سالروزوالدت با سعادت امام حسن عسكرى (ع) را به تمامى شيعيان جهان تبريك می گوییم

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،

قدردانی از
اقدامات فوالد
مبارکه درحوزه
پدافند غیرعامل

سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
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قیمت 1000 :تومان

پذیرش طرح دانشگاه صنعتی اصفهان در «سرن» تحریم ها را بی اثر کرد؛

سالح علمی هنوزاثردارد

5
رییس پلیس راهوراستان اصفهان
خبرداد:

با هدف اصالح شبکه های
آب روستایی؛

عکس :ایسنا

طرح عمرانی
« »300-100دراستان
اصفهان اجرا می شود

رعایت 90درصدی قانون
محدودیت تردد خودرو
رییس پلیس راهوراستان اصفهانگفت :دردومین
شب ازاعمال محدودیت تردد خودرو دراصفهان۹۰ ،
درصد ازشهروندان قانون مربوطه را رعایتکردند.

8

5

مدیر بازرسی اصناف اصفهان خبر داد:

پلمب  ۱۰واحد صنفی
متخلف دراصفهان
3
مدیرکل کمیته امداد استان
چهارمحال و بختیاری خبر داد :

کمک  ۲۲میلیارد تومانی
مردم چهارمحال به
نیازمندان
4

اصناف اصفهان ازتعطیلی های نامنظم گالیه مند هستند؛

پایان باز

3

معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد :

مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار
و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری اصفهان :

تغییری درساعات فعالیت
فروشگاههای کوثرنداریم
7

برتری روابط عمومی شرکت
توزیع برق اصفهان در

دومین جشنواره ارزیابی

روابط عمومی های صنعت
آب و برق کشور
8

مناطق عملیاتی جنوب کشور می شوند؛

اردوی راهیان نور،
پشت رایانه

اردوی راهیان نورپشت رایانه ،حکایت این روزهای

مردم زیرچرخ دنده گرانی و تورم های ساعتی و روزانه له شده اند؛

مرگ  ۱۰مادربارداردراثر
کرونا دراصفهان
5

دانش آموزان اصفهانی با پای دل،زائر

کرونایی اســت ،روزهایی که دیگر نمــی توان بار

وقتی «مرغ» ما را می خورد!

زینب ذاکر

سفربست .

حدود یک ماه قبل بود؛ رییسکمیسیونکشاورزی مجلسگفت:

باالتر هم رفت! (دولت تمام آبان را احتماال در کش و قوس انتخابات آمریکا بود!)

قیمت مرغکه به خاطرگران شدن خوراک دام اکنون تاکیلویی ۲۷

و بازبرگشته ایم به وضعیت «اضطراب معیشتی» .وضعیتیکه درآن خانواد هکارگری اطمینان

هزار تومان باال رفته احتمال  1/5تا  ۲برابر شدن نیز دارد؛ یعنی کیلویی بیش از  ۵۰هزار تومان!

ندارد همین میزان خریدی که این ماه با دستمزد خود داشته ،ماه بعد هم داشته باشد یا به

فکر کردیم شوخی می کند ولی کمی بیش از یک ماه بعد ،مرغ تا نزدیکی های  40هزارتومان

عبارت دیگر ،اگر این ماه توانسته  ۳۰درصد سبد معیشت خانوار را با دستمزد دریافتی خود

پیش رفت و با ضد و نقیض گویی هایی که بر سر علت و چرایی گران شدن مرغ می شنویم و

پوشش دهد ،این درصد تا ماه بعد ثابت بماند و به  ۲۵درصد یا  ۲۰درصد نرسد!

بالتکلیفی ها و اختالفاتی که می بینیم ،بعید نیست تا یک ماه بعد ،شاهد مرغ  50هزارتومانی

«تورم» و گرانی کاالها ،مدت هاست که به اصلیترین دغدغه مزدبگیران تبدیل شده است؛

هم باشیم!

مزدبگیران که قاعدتا اموال منقول و غیرمنقول چندانی ندارند تا با باال رفتن قیمت ارز ،سکه

طی یکی دوماه اخیرو بعد ازگران شدن مرغ ،خیلی ها منتظربودند دوباره آرامش به بازارمرغ

و زمین بتوانند جایگاه طبقاتی و موقعیت اقتصادی خود را حفظ کنند یا ارتقا ببخشند ،با هر

و تخم مرغ برگردد و قیمت ها کمتر شــود ،اما نه تنها خبری از ارزان شدن مرغ نیست ،بلکه

موج تورمی که از راه میرسد ،یک یا چند پله سقوط میکنند و در مدارج زیر خط فقر ،پایینتر

قیمت آن روز به روز باالتر می رود و در بسیاری شهرها بین  33تا  36-7هزارتومان به فروش

میروند.گوشت که تقریبا حذف شده ،دلخوشی مرغ را هم از این طبقه گرفته اند .لبنیات از

می رسد .مدت ها بود طبقه متوسط گوشــت مرغ را به دلیل ارزان تر بودن جایگزین گوشت

یک طرف ،مرغ طرف دیگر و سایر کاالها ،لوازم ،مایحتاج غذایی و غیرغذایی و هرچه را نگاه

قرمز کرده بودند؛ اما حاال با افزایش قیمت ها ،قیمت یک مرغ نزدیک قیمت یک کیلو گوشت

کنیم ،آن قدر گران شده که کســی باور نمی کند این تغییر قیمت ها تنها در عرض چندماه در

قرمز می شود .قیمتی که باعث شده مرغ هم کم کم از ســبد غذایی مردم قشر متوسط کنار

یک کشور رخ داده است!

گذاشته شود .ســه کیلو مرغ حدود  100هزارتومان و یا بیشتر می شود و واقعا مسئوالن نمی

قیمت ها دیگر ما را شــوکه نمی کند؛ اگر چیزی ثابت بماند ،شوکه می شویم! و البته که اصال

خواهند به جیب خالی مردم و این سفره هایی که هر روز آب می رود و کوچک و کوچک تر می

خنده دار نیست و اصال جای طنازی و شوخی با مرغ و تخم مرغ و کره و پراید و  ...وجود ندارد؛

شود ،فکر کنند؟ دل شان نمی سوزد؟ نگران نیستند؟

اتفاقی که بیشتر در شبکه های اجتماعی می افتد .مردم با نگاه به قیمت ها سری به افسوس

رییس کمیسیون کشــاورزی مجلس هشــدار داده بود در تامین نهاده های دامی به شدت

تکان داده و زیر لب گالیه می کنند و جوان ترها در توئیتر و اینستاگرام با قیمت مرغ جوک می

مشکل داریم و اگر کاری نکنند قیمت مرغ دوبرابر می شود .و دولت چه کرد؟ روی کارآمدن

سازند .راستش جوک ها دیگر خنده دار هم نیست .شوخی شوخی مرغ تا نزدیکی های 40

«بایدن» در ایاالت متحده هم نتیجه نداد و حداقل قیمت این یک فقره پایین که نیامد هیچ،

هزارتومان رفته و خب حاال این مرغ است که ما را می خورد!

ازمیان تیترها

7

بیش از ۴۴هزاراصفهانی
حائزشرایط دریافت
مسکن ملی هستند
معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی
اســتان اصفهانگفت ۷۸ :هزارو  ۴۹۲نفردرطرح
اقدام ملی مسکن استان اصفهان ثبت نامکردهاند

3

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد ازطریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیرازفروشندگان ذیصالح انجام دهد.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین (ریال)

خشک یا نيمه خشك معادل كالس Cبا نسبت

جاری

1.510.000.000

خرید  10.000دستگاه كنتور آب مولتی جت
99-3-183

 Q3/Q1=160به قطر  3/4اینچ DN20

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق  :292تاساعت 15:00روزشنبه
به تاریخ 99/9/22
تاريخ گشايش اسناد مناقصه :ازساعت  8:00روزیکشنبه به تاریخ 99/9/23
محل دريافت اسناد :سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.abfaesfahan.ir
2
گزینه احتمالی بایدن برای وزارت امور خارجه ،خوش بینی ها به بازگشت آمریکا به برجام را افزایش داده است؛

«بلینکن» درمسیروزارت

پايگاه ملي اطالع رسانی مناقصات WWW.iets.mporg.ir
شماره تلفن گويا ( 031 - 3 6680030-8 :داخلی ) 319

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

کافه سیاست

سه شنبه  04آذر  08 / 1399ربیع الثانی  24 /1442نوامبر /2020شماره 3125

حضور«ظریف» درکنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰
سخنگوی وزارت خارجه از حضور وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس مجازی افغانستان ۲۰۲۰
در ژنو خبر داد.ســعید خطیب زاده افزود :کنفرانسهای ژنو برای افغانستان هر چهار سال یک

گزینه احتمالی بایدن برای وزارت امور خارجه ،خوش بینی ها به بازگشت آمریکا به برجام را افزایش داده است؛

بار تشکیل میشود و محور اصلی مباحث آن تعهد کشــورها برای برقراری صلح و ثبات و توسعه
در افغانستان است .کنفرانس سال جاری با حضور  66کشــور و  32سازمان بینالمللی به جهت

«بلینکن» در مسیر وزارت

محدودیتهای ناشی از کرونا به صورت مجازی تشکیل میشود.

فراکسیون جهاد سازندگی و پیشرفت ،آغاز
به کارکرد
نماینده مردم تهران در مجلس از انتخاب اعضای هیئت رییســه فراکســیون جهاد سازندگی و
پیشرفت مجلس شــورای اســامی خبر داد.روح ا ...ایزدخواه از انتخاب اعضای هیئت رییسه
فراکسیون جهاد ســازندگی و پیشرفت مجلس شورای اســامی خبر داد.وی بیان کرد« :اقبال
شــاکری» به عنوان رییس و بنده به عنوان نایب رییس فراکســیون جهاد سازندگی و پیشرفت
مجلس شورای اسالمی انتخاب شــدیم.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :همچنین «ســیدنظامالدین موسوی» و «امان ا ...حســین پور» به عنوان دبیر اول و دوم
فراکسیون و «رحمت ا ...نوروزی» به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

علیرضا کریمیان

هـر چنـد بایـدن در مـورد اغلـب مسـائل
مهم سیاسـت خارجی پیش روی دولت

آینـده آمریـکا به صـورت قطعـی اظهار نظـر کرده اسـت؛ امـا در میان
این اظهـارات کمتـر قطعیتـی در مورد برجـام دیـده می شـود  .اینکه
دقیقا جـو بایدن به عنوان ریاسـت جمهـوری آینده آمریکا قرار اسـت
با این توافـق نیمه جان چـه کند و اصال سیاسـت گذاری بـرای تعامل
بـا ایـران در آینده از سـوی دولـت آمریـکا بر چـه اصولی خواهـد بود،
هنـوز در ابهـام قـرار دارد .در این میـان کارشناسـان می گوینـد وزارت
امـور خارجـه آینـده آمریـکا قطعـا برخـی از مهـم تریـن دیـدگاه ها و
سیاست های دولت بایدن در برابر ایران را آشکار خواهد کرد .

نخستین نشان فداکاری به شهید سرلشکرفالحی
اعطا شد

خارجـه ایـاالت متحـده پـرده برداشـته انـد .آنتونـی بلینکـن کسـی

برابر تصویب «شورای عالی نشــان ها» در ارتش جمهوری اســامی ایران ،به پاس فرماندهی و

اسـت کـه رسـانه هـا او را وزیـر امـور خارجـه آینـده آمریـکا معرفـی

مدیریت جهادی امیر سرلشــکر فالحی در صحنهها و برهههای سرنوشــت ســاز دوران پیروزی

کـرده اند.

پـس از گذشـته چنـد هفتـه از رونـد انتخابات و تمام شـدن حاشـیه
های رای گیری حاال رسـانه ها از کاندیدای نسـبتا قطعـی وزارت امور

انقالب تا عملیات ثامن االئمه (ع) و ایثار و بذل جان در اعتالی ایران ســربلند اسالمی ،نخستین

در ایـن راسـتا خبرنـگار روزنامـه ایندیپندنـت با اشـاره به خبر رسـانه

نشان فداکاری به آن فرمانده دالور شــهید تعلق گرفت.به عقیده بســیاری از کارشناسان ،شهید

هـای غربـی دربـاره نهایـی بـودن گزینـه مـورد نظـر جـو بایـدن برای

فالحی در جرگه یکی از موفقترین روســای ستاد در تاریخ ارتش ایران به شــمار میآید .از جمله

پسـت وزارت خارجه آمریکا ،اولویت های وی در این مقام را تشـریح

ویژگیهای او میتوان به «شــناخت دقیق و درســت ســازمان ارتش و چگونگــی عملکرد آن»،

کرد.خبرنـگار روزنامـه ایندیپندنـت دربـاره اولویـت هـای بلینکن در

«واقع نگری و برداشــت ژرف و درســت نســبت به مســائل سیاســی و اجتماعی» و همچنین

مقام وزیـر خارجـه آمریکا مـی نویسـد :آنتونـی بلینکـن انتخاب جو

«باور به کاربردی کــردن دانش نظامــی در جریان طراحــی راهبردهــا و راهکنشهای جنگی»

بایـدن به عنـوان وزیـر خارجه آینـده آمریکاسـت.

اشاره کرد.

اولویـت بلینکـن تحکیـم جایـگاه آمریـکا در دنیـا به عنـوان متحدی

اورشلیم پست:

ناو جدید سپاه ،تهدیدی برای آمریکاست
روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست درگزارشی به تشریح ناو جدید سپاه پاسداران پرداخته و نوشته
است :ایران عرشه کشــتی را با انواع تسلیحات پر کرده تا نشــان دهد چه کارهایی میتواند انجام
دهد.اورشلیم پست در گزارشی درباره ناو اقیانوس پیمای شــهید رودکی نوشت :ایران از کشتی
جدیدی با نام شهید رودکی رونماییکرده است.گرچه درظاهراین ناو یککشتی مخصوص ترابری
به نظر برسد اما ایران عرشه آن را با انواع اقسام تسلیحات پر کرده است تا نشان دهد چه کارهایی
میتواند انجام دهد.این روزنامه نوشت :طبق عکسهای هوایی قایقهای تندروی اینکشتی مجهز
به چندین سیستم پرتاب راکت هستند .این کشــتی همچنین دارای پدافند هوایی پیشرفته سوم
خرداد ،هلیکوپتر ،پهپاد و موشکهای ضدناو است .در واقع این یک زرادخانه شناور است.در بخش
دیگری از این گزارش آمده است :با اینکه نیروی دریایی آمریکا قدرت آتش زیادی دارند؛ اما با این
حال کشتی جدید ایرانی یک تهدید برای آن است.

