
دفاعسال
تیرماه
ساختمانی که
شورای
علنی
پروانهحضور
استان با
مقدس
های
نشر ارزش
است.
داده
قرار
شعاع
تحت
را
ایران
معماری
یگانه
اثر
این
شهرخواجو،
پل
خواستار همت مسئوالن شــهری برای تکمیل گام آخر باغ موزه
شود.و ارتفاع مشخص و تعیین شده درحریم آثارتاریخی
آسمان
رعایت خط
مقدس
دفاع

صورت
غیر این
طی در
رعایتراشود،
است که
بایسته
درالزامات
از
هشت ساله
دوره
بایدایثارگر
شهید و
هایی آمار
بیشترین
اصفهانیوکه
که
بنایی
سنگ
شــود،
ی
م
کور
یا
و
مخدوش
فرهنگی
میراث
آثار
منظر
جنگ تحمیلی دارد ،مقوله دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و نام
در
سازی
حکایت
یرود؛
کج م
شــد ،تا ثریا
گذاشته
کج
دفاع
بلندمرتبهموزه
است و باغ
این نبوده
دوره ای
هیچ
مســئوالن
اولویت
شهدا در
افزوده
دفتر آن
برگی بر
نمایشســال
است که هر
تاریخی اصفهان
مقدسآثار
حریم
فرزندان این
های
جانفشانی
ویترینی برای
که قرار بود
اصفهان
شاخص
و
تاریخی
آثار
برای
معمول
اتفاقی
به
را
آن
و
شود
می
دیار باشد بعد از نزدیک به ســه دهه ،نیمه تمام به حال خود رها شده

حریم
سازی
رشد
هنجارشکن
است.الگوی
تبدل
باغدرغدیر و
مرتبهغربی
بلندضلع
محل
اصفهانو در
مقدس
کردهموزه دفاع
است .باغ
کارشناســان
و
فعاالن
که
بود
چیزی
همان
تاریخــی،
بناهای
منظری
در کنار بزرگراه شهید بابایی در سال  ۱۳۷۶و درزمینی به مساحت ۲۲
برافراشته
خرازیبار
وقت یک
هرچند
داشتند؛ حاال
احداث وبیم
فرهنگی از آن
میراث
به زمین زده
شهید
توسط پدر
کلنگ آن
متر مربع
هزار
جهان
نقش
میدان
چهارباغ،
مثل
آثاری
کنار
در
نامعمول
ارتفاعی
شدن
شد ولی به دالیل مختلف از جمله عدم تامین اعتبارات الزم ،عملیات
اصفهان به روندی
آن در
اتفاق را
بهرهاین
خواجو،
تکمیلیتازگی
و یا به
فرهنگیاست.
میراثنرسیده
به پایان
برداری
احداث و
کارشناســان
انتقاد
و
اعتراض
وجود
با
که
کــرده
تبدیل
معمول
نظر
به
وجود بیش از  ۲۳هزار شهید و تعداد کثیری جانباز ،آزاده و رزمنده در
بوته
تکمیل به
ضرورتتبرئه و
مراجع امر
شــهری و
نهادهای
حمایت
استانمدتی با
بعد از
چنین
استیاکه
چشــمگیر
اندازهای
اصفهان به

الگوی
هدفگذاشتن بر
همانباصحه
اتفاقی
سپرده
شناسایی ،حفظ
موزهکهای که
شوند؛کند؛
میتوجیه
استان
فراموشیرا در
موزه ای

ای
زدن آینده
تاریخی و رقم
دفاعمنظری
دورانحریم
ارتفاع در
ایش
نادرست افز
اقدامات
عملکــرد و
آثارتبیین
مقدس،
های
ارزش
و نشــر
است.
اصفهان
فرهنگی
میراث
سیمای
برای
نامعمول
یگانهای نظامی ،نهادها ،دستگاه های مختلف دولتی و مردم ایثارگر
استان طی  8سال دفاع مقدس احداث شد.
داستان این تخطی ها ازکجا آب می خورد؟
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس اصفهان در جلسه
شهر
گونه ای
نبودهازو به
آموزی
تجربه
ننما
رســد جها
نظر م
به
وضعیت
آخرین
گزارش
تارائه
عبربه
اشاره
شهر با
شورای
اینیهفته
علنی

است!
ســازیها
بلند مرتبه
مقابل
اصفهان را
تاریخی
کردهموزه در
واکسینهاین
اصفهان گفــت:
مقــدس
دفاع
فیزیکیدرموزه
پیشــرفت
چهارباغبهو
جوار
در
نظامی
دژ
یک
به
بیشتر
که
ای
ه
الجث
عظیم
ساختمان
اســتانی مانند اصفهان با ســابقه ایثارگری که دارد باید در دهه ۷۰
همین
وقت از
شهری
آخرمدیران
گامبنا را
سنگ
ماند
جهان می
میدان
است .این
نشده
برداشــته
اما وهنوز
رســید؛
نقشمی
برداری
بهره
فارس،و
چهارباغ
حریم
ارفعــی در
کوچه
گرفتن
گذاشــتند.ارتفاع
جا کج
مانند
اســتانها
برخی
هتلدر
شهری
مدیریت
حالی اســت که
در

پل
منظری
همدانهسازی
اصفهان ،وبلندمرتب
فرهنگی
تاریخی
محور
تکمیل
حریمبرای
اعتباراتدرخوبی
مازندران ،قم
شرقی،
آذربایجان
تجاری نیوشا در حریم دولتخانه
مجتمع
ساختمان
آمدن
باال
مارنان،
موزههای دفاع مقدس در نظر گرفتهاند.
ساختمان
گرفتن چند
ارتفاع
نوســازی و
مجتبی نقش جهان،
ســردارو میدان
صفوی
ویژگیهای موزه
برخــی
اینکه
شــیروانیان با بیــان
معمول
عادی و
اتفاق چنان
حاال این
اصفهان بازسازی
سعدی به بهانه
در
روزرسانی و
قابلیت به
اســت و
منحصربهوفرد
گذرمقدس
دفاع
قد
ساختمان
اسکل
خواجو،
بازراپل
در کریدور
بخشیروشنی
شده که به
است
یکدر حالی
کرد:تاین
اضافه
دارد،
دیجیتال
محتوای
تنوع
این
مقابل
است.در
کرده
مخدوش
را
تاریخی
پل
این
منظر
و
علمدرکرده
موزههای سایر استانها این محتوا و اسناد ثابت است و امکان
که
که انگار شــیرازه آن دیگر در رفته اســت و هرکس به
نامیمون
اتفاقات
ندارد.
روزرسانی
به

بزند،
اســتاندور
شــهر اصفهان
دفاعدر
تاریخی را
حریم
قوانین
مدیرکلمی
راحتی
اصفهان
مقدس
آثارهای
ارزش
نشــر
تواندآثار و
حفظ
اند
ه
آمد
تنگ
بــه
که
فرهنگی
میــراث
فعاالن
و
معماری
کارشناســان
بیان کــرد :خوشــبختانه بخش عمــده کار انجام شــده اســت .با

دیدگاه
خبرخوان
خواهد؟
درمی
مسئولینچه
«اصفهان»
«شاهد و ناظر»
برنامه
پیام شهدا به
تنها
رودی که ن
رود است؛
زاینده
اصفهان
اولویت
فضاسازیمترین
نخســتین و مه
پژوه
اصفهان
یک
قبالهبیت
مسئولین در
شهدا به
پیام
محوریت
محیطی با
گفت:در قالب
ناظر»
«شاهد و
برنامه
به
بختیاری،
و
چهارمحال
و
اصفهان
اســتان
در
دیگر
شهر
۵۰
از
بیش
بلکه
اصفهان،
شــهر
حیات
المال و اموال مردم تدارک دیده شده است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی

وابسته است.
جریان
شهرداری اصفهان گفت :برنامه «شاهد و ناظر» در قالب فضاسازی محیطی بر
آنورزشی
اجتماعی
صرفا
توجه نشــده
مســئله
گذشــته،
ســال
طی ۲۰
ادامه
وصیتانتخابی
حشــمتا...
مسئولینکهتدارک
خطاب به
اینشهدا
وصیتبهنامه
انقالب و
معظم
داد:رهبر
بیانات
امام(ره)،
اساس
رگدرو
حیاتورا در
هایش
شــاخاب
طریق
رود ،از
کرد :این
نیســت و
زایندهرود
شــدهوابســته به
کشاورزی
استند
سازه ،بتونی
دره۱۵۰
گرافیکی
طرح
بالغ بر ۵
رضایی اظهار
اســت.احمد
دیده