قابـل اطمینـان و بازگشـت بـه سـازمانها و توافقهـای بینالمللـی
اسـت که ترامپ از آنهـا خارج شـده از جمله برجـام ،توافـق پاریس و

خارجـه نیز بـود .او همچنین یکـی از معتمدین بایدن اسـت که سـال

از خـوش بینی در میـان طرفداران برجـام و نگرانی در میـان منتقدان

سـازمان بهداشـت جهانی اسـت.

هـای طوالنـی بـه وی در زمینـه هـای سیاسـت خارجی مشـاوره می

این پیمـان بـه وجـود آید.

یـک منبـع نزدیـک بـه کارزار انتخاباتـی جـو بایـدن نامـزد مدعـی

دهـد .وی طرفـدار چندجانبـه گرایـی اسـت .از ایـن رو در حالـی کـه

با ایـن انتخاب بایدن یـک گام دیگر بـه احیای برجـام نزدیک خواهد

پیـروزی در انتخابـات  ،۲۰۲۰میگویـد حضـور «آنتونـی بلینکـن» در

دونالد ترامـپ با شـعار «اول آمریـکا» به شـدت از چندجانبـه گرایی

شـد و نشـان می دهـد کـه دوره او در واقع بازگشـتی به دیـدگاه های

کابینه دولـت احتمالی دموکرات ،بـه عنوان وزیر خارجه قطعی شـده

انتقـاد مـی کنـد ،معرفـی وی بـه عنـوان جانشـین «مایـک پمپئـو»

تعامـل گرایانـه در دولت اوبامـا خواهـد بود؛ مسـئله ای که بی شـک

اسـت.همزمان گفته میشـود که «جیک سـالیوان» در دولـت بایدن

نشـان دهنده یـک چرخـش در سیاسـت خارجـی ایاالت متحـده به

چنـدان بـه نفـع اسـراییل و اعـراب خلیـج فـارس کـه هزینـه هـای

به عنوان مشـاور امنیـت ملی کاخ سـفید خواهـد بود .بلینکن سـابقه

شـمار مـی رود.

بسـیاری بـر تقابـل بـا ایـران و سیاسـت هـای کشـورمان در منطقـه

فعالیـت هـای زیـادی در وزارت خارجـه در دولـت هـای دموکـرات

بلینکـن در جریـان مبـارزات انتخاباتـی بایـدن علیـه دونالـد ترامـپ

صـرف کـرده انـد ،نخواهـد بود.

آمریکا داشـته اسـت .از سـال  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۳میالدی زمانی کـه بایدن

نیز به او در مورد مسـائل سیاسـت خارجی مشـاوره داد .وی از سـال

هر چنـد هنـوز هم بـه روشـنی نمـی تـوان گفـت آمریـکا چطـور قرار

معـاون بـاراک اوبامـا بـود ،مشـاور امنیـت ملـی بایـدن بـود ،بـا این

 ۲۰۱۳تـا  ۲۰۱۵معـاون مشـاور امنیـت ملـی بـاراک اوبامـا رییـس

اسـت بـه برجـام بازگـردد و چـه سرنوشـتی در انتظـار توافق هسـته

حال بلینکـن کار خـود را در وزارت امـور خارجـه آمریـکا در دولت بیل

جمهـور وقـت ایـاالت متحـده و از  ۲۰۱۵تـا  ۲۰۱۷معاون وزیـر خارجه

ای خواهـد بـود؛ چـرا کـه تقریبـا بازگشـت از راهی کـه ترامـپ در آن

کلینتـون آغـاز کرد.

جـان کـری بـود .داشـتن سـمت هـای مهـم و کلیـدی در دولتـی که

پـا گذاشـته اصلا راحـت و بـدون هزینه بـه خصـوص برای شـرکای

بلینکـن در زمـان رییـس جمهـوری بـاراک اوبامـا معـاون وزیـر امور

روزی بـا یاران بـه توافـق برجام دسـت یافته موجب شـده تـا موجی

اسـتراتژیک آمریـکا در منطقـه نخواهـد بـود.

خبر روز

سهم خواهی عربستان ازتوافق هسته ای ایران
وزیرامورخارجه عربستانگفت :عربستان سعودی باید درهرتوافق هسته ای آینده با ایران شریک باشد.فیصل بن فرحان آل سعود درمصاحبه با شبکه سی ان بی سی
تصریح کرد :عربستان سعودی باید بخشی از هر مذاکره احتمالی میان دولت آمریکا و ایران در مورد توافق هسته ای جدید باشد.فرحان مدعی شد :عربستان سعودی
به دنبال مشارکت با دولت ایاالت متحده دریک توافق جدید بالقوه استکه نه تنها فعالیت های هسته ای ایران را محدود میکند بلکه همچنین به دنبال تاکید برفعالیت
بدخیم منطقه ای آن است.وزیرامورخارجه عربستان افزود :چنین توافقی را می توان برنامه جامع اقدام مشترک پالس نامگذاریکرد .به نوشته شبکه سی ان بی سی،
توافق جدید هسته ای می تواند فراتر از توافق هسته ای سال  ۲۰۱۵باشد و آل سعود بر این باور است که برنامه جامع اقدام مشترک پالس می تواند به موضوع گروه های
شبه نظامی منطقه تحت حمایت ایران نیز بپردازد .شبکه سی ان بی سی مدعی است که با مقامات ایران برای پاسخ به اظهارات وزیر امورخارجه عربستان تماس گرفته؛
اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است .بهگزارش شبکه سی ان بی سی ،نگرش آمریکا نسبت به ایران می تواند با رویکارآمدن دولت آینده تغییرکند .جو بایدن ،رییس
جمهوری منتخب امیدواراستکه یک باردیگردرکاخ سفید با ایران وارد مذاکره شود و پیوستن دوباره به توافق هسته ای اولویت اصلی دولت آینده وی است.عالوه براین،
بایدن نقض حقوق بشرتوسط عربستان سعودی را مورد انتقاد قرارداده وگفته استکه او روابط خود را با اینکشورمورد ارزیابی مجدد قرارخواهد داد.

دستیار ویژه رییس مجلس:

ایران با قدرت ازسوریه
دفاع میکند
گیــر پترســون ،نماینــده ویــژه دبیرکل
ســازمان ملل متحد در ســوریه با حسین
امیرعبداللهیــان ،دســتیار ویــژه رییس
مجلــس و مدیرکل بیــن الملــل دیدار و

ن ملل ،درباره تازه
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازما 

ایران شدکه درواقع با این خواسته غیرمعقول مخالف

ترین گام هسته ای ایران گفت :تزریق گاز هگزافلوراید

شد.کاظم غریبآبادی درمورد این بخش تازه ازفعالیت

اورانیوم یا یــو.اف ۶.به ســانتریفیوژ ،آخرین مرحله

های هسته ای گفت:تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا

برای آغاز غنی ســازی و جداســازی اورانیوم  ۲۳۸از

یو.اف ۶.به سانتریفیوژ ،آخرین مرحله برای آغاز غنی

اورانیوم  ۲۳۵اســت.تازه ترینگام هسته ای ایران در

سازی و جداسازی اورانیوم  ۲۳۸ازاورانیوم  ۲۳۵است.

قبال تعهدات برجامی تزریقگازهگزافلوراید اورانیوم یا

از این منظر ،در نطنز عالوه بر ســانتریفیوژهای نســل

یو.اف.شش به سانتریفیوژ آی.ار.ام بود که در نشست

یک ،یک زنجیره  ۱۷۴تایی از ســانتریفیوژهای جدید

فصلی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

آی.آر.ام دو نیز به غنی ســازی خواهد پرداخت .سه

مورد بررســی قرار گرفــت .ضمن این که بعــد از این

کشوراروپایی مواضع خود را درخصوص توسعه ماشین

تروئیکای اروپا (فرانســه،انگلیس و آلمان) بار دیگر

های جدید قبال هم اعالم کرده بودند .در مقابل ،ما نیز

بیانیه ای علیه ایران صادر و کشورمان را متهم به نقض

همواره به آنان گفتیم مادامــی که برجام با رفع تحریم

توافق هســتهای کردند.این در حالی است که دونالد

ها و بهره مندی ایران از منافع آن به مسیر صحیح خود

ترامپ در جلسه کاخ ســفید نیز با استناد به گزارشات

بازنگردد ،ایران نیز نمی تواند گام های کاهش تعهدات

اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهان حمله به

خود را متوقفکند .اصوال ،اجرای یکجانبه برجام و صرفا

تروریستی بوده ،ســاح حمل میکرده و

با مفاد برجام است ،ابراز نگرانی جدی دارند .اروپایی
خاصی را در جهت اجرای تعهدات شان در دو حوزه رفع
تحریم ها و همکاری های صلح آمیزهسته ای با ایران
انجام ندادند.

اقدامات تروریســتی انجام میداده است
اکنون اصرار دارد که با پوشیدن کت و شلوار
و زدن کراوات به عنوان طرف مذاکره دعوت
شود.امیرعبداللهیان گفت :متاسفانه برخی
گروههای خطرناک تروریستی تالش می
کنند با تغییر نام از لیست سیاه تروریستی
ســازمان ملل متحد خارج شوند لذا اتخاذ
رویکرد بیطرفانه ســازمان ملــل متحد و
عدم مشاهده اســتانداردهای دوگانه مورد
توجه جدی جمهوری اسالمی ایران است.

عکس روز
آشوب خیابانی
دربرزیل
به دنبال ضرب و جــرح و قتل یک
مرد سیاه پوست از سوی نیروهای
محافظ و امنیتی یک فروشگاه در
برزیل ،موجی از اعتراض شهرهای
مختلف ایــن کشــور را فراگرفت.
معترضین با شکســتن پنجرههای
کارفور ،کاالهای قفسهها را در کف
فروشگاه پراکنده کردند و آنها را به
آتش کشیدند.

کند .وی افزود :تبریک نگفتن به طورمثال به این دلیلکه ما نامزدی را بردیگری ترجیح میدهیم نیست
و هیچ چیزغیرعادی دراین باره وجود ندارد.رییس جمهورروسیه درخصوص انطباق سیستم انتخاباتی

امنیت پایدار به سوریه کمک کند ،استقبال

فردی که تا چند وقــت پیش رهبر جریانی

ها عمال در طول دو ســال و نیم گذشــته اقدام عملی

تاکیدکرد مسکو آماده است تا با هرفردیکه مردم آمریکا به عنوان رییس جمهورانتخابکنند ،همکاری

ترکیه طی ماههای اخیر تجهیزات نظامی گستردهای را به پستهای دیدهبانی خود در منطقه کاهش

شــود وجود بیاعتمادی اســت زیرا مثال

به ایرانکه می رسد ،ازاقدامات جبرانی ایرانکه منطبق

به تکمیل مراحل قانونی و تایید رسمی او ارتباط مییابد و دلیل پنهان دیگری ندارد.رییس جمهورروسیه

های ســازمان ملل و اقداماتی که به حفظ

در شــرایط امروز ســوریه محســوب می

کنند و به همین موضعکالمی بسنده میکنند ،اما نوبت

آمریکا هیچ دلیل پنهانی ندارد.والدیمیرپوتینگفت :تبریک نگفتن من به رییس جمهورمنتخب آمریکا

انتقال تجهیزات گسترده ترکیه به ادلب

میکند.وی افزود :آنچــه که حلقه مفقوده

کرد:اروپایی ها عموما از خروج آمریکا ابراز تاسف می

رییس جمهورروسیه اعالمکرد تبریک نگفتن او به جو بایدن برای پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری

گفتوگو کرد.امیرعبداللهیان در این دیدار

تمامیت ارضی ،حاکمیت ملی و بازگشــت

با هزینه ایران ،نه منطقی است و نه عملی.وی تصریح

«پوتین» دلیل تبریک نگفتن به بایدن را اعالم کرد

آمریکا با دموکراسیگفت ،تنها مردم آمریکا باید درخصوص تغییردرچنین سیستمی تصمیم بگیرند.

گفت :جمهوری اســامی ایــران از تالش

ی سازی اورانیوم شد
ایران ،وارد مرحله تازهای ازغن 

بین الملل

امیرعبداللهیان افزود :ما معتقدیم در روند
کار کمیته قانون اساســی همــه طرف ها
مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و تکیه
بر مقصر خواندن دولت ســوریه در تعارض
با سیاســت بی طرفی اســت.وی اعمال
تحریم ها علیه سوریه به ویژه در حوزه دارو،
تجهیزات پزشکی و مواد غذایی را ظالمانه
خواند و بر ضرورت اقدام برای رفع تحریم
های انســانی تاکیــد کرد.امیرعبداللهیان
در خاتمه گفت :ایــران همچنان با قدرت از
سوریه و امنیت این کشــور مهم در منطقه
دفاع می کنــد .تهران همچنیــن از تالش
های سازنده ســازمان ملل متحد در کمک
به سوریه حمایت و بر قضاوت بی طرفانه در
قبال سوریه تاکید دارد.

تنش ادلب منتقل کرده و همچنان به حمالت خود علیه پایگاههای نیروهای سوریه دموکراتیک در
حومه رقه ادامه میدهد.به نقل از روزنامه الشرق االوسط ،ارتش ترکیه سه کاروان نظامی را از طریق
گذرگاه کفرلوسین بین استان هاتای و شــمال ادلب به منطقه کاهش تنش منتقل کرد که شامل ۶۰
خودروی حامل تجهیزات نظامی و سالح و مهمات و تجهیزات لجستیکی بود که به سمت پایگاههای
نیروهای ترکیه در ادلب حرکت کردند.بخشــی از این تجهیزات بــه پایگاههای ترکیه در منطقه جبل
الزاویه در نزدیکی خطوط درگیری با نیروهای نظام ســوریه در جنوب ادلب و بخش دیگر به پســت
دیدهبانی ترکیه در نزدیکی شهر بنش در شرق ادلب منتقل شدند.ترکیه  ۶۵ایست نظامی تاسیس و
حدود  ۱۳هزار سرباز و  ۹۰۰۰خودروی نظامی در مناطق کاهش تنش مستقر کرده است.

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی:

«بایدن» توافق های عادیسازی را به تعویق خواهد انداخت
وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی هشدار داد که بازگشت آمریکا به توافق هستهای با ایران ،مانعی
بر سر راه پیشبرد پروژه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد بود.به نقل از مرکز
اطالع رسانی فلسطین« ،ایلیکوهن» ،وزیراطالعات رژیم صهیونیستی درگفت وگو با پایگاه خبری
عبری زبان «مکور ریشون» تصریح کرد که جو بایدن ،رییس جمهور منتخب آمریکا توافق نامههای
جدید عادیسازی روابط با رژیم صهیونیســتی را به تعویق خواهد انداخت.وی فاش کرد که رژیم
صهیونیستی درصدد عادیسازی روابط با  13کشــور آفریقایی است.کوهن اظهار داشت که بایدن
باید مشخص کند که همچنان در مسیر پیشبرد پروژه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی گام
برمیدارد یا به توافق هستهای با ایران بازخواهد گشت؟

حمله به تاسیسات نفتی آرامکو با موشک قدس ۲
نیروهای یمنی در یک عملیات موشکی برخی از تاسیســات نفتی آرامکوی عربستان را هدف قرار
دادند.بر این اساس ،یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای مســلح یمن اعالم کرد :ارتش و نیروهای
مردمی یمن موفق شدند رد یک عملیات موفقیت آمیز تاسیسات نفتی آرامکو شامل ایستگاه توزیع
را با موشک قدس  ۲هدف قرار داده و منهدم کنند.این مقام یمنی در صفحه شخصی خود در توئیتر
نوشت :موشک قدس  ۲به تازگی و با پشت سر گذاشتن آزمایشهای متعدد وارد فاز عملیاتی شد.
نیروهای یمنی با استفاده از این موشک موفق شدند اهدافی را در عمق خاک دشمن سعودی هدف
قرار دهند .وی خاطر نشان کرد :ما این عملیات را در پاسخ به ادامه تجاوزگریهای رژیم سعودی و
محاصره یمن انجام دادیم .چند روز پیش وعده داده بودیم که جنایات رژیم آل سعودی علیه مردم
مظلوم یمن را با انتقامی سخت پاسخ خواهیم داد.یحیی سریع افزود :از شرکتها و اتباع خارجی
میخواهیم از تاسیسات حیاتی عربستان دور شوند ،زیرا این اماکن در لیست اهداف ما قرار دارد.

بامسئولان
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:

قیمت مرغ افزایش پیدا کرد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره علت گرانی مرغ در بازار

اصناف اصفهان از تعطیلی های نامنظم گالیه مند هستند؛

و جزییات افزایش قیمت شــیرخام و محصوالت لبنی توضیح داد.حسین ایراندوست ،کاهش

پایان باز

تولید مرغ را علت اصلی گران شدن این محصول دانســت و اظهار کرد :جوجه ریزی در کل کشور
در بازه یک هفتهای بین دوازدهم تا نوزدهم ماه مهر انجام نشــد یعنی جوجه یک روزه گوشــتی
آنقدر ارزان بود که مزارع مرغ مادر گوشتی و مزارع جوجه کشی قرار گذاشتند و یک هفته تا  ۱۰روز
تولید جوجه را متوقف کردند تا به خیال خود قیمت جوجه اصالح و متعادل شود و این امر سبب
شد که جوجه ریزی و تولید در کشور و از جمله اســتان اصفهان کاهش یابد.وی ادامه داد :برای
ما قابل پیش بینی بود که در بازه اواخر آبان ماه و ابتدای آذر در کل کشور با کاهش عرضه گوشت
مرغ و افزایش قیمت مواجه میشــویم و این اتفاق افتاد؛ اما افزایش قیمت باالتر از انتظار بود و
امیدواریم که با اقداماتی که میشود بتوان قیمتها را مدیریت و کنترل کرد.

مدیر بازرسی اصناف اصفهان خبر داد:

پلمب  ۱۰واحد صنفی متخلف دراصفهان

معتقدم این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و گویا

می خواهند از مسیر رسانه و تعطیلی مغازه ها به

مردم بگویند که این بیماری بسیار خطرناک است ،اما

متاسفانه هزینه این تصمیمات را اصناف پرداخت می
کنند

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفــت :در نخســتین روز آذرماه ،یــک هزار و
 ۳۹۱مورد بازرســی از اصناف اصفهان انجام شــد و  ۱۰واحد صنفی متخلف پلمب شــدند.جواد
محمدی فشــارکی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با آمران معــروف و نهی از منکر در راســتای
اجــرای محدودیتهای هوشــمند در اصفهان اظهار داشــت :از روز نخســت آذرماه ،مشــاغل
نانواییها ،مواد غذایی ،گوشــت ســفید ،گوشــت قرمــز ،میوه و تــره بار و تجهیزات پزشــکی
میتوانند تا ســاعت  ۲۱باز باشــند.وی افزود :از طریق اتاق اصناف و اتحادیــه به صنوف اطالع
رســانی الزم انجام شده اســت و واحدهایی که به دستورالعمل ســتاد ملی کرونا تمکین نکنند،
پلمب خواهند شــد.مدیر بازرســی ونظارت اصناف اســتان اصفهان با اشــاره بــه آموزش ۱۸۰
نیروی امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد :این آمران پس از گذراندن دورههای آموزشــی
میتوانند به یاری بازرسان اصناف در راستای اعمال قانون در شــرایط محدودیتهای کرونایی
اقدام کنند.

کرکره اصناف چند روزی اســت که پایین

شرایط افراد باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا بعد از دو هفته

شــود.رییس اتاق اصناف اصفهان با ابراز این عقیده که تنها زمانی این

است؛ اما تقریبا خبری ازکاهش ترددها در

شاهد روند نزولی ابتال به کرونا در کشور باشیم ،اما اگر افراد همچنان در

طرح جواب میدهد که با اجرایی شدن آن ۵۰ ،درصد در بحث مقابله با

سطح شهر نیست .عالوه بر مغازه های نیمه باز برخی از پر مراجعه ترین

دورهمی های خانوادگی ،مراسم های عقد و عروسی و  ...شرکت کنند،

کرونا اثرگذار باشد ،افزود :معتقدم این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد

صنف ها نیز به دلیل ارائه برخی از مجوزها از سوی اتحادیه در ساعاتی از

سیر صعودی انتشــار ویروس کرونا همچنان ادامه خواهد داشت.وی

و گویا می خواهند از مسیر رسانه و تعطیلی مغازه ها به مردم بگویند که

تسریع درساخت مسکن برای محرومان دراصفهان

روز باز هستند .بانک ها و ادارات هم همچنان دایر است و در نهایت رفت

درباره آسیب اصناف درتعطیالت دو هفته ای ،اظهارکرد :طبیعتا خسارات

این بیماری بسیار خطرناک است ،اما متاسفانه هزینه این تصمیمات را

و آمد و ترافیک در خیابان مشاهده می شود .هر چند ترددها کم شده ؛

وارده به اصناف به نوعی باید جبران شــود و دولت برای اصناف تعطیل

اصناف پرداخــت می کنند.جهانگیــری با بیان اینکه وزیر بهداشــت و

تاکنون بیش از دو هزار واحد برای ســاخت مســکن محرومان به بانک های عامل معرفی شده

اما نمی توان مدعی شــد قرنطینه ،خیابان ها را خلوت کرده است .این

پکیج های حمایتی درنظرگرفته است .اما دولت هنوزتصمیمات و بسته

معاونان وی ،بارها اعالم کرده اند که عامل  ۵۰درصد ابتال به کرونا و شیوع

مسئله موجب اعتراضاتی از ســوی اصناف در مورد سخت گیری برای

های حمایتی خود را رسانه ای نکرده و در این میان اصناف تعطیل شده

آن دورهمی های خانوادگی است ،تصریح کرد :در این شرایط باید بر این

تعطیلی مغازه ها و عدم نظارت و محدودیت بر حضور مردم در خیابان و

به شدت نگران تامین مالیکسب وکارهای خود هستند .درهمین زمینه

موضوع و کم کردن دورهمی های خانوادگی متمرکز شویم.وی با اعتقاد

مرضیه محب رسول

رفت و آمدها شــده اســت .هر چند معاون هماهنگی امور اقتصادی و

رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه راه عالج مقابله با شیوعکرونا در

بر اینکه باز بودن تنها یک گروه از اصناف و بســته بودن سه گروه دیگر،

توسعه استانداری اصفهان اعالمکرد رضایت به تعطیلی اصناف نداشتیم؛

تعطیلی کسب و کار و مغازه ها نیســت ،گفت :مطابق دسته بندی اعالم

جنبه تبلیغاتی دارد ،گفت :مگر می شــود حدود  ۲۰مغازه باز باشد و تنها

اما در نهایت به نظر می رسد بسته شــدن مغازه ها هزینه ها و خسارت

شده ،در حال حاضر حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد مشاغل در دسته بندی گروه

یک مغازه که در سه گروه دیگر قرار دارد ،بسته باشد .به نظر می رسد عدم

های کمتری برای دولت داشته و در نهایت اجرای آن نیز آسان تر به نظر

یک قرار دارنــد و باز هســتند و تنهــا  ۴۰درصد تعطیل هســتند ،این

تعطیلی های یکپارچه و اینکه دولت کم کردن فعالیت ها را از نهادهای

می رسد .قاضی عسگر گفته است در شرایط فعلی شیوع کرونا ،بین بد و

درحالیست که سهم اصناف در انتقال ویروس کرونا تنها  ۱۵درصد است.

زیر مجموعه خود آغاز نکرده ،موجب ایجاد نارضایتی های گســترده در

بدتر ،راه حل بد را انتخــاب کردیم.معاون هماهنگــی امور اقتصادی و

رسول جهانگیری  ،درباره محدودیت های جدید مقابله با شیوع کرونا،

میان مشاغل آزاد شده است .ازسوی دیگربسیاری معتقدندکه این مدل

توسعه استانداری اصفهان در پاسخ به این سوال که هنوز میزان تردد در

اظهار کرد :هر تصمیمی که ستاد ملی و استانی کرونا بگیرد ،اصناف گردن

از تعطیالت ناقص در نهایت شاید آمار ابتال به کرونا را به صورت مقطعی

شهر باالســت ،گفت :منحنی ها و گزارش های ارائه شده در ستاد ملی

گرفته و آن را اجــرا می کنند ،اگرچه با توجه به فراوانی اصناف ،شــاهد

کاهش دهد ولی نمی تواند راه حل قطعی روند رو به رشد این بیماری در

کرونا حکایت از کاهش فوتی های ناشی از کرونا دارد ،بنابراین در این

تخلفات انگشت شماری هستیمکه قابل قبول نیست و با آنها برخورد می

ایران و به خصوص اصفهان باشد.

اخبار

خبر روز

واکنش صنایع لبنی به اظهارات معاون وزیر
ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی در واکنش به صحبت های اخیر معاون امور دامی
وزیر جهاد کشــاورزی در خصوص اعالم زودهنگام قیمت مصوب شیرخام توضیحاتی ارائه داد.
سخنگوی انجمن صنفی فرآورده های لبنی گفت :ادعا می شود خبر قیمت شیرخام توسط انجمن
صنایع فرآورده های لبنی زودهنگام منتشر شده و این قیمت هنوز قطعی نبوده است .باید پرسید
چطور تمام اعداد و ارقام اعالم شــده در مصوبه مانند قیمت چربی ،نحوه محاســبه آن و قیمت
لبنیات دقیق و قطعی بوده ولی قیمت شیر خام قطعی نبوده است؟وی اضافه کرد :چطور امکان
دارد که قیمت مصوب لبنیات بر پایه  ۴۱۵۰تومان قیمت مصوب شیرخام تعیین شود ولی بعد از
آن قیمت مصوب شیر تغییر کند؟
به عبارت دیگر این امکان وجود ندارد که قیمت محصوالت لبنی قبل از قیمت مصوب شــیرخام
محاســبه شود.ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ادامه داد :متاســفانه در این میان
بخشــی از واقعیت ها گفته نمی شود ،ولی در جلســه هفته گذشته ،ســازمان حمایت با قیمت
 ۴۱۵۰تومان برای شــیرخام توافق شــد؛ مشــروط براینکه  ۱۰۰درصــد نهاده ها تامین شــود و
قیمت محصوالت لبنی نیز براســاس قیمت  ۴۱۵۰تومان محاسبه شــد.وی در پایان گفت :اگر
وزارت کشــاورزی نمی تواند  ۱۰۰درصد نهاده های مــورد نیاز دامداری هــا را تامین کند و قیمت
شــیرخام را به ۴۵۰۰تومان تغییر داده اســت ،این تفــاوت قیمت بایســتی در محصوالت لبنی
هم لحاظ شود.

مدیرکل بانوان و خانواده
استانداری اصفهان:

رییس انجمن ملی خرمــا درباره آخریــن وضعیت تولید خرمــا اظهار کرد :بنابر بررســیهای
صورت گرفته ،امســال بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن خرما برداشــت شــد .محسن رشید
فرخی افزود :طی ســالهای اخیر ،تحریمهــا تاثیرات خود را بــر صادرات گذاشــتهاند و تنها
همراهــی و مقاومت صادرکننــدگان موجب شــد تا تغییر چندانــی در بحث صادرات نداشــته
باشــیم.فرخی یزدی با بیان اینکه صادرات نســبت به ســالهای قبل روال عــادی خود را طی
میکند ،گفــت :برآوردها حاکی از آن اســت که تا پایان اســفند  ۱۵تا  ۲۰درصد میــزان تولید به
بازارهای هدف صادر شــود.رییس انجمــن ملی خرما ادامه داد :با اســتعالم از ســازمان فائو،
تجــار بازارهای هــدف را به اســتفاده از خرمای ایــران مطمئن کردیــم ،چرا که امــکان انتقال
کووید  ۱۹از طریق حمل وجود ندارد .وی دربــاره آخرین وضعیت بازار خرمــا گفت :طبق اذعان
مسئوالن دولت ،تورم کشور  ۳۵درصد است که متاســفانه قیمت خرما به همین میزان افزایش
نیافته است.

میشود.وی که خواســت نامش در خبر ذکر نشــود ،افزود :طبق اعالم معاون گمرک ،این اقالم
باید تحویل ســازمان جمع اوری و فــروش اموال تملیکی شــود و پس از تحویل به ســازمان،
درباره فــروش این اقالم به شــیوه مزایده تصمیم گیری خواهد شــد.وی گفــت :فرآیند اعالم
کاال به ســازمان تملیکی زمان بر اســت .هنوز کاالیی به ســازمان امور تملیکی ارائه نشده است
و باید منتظر ماند تا وضعیت این کاالها مشــخص شــود چراکه ممکن است صاحب کاال مدرک
جدیدی ارائه دهد.