کشاورزی
های
تبدیل زمی
پیش با
دهه
بهمن یا پنج
۲۲از چهار
متاســفانه
است؛
اصفهان م
پی
بخشی از آن
نکه
جنگ
مربوط به
تصاویر
همراه با
کبیر ،خیابان
دواندهامیر
مجتمعیاداری
فضای
توجهی
وظایفمادیها ب
جریــان
دربه
مســکونی،
منازل
اصفهان به
جی در
ماربین و
هــای
مادی
آبخور
یدر قبال
مسئولین
مورد
سال  ۶۱است
اصفهان در
شهدای
تشییع
آبان و
روز ۲۵
مربوط به
مستقیما
نیزار،کنیم،
صحبت می
کرد:ش
شــده نق
جهانی
میدان ثبت
فرونشست
امروز از
بیتو اگر
شد
استیج با کیسه
جهانو ایجاد
طراحی
تصریح
اســت.وی
آماده شده
اموال مردم
المال و
اصفهان،
دوســتداران
انجمن
هاســت.عضو
درمادی
همین
رودخانه و
خشــک شــدن
مربوط به
اجتماعی ورزشی
فرهنگی
سازمان
محوطه روبه روی
غواص
استندهای شهدای
شنی وکات
های

به
آذرماهمیآید و
غرب شهر
خطی که
رود فقط
محتوای به زایند
دیگرنیست که
درست
خاطرنشان کرد:
مسئولین
آبانازتا یکم
شــکلاز ۲۵
برنامهبهاست که
محیطیهاین
اصفهان از
شهرداری
شاخه
تنه دارد و
آنهاکه
است
یک درخت
اصفهانآنمانند
سخنرانیزایند
نگاه کنیم؛
رود
شرقدرمی
همفضای
برداری در
همبهره
برای
سخنرانی
ویدئوی
درپس از
رودکه
میهکنند
فضا
این
شهر
سرشاخه.
و
آماده خواهد شد.
مجازی
انتخابی توضیــح داد :عالوه بر مزارع و باغها و باغچه خانهها ،بســیاری از آثــار تاریخی از جمله

آشنایی با مادیهای اصفهان درمسابقه عکاسی «نیاصرم»

مساجد ،مدارس علمیه این شــهر متکی به مادیها بودهاند و معماری بسیاری از آنها وابسته
به این آب بوده است .تا حدود هفتاد ســال پیش ،تمام آب خانهها و آســیابها و یخچالها و

فرهنگی
گردشگری
اداره
نیاصرم»از سوی
محوریت
اصفهان با
مادی های
مسابقه
مادی
سازمانآن
رود که به
های زاینده
سرشاخه
همین«شاخهها و
وران ،از
کارگاه پیشه
عکسحتی
کاروانسراها و
شود.رییس
می
برگزار
آبیاریای
غیر حرفه
بخشبهحرفه ای
اصفهان در
شــهرداری
ورزشی
اند.
داشته
نیاز
گاوچاه وبرای
دوهندرت
مردم ب
شده و
گوییم تامین می
اجتماعیی
و جوی م

اینکه
جامعبا توجه
گفت:
اصفهان
شــهرداری
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
ســازمان
اداره گردشگری
از
به هم
اصفهان
مسجد
داشــته،
چرخش
در آن
صفوی که آب
دولتخانه
افزود:عالوه بر
وی

ساختمان در حریم و در کریدور دید یکی از شاخصهای معماری جهان
قابلیت
تاریخی9شــهر
محدودههای
گیرد.مدنی
قرار م
اصفهانمیلیون
میلیارد و ۶۰۰
شــهرداری
گفت:اصفهان،
شــهر
مصوبهیشــورای
باید
ندارد و
هیچ وجه
مــوزهرا به
برخوردهایی
شایستگی
کارها و
چنین
اصفهان
مقــدس
دفاع
چنین تکمیل
 98بــه
ســال  8۳تا
تومان از

سوء
قصد
افراد مختلفی
است که
شود .طبیعی
محافظت
هرچه
میکنم
درخواســت
شــهری
مدیریــت
اســت .از
بیشترداده
اختصــاص
نظام
مشــخص
کمکفتر
رابطه شفا
هاییبهدارند
اســتفاده
تریکهدربا این
اســت
کندوو حیف
اگر موزه
امااین
تکمیل
گذشــته
مانند
موقعیتی نمی
ناخوشایندی رخ
اینچنین
باشد
گیری
دهد.زودتر به
کــه دارد
اتفاقاتشــده و
موزه انجام
کــه در
تصمیمای
هزینه

کارشــناس معماری ،تخلفها آن هم در حریم منظری آثار
نگاه این
برداری نرسد.
ازبهره

این
گذشت ،مدنی
سادگی
۴۰کنار آن
بتوانبا از
نیست که
تاریخی چیزی
نمایشگاهی
مقدس،
بهدفاع
سالگی
همزمان
خاطرنشان کرد:
وی

ورزشی
نهایتااجتماعی
فرهنگی
ســازمان
گردشگری
اداره
اســتفاده
مادیها
شهری مانند
در
دوطبقه بوده
یک یا
ساختمانهای
عمدتا
کرد.رییسکه
های روشنی
است و لکه
درختان تیره
وجود

یک رویداد
محوریت
مادی
عکس
اصفهان
شــهرداری
اصفهان
«نیاصرم»سبز
است ،فضای
اصفهانمبایداده
هایتشکیل
شــهر را
نیمی از
فراخوان از
گفت:سبز بیش
سطح
یشود.
آن دیده م

بهترین
توانند در
عالقه مندان
هم که
است
ویروس
شــکلشیوع
خالقبهدر زمان
گردشگری
دو
خط سبز
مییها،
عکاسیماد
خشــک بودن
باوجود
اکنون
کروناحتی
امروزی.
بوده نه
اینگونه
داد :این مسابقه با
کنند.مساح ادامه
هنوزدر آن
فرحبخشپاییز
اصفهان یعنی
های
مادی
عکاسی از
فصل
مدعاست.
شرکت شاهد این
وجود دارد و
های
سبزراه
صورت
سوی آن به

اصفهان
آینه و
مجموعه
استان
مطبوعاتی
همکاری انجمن
درصد
استان۲۰
عکسکمتر از
کانونیشود،
دیده م
هوایی
اصفهان،تصاویر
چنان که در
چهل،
عکاسانکه در دهه
خاطرنشان کرد
انتخابی
این برگزار
تمام آزاد
در ای و
حرفه
مسکونیغیر
فتوواک) و
ایه(
حرفه
جنوببخش
در دو
شود .و باغات و فضای سبز وجود
میمزارع
محدوده
بوده و
رود
زایند
رودخانه

داشته است .ضمن اینکه به پشــتوانه همین مادیها ،ما در جلفا و جالالن و مارنان و حسینآباد

است.
پویشمیچرخیده
همین مادیها
آن با آب
و سنگ
مطالعهکه
هم داشتهایم
آسیاب
کتاب ،خانواده»
«کودک،
خوانی با
کتاب
ترویج

عضو انجمن دوســتداران اصفهان ،با اشــاره به اینکه وجود مادیها و سقاخانهها و سنگابهای
پویش مردمی «کودک ،کتاب ،خانواده» از ســوی اداره فرهنگی اجتماعی منطقه چهار شهرداری
کنار آن ،نشــان از تقدســی بســیار کهن دارد و شــاید به دوران تقدس آب بهعنــوان عنصری
اصفهان به مناسبت روز کتاب برنامه ریزی شده است.یکی از راه های موثر ترویج مطالعه ،گفت وگو
پاک و پا ککننــده و الهــه آبها آناهیتــا در نــزد ایرانیان برمیگــردد ،تاکید کرد :با خشــک
درباره کتاب هاســت به ویژه گفت وگوی جمعی که از جمله موثرترین این راه ها ،گفت وگو در جمع
شــدن زایندهرود تمام تار و پود شــهر خشک میشــود و فرونشســت زمین ،تمام زیباییهای
خانواده است .پویش مردمی «کودک ،کتاب ،خانواده» در همین راستا از عالقه مندان دعوت می
باقی مانده این شــهر را میبلعــد ،بنابراین حیاتیترین مســئله و نیاز شــهر اصفهــان ،جریان
کند تا دربارهکتاب یاکتاب هاییکه برایشان دغدغه ایجادکرده سخن بگویند .دوستدارانکتاب می
زایندهرود است.
توانند با بیان دیدگاه خود دربارهکتابیکه دوست دارند دریچه ای به روی دیگران بگشایند و از دریچه
وی با اشــاره به اینکه قدمت لقب «نصف جهان» مشــخص نیســت ،اما طبــق منابع مکتوب
های گشوده به جهان بنگرند.این پویش از ســوی اداره فرهنگی اجتماعی منطقه چهار شهرداری
حداقل بــه دوران صفویه میرســد ،گفــت :نه اصفهــان فقط متعلــق به مردم اصفهان اســت
اصفهان به مناســبت روز کتاب برنامه ریزی شده که فرصتی اســت برای خانواده ها و کودکان تا
و نه زاینــدهرود ،بلکه ایــن دو متعلق بــه کل جهاناند و از دیربــاز مورد توجــه جهانگردان قرار
استدالل و دیدگاهشان را آزادانه دربارهکتاب منتخب خود با دیگران به اشتراک بگذارند .عالقه مندان
داشــتهاند؛ بنابرایــن همه ما بایــد با عزمــی ملی و جهانــی ،بــرای جریان دائمــی زندهرود
برای معرفی کتاب ،تصویر روی جلدکتاب را به مخاطب نشان دهند و در بخش گفت وگوی جمعی،
تالش کنیم.
خانواده می توانند راجع به کتاب انتخابی خود صحبت کرده و فایل صوتی آن را ارسال کنند.