و منعقد شد که قرار شد ســه هزار واحد مســکونی در قالب تفاهم نامه تامین مسکن محرومان
توسط بنیاد مسکن ساخته شود.وی ادامه داد :در قالب این تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه
برای هر خانوار  ۳۰میلیون تومان کمک بالعوض و بنیاد مسکن برای هر خانواده  ۵۰میلیون تومان
تسهیالت در نظر خواهد گرفت.مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان وی افزود :تعداد واحدهای
ارزیابی و شناسایی شده در استان تا اول آذر بیش از  ۴هزار و  ۱۲واحد بوده و در حال حاضر سهمیه
درنظر گرفته شده برای استان سه هزار واحد مسکونی اســت.وی با اشاره به ساخت واحدهای
مسکن محرومان به پی کنی  ۸۰۵واحد اشاره کرد و گفت :تاکنون اجرای فوندانسیون  ۶۸۴اجرا
شــده که از این تعداد  ۲۹۸واحد در مرحله اجرای ســتون و  ۲۰۸واحد به مرحله اجرای ســقف

شرایط اقلیمی مناسب فریدن برای استخراج ارزدیجیتال
معاون برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری شهرستان فریدنگفت :موضوع احداث شهرک رمزارزازطرف استانداری اصفهان و با همکاری یک شرکت خصوصی
مطرح شد .ابتدا در استان اصفهان سه شهرستان سمیرم ،فریدون شهر و فریدن برای احداث شهرک صنعتی رمز ارز درنظر گرفته شدند .علی روستایی ،افزود:
در ادامه با بررسی دقیق شرایط اقلیمی و آب و هوایی ،شهرستان فریدن به عنوان منطقه مناسب احداث این شهرک درنظر گرفته شد.معاون برنامه ریزی و امور

مدیــرکل بانــوان و خانواده اســتانداری
اصفهان گفت :برای رســیدن به توســعه
اولین نیازشناخت پتانسیل روستاهاست؛

عمرانی فرمانداری شهرستان فریدن تاکید کرد :این طرح قرار است در سه فاز انجام شود و در فاز اول قرار است ،زمینی به مساحت  ۴۵هکتار در شهرک صنعتی
فریدن برای این طرح آماده شود.روستایی ادامه داد :با توجه به اینکه استقرار دستگاههای استخراج ارز دیجیتال مصرف برق باالیی دارند و فضا را به شدت گرم
میکنند برای خنک کردن فضا نیاز به صرف انرژی داریم ،اما شهرستان فریدن به خاطر سردسیر بودن کمک زیادی به خنک شدن دستگاهها و صرفه جویی در

کرد .معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان فریدن گفت :شهرک صنعتی فریدن در حال حاضر رونق چندانی ندارد و با راه اندازی این شهرک
می توان نه تنها اقتصاد این شهرستان بلکه اقتصاد کشور را دچار تحول کرد.

توسعه پایدار کشور بدون توسعه روستایی
محقق نمیشود شادی فضلی با بیان اینکه

بیش از ۴۴هزاراصفهانی حائزشرایط دریافت مسکن ملی هستند

بهطور سنتی زنان روستایی همواره بخش
مهمی از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی
خانواده را به دوش کشیدهاند ،افزود :یکی
از این طرحهای نو که در استان اصفهان و
با محوریت زنان در حال اجراست ،تولید
محصوالت کشاورزی است که با همکاری
و جهاد کشــاورزی صورت گرفته اســت؛
از ابتدای ســالجاری ۱۲پروژه آموزش و
ترویج تولید و مصــرف محصول گواهی
شده و اســتاندارد با تاکید بر توانافزایی
جوامع محلی ویــژه زنان روســتایی در
دست اقدام است .ویژگی این محصوالت
پایین بــودن میزان مواد ســمی ،فلزات
ســنگین و آالیند هها در آنهاســت که در
اســتان اصفهان محصوالتی چون گالبی،
زرشک ،زعفران و ســیب زمینی با چنین
خصوصیاتی درحال کشــت و بهرهبرداری
بوده و تاکنون دستاوردهای خوبی حاصل
شده است .شــادی فضلی یکی از عوامل
موثردرتوسعه مشاغل روستایی را فعالیت
براساس مشارکت عنوانکرد و خاطرنشان

یک مقام مســئول در ســازمان جمع آوری و فروش امــوال تملیکی درباره ضبــط  ۴۲۰کانتینر

هنوز ضبط نشــده بنابرایــن وقتی به نفع دولــت ضبط شــود ،در زمره اقالمی قــرار میگیرد که

خانی گفت :تیر امسال تفاهم نامه ای بین ســازمان برنامه و بودجه ،استانداری و بنیاد مسکن

رمزارز مورد توجه قرار گرفته ،اما با این وجود شرکت سرمایه گذار این طرح تاکید کرده که در فاز دوم ،اقدام به تامین برق شهرک از طریق انرژی خورشیدی خواهد

در روســتا از برنامههای دولــت بوده که

فروش اموال تملیکی اعالم و تحویل نشده اما اگر تحویل شــود همگی اقالم به مزایده گذاشته

واحد های معرفی شــده به بانک حدود  ۸۳۰قرارداد با بانک ها منعقد شده است .غالمحسین

مصرف انرژی می کند .وی تاکید کرد :عالوه بر شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناســب ،وجود پست  ۴۰۰کیلوواتی برق در این شهرستان برای تامین برق شهرک

جزییات فروش لوازم خانگی ضبط شده بوش
شود به مزایده گذاشته میشــود.این مقام مســئول گفت :هنوز کاالیی به سازمان جمع آوری و

شــده اســت و از این تعداد  ۲هزار و  ۲۱۲واحد به بانک های عامل معرفی شدند ،افزود :از میان

توسعه پایداربدون
توسعه روستایی محقق
نمیشود

کرد :توســعه همکاری و فعالیت جمعی

لوازم خانگی بوش به نفع دولت گفت :هنوز کاالیی به این ســازمان تحویل نشده اما اگر تحویل

اند.مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون پرونده  ۲هزار و  ۶۴۲واحد تشکیل

رسیده است.

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری

افزایش قیمت خرما ازتورم پایینتراست

مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:

با تشــکیل تعاونــی و صندوقهای خرد
روســتایی در این زمینه اقــدام به جلب
مشــارکت زنان روســتایی کرده است که
با سرمایهای اندک ،مشــارکت جمعی و
برپایه توانمندی اعضا شــکل میگیرد و
موجب ایجاد اعتماد به نفــس در زنان و
ارتقای قــدرت تصمیمگیــری در آنها نیز
میشود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی
اســتان اصفهان گفت ۷۸ :هزار و  ۴۹۲نفر در طرح
اقدام ملی مسکن استان اصفهان ثبت نام کردهاند
که ۴۴هزار و  ۸۶۹نفر از آنها حائز شــرایط دریافت
مسکن ملی هســتند.امیر زاغیان افزود :تاکنون ۹
هزار و  ۶۸۸نفر از دارندگان شــرایط افتتاح حساب
کردند و  ۶هزار و  ۱۵۹نفر واریز وجه را انجام دادهاند.
وی با بیان اینکه سهم استان اصفهان در طرح اقدام

عکس روز
تهیه خوراک دام با
استفاده ازضایعات
درختان نخل
یک گروه خیریه باکمک و راهنمایی
محققان دانشگاه صنعتی اصفهان
طرح تهیــه و تولید خــوراک دام با
استفاده از ضایعات دورریز درختان
نخل را فراهم کردند.

ملی مسکن بیش از  ۷۰هزار واحد است ،ادامه داد:

درصورت واریز وجه توسط متقاضیان واحدها بسته

هرمتقاضی در ابتدا باید  ۴۰میلیون تومان واریز کند.

به پیشرفت فیزیکی به مرور تا  ۲سال آینده واگذار

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی

میشود.به گفته وی ،هم اکنون واحدهای احداثی

استان اصفهان اظهار داشــت :تاکنون درمجموع ۳

بخش خصوصی دربعضی شــهرها تکمیل شــده

میلیون و  ۸۷۲هزارو  ۶۴۲مترمربع زمین برای طرح

و آماده واگذاری است.ســهم اســتان اصفهان در

اقدام ملی مسکن تخصیص یافته و به دستگاههای

طرح اقدام ملی تولید مسکن ۷۰ ،هزار و  ۷۸۰واحد

متولی شــامل بنیاد مسکن ،ســتاداجرایی فرمان

مسکونی است که از این تعداد  ۴۱هزار و  ۵۰۰واحد

حضرت امام (ره) ،تعاونیها ،انبوه سازان و شهرهای

در شهرهای جدید بهارستان ،فوالدشهر و مجلسی

جدید واگذار شده است.وی اضافه کرد :واحدهای

و  ۲۹هزار و  ۲۸۰واحد در ســایر شــهرهای استان

مســکونی در طرح اقدام ملی و تولیدمسکن ،برای

احداث میشود.طرح مسکن ملی شامل متقاضیان

متقاضیان شهراصفهان درشهرهای جدید بهارستان

متاهلی میشود که پیش از این از امکانات دولتی

و فوالدشهر ساخته میشــود.زاغیان با بیان اینکه

مانند زمین ،آپارتمان یا تسهیالت یارانه دار استفاده

منبع تامین مالی طرح اقدام ملی آورده متقاضیان

نکرده و پنج سال سابقه سکونت در شهر مربوط به

و  ۱۰۰میلیون تومان تســهیالت بانکی است ،گفت:

تقاضای ساخت مسکن را داشته باشند.

با مسئولان

بام ایران
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری مطرحکرد:

طرح ملی «رواق کتاب» ایده ای موفق درمعرفی برنامه های
فرهنگی هنری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهارداشت :سوق دادنکودکان ،نوجوانان و جوانان
به سمت کتاب با هر طرح و ایده ای موجب باال رفتن ســطح جامعه از لحاظ معلومات می شود.ابراهیم
شریفی با تقدیر از ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور از خلق ایده های نظیر رواق
کتاب و «شنبه هایکتاب مساجد» افزود :سایرادارات فرهنگی نیزازایده های بزرگ استقبال میکنند و
همراهکانون های مساجد هستند.وی افزود :درایامکروناکه همهکودکان ،نوجوانان و جوانان باید به لحاظ

«رواق کتاب» است ،اذعان داشت :همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید برای هرچه بهتر
برگزارشدن این طرح ملی تالشکنند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری ادامه داد:
کانون های فرهنگی هنری مساجد درسطح استان اقدامات و برنامه هایگسترده و متعددی را درحوزه
های مختلف برگزارمیکنند و به نوعی یاریگرادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی درشهرستان ها هستند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندارچهارمحال و بختیاری:

دستگاه های اجرایی استان همکاری الزم با سرمایه گذاران
داشته باشند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید چهارمحال و بختیاری با تاکید برحل مشکالت واحدها و طرحهای سرمایهگذاری تولیدی دراستان،
اظهار داشــت :برای ایجاد رونق در بخشهای اقتصادی و افزایش تولید باید حمایت ویژه از طرحهای
گردشگری ،صنعتی وکشاورزی دراولویتکاری دستگاههای اجرایی قراربگیرد .نصیری با بیان اینکه اخذ
مجوزات قانونی قبل ازاجرای طرحهای سرمایهگذاری درحوزههای مختلف ازملزومات است ،عنوانکرد:
ادارات و دستگاههای اجرایی فرآیند اخذ مجوزات و پاسخ به استعالمات را تسریعکنند و همکاری الزم را با
نراهی فرخشهر،
سرمایهگذاران داشته باشند.وی درخصوص مشکالت طرح مجتمع خدماتی _ رفاهی بی 
گفت :مشکالت این طرح باید دراسرع وقت با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط حل شود ،همچنین
برای حل مشکل آب شرب طرح گردشگری و اقامتی واقع در شــهر فرخشهر ،شرکت آبفا و شهرداری
موظف هستند در کوتاهترین زمان اقدامات الزم را انجام دهند.نصیری با اشاره به مشکل برقرسانی به
نراهی درحوالی سدکارون  ۴خاطرنشانکرد :مدیران ادارات مربوطه جهت بررسی و
طرحگردشگری بی 
حل مشکل ازاین طرح بازدید میدانی داشته باشند.معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندارچهارمحال
و بختیاری تاکید کرد :ایجاد رونق در بخشهای مختلف اقتصادی و حل مشکالت واحدهای تولیدی،
اشتغال زایی و افزایش تولید را درپی دارد ،بنابراین مدیران تمام توان خود را برای این مسئله بهکاربگیرند
تا شاهد رونق درمجموعههای تولیدی و سرمایهگذاری دراستان باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان خبر داد:

اجرای طرحهای حفاظتی درمراتع و
جنگلهای چهارمحال و بختیاری
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری
با اشــاره به طرحهای حفاظتی در مراتع و جنگلهای استان
گفت :طــرح قطعهبندی (پارســلبندی) حفاظتی در اراضی
ملی استان اجرایی شد .سید اســماعیل صالحی با اشاره به
اینکه اراضی ملی به عنوان بستر توسعه اقتصادی و زیر ساخت
سرمایهگذاری در هر منطقه است ،افزود :این اراضی به عنوان
امانت برای آیندگان اســت که باید با اصول صحیح و مبتنی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بهرهبرداری قــرار گیرد.صالحی اضافه
بر توســعه پایدار مورد
کرد :برای اجرای ایــن طرح  ۴۰میلیارد ریــال اعتبار از محل
اعتبارات طرح صیانت از جنگلها و اعتبارات صندوق توسعه
ملی اختصاص داده شده است.وی با تاکید بر اینکه این طرح
با همکاری بخش خصوصی ،شرکتها و تعاونیهای فراگیر
در حوزه منابع طبیعی اجرا شده است ،ادامه داد :در این طرح
کاربریهای موجود در محدوده اراضی ملی شــامل جنگل،
مراتــع و همچنین میــزان تخریب و تصرفهای کــه در این
اراضی وارد شــده ،مشخص شده اســت.صالحی با اشاره به
اهمیت حفاظت ،حراست و نگهداری از اراضی ملی گفت :در
سالهای گذشته بسیاری از اراضی ملی به دلیل تخریب مراتع
و جنگل ،قطع درختان جنگل ،بهرهبــرداری بیرویه از مراتع و
تصرف اراضی دچار تخریب شــدهاند که با اجرای این طرح و
محدودهبندی اراضی حفاظت ،حراســت و کنترل این اراضی
توسعه پیدا میکند.
وی افزود :امسال به منظور افزایش بهره وری و بهبود کیفیت
و کمیت اقدامات حفاظتی در سطح استان ،طرح ساماندهی
و ارتقای بهرهوری نیروهای عملیاتــی بخش حفاظت منابع
طبیعی با عنوان طرح پارســل بندی اجرا شد که در این طرح
شناســایی و پال کبندی میزان جنگل و مرتع صورت گرفت.

رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی چهارمحال و بختیاری خبرداد:

اعزام تیم بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم اردل
رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت :به مناسبت گرامیداشت چهل و یکمین
سالروز تشکیل بســیج مســتضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) و در راستای خدمت رسانی به
محرومان دراستان ،تیم تخصصی اطفال درقالب طرح ملی شهید دکتررهنمون به منطقه میانکوه شهرستان
اردل اعزام شد .مهین غفاری افزود :تیم اعزامی بسیج جامعه پزشــکی خدمات مورد نیاز شامل ویزیت،

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تولید  ۲هزارو  ۶۰۰تن بذرگواهی شده درچهارمحال
عکس :؟؟؟

پیشگیری درخانه بمانند اجرای طرح های رواقکتاب و «شنبه هایکتاب مساجد»که درفضای مجازی
هم برگزارمی شود ،موثراست.شریفی بابیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری امسال میزبان طرح ملی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
رییس بخش ثبت گواهی بذر و نهال مثمر مرکز تحقیقات کشاورزی استان خبر داد:

صالحی اضافه کرد :براســاس مقررات و متناسب با میانگین
حفاظتی  ۷۴پارســل حفاظتی در اســتان تعیین و مشخص
شد که نیروهای حفاظتی این محدودهها را حفاظت کنند.وی
ادامه داد :دراین طرح عرصههاییکه درسالهایگذشته احاله
مدیریت شده اند نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا شرایط برای
پر رنگ کردن حفاظت مشارکتی و افزایش همکاری مجریان
طرحهای منابع طبیعی فراهم شود.

مشاوره و داروی رایگان به بیماران در روستای ده کهنه هلو سعد ارائه کردند.بخش میانکوه با مرکزیت شهر
سرخون ازتوابع شهرستان اردل ،درفاصله ۱۳۰کیلومتری شهرکرد مرکزاستان چهارمحال و بختیاری قراردارد.

رییس بخش ثبت گواهی بذر و نهال مثمر مرکز تحقیقات کشــاورزی

شده در شهرستانهای سامان ،لردگان و اردل خبر داد و تصریح کرد:

چهارمحال و بختیاری گفت :امسال افزون بر  ۲هزار و  ۶۰۰تن بذر گندم

ساالنه بیش از  ۴۰۰هزار نهال مثمر در نهالستانهای زیر پوشش مرکز

و جو گواهی تایید شده در این استان تولید شد و در اختیار بهرهبرداران

تحقیقات کشــاورزی این استان تولید می شــود که حدود  ۳۰۰هزار

قرار گرفت.

نهال مصرف داخل و  ۱۰۰هزار نهال گواهی شده به استانهای همجوار

مجید هاشمی افزود :امســال عالوه بر بذرهای گواهی شده افزون بر

ارسال میشود.

یکهزار و  ۳۰۰تن گندم مرغوب که برای کشت مورد تایید مرکز تحقیقات

وی ،از صدور مجوز احداث و تکمیل یک گلخانه گردوی پیوندی  ۱۰هزار

کشاورزی قرار دارد نیز در اســتان تولید و در اختیار بهره برداران قرار

اصله در شهرستان بروجن و یک واحد گلخانه کشت بافت گیاهی در

گرفته است.هاشمی اضافه کرد :پیمانکاران و کشاورزان برتر استان در

نقنه این شهرســتان خبر داد و افزود :امسال همچنین مجوز احداث

امر تولید بذرهای گواهی شده در سطح  ۲۰هکتار به تولید بذور گواهی

یک واحد گلخانه کشــت بافت در استان نیز از ســوی مرکز تحقیقات

شده مشغول هســتند و مرکز تحقیقات کشــاورزی استان در فرآیند

کشاورزی استان صادر شده است.

کاشت ،داشــت و برداشــت با دقت باال و رصد دفع آفات و مبارزه با

هاشــمی از توزیع ساالنه  ۱۵۰تا ۲۰۰تن بذر ســیبزمینی گواهی شده

علفهای هرز نظارت کامل دارد.

خارجی بین کشــاورزان گندمان ،سفیددشــت در شهرستان بروجن

وی ،ضریب نفوذ بذرهای گواهی شده در کشاورزی در این استان را ۶۰

و کشاورزان روستای بارده شهرستان شــهرکرد خبر داد و اضافه کرد:

درصد اعالم کرد و گفت :این درحالی است که میزان مصرف بذر گندم،

با توزیع این میزان بذر وارداتی ســاالنه  ۴۰هکتار زمین به زیر کشت

جو و سیب زمینی گواهی شده مورد استفاده در سطح کشور حدود ۴۰

بذر ســیبزمینی میرود که از هر هکتار  ۳۵تا ۴۰تن بذر گواهی شده

درصد است.هاشمی همچنین از فعالیت پنج واحد نهال مثمر گواهی

سیبزمینی تولید می شود.

اتمام عملیات اجرایی انتقال شبکه فشارمتوسط و ضعیف محورچالشترشهرکرد

انتخاب  ۱۰طرح برتردرجشنواره جهادگران علم و فناوری چهارمحال و بختیاری
رییس خانه نخبگان بسیج چهارمحال و بختیاری اظهار کرد :آغاز کار ما در راستای دوازدهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری از ابتدای مهرماه بود که با چندین

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت :با صرف اعتباری بالغ بر دو هزار و  600میلیون ریال ،شبکه برقرسانی فشار متوسط و ضعیف

جلسه هم اندیشی با مسئولین برگزار شد .مهدی جهانگیری با اشاره به اینکه پوستر جشنواره در اواخر مهر ماه طراحی شد ،گفت :از 25آبان ماه دبیرخانه جشنواره

محور چالشتر شــهرکرد به طول یک کیلومتر جابه جا و بهینهسازی شــد.مجید فرهزاد افزود :با توجه به تعریض بخشــی از محور چالشتر شهرکرد ،عملیات

طرح ها و ایده های نخبگان و مخترعین را تحویل گرفت.جهانگیری با اشاره به اینکه  45طرح و ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد ،گفت :از  45طرح رسیده

اجرایی انتقال و اصالح شبکه برقرسانی این محور به طول یک کیلومتر با هدف رفع نقاط حادثهساز ،رفع موانع عبور و مرور ،بهبود مبلمان شهری و بهینهسازی

شده به جشــنواره  25طرح آن مورد داوری قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه طرح ها در  3کارگروه تخصصی توسط شــش عضو هیئت علمی مورد ارزیابی قرار

تاسیسات برقرســانی انجام و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.وی با اشــاره به اینکه برای اجرای پروژه فوق دو هزار و  600میلیون ریال اعتبار هزینه شده است،

گرفت،افزود :برای ارزیابی پنج محور تولید انبوه ،ایجاد اشتغال ،درجه تاثیر گذاری بر جامعه مورد نظر بود.جهانگیری با اذعان بر اینکه بیشترین طرح های واصله

اضافه کرد :تبدیل سیم به کابل خودنگهدار ،جابه جایی ترانســفورماتور توزیع ،جابه جایی و تعویض پایههای برقرسانی ،تعویض مقره و ...از جمله اقدامات

برق  ،کامپیوتر و کشاورزی بودند ،گفت :مراکز رشد  ،دانشگاه آزاد و دانشگاه شهرکرد و پارک علم و فناوری هر کدام با دو داوری نهایی بیشترین نقش را در تولید

اجرایی این پروژه است .فرهزاد توضیح داد :این پروژه با به کارگیری تمام ظرفیتها طی چند روز متوالی در کمترین زمان ممکن توسط اکیپهای عملیاتی

جشنواره داشتند .وی در پایان خاطر نشان کرد :در نهایت  10طرح از  25طرح داوری شده به عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب شدند.

امور برق شهرستان شهرکرد و شعبه برق چالشتر انجام شد.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری:

سرپرست ادارهکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری :

کمک  ۲۲میلیارد تومانی مردم چهارمحال به نیازمندان

240میلیاردریال اعتبارمدیریت بحران استان ابالغ شد

سرپرســت ادارهکل مدیریــت بحران اســتانداری

تصریح کرد :برای بازســازی هر ساختمان مسکونی

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری

نیازهای اقتصادی مردم همــان منطقه راهاندازی

چهارمحال و بختیاریگفت :برای بازســازی و تعمیر

خســارتدیده از خســارتهای حوادث سالجاری

گفت :طی  ۸ماهه نخست امسال مردم استان ۲۲

میشــوند ،افزود :از مجمــوع  ۲۲میلیــارد و ۵۰

بخشی از ســاختمانهای مســکونی خسارتدیده

در شهرهای اســتان  ۵۰۰میلیون ریال و در روستاها

میلیارد تومان کمکهای نقــدی و غیرنقدی خود

میلیون تومــان ۲ ،میلیــارد و  ۷۰۰میلیون تومان

از حوادث ســالجاری در این اســتان  ۲۴۰میلیارد

 ۴۰۰میلیون ریال تسهیالت بانکی پرداخت میشود.

را از طریق مراکــز نیکوکاری به دســت نیازمندان

کمكهای نقدی ۱۷ ،میلیارد و  ۵۵۰میلیون تومان

ریال ابالغ شد.خســرو کیانی تاکید کرد :از این مبلغ

وی یادآور شــد :همچنین بهازای هر واحد مسکونی

رساندهاند.

کمکهای غیرنقدی و یــک میلیارد و  ۸۰۰میلیون

 ۱۷۰میلیــارد ریال تســهیالت بانکــی ارزانقیمت و

خســارتدیده از حوادث ســالجاری در شهرها ۱۵۰

علی ملــک پور بیان کــرد :کمکهــای مردمی به

تومــان نیز خدمــات رایگان بــه نیازمنــدان ارائه

 ۷۰میلیــارد ریــال کمکهای بالعوض اســت .وی

میلیون ریال و در روســتاها  ۱۰۰میلیــون ریال کمک

افزود :نرخ ســود تســهیالت بانکی برای بازسازی

بالعوض برای ساخت ،متناسب با پیشرفت فیزیکی

ساختمانهای مسکونی خسارتدیده ازخسارتهای

پرداخت خواهــد شد.سرپرســت ادارهکل مدیریت

حوادث سالجاری درروستاهای استان چهاردرصد و

بحران استانداری چهارمحال و بختیاری اظهارداشت:

کارمزد این وام درمناطق شهری  6درصد است.کیانی

تسهیالت بانکی ارزانقیمت برای احداث افزونبر۳۰

ابالغ دادخواست و ضمائم
 9/21بدینوســیله به اســتحضار می رســاند که با توجه به دادخواست خانم مریم
افشــاری به طرفیت آقای بهروز قلی زاده به خواســته مطالبه نفقه به این شــعبه
تســلیم نموده اســت که به کالســه  504/99ثبت و برای روز  99/10/8ساعت
 16:30وقت رسیدگی تعیین شــده اســت  ،نظر به اینکه خوانده مجهول المکان
می باشد  .لذا حســب ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت چاپ
در یکــی از روزنامه های کثیراالنشــار طبع و نشــر می شــود و از خوانده مذکور
دعوت به عمل می آید جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر
شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رســیدگی حاضر شود  .در صورت عدم
حضور خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شــورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود
 .چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشــد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز اســت .
م الف 1049332 :مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان برخوار
ابالغ دادخواست و ضمائم
 9/22بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست آقای محمدرضا
عرفانی به طرفیت خانم طاهره گوهریان به خواسته الزام به انتقال سندبه این شعبه
تسلیم نموده است که به کالســه  521/99ثبت و برای روز  99/10/14ساعت 17
وقت رسیدگی تعیین شــده اســت  ،نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد
 .لذا حســب ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت چاپ در یکی از
روزنامه های کثیراالنشــار طبع و نشر می شــود و از خوانده مذکور دعوت به عمل

واحد مسکونی شهری و بیش از ۱۷۰مسکن روستایی
واجد شرایط پرداخت میشــود.وی گفت :افزونبر
 ۲۰۰خانوار از خسارتدیدگان در بخش لوازم خانگی
حوادث سالجاری دراستان تا سقف  ۱۵۰میلیون ریال
تسهیالت بانکی باکارمزد چهاردرصد بهازای هرخانوار
برای خرید لوازم خانگی متناســب با برآورد خسارت
توسط دستگاه متولی پرداخت میشود.

می آید جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شــورا مراجعه
و در وقــت مقرر فوق نیز جهت رســیدگی حاضر شــود  .در صــورت عدم حضور
خوانده دادخواســت ابالغ شــده محســوب و شــورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود .
چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشــد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز اســت .
م الــف  1049331:مدیــر دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــالف
شهرستان برخوار
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
 9/23کالسه پرونده  174/99 :ش 3ح ،وقت رســیدگی  99/10/10 :ساعت ، 16
خواهان  :سعید آقا بابائی فرزند :رضا  ،خوانده :یونس شاطری فرزند مصطفی ،آدرس:
مجهول المکان  ،خواسته  :مطالبه مبلغ  160/000/000ریال وجه سه فقره سفته ،
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3
حقوقی شورای حل اختالف برخوار ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73
قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی
می شود  .تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی
الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز است  .م الف  1049261 :مدیر
دفتر شعبه  3حقوقی شورای حل اختالف برخوار

مراکز نیکوکاری شــامل کمکهــای نقدی ،کاال و

شده است.