داشت.
بسزایی
آرزوی تاثیر
فرودگاه
شهردارو اتوبان
میدان
روزهای خوب برای شهروندان افزود :این روزهای
خواهدامید
شادابی و
سالمتی،
اصفهان با
سخت نیازمند همدلی و همراهی همه مردم است ،این هفته با آغاز محدودیت های مختلف همراه

مطرحانکرد:
اصفهان
منطقه ۱۴
شیوعکروناکاهش یافته
کنیمکه میز
شهرداریفراهم
یکدیگرشرایطی را
مدیردرکنار
است و امیدوارم همه با هم
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و کادر درمان و مدافعین سالمت در شرایط بهتری برای کنترل این بیماری قرار بگیرند.
مدیر منطقه  ۱۴شهرداری اصفهان در حاشیه بازدید دادستان اصفهان از پروژههای عمرانی و مسیر

لغو طرح زوج و فرد دراصفهان تا اطالع ثانوی

خط دو مترو در این منطقه ،اظهار کرد :منطقه  ۱۴یکی از مناطق در حال توسعه است که روز به رو
ستادمعتقدیم
کند ،زیرا
کوتاه
منطقه
شهروندان این
تمام
زیرساختی برای
خدمات
معاون خود
فاصله
مدیریت
می نقل
حمل و
کمیته
پیشنهاد
اظهارکرد :به
اصفهان
افیک شهردار
حملراوبهنقل و تر
با
شمسی
شوند.علی
می
محســوب
یک
درجه
شهروندان
جزو
منطقه
های
محله
تمام
ســاکنان
مبارزه با شیوع کرونا و به منظور رعایت حقوق شــهروندان ،طرح زوج و فرد در کالن شهر اصفهان تا

بزرگ
ورزشگاه
حاضر
کرد :در
خاطرنشان
بوددر
ورزشی
ماهپروژه
آبانسه
اشاره به
لغو
ثانوی
سهاطالع
طرح تا
حالاین
همچنان
موجود
منطقهشرایط
اینتوجه به
که با
مهم شده
غیرفعال
پایان
ً
صورت
به
ورزشگاه
یک
و
شهرداری
توسط
ورزشگاه
دو
که
است
برداری
بهره
آماده
منطقه
در این
خواهد بود.مسعود بنده خدا تصریحکرد :انتظارمیرود شهروندان صرفا به منظورانجام امورضروری

اصفهان
شهرداری
ترافیکمنطقه
است.مدیر
احداث
خصوصی
شخصیبخش
ســرمایه گذار
مشارکت با
اینکه
بیان
شهردار۱۴اصفهان با
شدهنقل و
حمل و
کنند.معاون
استفاده
خودروهای
خود از
است،
شده
هزینه
تومان
میلیارد
۲۰
«سهراب»
و
«رستم»
ورزشگاه
دو
احداث
برای
اینکه
بیاناز این ،اجرای طرح زوج و فرد خودروها تنها از ساعت  ۱۷تا  ۲۲فعال بود ،تصریح کرد :اجرای
باپیش

گیرد.شمسی با
قرار
شهروندان
تا و در
افتتاح
زودی
شــده
احداث
گفت :سه
مرکزی
میدر هسته
خود
امور
اختیاربتوانند به
مردم بهتر
شده بود
صبحبهلغو
های
ورزشگاهساعت
زوج و فرد در
طرح
متروی
دو
خط
ایستگاه
چهارمین
ایستگاه
این
کرد:
تصریح
سامانی
عمان
ایستگاه
پروژه
اشاره به
برسند ،اما ساعت اجرای آن دربعدازظهرو شامگاه یعنی  ۱۷تا  ۲۲برای جلوگیری ازایجاد ترافیک
شهر

ویروسانجام
کاری آن
ســفت
عملیات
درصد
فعالاز ۷۰
بیش
حال حاضر
کهه در
اســت
همچنین۱۴
اصفهان ودر منطقه
کرونا
شیوع
گیری
که با اوج
شده بود
اجتماعی
گذاری
فاصل
رعایت
سنگین
است.یک
منطقه ۱۴
در
مترو
ایستگاه
چهار
احداث
و
حفاری
برای
تاکنون
اینکه
بیان
با
است.وی
شده
پیشنهاد کمیته حمل و نقل ستاد مدیریت مبارزه با کرونا اجرای این طرح همچنان لغو
به
هزار میلیارد تومان هزینه شده اســت ،افزود :ادامه بلوار فرزانگان با عرض  ۳۶متر و طول شش

کیلومتر و صرف هزینهای بالغ بر  ۲۰میلیارد تومان احداث و در اختیار شهروندان قرار گرفته  ،اما به

برگزاری جشنواره پاییزی عکس ناژوان همزمان با فصل هزاررنگ

طبقه
نفر یک
چطور ممکن
جوانانبه هم
نوجوانانو وبارش را
تمام کار
ســیره و
یکتواند
استمی
مجموعه که
ریزندایــن
میشــد.
مواجه

داد:
ویژهادامه
هاشــمیان
شود.سیدرســول
برگزار می
مردمآذرماه
اولبهتا دهم
ناژوان از
پاییز
فصل
زیبایی
کرونایی
این شرایط
کنند.وی افزود :در
تالش می
خدمت
کهدربرای
است
مسئوالنی

منفعتی
چه
افزود:
اصفهان
دانشــگاه هنر
معماری
دانشــکده
رییس
مصوبهای
شهر
شورای
امیدوارم
نتیجه برسد.
دارد تا به
همتی الزم
آن

سینمای
عکس
سپهروکانون
عالی
آموزش
موسسه
تفریحی آن،
اصفهان و
انجمنباور دارند.
اعتقاد و
توانیــم» را
«ما می
اصل
داشــته و
جهادی
فرهنگیمدیریت
سازمانانقالب
رهبر معظم
تعبیر

است؟
اصفهان
تاریخی
بافت و
درنفع
افزود:به
شیروانیانآیا این
میشوند؟
موزه دفاع
تکمیل
حریم برای
اعتباری
شــهر ،هنوز
ســال 99

تندیس
تقدیر و
لوح
ارزنده
جوایز
برگزیده
جشــنواره ،به
است،داوری
توسط تیم
برتر
سهای
عک
تالشی دریغ
هیچ
مردمو از
رفاه
تامین
نفرات برای
مسئوالن باید
تصریح کرد:
متعال
خداوند
طرف

جهان
تجربه
آیا این
کرد؟
نظرخرید
کرد؟ یا
ها معامله
قیمتآن
بر سر
نتیجه و
شهربــه
مجموعه
این
فروشتــا
گرفتهو شــود
اعتباری در

طبیعت
است ،افزود:
کامال
عکسبرداری
تاثیرزمان
افتاد و
نخواهد
مســابقه
گردهمایی در این
اجتماعی مردم
آزادنشاط
رفاه و
افزایش
زیادی در
کرده،
اتفاقایجاد
برخوردار
محالت کمتر
 ۱۴در دل

باشد.جا پایان یابد و با فسادها برخورد شود.
باید یک
داستان
شورایاین
است
اصفهان
شهر

پیشنهادی برای عکاسی در حوزه طبیعت ناژوان است.

کشیدن
تصویر
آمادههدف به
ناژوان با
پاییزی
کرد:
ناژوانو اظهار
ساماندهی
مدیر
پشتیبانی از
حمایت و
عکسقضا
دستگاه
جشنوارهگفت:
اصفهان نیز
انقالب
عمومی
طرحدادستان
اصفهانی،

بعدینبیند.
نسلاین را
شهرداری
بسازد و
خالف
را
منتقل کند نباید درجا بزند و تکمیل
شهدا را به
های
آرمان

شهرداری
مشارکت
جهادیو با
آزاد است
رایگان و
عکاسی
مندان به
عالقه
برای عموم
مسابقه
وضعیتاین
باشرکت در
کســانی که به
داریم؛
مدیران
نیاز به
محروم،
مناطق
ویــژه در
مردم به
زندگی

گروهی منتفع
بسازد؟ چه
اینساختمان
کهتایک
داشتهدارد
وجود
برسد.
بیشتربرداری
طبقهبه بهره
یکزودی
مجموعه به
باشد

انتخاب
مسابقه و
پس از
کمترگفت:
ناژوان
ساماندهی
اینکهطرح
شود.مدیر
برگزاربامی
اصفهان
جوانان
مســئوالن از
اجرایبرای
فرصتی
برخوردار
منطقه
خدمت در
تاکید بر
اصفهان
دادســتان

بشود
استکه
شهرباچیزی
تاریخ یک
فرهنگ و
مشترک شهر،
مگر
افزایش
توجه بــه
امیــدوارم
نشــده و
پرداخت
منافعاصفهان
مقــدس

منطقهو
شهرداریتجمع
که هیچ گونه
موجود،
شرایط
بهداشتی و
الزامات
احداثبا توجه به
بیان اینکه
خواهد شــد.وی
اهدا
فرهنگی
مراکز
کتابخانهها و
ورزشگاهها،
خاطرنشانباکرد:
نکنند.وی

معتقد
مجوز
کسی
الصالحاتی چه
آن را ساخت؟
کسی
نداشت؟ چه
نما
داد؟ویاعضای
شهری و
مدیران
برای
باقی
برســد و
بهرهرابرداری

جنگلی ،مادیها ،کوچه باغها ،مزارع و زمینهای کشــاورزی و بافت تاریخی موقعیتهای
پارک
داشته است.

خبر ویژه

خبرداد:
مدیرعامل سازمانمدیر
اصفهانخبر داد:
شهرداریاصفهان
پنجشهرداری
منطقههای
آرامستان

اصفهان
فوتیجلفای
درصدیمحله
گذرهای تاریخی
ساماندهی پیاده روافهاز و
های مهرماه
ایش 90

کودکان؛
سالمت
شادابی و
گشت سیار
نیروهای
شهر
اولویت مهم
دو
اینده
حاشیه ز
شهرداری بر
دوستدار
کودکدارند
مستمر
رود نظارت
اصفهانعلمی
عضو هیئت
شهرسازی و
کارشناس
اظهار
شهردار
خدمات شهری
معاون
پس از
اظهــار
اصفهان
پــارکآزاد
دانشــگاه
دیار
کرد :ریه
عنــوان
ناژوان به
طبیعی
کرد:

ساماندهی
تکمیل
پس از
سال،9۷کرد:
منطقه،بهتصریح
است.مدیرعامل
درصد
هشت
ایننسبت
98
ها،
اصفهان ترا
شهرداریســنگ
خواجــه عابد،
چهارســوق،
گذر
شکرد:
بیان
آرامستان های
سازمان

کرد:
اظهار
اصفهــان
منطقه پنج
مدیر
اصفهان
شهرداری
شــهرداریهای
سازمان آرامستان
مدیرعامل
به
منحصر
توریســمی
هــای
ویژگی
منطقه
آمار
درصــدی
افزایش9۰
توجه بــه
پنــجبــا
اظهــار کرد:

شهرنشینی
ایران
سردتردر
روستانشینی
تنگ
هوابهبیشتر به
شدن
اینکهجهان با
نصف
ایجاد
باعث
شهرنشــینی
روند
شد،
تبدیل
میآید؛ این روزها برخی افــراد بدون توجه به

مجاورت
دلیــل
داده و به
جــای
فردی را
مهرماه سال
نسبت به
ســال 99
خودماه
درمهر
متوفیان در
کوه
مارنــان،
و
پل
ه
وســ
ی
س
تاریخی
هــای
با پ
،98لتمهیدات و برنامهریزی های الزم برای توسعه،
اســت.احمد
برخوردار
ویژگی
از
جلفا
محله
و
صفه
ساخت و آماده سازی قبور و ارائه خدمات در شرایط

شــهرتوســعه
اینکه اگر
تفرجگاهبیان
نوروزی با
علیرضا
اصفهان
طبیعی و
پیکر این
و بر
قابلیت
رود،
پیش
کنونی
شــهرها به روال
اقدام
اینکه
بیان
امیری با
زنند.حسین
زخم می

های
ویژگی
یکدیگــر از
شهرآنها در
آمیز
مســالمت
سال 99
ماهه
کنارطی هشت
اصفهان
متوفیان
آمار
شده
سبب
امر
همین
و
اســت
منطقه
این
مدت مشابه درسالگذشته  ۵۲درصد رشد
خاص به
نسبت

شــد و
کودکان
بــرای
هایــی
محدودیت
هر
خود را از
دمای هوا
کاهش
کرونا و با
شرایط
ها و
رســانندووکوچ
محــدود
بــازی
فضاهای
هر
قبلهاز
آنهامی
ناژوان
سو به
سمت و
فراهماست.
ناامنراشده
حضور
برای
اقدامینها
خیابا
کرده
آنهاآتش
کردن
روشن
بساط

جمله
مختلف از
پیروان
حضور
رضایی
ادامه داد:
ادیانمرادی
احمدرضا
است.
افزود:شده
انی اتخاذ
بحر
زیستی
میر هم
کلیمی و
مسیحی،
مسلمان،
ناشی ازآن،
زرتشتی،مرگ و
بیماریکرونا و
شیوع
به علت

کودکان را
روشنبرای
آتششــاد
آرام و
زندگی خوب،
ناژوان،
کردن در
شهروندان و
برخی
بــا توجه به
باعثکرد:
تصریح
داشــت،
تهدیدهای
ایجاد
زمستان
نخواهدپاییزو
درفصل

شــهروندان
کیفی
ســطح
جهت
به
زندگیمشابه درسال
ای مدت
آمار بر
ارتقایکه این
درحالی
داشته
منطقه ،پروژههای محله محور را در دســتور کار و

مدیریت
خانوادهها،
برایبــر
زیستیعالوه
موضوع
این
شود،
اصفهان می
شــهر
محیط
درختانبرای
مناسب
فضای
ایجاد
آتشباید به
شــهری
این
بین
کردن در
روشــن
گفت:

زیستنداشــته
شــعارگونه
توجه
تاکید و
کودکان
محیطی
مشکالت
ایجاد
فارغ از
منطقه
باشند.
ورود دود و آلودگی هوا به محلههای باغ
باعث

اصفهان
رفتههای
مادی
گفت که
ولی
اســتفاده
شهری
استفاده را
کتیبه
است.
برایمی
جوباره
بایدمحله
طرف
کنند به
میو بعد
شده
مسجد می
تصویرسازی وارد
برایاز داالن غربی
دردشت
محله
هایبهمغفول
اصفهان،بعضی
داشت و از
اصفهان
متفاوت
نگاهی
نظرمی
گردشگری
خاطر
ظرفیتشهر
تصویر تمام
چهل
شهرسی و
هواییبهدهه
تصاویر
بایددر
رسدشد:
یادآور
اصفهانبهپژوه
این

تقاطع غیر
مستقیم به
قدیم
در مسیر
بدون نیاز
خاتون
مسیر
خودروها
اتصال
موزه
محصوالت در
از این
اســت که
ترددروز
مناسبتو این
آباد به
برگزاری
جادهکار
دســتور
اصفهانازدر
شهرداری
شد .سمت بلوار آســمان و تابان ادامه مییابد که در کاهش ترافیک
مسیر به
رفته و
رونمایی
آفتابنیز
همسطحمعاصر
هنرهای

خصوصو
به میریزد
شهرداری
بفروشد؛ یگان
خیابان
زمینی کنار
خواهدباسیب
می
شــهروندان
خوبی از سوی
بســیار
استقبال
کردیم که

مدعی شهر
خدماتکه
شهرهایی
داشتهمستقل برای
اداره
شهردار
شهری
اســت.معاون

بازنگری در جاذبههای
لزوم
توجه به
دیوارافزود:
اســت .وی
نشــده
انجام
مادی ویژه ای
زمینه ،کار
در
است.
نصب
سمت باراست
مسجد بر
ورودی
همچنان در
این این
تعمیر

پایان
کشاورزیواندوان تا
هایآب
کانال
پل روی
احداث
داد:
است.ویاماادامه
آزادسازی شده
از پروژه
150
رونمایی از
دریافت آثار
فراخوان
هنری،
های
برنامه
صورت نگرفته
نکوداشت اصفهان
این
با
افزود:
یابد.مظفر
می
اتصــال
حفاظتی
رینگ
به
آباد
خاتون
جاده
و
شــود
می
انجام
آذرماه
محصول فرهنگی ،اجتماعی ،شهروندی و گردشگری توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی

دلیل شرایط کرونایی هنوز آیین رسمی افتتاح پروژه برگزار نشده است .در ادامه این بازدید علی

است.حساب
اصفهان به
شهر
شده،های اصلی
جاذبه
دارند و از
زندگی
عمیقی بر
تاثیر
اصفهان
جالب
یبرده
اســتفاده م
جملهی
صاحب رد م
ایوان
مقابل
مســجد
وسط
هایکه از
مادی آبی
جوی
حداکثر
چنین
شهرهای دنیا
معموال در
اظهار کرد:
است.علیرضا
صورت
از
هاییاز عبور
جاذبهپس
گذشته و
تیرانازمی
روی مادی
آهنگران ،از
مساحتیران
در محله
نگرفتهدروازه چارو
گذشتن از
با