انجام خدمــات رایگان برای نیازمندان اســت که

مدیرکل کمیته امداد اســتان با اشــاره بــه اینکه

در کوتاهترین زمــان ممکن به دســت نیازمندان

بــرای جمعیت بین  ۱۰تــا  ۳۰هزار نفــر یک مرکز

همــان منطقه میرســد.وی بابیان اینکــه مراکز

نیکوکاری احداث میشــود ،ادامه داد :اکنون ۸۸

نیکوکاری توســط مردم هر منطقه در راستای رفع

مرکز نیکوکاری بــه صورت محلهمحور در ســطح

تحدید حدود اختصاصی
 9/24شــماره نامــه  1399/08/27-139985602024008612 :نظر به اینکه
به موجب رای شــماره  139960302024002260مــورخ  1399/05/14هیات
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  99/05متر مربع تحت شماره فرعی 4634
مجزی شــده از  28فرعی از  4483اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان در مالکیت
آقای عبداله محمدی دستگردی فرزند قدیرعلی مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد
سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبق
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ  1399/09/29ساعت
 9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و
مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات
مالکین و مجاورین مطابق مــاده  20قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس
تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده  86آئین نامه
قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواست خود را
به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی
ارائه نماید ،درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید
و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.
م الف 1047780 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اســتان را هاندازی و فعالیت میکنند.ملک پور با
اشاره به اینکه شعار مراکز نیکوکاری «مردم برای
مردم» است ،گفت :واگذاری امور خیریه به مردم،
شناســایی نیازمندان مناطق ،شناســایی و جذب
خیران و جمــعآوری کمکهای مردمــی و توزیع
آن بین نیازمندان در اســرع وقت از جمله اهداف
راهاندازی این مراکز است.

تحدید حدود اختصاصی
 9/25شــماره نامه 1399/08/28 - 139985602025010253 :نظر به اینکه به
موجب رای شماره  139860302025020093مورخه  1398/12/17هیات قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب
ساختمان تحت پالک شماره  32/1503مفروز و مجزی شده از شماره اصلی مذکور
واقع در بخش  14ثبت اصفهان در مالکیت آقای ابوالقاســم عباسی سبدانی فرزند
رمضانعلی مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد .لذا به استناد
تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم
در روز سه شنبه مورخه  1399/09/25ساعت  9صبح در محل شروع و بعمل خواهد
آمد و بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا  30روز پذیرفته خواهد شد و معترض
طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یک
ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
این منطقه تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت
مقررات ادامه می دهد .م الف 1050908 :ابوالفضل شهریاری نائینی اداره ثبت
اسناد و امالک غرب اصفهان

جامعه

بامسئولان
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معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

 ۱۵۰۰مددجوی بهزیستی درنوبت بیمه روستایی
و عشایری هستند

پذیرش طرح دانشگاه صنعتی اصفهان در «سرن» تحریم ها را بی اثر کرد؛

معـاون اجتماعـی بهزیسـتی اسـتان اصفهـان گفـت :حـدود  ۱۵۰۰خانوار روسـتایی و عشـایری
شناسـایی شـدند که در نوبت بیمه شـدن قرار گرفتند تا از خدمات بعـد از بازنشسـتگی بهره مند

سالح علمی هنوز اثر دارد

شـوند ،در ایـن شناسـایی گـروه هدف
زنـان سرپرسـت خانـوار بودند.مجتبی
ناجـی اظهـار کـرد :حـدود دو هـزار و
 ۲۰۰مددجـوی زن سرپرسـت خانـوار
تحـت پوشـش بهزیسـتی اسـتان
هسـتند که در طـرح بیمـه روسـتاییان
و عشـایر بیمـه شـدند کـه در ایـن نـوع

دانشگاه صنعتی اصفهان سا ل گذشته به عضویت

مرکز پژوهشهای هسته ای اروپا درآمد و باید در

پیشرفت یکی از آزمایش های مهم این مرکز مشارکت

و همکاری میکرد که در یک سال موفق به ارائه طرح
پژوهشی در این زمینه با موضوع دستگاه سنجش

میزان درخشندگی ناشی از برخورد ذرات با درصد خطای

بیمـه بـا رسـیدن بـه سـن  ۶۵سـالگی
یـا بـا داشـتن سـابقه حداقل  ۱۰سـال
پرداخـت بیمـه طبـق قوانیـن سـازمان
تامیـن اجتماعـی از مسـتمری بازنشسـتگی تامیـن اجتماعـی بهرهمند میشـوند.وی با اشـاره
بـه اینکـه در سـطح بندیهـای بیمـه مسـتمریها متفـاوت اسـت ،افـزود :حـدود  ۱۵۰۰خانوار
روسـتایی و عشـایری شناسـایی شـدند که در نوبت بیمه شـدن قـرار گرفتنـد تا از خدمـات بعد
از بازنشسـتگی بهـره مند شـوند ،در این شناسـایی گـروه هدف زنـان سرپرسـت خانـوار بودند.

کمتر از یک درصد شد

مرگ  ۱۰مادربارداردراثرکرونا دراصفهان
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزکشـی اصفهـان با بیـان اینکـه یـک هـزار و  ۲۰۰مادر بـاردار
مبتلا بـه کرونـا در اصفهـان شناسـایی شـده اسـت ،گفـت ۱۰ :مـورد مرگ مـادر بـاردار بـه دلیل
بیمـاری کرونا داشـتیم .کمـال حیدری بـا بیان اینکـه یک هـزار و  ۲۰۰مادر بـاردار مبتال بـه کرونا
در اصفهان شناسـایی شـده اسـت ،تصریح کرد ۱۰ :مورد مرگ مادر بـاردار به دلیل بیمـاری کرونا

پریسا سعادت

زمانی که در مهر ماه سال  1398دانشگاه

جهانی اســت .همچنین پدید آمدن مفهوم شــبکه جهانی وب برای

اروپا ( )CERNاجرا شود ،پذیرفته شــده است.محمد جواد امیدی

صنعتی اصفهــان در مرکز پژوهش های

نخستین بار در این مرکز به منظور انتقال اطالعات و ارتباط دانشمندان

افزود :دانشــگاه صنعتی اصفهان ســال گذشــته بــه عضویت مرکز

هسته ای اروپا پذیرفته شــد ،کمتر نهاد و دانشمند داخلی و خارجی

آن ،نشان از پیشتازی ســرن در حوزه آی تی دارد .دانشکده فیزیک

پژوهشهای هسته ای اروپا درآمد و باید در پیشرفت یکی از آزمایش

امکانی بــرای موفقیت پژوهشــگران ایرانی در یکــی از معتبرترین

دانشگاه صنعتی اصفهان جزو نخســتین دانشکده هایی است که در

های مهم این مرکز مشارکت و همکاری میکرد که در یک سال موفق

نهادهای علمی قائل بود .سال ها تحریم و تبعیض برای فعالیت ها و

رشته فیزیک ذرات بنیادی آزمایشگاهی به سرن دانشجو فرستاد که

به ارائه طرح پژوهشی در این زمینه با موضوع دستگاه سنجش میزان

پژوهش های نهادهای دانشــگاهی که از ســوی آمریکا و اروپا علیه

در طول سال های گذشته ســه نفر از مجموع  15دانش آموخته این

درخشندگی ناشــی از برخورد ذرات با درصد خطای کمتر از یک درصد

کشورمان به اجرا درآمده ،موجب شده تا دانشمندان ایرانی در نوعی

رشته از دانشــگاه صنعتی اصفهان فارغ التحصیل شــده اند .نتیجه

شد.وی با بیان اینکه یک تیم متشــکل از محققان روسیه و ترکیه نیز

انزوای علمی فرو بروند؛ اما این مسئله موجب عقب ماندگی نشده و

تالش ها برای مطرح شدن در مجامع معتبر علمی موجب شد تا تنها

از  ۲سال گذشته روی این طرح کار می کردند ،ادامه داد :تیم دانشگاه

هنوز هم ســاح های علمی ایرانی ها موج تحریم های ظالمانه را به

با گذشته یک سال طرحی که از سوی دانشگاه صنعتی به سرن ارسال

صنعتی اصفهان یک ســال دیرتر از تیم روســیه و ترکیــه آغاز به کار

عقب می راند .موفقیت در سرن یکی از نشانه های این پیشرفت های

شــده بود به عنوان پژوهش برتر در دنیا معرفی شود .این مسئله یک

تحقیقاتی در این زمینه کرد؛ اما نتایــج حاصل از تحقیق آنها به قدری

رو به جلو است .سرن ،بزرگ ترین مجموعه آزمایشگاهی دنیا در زمینه

موفقیت چشمگیر در عرصه علمی کشور است.

خوب بود که توســط مرکز ســرن به عنوان طرح قابل اجرا انتخاب و

فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای است که سال  ۱۹۵۴میالدی

بر اساس اعالم قائم مقام رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان در امور

پذیرفته شد.امیدی ،پذیرش طرح محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

توسط سازمان اروپایی تحقیقات هسته ای ایجاد شد و در این مدت

بینالملل و توســعه ســاختارهای فناوری ،پذیرش طرح پژوهشی

در مرکز سرن را موفقیت بسیار بزرگی برای کشورمان دانست و تاکید

پژوهش های متعددی را به رهبری دانشــمندان برتر دنیا از جمله ۶

محققان این دانشگاه در مرکز پژوهشهای هستهای اروپا موفقیت

کرد :این موفقیتها و مطرح شدن نام ایران در یک مرکز بین المللی

دارنده جایزه نوبل به ســرانجام رســانید .ســاخت و به روزرســانی

بزرگی برای کشورمان در ســطح بینالمللی به شمار میآید و توانایی

که تعداد زیــادی از کشــورها در آن حضور دارند ،نشــان میدهد که

شتابگرها و آشکارسازها با بهره گیری از آخرین یافته های ابررسانایی،

علمی و فناوری نخبگان ایران در شــرایط تحریــم را اثبات کرد.طرح

فعالیتهای علمی و پژوهشی کشورمان با وجود تحریمهای ظالمانه

علم مواد و مهندســی الکترونیک و خواندن ،نگهداری و تحلیل حجم

محققان دانشــگاه صنعتی اصفهان برای کمک به اجرای بزرگ ترین

و همه مشکالت متوقف نشده است و نخبگان ما در عرصه بین المللی

عظیم داده های بزرگ از دیگر ویژگی های منحصر بفرد این نهاد علمی

پروژه علمی دنیا که مقرر است توســط مرکز پژوهشهای هستهای

حرفه های زیادی برای گفتن دارند.

خبر روز

اخبار

هشداردرباره درمان
خودسرانه کرونا

رعایت 90درصدی قانون محدودیت تردد خودرو
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت :در دومین شــب از اعمال محدودیت تردد خودرو در
اصفهان ۹۰ ،درصد از شــهروندان قانون مربوطه را رعایت کردند.ســرهنگ محمدرضا محمدی با
اشاره به اینکه دوربینهای ترافیکی در
اصفهــان تردد خودرو از ســاعات  ۲۱تا
چهار صبح را رصد میکند ،اظهار داشت:
هرگونه تردد خــودرو از ســاعت  ۲۱با
جریمه  ۲۰۰هــزار تومانی همراه خواهد
بود.وی افزود :با وجود ترافیک  ،ناگهان
در ســاعت  ۲۱با خلوتی چشمگیری در
کالن شهر اصفهان مواجه شدیم که این
همــکاری خوب شــهروندان اصفهانی
قابل تقدیر اســت.رییس پلیس راهور
استان اصفهان با اعالم اینکه در دومین شــب اعمال محدودیتهای تردد در کالن شهر اصفهان
بیش از  ۹۰درصد از شــهروندان این مهم را رعایت کردند ،تصریح کرد :امیدواریم که در شب های
آتی با همکاری شهروندان بتوانیم از شرایط بحرانی کرونایی عبور کنیم.

سارقان مسلح گوشی تلفن همراه ،کمترازیک ساعت
سایه پلیس را برسرخود دیدند
فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از دستگیری اعضای باند  3نفره سارقان مسلح گوشی تلفن
همراه در کمتر از یک ساعت توســط ماموران این فرماندهی خبر داد .سرهنگ حميدرضا اکبري
در تشريح جزییات این خبر گفت :در پي شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه چند جوان
موتور سوار با تهدید سالح سرد اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه آنان کردند موضوع شناسايي و
دستگيري سارقان در دستور کار ماموران کالنتري  15فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار
گرفت.وي افزود :ماموران با انجام تحقيقات علمی و تخصصی و همچنین اســتفاده از تجهیزات
رصد هوشمندانه مجرمان موفق شدند در کمتر از یک ســاعت مخفیگاه يکي از سارقان را در یکی
از مناطق شهرستان اصفهان شناسايي و پس از هماهنگي با مقام قضایي در اقدامي ضربتی وی
را دستگير کنند.ســرهنگ اکبري اضافه کرد :متهم پس از انتقال به کالنتري در تحقیقات صورت
گرفته به  10فقره سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان با تهدید سالح سرد اعتراف کرد که در این
خصوص همدستان وی نیز در عملیاتی دیگر دستگیر شدند.

جاسازبلوریجات قاچاق دراتوبوس مسافربری
فرمانده انتظامي شهرســتان شــاهين شــهر و ميمه از کشــف محموله لیوان های بلور خارجی
قاچاق به ارزش  500میلیون ریال در بازرســی ماموران این فرماندهی از یک دســتگاه اتوبوس
مســافربری خبر داد .ســرهنگ علي صادقي با اعالم اين خبر اظهار داشــت :در راستاي اجراي
مقابله با قاچاق کاال ماموران گشــت انتظامي يگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین
شهر و میمه  ،حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصالتی اصفهان _ تهران به یک دستگاه
اتوبوس مسافربری مشکوک و آن را مورد بازرســی قرار دادند.وی افزود :ماموران حین بازرسی
از قســمت بار خودرو  30کارتن حاوي یک هزار و  440عدد ليوان بلوري خارجی كه فاقد هرگونه
اســناد و مدارک گمركي بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند را كشف کردند.فرمانده انتظامي
شهرستان شاهين شــهر ارزش ريالي محموله مکشــوفه را 500ميليون ريال عنوان کرد و اظهار
داشت :در اين راستا  ،پرونده مقدماتي تشــكيل و راننده جهت رسيدگي قانوني به مرجع قضايي
معرفی شد.

مســئول بیماریهــای واگیــر معاونــت
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
گفت :خوددرمانی در هیچیک از بیماریها
بهویژه در بیمــاری مســری و خطرناکی
همانند کرونا توصیه نمیشــود.رضا فدایی
در رابطه با اشخاصی که به درمان خودسرانه

داشـتیم .در حـال حاضر  ۹کـودک مشـکوک به کرونـا و  ۱۵کـودک مبتال بـه کرونا در بیمارسـتان
امام حسـین (ع) بسـتری هسـتند که از این تعداد پنج کودک در آی سـی یو بسـتری هسـتند.