پروژه
حاضر
حال
کرد :در
خاطرنشان
شهردار
عمران
دوستشمی
پوشش قرار
به
توجه
کرد :با
تصریح
کنیم،
اصفهانتالش می
این شهر
شهریارتقای
توسعه و
معاونبرای
دهد.همگی
داریم و
که
نیمی
بیش از
دارد و
پیشرفت ۲۵
حفاظتی اصفهان
مســیر رینگ
روز
محور
عرصه
درصدیهای
برای برنامه
بهداشتی تعریفی
دستورالعمل های
هفترعایت
چهاروتالزوم
کیلومترکرونا
شرایط

اصفهان
دفاعدر شهر
فروش
دست
وقتی یک
تشریح کرد:
رعایترا این
باموضوع
مقدس برگزار
موزه
بخشی از
بهداشتی در
گونههای
پروتکل

داد :پس از
شهرسازی ادامه
کارشناس
این
همچنین
نصرآباد و
قائمیه ،آتشگاه،
فردوس،
توسط سازمان
مربوطه
دستورالعمل
مشــکالت
شــود که
همجوار می
ابالغهــای
محله

اصفهان
طبیعی
ماربینهای
کان جاذبه
معرفیو این
مناسبیازبرای
گذشته اقدام
برایسال
که،طول
بدانیمدر
آیند؛ اما
می
که
گرفتهاند
آب می
مادی جر
مســجد جامع
هایآب در
جریان
است

هاســت و
کاهش بار
حفاظتی
ابرپروژه
از اجــرای
کرد:ازهدف
تصریح
وی
...
خیابانفلسفی و
ترافیکیفکری،
مکاتب هنری،
شــهر
رینگدل این
بوده و از
شهرنشــینان
مردم و
بسیاری
زندگی
تحت
را
ابریشم
فالورجان،
درچه،
شــهر،
خمینی
خورزوق،
آباد،
دولت
شــهرهای
ورودی
مبادی
سرچشمه گرفته که به نام مکتب اصفهان شناخته می شود .وی با بیان اینکه اصفهان شهری است

محالت ایجاد
های کشور،
برایو دهیاری
شــهرداررایها
همراه
ســاکنان این
عدیدهای
الزامیوشد و در
هســتند،
دوستدار کودک
خالصی
هوای پــاک
تصریح کرد:
اصفهــان

درختانرشت و
جملهو تهران،
پنج شهر
حاضر
ناژوان
فضایازســبز
هکتار
حال۱۲۰۰
که از
فوقچارت
رسمی در
شــود،طور
اداره را به
سمنان این
العاده
موقعیتی
تزریق می
به شهر
اصفهاندارند.
اداری خود
محسوب میشود؛ بنابراین نباید
برای
دبیرخانه
تاسیس
سال از
هشت
باوی
از
آلودگی غیر
ایجــاد
آتش و
افزود:کردن
روشــن

گذرد،
نقاطمی
اصفهان
اینکودک
دوستدار
شهر
نیز
شهررا
در دیگر
مجموعه
آسیب زدن به

کردننشده
روشنتبدیل
اینکه اداره
دبیرخانه به
آلودههنوز این
اما
آتش
کرد.وی با بیان
بــرای تحقق
کردنبا بیان
اســت.نوروزی
فضای
اینکهدرختان،
خسارت به
عالوه بر وارد

بودجههای
بایــد
کودک
دوســتدار
آلودگی
تشدید
موجب
پارک
شــهرالمانهای
سبز و

عکس روز

اجرایی کند.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با
اشاره به ساماندهی پیادهروها و گذرهای تاریخی

شهدای
اولو ناظر»
«شاهد
نوبت

در
گذشته
سال
جلفا در
بهیها
فرانســو
های
فعالیت
شده،
محدودهایجاد
در بحرانی
شرایط
با توجه
های
هایریزی
برنامه
محالت بــا
کیفی
ارتقــای
ادامه
شهرداری
آرامستان
سازمان
خدماتی
اجرایی و

میانی
خیابان نظر
ســاماندهی
انجام
اجراست .وی با
حال
امسالبیشتری در
شدهسرعت
اصفهان با
شود.
عملیاتیبهمی
پیش بینی و اجرای تدابیر الزم برای
اینکه
اشــاره

تومان است.
هایبین ۱۰
ســاالنه
ماند.امیری
میلیاردمی
۵۰باقــی
پایینیتاجو
در الیه
سیاراقدامات
انجــام
ضرورت
بــر
تاکید
وی با
شهرداری
گشت
نیروهای
کرد:
خاطرنشان

برای
اصفهان
جدیتر
شعارو
تحققدارند
مستمر
نظارت
شــهررود
در زاینده
حاشــیه
بر
با
صرفا
کــرد:
اظهار
کودک،
دوســتدار
هر
در صورت مشــاهده رفتارهای پرخطر توسط

ادعایراشــهر
هاییتوان
جشــنواره نم
برگزاری
انجام
قانونی الزم
شــهروندان ،اقدام
دهند .بودن کودک را داشت.
دوستدار
می

پنج
یافتهمنطقه
اجراســت.مدیر
فرش در
است.وی
حال بتنی افزایش
ســاخته
بلوکپیش
واز قبور
طرح
پیشاینکه
حذفبیــان
اصفهان با
شــهرداری
اجــرایاطالع
فروش قبور تا
همچنین
بیان کرد:

شهری
ارتقای کیفی
شــهری
پیرایش
سیمایو تدفین
تغسیل ،تکفین
در های
اکیپ
افزایش
ثانوی،

پیرایش
طرح
اجرای
ماموریتکرد:
است ،تصریح
تأثیرگذار
خودروهای
ناوگان
هــای
افزایش
اموات،

محدوده
پنــجز و
کرد:ازدر
نشــان
خاطر
ات ،ساخت
منطقه تجهی
امکانات،
ها اعم
ظرفیت
ویایش
افز
ویژهبا
عمرانی
پروژههــای
اصفهــان همــه
جلفــای
بهداشــتی به
دســتورالعمل های
رعایت
قبور و

پیرایش
ترافیک و
پروژه روان
کروناییاین
اجرای
است ،گفت:
ســازیاهمیت
ضروری و حائز
بسیار

شرقی
بدنه ضلع
پروژهدردر
این
اســت.وی
پیگیری است.
حال
جدیت
افزود:و با
کنونی انجام
بحران

امواتبا
گیرد و
فرهنگیبهانجــام می
هماهنگی
خاکســپاری
میــراث مربوط
پروتکل های
اعمال

روســازی
اصالح
نازیبایهایهــا،
رفع
پیادهکه در شرایط
تابلوها،است
اقداماتی
بخشــی از
آرامستان

شد.رضایی
خواهد
خیابان احیا
شهری در
منظر
مدیریت شهری
دستورکار
ایناین در
پیش از
موضوع
این

تا
پــل فلزی
فاصل
نظامــیبه(حد
خیابان حکیم
متوفیان،
تعــداد
افزایش
افــزود :با توجه
مرادی

عابد
خواجه
حدفاصل
زمینه اجرا
کوچــهاین
متناسب در
خاقانــی الزم و
محلــهو تمهیدات
ودراقدامات

های
اول بدنه
در فــاز
اجراســت که
مغازهانجام
ســازیهای
برنامه ریــزی
زمینه با
ایــن
یافته که در

هوانس
ســاماندهی
عملیات
همچنیــن از
گــذررارگرفته
اصفهان ق
های شهرداری
امستان
و سازمان آر
متر
طول ۳۰۰
خاقانی به
مرادیخیابان
شایج) تا
(مادی
تسهیل و
راستای
تصریح کرد :در
است.
شده
و عرض متغیر هفت تا  ۱۰متر با اعتبار یک میلیارد

حال
طــول ۴۵۰
نظامی) به
حکیم
چهارراه
درایش
مترافز
ترحیم نیز
مجالس
های برگزاری
درخواست

ضلع شرقی خیابان حکیم نظامی از سمت
تجاری
است.
شده
پل فلزی به ســمت چهارراه حکیــم نظامی با ۱۰۰

تومان خبر داد و گفت :این پروژه تا پایان ســال به

درصد پیشــرفت فیزیکی با اعتبــار  ۳۱۲میلیون

بهرهبرداری میرسد.وی ادامه داد :احیای عملیات

تومان انجام شد.

معابرکنید؟
اصفهان پیدا
سطح شهر
استان آسفالت
مثلگیری و
لکه
پیــش فقط در
اولیهروز
مبلغ چند
همین
 5/000/000/000ریال
اعتبار:
 ۳۷۰نفر را
اصفهان
شهر
مناقصه 250/000/000 :ریال
حدود در
سپردهدرشرکت
مبلغ
نمایشگاهی
کردند» ،سیر
تشییع
اعتبارات شهرداری
اعتبارات:
محل تامین
در مجموعــه اداری  ۲۲بهمــن

 مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه :پایان وقت اداری روز دوشنبهمورخ 99/9/17
 محل دریافت اسناد :امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر تاریخ بازگشایی پیشنهادات 11 :صبح روز سه شنبه مورخ 99/9/18 مدت اعتبار پیشنهادها :روز شنبه 99/9/29 اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیمپیشنهادها انجام نمی شود

علی اصغر حاج حیدری -شهردارخمینی شهر

برگزارشد.

م الف1049294:

اصالحات
شــود تا
شود،گرفته
مینظر
مناســب در
آلودگی
تشدید
افزود :این
هوای شهر

اقدامات
پدیدهاین
دلیلانجام
بــرای
بودجه مورد نیاز
هوا
وارونگی
زمســتان به
پاییز و

گذاری
جدول
مناسب
فضای
بهرهگیری
ســازی،ران و
کار ،پیمانکا
سبز،به این
مربوط
رفیوژ های
اکیپ

آگهی مناقصه (چاپ اول)

مناقصه:توانیــد جایی را
موضوعدنیا می
کجای

آگهی مزایده (مرحله اول -نوبت دوم
اول)

گفت:
گیرد،
صورت
فضاهای
به ایجاد
و
در
اوقات
بیشتر
جدیدکه در
حرکت کند
سمت باال

شــامل
تومان
میلیون
برای۳۰۰
اعتبار
۴۵۰
طول
قبور ،تعداد
مکانیزه
ساخت
متروبانیز
مردم
نیازهای

تجاری،
ســازی مغاز
شــامل بدن
شــهری
های خادمان
شــیفتهکاری
اضافههکردن
متوفــی،
حمل

همزمان با حماسه  ۲۵آبان یعنی
شهرداری خمینی شهردر نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از
همان حماسهای که امام(ره)در
طریق آگهی اقدام نماید:
رابطه با آن فرمودند«:شــما در

توسعه
کیفی و
ارتقای
باعث در
الزم
پارک
سطح
دود از
برایزیادی
شهرهاحجم
میشود

به
شهیدو قندی
جنوبی خیابان
ضلع
رودرسازی
پیاده
پاسخ به
شــهروندان
رسانی به
خدمات
تسریع

عکس :صاحب نیوز

با عنایت به مجوز شماره  ۲۴۳مورخ  99/۰۷/۲۷شورای محترم اسالمی شهر ،شــهرداری دهاقان در نظر دارد جایگاه  CNGشهر دهاقان را به
صورت اجاره بها ثابت ماهیانه به مدت یکسال شمســی از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط که دارای مجوز مربوطه از شرکت ملی نفت می باشد
واگذار نماید .متقاضیان می توانند جهت شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شرکت در مزایده به واحد امور مالی شهرداری
مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا روز چهارشنبه مورخ  99/۰9/۱۲به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند .شهرداری
در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
شماره تلفن های تماس۰۳۱-۵۳۳۳8۲۰۱-۴ :
م الف1045286:

نادربدریان دهاقانی -شهردار دهاقان

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
یکشنبه  02آذر  06 / 1399ربیع الثانی  22 /1442نوامبر /2020شماره 3123

رتبه4:

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور صورت گرفت؛

افتتاح طرح های ملی آزاد راه شرق اصفهان
طرح های ملی آزاد راه شرق اصفهان و توسعه فرودگاه بین المللی این استان روز

بازنشســتگی هســتند و کمک به بهبود زندگــی آنها میکند و اجــر معنوی و

تومان برآورد شــده که  ۷۰درصد بخش خصوصی و  ۳۰درصد هم دولت هزینه

پروژه مرند به تبریز ،هفتمین پروژه منطقه تهران به شمال ،هشتمین پروژه مراغه

پنجشنبه به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رییس جمهوری و جمعی از مسئوالن

اقتصادی این کار به صورت مستقیم برای خدمت به بازنشستگان انجام میشود.

کرده است.خادمی اضافه کرد :البته بخشی از سرمایهگذاری هم در گذشته انجام

به هشترود و نهمین پروژه حرم تا حرم از گرمسار تا سمنان خواهد بود.

به بهره برداری رسید که به اعتقاد کارشناسان امر ،تحول اقتصادی و توسعه همه

وی ،انجام این پروژه را ناشی ازیک همت باال ازسوی تالشگران این حوزه بیانکرد

شــد که در مجموع در این آزادراه هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان هزینه شده است.وی

جانبه را در این منطقه رقم خواهد زد.افتتاح قطعات  ۱و  ۲آزادراه شــرق اصفهان

و ادامه داد :درشرایط سخت این اقدام عمرانی به نتیجه رسید و اکنون پیگیرانجام

تصریح کرد :با افتتاح این پروژه ترافیک به بیرون از اصفهان منتقل میشود و از

با هزینهای بالغ بر هشــت هزار میلیارد ریال ،ترافیک کریدور شمال جنوب را از

ادامه پروژهها و تحقق عواید آن به بازنشستهها خواهیم بود.

نظر زیست محیطی نیز برای این کالن شهر بســیار اهمیت دارد ،قطعه سوم این

مجاورت شهر اصفهان هدایت و سفر در این مسیر را کیفیت بخشیده و رفت و آمد
را سریع تر می کند .این مســیر از آزادراه نطنز  -کاشان  -اصفهان آغاز و به آزادراه
اصفهان  -شــیراز ختم میشــود که این پروژه حدفاصل آزاد راه نطنز  -اصفهان

کاهش  ۸۰دقیقه ای زمان سفر
معاون وزیرراه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل

مسیر نیز تا پایان  ۱۴۰۰به بهره برداری میرسد ،البته هدف گذاری پایان تابستان
سال آینده است.

افزایش ظرفیت های فرودگاهی کشور
به گفته محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرســازی دراین مراسم ،ظرفیت فرودگاهها
در دولت تدبیر و امید از  ۵۷میلیون مسافر در سال به  ۷۵میلیون مسافر در سال
رسیده است و با اجرای طرح توســعه در فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
ظرفیت جابه جایی کشور به  ۱۰۰میلیون خواهد رسید.وی تقویت سیستم ناوبری

و نقل کشور در بخشــی از آیین بهرهبرداری از پروژههای راه و شهرسازی گفت :با

بهره برداری از  ٩طرح آزادراهی تا پایان امسال

آســمان ایران ،افزایش  ۴۰درصدی پروازهای عبوری ،ارتقای قدرت پذیرش از

افتتاح پروژه آزادراه شــرق اصفهان حدود  ۸۰دقیقه کاهش زمان سفر را داریم و

مدیرعامل شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت ٩ :طرح

 ۹۰۰فروند پرواز در روز به حدود هزار و  ۸۰۰فروند از طریق توســعه زیرســاخت

این آزادراه حلقه ارتباطی شمال و جنوب اســتان اصفهان است که ترافیک را در

آزادراهی در مجموع به طول  ۶۵١کیلومتر تا پایان امســال و ســال  ١۴٠٠به بهره

فرودگاهها ،باند دوم ،پارکینگ هواپیما ،احداث ترمینالهای بین المللی را از دیگر

شهر اصفهان روان میکند.

برداری می رســد.وی ادامه داد :این طرحها نقش شــایانی در تسهیل تردد در

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در عرصه توسعه فرودگاهی و حمل و نقل هوایی

مجریکل طرحهای زیربنایی استان اصفهان به شاخصه های این پروژه راه سازی

خیرا ...خادمی افزود :پروژه آزاد راه شرق اصفهان به طول  ۶۳کیلومتر در بخش

مناطق مختلف کشــور ایفا خواهد کرد؛ در عین حال  ٢هزار و  ۵٠٠کیلومتر مسیر

کشور برشــمرد.بهرهبرداری از  ۱۰پروژه فرودگاهی ۶۳ ،کیلومتر از آزادراه کنارگذر

اشاره کرد و گفت :این اقدام وزارت راه و شهرسازی عالوه بر تسریع ترددها ،نقش

اول به صورت  ۶خط آزادراهی بهرهبرداری میشود و ترافیکی که از قسمت مرکزی

آزادراهی هم در حال بهره برداری داریم .وی خاطرنشــان کرد :یک هزار و ۳۴۵

شــرقی اصفهان ۹۷ ،کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب و باند دوم