در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان برگزار شد؛

نخستین رویداد ایده پردازیهای برترویژه صنایع دستی
مینا کاری
نخسـتین رویـداد ایـده پردازیهـای برتـر ویـژه صنایـع دسـتی مینـا کاری در دانشـگاه علمـی
کاربـردی اصفهـان برگـزار شـد.معاون علمـی دانشـگاه علمـی کاربـردی اصفهـان بـا اشـاره بـه
اینکـه ایـن اولیـن رویـداد شـتاب بـرای هنـر مینـاکاری اصفهـان اسـت ،گفـت :تـا پایان سـال
هفـت رویداد دیگـر در حوزههـای مختلـف در این دانشـگاه برگـزار میشود.مشـکالنی با اشـاره
بـه اینکـه نزدیـک  ۴۵ایـده بـه دبیرخانـه ایـن رویـداد ارسـال شـده ،افـزود ۱۱ :طـرح انتخـاب
شـده و از بیـن آنهـا سـه ایـده انتخـاب و بـه سـرمایه گـذاران معرفـی میشـوند.وی با اشـاره
بـه انتخـاب ایدههایی کـه قابلیت تجاریسـازی بیشـتر داشـته باشـند ،گفـت :مینـاکاری نماد
اصفهان اسـت و برپایـی چنین رویدادهایـی در حوزه هنـر تاثیر چشـمگیری دارد.بهـزاد رضایی،
رییـس دانشـگاه علمـی کاربـردی اصفهـان نیـز بـا تبریـک روز اصفهـان ،گفـت :افـرادی کـه در
حـوزه هنـر فعـال هسـتند اصفهـان را بـه خوبـی میشناسـند و از تولیـدات فرهنگـی این شـهر
خبر دارند.

احداث  ۲۵پد بالگرد ویژه امداد رسانی هوایی دراستان اصفهان
مسئول اورژانس هوایی استان اصفهان از توسعه و تجهیز بیمارستانهای مناطق کم بر خوردار استان اصفهان به پدبالگرد ویژه امداد رسانی هوایی تا پایان امسال
خبرداد.ابولفضل شایگان اظهارداشت :خوشبختانه بحث توسعه امداد رسانی هوایی از دو سال پیش تا کنون به عنوان یک مسئله جدی در استان اصفهان تلقی
شده و تا به امروز طرحهای بزرگی در این حوزه به بهره برداری رسیده که به عنوان نمون ه میتوان به تجهیز بیمارستانهای مناطق کم برخوردار استان از پد بالگرد ویژه
امدادهوایی نام برد که تا پایان سال اجرایی میشود.وی افزود :با مشارکت مستقیم استانداری قرار است مرحله احداث  ۲۵منطقه پد بالگرد ویژه امداد هوایی در
شهرستانهایی همچون خورو بیابانک ،برخوار ،نطنز ،شهرضا و نجف آباد به اجرا درآید.مسئول اورژانس هوایی استان اصفهان اضافهکرد :درنیمه نخست امسال از
این  ۲۵پد بالگرد  ۱۳عدد آن درمناطقکم برخورداراحداث شده و  ۱۲عدد دیگرآن هم اکنون در دست اقدام است.شایگانگفت :با تالشهای بی وقفه دستگاههای
اجرایی استان مرحله تجهیزاماکن درمانی شهرستان نایین و خوانساربه امداد هوایی درسالگذشته به اتمام رسید.وی یاد آورشد :هم اکنون درسطح شهراصفهان
تنها یک بیمارستان الزهرا مجهز به پد بالگرد است و یک عدد بالگرد امداد رسانی هم با مشارکت مستقیم هوانیروز استان در این حوزه وجود دارد که با توجه به گفت
وگوهایی که با شهرداران مناطق  ۱۵گانه شهر اصفهان شده قرار است به زودی در هر منطقه یک بیمارستان مجهز به پد بالگرد شود.

بیماری کرونا میپردازند ،اظهار کرد :کرونا،
بیماری نوظهور و خطرناکی است که حتی

طرح حافظان سالمت ،ناقالن کرونا را شناسایی میکند

هنوز تبعات و ابعــاد مختلــف آن به طور
کامل برای همکاران پزشــک نیز مشخص
نیســت ،بههمین ســبب افراد به محض
مشــاهده عالئمی همانند تــب ،بد ندرد،
گلودرد و لرز حتما در اولین فرصت به یک
مرکز بهداشــتی درمانی یا پزشــک مورد
اعتماد خود مراجعه کرده تا بررسی شوند.
وی با بیان اینکه ســیر بیماری کرونا قابل
پیشبینــی نیســت ،گفت :ایــن بیماری
ممکن اســت از یک ســو ســیر آرام و بی
دردســری را طی کند و از سوی دیگر باعث
وخیمشدن حال مریض و یا حتی مرگ او
شــود ،در نتیجه به هیچ عنوان افرادی که
تبحری در پزشکی ندارند و پزشک نیستند
نباید برای درمان خود تصمیم بگیرند.
مســئول بیماریهــای واگیــر معاونــت
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
ادامــه داد :درمانهایی که بــرای بیماری
کرونا وجود دارد در روزهای اول بهتر جواب
میدهد به همین دلیــل افراد بدون اتالف
وقت برای درمان اقدام کنند.فدایی تاکید
کرد :خوددرمانی در هیچکدام از بیماریها
توصیه نمیشود ،به ویژه در بیماری مسری
و خطرناکی همانند کرونا به هیچ وجه نباید
چنین اقدامی انجام داد.
وی تصریح کرد :در سیســتم بهداشــتی
درمانی ویزیــت و درمان رایــگان بیماران
کرونایی پیشبینی شده و برای فرد بیمار
هیچ گونه نگرانــی مالی نــدارد ،بنابراین
توصیــه میکنیم افراد با مشــاهده عالئم
حتما به مراکز بهداشــتی درمانی مراجعه
کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به
آغاز طرح حافظان سالمت گفت :تالش ما آن است
که خانه به خانه بتوانیم ناقالن کرونا را شناســایی
کرده و اقدامــات بعدی را طبق دســتورالعملها و
پروتکلهای درمانی انجــام دهیم .طاهره چنگیز،
با اشــاره به طرح حافظان ســامت اظهار داشت:
طبــق فرمایشــات مقام معظــم رهبــری باید از
تمــام ظرفیتها ،امکانات ،دســتگاهها و اقشــار
مختلف مــردم در جهت مقابله با شــیوع بیماری

عکس روز
آماده سازی  ۴۰هزار
بسته بهداشتی برای
توزیع درمناطق
محروم
فرمانده ناحیه بســیج دانشــجویی
اســتان اصفهان گفــت :در این طرح
دانشجویان بسیجی در مسجد سجاد
اصفهان بستههای بهداشتی شامل ۲۰
عدد ماسک و  ۵قلم ضد عفونی کننده
دست را بسته بندی میکنند.

کرونا اســتفاده کرد و در این راســتا مقرر شــد با

است ،بیان کرد :تالش ما آن است که خانه به خانه

اجرای طرحی در محالت با همکاری دانشگاه علوم

بتوانیم ناقالن کرونا را شناســایی کرده و اقدامات

پزشکی ،بسیج و ستاد مقابله با کرونا در استان ،با

بعدی را طبق دستورالعملها و پروتکلهای درمانی

محوریت مساجد در این زمینه فعالیت کنیم.رییس

انجام دهیم.چنگیز با بیان اینکه سه کارکرد اصلی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در این

طرح شــامل مراقبــت ،حمایت و نظارت اســت،

طرح از روحانیان ،معتمدان محله ،خیران ،اعضای

افزود :در این هفته تعداد بیمار بســتری یک روند

هیئت امنای مساجد و بسیجیان استفاده میشود

کاهش مالیمی را داشته که ناشی از محدودیتهای

افزود :مهمترین ویژگی این طرح محلهمحور بودن

هفتههای قبــل و توجه مردم بوده اســت.رییس

آن اســت و ظرفیتهــای محلی و دســتگاههای

دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه آمار

مختلف برای اینکار در نظر گرفته شده است.وی با

فوتیها و افــرادی که با وضعیت وخیم بســتری

بیان اینکه در استان اصفهان طرح حافظان سالمت

میشــوند ،همچنان باالســت ،بیان کرد :در حال

که با نام شهید سردار سلیمانی مزین شد زودتر از

حاضر هزار و  ۹۸۰بیمار در بیمارســتانهای استان

سایر استانها و از اواســط مهر ماه به صورت یک

اصفهان بستری هستند که به نسبت بیماران بدحال

طرح ابتکاری آغاز شد و در حال حاضر همهگیر شده

افزایش پیدا میکند.

مستطیلسبز
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تاختوتاز«معنادار» خارجیها
لیگ بهاصطالح حرفهای فوتبال ایران برای اینکه استانداردهای بسیار باالیش را نشان بدهد از آغاز
فصل جدید حضور بازیکنان خارجی را ممنوع کرده و هماکنون تنها 15بازیکن غیرایرانی که از قبل در

درخواست تیم های لیگ برتری فوتسال از مسئوالن وزارت بهداشت؛

بودهاند.گادوین منشا 3گل برایگلگهرسیرجان زده،کولیبالیکه نخستینگل لیگ بیستم را برای

به این بال تکلیفی پایان دهید

لیگ برتربودند فرصت حضوردرکشورمان را دارند .ازقضا فعال برخی ازاین نفرات ستاره تیمهایشان
فوالد به ثمر رساند در بازی با استقالل هم پنالتی گرفت و حتی نخستین دبل فصل جدید هم به نام
دارکوبیدوف ازذوبآهن ثبت شد .نمایش آیاندا پاتوسی را همکه دربازی جمعه دیدید .تازهکیروش
استنلی و شیخ دیاباته هم ازنظرفیزیکی هنوزآماده نیستند .بنابراین آفرین به مدیران فوتبال ایران!

دردسرهای بانو میلیچ برای استقالل!
استقالل این روزها عالوه برمشکالت حاشیهای فراوان ناشی ازجدال مقابل فوالد ،دردسرهای دیگری
هم داردکه درنوع خود بسیارجالب توجه تلقی میشود .یکی ازاین موارد پیداکردن خانه برای هروویه
میلیچ است! مدافع اروپایی استقالل اززندگی درهتل خسته شده و هفتهگذشته صراحتا این مسئله
را با مسئوالن باشگاه درمیانگذاشت تا هرچه سریعتربرایش خانه پیداکنند.البته اینطورکه برخی
از مسئوالن باشگاه میگویند ،استقالل بابت اجاره یک آپارتمان برای میلیچ مشکل مالی ندارد بلکه
دغدغه اصلی درواقع جلب رضایت همسراین بازیکن است ! ظاهرا بانو میلیچ میخواهد برای زندگی
به ایران بیاید تاکنارشوهرش باشد روی همین اصل بازیکنکروات آبیپوشان به هرمنزلی برای اجاره
که می رود ،از تمام بخشهای آن عکس میگیرد و برای همسرش ارسال میکند.مشکل دقیقا از
همین جا شروع میشود چون تا این لحظه طبق ادعای استقاللیها ،خانههای پیشنهاد شده رضایت
بانو را جلب نکرده است .برخی ازمسئوالن باشگاه معتقدند بهتراست خود این خانم به ایران سفرکند
و چند روزی درهتل بماند و با حضوردرخانههای پیشنهادی ،تصمیم نهایی را بگیرد.

امروز  15درصد قراردادها ی خود را به بازیکنان

پرداخت کردهایم ،اما قادر به ادامه کار با این شرایط
نخواهیم بود .در هیئت مدیره مقرر شد تمرینات تا

 5آذر ادامه یابد و در صورت صدور مجوز ،همچنان با
قدرت به کارمان ادامه دهیم؛ وگرنه موقتا کار را تعطیل

میکنیم

اتهام وقتکشی به پای خونین مهاجم پیکان
ابراهیم صالحی ،مهاجم باتجربه خودروسازان در اواسط نیمه دوم بازی با شهرخودرو در یک صحنه
بر سر تصاحب توپ از ناحیه زانو مصدوم شــد .در این صحنه میخ اســتوک بازیکن شهرخودرو به
زانوی صالحی اصابت و او را مصدوم کرد.شدت این مصدومیت به حدی بود که زانوی صالحی دچار

درحالیکه تیم های لیگ برتری فوتسال از

موجود درصورت عدم نتیجه درسازمان لیگ فوتسال ،تمرینات تیم تا اطالع

از جلسه سازمان لیگ فوتسال ،آقای علی نژاد معاون وزیر ورزش نامهای

مدت ها قبل تمرینات آماده سازی خود را

ثانوی تعطیل می شود .محمدحســین عراقیزاده می افزاید :با شرایط

را برای وزارت بهداشت ارسالکرد تا بتوانیم موافقت الزم برای شروع لیگ

برای شروع فصل جدید مســابقات لیگ آغاز کرده اند ؛اما هنوز خبری از

فعلی ،قطعا باشگاه ما بهعنوان بخش خصوصی ضرر خواهد کرد  .تا این

برترفوتسال را بگیریم.ظاهرا چند معاون وزارت بهداشت استعفاکردهاند و

شروع این رقابت ها و چگونگی برگزار کردن آنها نیست.در آخرین جلسه

لحظه پای فوتسال ایستادهایم ،چون معتقدیم بازیکنان نیزدرصورت برگزار

مشکالتی وجود دارد .برای همین پاسخی به نامه ما داده نشد و همه چیز

هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال مقررشد با هماهنگی وزارت ورزش ،تا

نشدن لیگ ،ضرر مالی میکنند و در هزینهها به مشکل خواهند خورد .از

به امروزیا فردا موکول شده است».

روزپنج آذرموافقت وزارت بهداشت و مجوزشروع لیگ برترفوتسالگرفته

طرفی وقتی تمرین و مسابقه نباشد ،قطعا تیم ملی نیزبه مشکل میخورد

رییسکمیته فوتسال با بیان اینکه نامه درخواست مجوزبرای شروع لیگ

شود ولی وزارت بهداشت هنوز پاسخی به درخواست فوتسالیها نداده و

که جبرانناپذیراست .هفته قبل نیزگفتم اگرتکلیفمان را مشخص نکنید،

چند روزی است به وزارت بهداشت ارسال شده،ادامه داده« :اگرقراراست

بازیکن کلیدی پرسپولیس به نفت میرسد؟!