بی نظیری در کاهش تصادفات و سفر ایمن دارد.به اعتقاد علیرضا صلواتی ،این

کشور به ســمت اصفهان میآید از طریق این آزادراه بدون ورود به شهر اصفهان

کیلومتر نیز ســرمایهگذار در حال اجرا دارد و این اقدام بی ســابقهای نسبت به

کنارگذر کرمان به ارزش سه هزار و  ۱۴۳میلیارد تومان با حضور رییسجمهوری

بزرگراه قادر به کاهش فوت  ۲۵۰هموطن ناشــی از تصادفات خواهد شد که این

به سمت آزادراههای استان فارس و استانهای جنوبی انتقال پیدا میکند.وی

گذشته اســت.خادمی اضافه کرد :این طرحها شامل نخســتین پروژه افتتاح

انجام شد.طرحهای پایانه بینالمللی فرودگاهگرگان به مساحت هشت هزارو۷۰۰

آزادراه را شریانی بدون تصادف در کشور معرفی می کنیم.وی به تحمل سختیها

خاطرنشان کرد :این آزادراه از نظر طول مسیر  ۳۵کیلومتر مسیر را کوتاه میکند،

کنار گذر شرقی اصفهان ،دومین پروژه آزادراه بزرگ و ابرپروژه شهر تهران و کرج،

مترمربع ،توسعه اپرون و محوطه سازی به مساحت  ۵۸هزارمترمربع ،ساختمان

و مشکالت اجرای این پروژه اشارهکرد و اظهارداشت :پیمانکار پروژه با  ۴۰درصد

برای شرق اصفهان نیز عامل تحول اقتصادی میشود .ما برای این پروژه نزدیک

سومین پروژه آزادراهی اراک به خرم آباد ،چهارمین پروژه اصفهان به شیراز با ۲۲۵

تشریفات به مساحت ۲هزار و ۱۰۰متر مربع و ساختمان سپاه به مساحت  ۸۰۰متر

از اعتبار و شرایط ســخت قرنطینه و محدودیتها ،کار را به ســرانجام رساند که

به  ۸۰۰میلیارد تومان هزینه کردهایم و ارزش به روز این پروژه هزار و  ۳۰۰میلیارد

کیلومتر اســت.وی افزود :همچنین پنجمین پروژه منجیل به رودبار ،ششمین

مربع ،افتتاح میشود.

تا اتصال به بزرگراه اصفهان -نایین به طــول  ۶۳کیلومتر و ظرفیت تردد  ۸۰هزار
خودرو است.
کاهش تصادفات و سفرایمن

مســئوالن تحقق کامل هزینه اجرا را دنبال کنند.این مقام مسئول در راه سازی،
احداث پل مرتبط با شهرستان نایین در محدوده این طرح را پیشنهاد کرد و گفت:

اهتمام ویژه دولت به حوزه حمل و نقل

با انجام این اقدام کاری در این پروژه باقی نمیماند و پیش بینیها از بهرهبرداری

رییس جمهور که در این مراسم از طریق ویدئوکنفرانس با مردم سخن می گفت،

تا پیش ازبهمنماه امسال حکایت دارد.وی اضافهکرد :براساس همکاری شرکت

توسعه حمل و نقل را یکی ازپایه های جهش تولید درکشوربرشمرد و اظهارداشت:

مخابرات ،همراه اول و ایرانســل ایــن محدوده دارای اینترنت پرســرعت برای

بخشهای مختلف حمل و نقل هوایی ،ریلی ،دریایی و جاده ای از ارکان بســیار

مسافران و همسفران جاده است.

مهم برای توسعه و تولید در کشور و همچنین جهت رابطه با جهان است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی با یادآوری نقش حمل و نقل در روابط

آزاد راه شرق اصفهان؛ محورمهم مواصالتی مرکزایران

خارجی اظهارداشت :مقوله ترانزیت بخصوص با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور به

از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کشورمان جایگاه مهمی برای اتصال شمال

عنوان ســرمایهگذار در این پروژه با حاضران در آیین افتتاحیه گفت و گوو آزادراه

به جنوب و شرق به غرب در منطقه دارد و می تواند خلیج فارس و دریای عمان و

شــرق را به عنوان یک محور مواصالتی اصلی در مرکز ایران معرفی کرد و تعامل

اقیانوس هند را به بخش های شــمالی و مرکزی متصل کند.طرحهای فرودگاه

صندوقهای بازنشســتگی با راه و شهرســازی در این فعالیتهــای عمرانی را

اصفهان ،توسعه و بهسازی پایانه بینالمللی ،محوطهسازی و ساخت موتورخانه

عامل منفعت برای همراهان جاده و بازنشستگان برشمرد.اکبر افتخاری ادامه

با مساحت ۹هزار متر مربع و توسعه و بهسازی اپرون به مساحت  ۹۳هزار و ۲۰۰

داد :منافع این طرح مســتقیم در جیب افرادی می رود کــه ذینفعان صندوق

متر مربع را شامل میشود که ظرفیت پارک هواپیما را  ۱۰۰درصد افزایش میدهد.

روابط عمومی آبفای استان اصفهان با  6رتبه اول ،برترین روابط عمومی
صنعت آب و برق کشورشناخته شد

آیین اختتامیه دومین جشــنواره روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور 28

صحیح بهینه آب درمیان مردم داشته است.مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی

آبان ماه ازطریق ویدئوکنفرانس برگزارشد و بخش های ارتباطات درون سازمانی،

شرکت آبفای استان اصفهان عنوانکرد :درچند سال اخیرخالقیت و نوآوری یکی

انتشارات و مســتند ســازی ،حضور در فضای مجازی ،ارتباط با رادیو وتلویزیون

ازفاکتورهای مهم و درخورتوجه بودهکه توسط روابط عمومی این شرکت دردستور

اینترنتی ،مدیریت و برنامه ریزی و پژوهش و افکار ســنجی عنوان بخش های

کار قرار گرفته است .این نوآوری ها با بهره گیری از ساز و کارهای خالقانه ،موجب

حائزرتبه اول شرکت آبفای اصفهان است.شرکت آبفای استان اصفهان موفق شد

ایجاد تغییردرنگرش و رفتارشهروندان شده است.سید اکبربنی طبا با بیان اینکه

باکسب  6رتبه اول دردومین جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و برقکشور،

در سال های اخیر مسئوالن امر زمینه های پویایی و خالقیت را در روابط عمومی

عنوان برترین روابط عمومی را برای دومین سال متوالی ،درمیان شرکت های تابعه

مهیا کرده اند ،اعالم داشــت :روابط عمومی ها به منظور ارتباط موثر و دوسویه با

وزارت نیرو به خود اختصاص دهد.

مخاطبان درون و برون سازمانی ،ناچاربه استفاده ازایده های نو هستند تا تحرک

وزیر نیرو در آیین پایانی دومین جشــنواره روابط عمومیهای صنعت آب و برق،

و نشاط را به تمامی مخاطبان منتقلکنند.وی با بیان اینکه درگذشته بخش روابط

که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شــد ،ضمن تقدیر ویژه از روابط عمومی آبفای

عمومی مبدل به بخش تبلیغات سازمان شــده بود وکمتر به مفاهیم و ارتباطات

استان اصفهان ،عنوان کرد :حمایت مدیرانعامل در موفقیت روابط عمومیهای

دوسویه میان مخاطبان می پرداخت ،تصریح کرد :اجرای رویدادهای تخصصی

صنعت آب و برق نقش محوری دارد.رضا اردکانیان همچنین با اشــاره بهکارمهم

دراین شرکت مانند پویش های بانوی آب ،ایران به لبخند تو زیباست ،جان آب در

روابطعمومیها ،بر ارتباط با مردم ،پاســخگو بودن و اهتمام بر توسعه این ارتباط

خطر است و همچنین جشنواره نخستین واژه و مسابقه نقاشی «آب= زندگی»

تاکیدکرد وگفت :روابط عمومی ها مهم ترین ابزارارتباطی با مردم درسازمان را در

و بسیاری فعالیت های دیگر در بخش رسانه و افکار سنجی ،موجب شد تا روابط

اختیاردارند و الزم است روشهای خود را بهینهکرده و درشکلگیری جامعه پرامید

عمومی آبفای استان اصفهان به عنوان روابط عمومی برتردرصنعت شناسایی شود.

و تابآور ،سهم و نقش عمدهای داشته باشند.

بنی طبا تصریح کرد :طی سال های اخیر روابط عمومی با انجام نظرسجی ها در

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان به نمایندگی ازشرکت های برگزیده صنعت

بزنگاه های مختلف توانست با بهره مندی ازنقطه نظراتکارکنان ،فضایی درجهت

آب و برق ،به نقش مدیران درموفقیت روابط عمومی ها اشاره و عنوانکرد :ارتباط اثر

تقویت فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی ایجاد کند و کارکنان بتوانند در فضایی

بخش برای مدیریت بحران ها ،تدوین استراتژی ارتباطی ،سنجش افکارعمومی و

مملو از تعامل و انسجام در راســتای اهداف سازمان فعالیت کنند .این همدلی و

نظام مشارکتی درفعالیت های روابط عمومی ازجمله سیاستگذاری هایی است

همکاری نقش بسزایی درپیشبرد اهداف سازمان داشته است .مدیرروابط عمومی

که مدیران شرکت ها باید به منظورپیشبرد اهداف خود به آن توجهکنند.

و آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان درادامهگفت :با برنامه ریزی دقیق

هاشــم امینی در ادامه افزود :مدیر کارآمد ،در انتخاب افراد متخصص در روابط

و منســجم ،برنامه های متنوعی در قالب فیلم کوتاه ،فیلم داستانی ،انیمیشن،

عمومی ها اهتمام می ورزد و ازاین طریق استکه می توان هدایت افکارعمومی را

کاریکاتور ،اینفوگرافی ،پوستر ،شعر ،داستان و  ...درشرکت تولید شد،که این امر

به دستگرفت و تغییرنگرش و به دنبال آن ،تغییررفتاردرمیان مردم ایجادکرد.

تغییراتی در رویکرد رفتار مصرفی مردم در سطح استان به وجود آورده است.الزم

وی با اشاره به اهمیت نظارت و پایش اثربخشی فعالیت ها درروابط عمومی عنوان

به توضیح است آیین اختتامیه دومین جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و

کرد :بررسی تحقق اهداف ازپیش تعیین شده و پایش مداوم برنامه های اجرایی

برق کشور  28آبان ماه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد و بخش های ارتباطات

و عملیاتی ازنکات بسیارمهمی استکه روابط عمومی ها باید به آن توجهکنند.وی

درون سازمانی ،انتشارات و مستند سازی ،حضوردرفضای مجازی ،ارتباط با رادیو

خاطرنشان ساخت :روابط عمومی آبفای استان اصفهان توانست با شفاف سازی،

وتلویزیون اینترنتــی ،مدیریت و برنامه ریزی و پژوهش و افکار ســنجی عنوان

بسترهای اعتماد عمومی را جلب کند و این امر تاثیر بســزایی در ترویج مصرف

بخش های حائزرتبه اول شرکت آبفای اصفهان است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد:

اعالم آمادگی برای تامین ریل قطارهای شهری
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه طی سال جاری
این شرکت موفق شد سبد محصوالت صنعتی خود را از  ۷درصد به  ۱۵درصد
افزایش دهد ،گفت :مطابق بررسی های صورت گرفته کشش بازار ریل کشور
ساالنه  ۱۰۰هزارتن است و حتی با توسعه و اجرای خطوط ریلی به نظرمی رسد
درسال های آینده نیازکشوربه ریل بین  ۷۰تا  ۶۰هزارتن برسد.مهرداد توالئیان
با اشاره به اینکه امروز یکی از نقاط قوت ذوب آهن تولید ریل بوده که موجب
سودآوری شرکت شده است ،اظهار کرد :سیاست گذاری و برنامه بلندمدت
ذوب آهن این است که بتواند در سبد تولید خود محصوالتی با ارزش افزوده
باال مانند ریل و محصوالت صنعتی همچون فوالدهای  ۷۰کروم ،۲آرک ها و
ریل های معدنی ،ورق سازه های را تولید کند.وی به بیان اینکه ذوب آهن به
جای محصوالت ساختمانی همچون میلگرد و تیرآهن به سمت محصوالت
صنعتی پیش رفته است ،تصریح کرد :طی سال جاری شرکت ذوب آهن در

گفت :با توجه به قرارداد یکساله ذوب آهن در تامین تیرآهن های سنگین،

سبد تولیدات خود موفق شد سبد محصوالت صنعتی خود را از  ۷درصد به ۱۵

تا  ۶ماهه نخست سال آینده نیز روند بازار همین گونه خواهد بود.وی درباره

درصد افزایش دهد و به دنبال حفظ آن تا پایان سال هستیم.

تفاهم نامه های جدید تولید و فروش ریل توســط ذوب آهــن ،اظهار کرد:
پیشتر نیز پیش بینی شده بود که قرارگاه خاتم االنبیا(ص) درخواست ریل

به دنبال تولید محصوالت با ارزش افزوده باال هستیم

از ذوب آهن داشته باشد.معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان گفت:

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه در نظر داریم

قرارگاه خاتم االنبیا(ص) تاکنون یــک محموله  ۱۰هزار تنی ریل از ذوب آهن

سال به سال میزان تولید این محصوالت را درسبد خود افزایش دهیم تا ارزش
افزوده باالتری کسب کنیم ،ادامه داد :با وجودی که در کشور محدودیت های
مواد اولیه و انرژی وجود دارد ،در کنار کمیت محصوالت باید به سمت افزایش
کیفیت محصوالت تولیدی حرکت کنیم.وی با بیان اینکه البته ذوب آهن در
حوزه صادرات نیز فعال اســت و بین  ۴۵تا  ۵۰درصد محصوالت این شرکت
صادر می شــود ،اظهار کرد :در خصوص ریل اما ،با توجه به نیازهای داخلی،
همچنان فضای موجود تاکید بر تامین نیاز ریــل داخل دارد تا مجوزی برای
واردات ریل به کشور صادر نشود.

دریافت کرده اســت ،اما پیش از این اعالم کرده بود که تا نزدیک  ۱۰۰هزار تن
به ریل نیاز دارد ،بنابراین ذوب آهن با پیش بینی این موضوع در برنامه های
خود ،قرار است محموله  ۹۰هزار تنی ریل را تا نیمه نخست سال آینده تحویل
قرارگاه خاتم النبیا(ص) دهد.وی درباره اینکه آیا ذوب آهن به دنبال توسعه
کارگاه برای تولید بیشتر ریل است ،اظهار کرد :باید توجه داشت که اگر در طول
ســال تنها روی یک محصول همچون ریل ،تمرکز کنیم به مرور زمان بازار آن
از بین خواهد رفت ،چراکه مطابق بررسی های صورت گرفته کشش بازار ریل
کشور ساالنه  ۱۰۰هزار تن است و حتی با توسعه و اجرای خطوط ریلی به نظر
می رسد در سال های آینده نیاز کشور به ریل بین  ۷۰تا  ۶۰هزار تن برسد.

تعهدات ذوب آهن دربازارتنها برای مختص ریل نیست

توالئیان همچنین با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان نسبت به تامین ریل

توالئیان توضیح داد :با توجه به اینکه امســال آخرین ســال فعالیت دولت

خطوط مترو نیز ورود کرده است ،توضیح داد :ذوب آهن اصفهان  ۳هزار تن

دوازدهم است ،به شدت پیگیر پروژه های ریلی است و خوشبختانه فضای
خوبی برای تولید ریل در کشــور وجود دارد .وی با اشــاره به تعهدات موجود
در بازار نیز ،گفت :تعهدات ذوب آهن در بازار تنها برای مختص ریل نیســت و
تیرآهن های سنگین نیز در کارگاه تولید ریل ،تولید می شود.

ریل مورد نیاز متروی بهارستان را تولید و تامین کرده است.وی درباره تامین
ریل مورد نیاز خط دو مترو اصفهان نیــز ،اظهار کرد :صحبت هایی در این باره
انجام شده است ،اما هنوز پای تفاهم نامه نرفته ایم ،البته ذوب آهن آمادگی
خود را اعالم کرده که در تامین ریل این پروژه مشکلی ندارد.

تولید ماهانه  ۱۰هزارتن تیرآهن سنگین ذوب آهن

برای واردات ریل باید ازذوب آهن استعالم بگیرند

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه حدود  ۸۰درصد

به گفته معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان ،این شرکت با برگزاری

تیرآهن های سنگین کشور توســط ذوب آهن تولید می شود ،گفت :با توجه
به این موضوع نمی توان تنها اقدام به تولید ریل کرد و ناچاریم مجموعه ای از
محصوالت را با توجه به سفارشات و تعهدات خود تولید کنیم.وی تاکید کرد:
اگر ذوب آهن به شرایطی دســت یابد که دیگر نیاز به تولید تیرآهن سنگین
داخل نباشد ،می توان تمام وقت خود را به تولید ریل اختصاص داد.توالئیان با
بیان اینکه طبق قراردادهای موجود ماهانه  ۱۰هزار تن تیرآهن سنگین توسط
ذوب آهن تولید می شود ،اما نیازهای موجود در بازار ماهی  ۸هزار تن است،

جلسه با تمام متروهای کالنشهرها همچون اصفهان ،تهران ،مشهد ،شیراز و
… ،امکانات تولید ریل خود را به آنها معرفی و اعالم آمادگی کرده است تا هر
زمان که نیاز به ریل برای پروژه های خود دارند ،از ظرفیت مجموعه ذوب آهن
اصفهان بهره ببرند.وی توضیح داد :البته وزارت صمت در نامه ای اعالم کرده
است که هر بخشی که تمایل به واردات ریل دارد ،پیش از این کار از مجموعه
ذوب آهن اصفهان استعالم کند و در صورت نداشتن توان تولید از سوی این
شرکت ،مجوز واردات ریل صادر شود.