همه چیز در ابهام قرار دارد.مشــخص نبودن تکلیف برگزاری فصل جاری

مجبوریم تصمیمات دیگری بگیریم و دراین خصوص ،سه رده سنی لیگ

لیگ برترفوتسال برگزارنشود ،باید دلیل منطقی و فنی بیاورند .مثال بگویند

رقابت های لیگ برتر فوتســال باعث شده تا چند باشــگاه لیگ برتری

برتری خود را تعطیــل کردیم.وی با گالیه مجدد از وضعیت نامشــخص

سایررشتههای ورزشی به این دلیل برگزارمیشود ولی فوتسال نمیتواند

هافبک کلیدی پرسپولیس برای دیدار بعدی تیمش برابر نفت مسجدسلیمان مشکلی ندارد.اواخر

خونریزی شد و او روی زمین افتاد .مصدومیت صالحی باعث شد تا پزشکان پیکان باالی سراو بروند
و درنهایت او با برانکارد به بیرون اززمین انتقال یابد .همین مسئله البته یکی ازموارد اعتراضکادرفنی
شهرخودرو به پیکانی و زدن اتهام وقت کشی به آنها بود.مصدومیت صالحی ،کادرفنی شهرخودرو را
برآن داشتکه اعتراض هایی به داوروکادرفنی پیکان انجام دهند .البته آنها متوجه خونریزی زانوی
صالحی نشده بودند .در نهایت مهاجم پیکان بعد از چند دقیقه مداوا در کنار زمین برگشت و کارش را
با زانوی مصدوم ادامه داد.

سمیه مصور

مسئوالن سازمان لیگ را تهدیدکردهکه درصورت ادامه یافتن این بالتکلیفی

برگزاری لیگ برترفوتسال میگوید:گروه صنعتیگیتیپسند بیش از30

لیگ خود را برگزارکند ».علی طاهری ،رییس هیئت فوتبال استان اصفهان

دیدار با صنعت نفت آبادان بود که احسان پهلوان روی زمین افتاد و پای خودش را گرفت .در ادامه او

و مشخص نشدن زمان برگزاری تصمیمات دیگری بگیرند و تمرینات خود

شرکت زیرمجموعه دارد و قطعا نمیتواند فقط برای تمرین کردن هزینه

نیزبا بیان اینکه رشته هایی مثل والیبال ،بسکتبال و هندبال مجوزبرگزاری

نتوانست به بازی ادامه دهد و دردقیقه  ۸۳جای خودش را به آرمان رمضانی داد.ازآنجاییکه احسان

را تعطیل کنند.باشگاه گیتی پســند اصفهان ،نایب قهرمان فصل گذشته

کند .تا امروز 15درصد قراردادهای خــود را به بازیکنان پرداخت کردهایم،

گرفته اند اما به فوتسال هنوزاجازه نداده شده است ،میگوید :درست است

پهلوان هافبککلیدی پرسپولیس درسمت چپ خط میانی محسوب می شود ،برخی هواداران این تیم

رقابت های لیگ برترفوتسالکشورازجمله این باشگاه هاستکه خواهان

اما قادربه ادامهکاربا این شــرایط نخواهیم بود .درهیئت مدیره مقررشد

که شیوع ویروسکرونا یک شرایط خاص استکه با سالمتی جامعه سر

نگران شرایط او شدند اما این بازیکن مشکل خاصی ندارد .پهلوان روزیکشنبه هم درتمرین ریکاوری

مشخص شدن هرچه سریع ترتکلیف مسابقات لیگ شده است.

تمرینات تــا  5آذر ادامه یابد و در صورت صدور مجــوز ،همچنان با قدرت

و کار دارد و چون فوتسال در فضای بسته انجام می شود حساسیت روی

شرکتکرد تا نشان دهد برای بازی با نفت مسجدسلیمان و همراهی پرسپولیس مشکلی ندارد.پس

مدیر عامل باشگاه گیتی پســند در این باره می گوید :مجموعه مدیریتی

به کارمان ادامه دهیم؛ وگرنه موقتــا کار را تعطیل میکنیم.داود پرهیزکار

آن بیشتر است ،اما حتی به کشتی هم مجوز داده شده ،حاال چرا هنوز به

ازجدایی مهدی ترابی این هافبک خراسانی به پرسپولیس اضافه شد و توانسته است بازیهای خوبی

باشگاه همراه با سرمربی تیم و سعه صدربازیکنان وکادرفنی ،نزدیک سه

 ،رییس کمیته فوتسال در پاسخ به این ســوال که آیا قرار است لیگ برتر

فوتسال مجوزداده نشده را باید مسئوالن فدراسیون ،سازمان لیگ فوتسال

درترکیب این تیم ارائه دهد.

ماه است شــرایط خوبی در تمرینات ایجاد کردهاند ،اما با توجه به شرایط

برگزار نشود؟ گفته است« :هنوز مجوزی صادر نشده  ،هفته گذشته و بعد

و ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروسکرونا جوابگو باشند.

خبر روز

«امیرغفور» به امید نیم فصل دوم
امیر غفور که سال گذشته با وجود انتقال به تیم لوبه ایتالیا با بدشانسی و به خاطر مصدومیت نتوانســت بازی های زیادی را برای این تیم انجام دهد ،با شیوع
ویروس کرونا کار خود را در این تیم به پایان رساند.پشــت خط زن تیم ملی والیبال ایران برای فصل جدید هم پیشنهاداتی از داخل و خارج داشت ،اما به هیچ
کدام از آن ها پاسخ مثبت نداد تا همچنان بدون تیم باشد.طی روزهای اخیر با جدایی استفان بویر ،پشت خط زن فرانسوی از باشگاه ورونای ایتالیا ،گزینههایی
برای جانشینی او مطرح شد که نام امیر غفور هم در آنها دیده می شد.با اینکه عالقه مندان به والیبال در ایران امیدوار بودند بعد از سیدمحمد موسوی ،امیر غفور
هم بتواند راهی سری آ شود ،ورونا با مادس جنسن دانمارکی به توافق رســیده تا بدین ترتیب پرونده حضور شماره  10تیم ملی ایران در سری آ بسته شود.امیر
خوشخبر ،سرپرست تیم ملی که با غفور در ارتباط است ،در آخرین مصاحبه خود اعالم کرده این بازیکن ملی پوش خودش را برای حضور در نیم فصل دوم آماده
می کند ،اما اینکه غفور قصد دارد در لیگ ایران به کارش ادامه دهد یا در سال المپیک اصرار دارد که لژیونر بماند ،هنوز مشخص نیست.

مهاجم ملی پوش بانوان سپاهان:

تا ســال  ۲۰۲۳تمدید کرد .با این اتفاق ،حاال مســئوالن این باشــگاه به دنبــال تمدید قرارداد

مهاجم ملی پوش فوتبال بانوان ســپاهان

با برخی از ســتارههای خود هســتند.بر همین اســاس ،مذاکرات با رحیم اســترلینگ وینگر

اظهار کرد :بعد از انتخاب مهناز امیرشقاقی
حدود ســه هفته در مجموعه صفائیه اردو
داشتیم ،بعد از آن برای انجام تست های
ایفمارک به تهران رفتیــم و چهار روز تهران

ظرفیت هندبال استان اصفهان یک ظرفیت ملی محسوب می شود

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان دردیدار

هندبال بوده و شهرســتان های استان اصفهان در

با رییس فدراســیون هندبال کشور گفت :از هیئت

بحث استعدادیابی ،استعدادپروری و نخبه پروری

هندبال اســتان اصفهان باید به عنوان فدراســیون

کمک شایانی به رده های مختلف تیم ملی داشته

دوم هندبال ایران نام بــرد چراکه بخش زیادی از

است.سید محمد طباطبایی با بیان اینکه ظرفیت در

افتخارات هندبال کشــور مدیون زحمات ،تالش و

هندبال استان اصفهان یک ظرفیت ملی محسوب

کوشش چندین ساله خانواده بزرگ هندبال استان

می شود ،افزود :نگاه باید به هندبال استان اصفهان،

اصفهان است ،اگر در هندبال کشور به عقب بر گردیم

یک نگاه خاص ،استراتژیک و یک نگاه ملی باشد و

به پیشکسوتان اســتان اصفهان میرسیم که این

خوشبختانه فدراسیون نگاهش به هندبال استان،

مسیر را برای موفقیت هموار کردند.

ملی است که جای خوشحالی دارد.مدیرکل ورزش

سید محمد طباطبایی ادامه داد :ازمسئولین باشگاه

و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه تقویت هندبال

های اصفهانی تشکرمیکنمکه رشته هندبال را مورد

اســتان اصفهان بــه تقویت هندبال کشــور کمک

حمایت قرار داده اند و این موجب توسعه این رشته

بسزایی می کند ،گفت :من مولفه دوستی ،رفاقت،

در کشور شده است.وی با بیان اینکه رشته هندبال

مهر و محبتی را که در بین خانواده هندبال اســتان

در 24شهرستان استان اصفهان فعال است و افزود:

اصفهان وجود دارد ،فاکتــور اصلی موفقیت هیئت

اســتان اصفهان از دیرباز جایگاه و خاستگاه رشته

هندبال می دانم ،اداره کل ورزش و جوانان و هیئت

آغازمذاکرات منچسترسیتی با «رحیم استرلینگ»

گروه فوق العاده پربار
وحساسی داریم

به عنوان ســرمربی این فصل ســپاهان،

مدیر کل ورزش و جوانان استان:

فوتبالجهان
پپ گواردیوال ،ســرمربی تیم فوتبال منچسترســیتی چند روز پیش قرارداد خود را با این باشگاه

تکنیکی ســیتیزنها آغاز شده اســت .گفته میشــود اولویت باشگاه منچسترســیتی تمدید
قرارداد با اســترلینگ و کوین دیبروینه اســت و تمام تمرکز آنها فعال روی این کار است.به نظر
میرســد منچسترســیتی در قرارداد جدیدی که با اســترلینگ امضا میکند ،دســتمزد وی را
افزایش دهد .شــنیده میشــود طبق قرارداد جدید حقوق اســترلینگ  ۳۵۰هزار پوند در هفته
خواهد بود.

بودیم .بعد از بازگشت از سوی کادر فنی سه

دروازهبان سرخها مصمم به جدایی

روز استراحت به بازیکنان داده شده است
که در این مدت تمریناتی که از سوی کادر
فنی داده شده را باید انجام دهیم تا دوباره
تمرینات از سر گرفته شــود.هاجر دباغی
در خصوص انتخاب امیرشقاقی به عنوان
هندبال استان اصفهان تمام قد در راستای اهداف
کالن فدراســیون هندبال گام بر می دارد.وی ادامه
داد :استان اصفهان آمادگی دارد رقابت های ملی و
بین المللی هندبال را به نحو احسن میزبانیکند و از
آقای پاکدل می خواهم در این زمینه نگاه ویژه ای
به استان اصفهان داشته باشد.
ســید محمد طباطبایی در پایان از احداث ســایت
اختصاصی ورزش های ســاحلی از جمله هندبال
ساحلی در مجموعه ورزشی خوراسگان اصفهان در
آینده ای نزدیک خبر داد.

ها با گذشته خیلی زیاد است و تمام ایران
سطح فنی و دانش مهناز امیرشقاقی را می
دانند و نیازی به گفتن نیســت و با شروع
بازی ها و عملکردی که خواهیم داشــت،
مشــخص خواهد شــد.وی افزود :تقریبا
 ۷۰درصد ترکیب تیم در این دو سال حفظ
شده است و امســال نیز همین گونه بود و
تنها در پست هایی که نیاز بود و حس می
شــد نقطه ضعف تیم اســت ،بازیکنان به
تیم اضافه شدند.ملی پوش فوتبال بانوان

عکس روز
خانه الکچری
«وین رونی»
ویــن رونــی ،ســتاره ســابق
منچستریونایتد به تازگی خانه جدیدی
برای خود ساخته است .او برای ساخت
این خانه ۲۰ ،میلیون پوند هزینه کرده
اســت .اگر ارزش هر پوند را  ۳۴هزار و
 ۵۰۰تومان در نظــر بگیریم قیمت این
خانه تقریبا معادل  ۶۹۰میلیارد تومان
میشود.

سرمربی این فصل سپاهان ،گفت :تفاوت

ســپاهان در خصوص برگــزاری تمرینات
متمرکز در صفائیــه و تاثیر آن ،گفت :نحوه
تمرین در این شــرایط ،تاثیر بسیار مثبتی

نشریه انگلیسی «سان» با انتشار گزارشی مدعی شد دین هندرســون مصمم است تا در پنجره
نقلوانتقاالت زمســتانی پیشرو به طور قرضی راهی تیم دیگری شود و نقش دروازهبان شماره
یک را داشته باشد .گفته میشود باشگاههایی همچون بورنموث ،لیدزیونایتد و برایتون نسبت به
جذب قرضی این دروازهبان انگلیسی عالقهمند هستند.
هندرســون  ۲۳ســاله که از زمان بازگشــتش به منچســتریونایتد نتوانســته جایگاه ثابتی در
ترکیب این تیم داشــته باشــد و به نوعی پشــت داویــد دخهآ مانده اســت ،قصــد دارد راهی
تیمی دیگر شــود تا فرصت بیشــتری برای بازی کردن پیدا کند.پیش از این برخی رســانههای
انگلیســی مدعی شــده بودند این دروازهبان انگلیســی در حــال ارزیابی اوضاع بــرای انتقال
احتمالیاش به ســلتیک اســت .این باشــگاه اســکاتلندی میتواند در ماه ژانویه بــا قرارداد
قرضــی کوتاه مدت دیــن هندرســون را به خدمت بگیــرد.او از ســال  ۲۰۱۸به طــور قرضی در
شــفیلدیونایتد حضور داشــت و در دو فصلی کــه در این تیم بود ،کمک شــایانی بــه این تیم
برای صعود به لیــگ برتر انگلیــس کرد.نمایشهای درخشــان وی در ترکیب شــفیلدیونایتد
در ســطح اول فوتبال باشــگاهی انگلیس باعث شــد تا مدیران باشــگاه منچســتریونایتد در
تابســتان اخیر او را به اولدترافورد بازگردانند و قراردادش را هم تا ســال  ۲۰۲۵تمدید کنند.دین
هندرســون این فصل تنها در دو بازی جام اتحادیــه انگلیس و یک بازی لیــگ قهرمانان اروپا
در درون دروازه شــیاطین ســرخ ایســتاده و در لیگ برتر هنوز فرصت رفتن به میــدان را پیدا
نکرده است.

داشــته اســت و طی این مدت پیشرفت

آرسنال ،مشتری جدید «ایسکو»

چشــمگیری از نظر اطالعات فوتبالی و بار
فنی داشتیم ،فکر و هدف ما فقط پیشرفت
بــوده ،تمام وقــت در اردو بودیــم و زمان
اضافی نداشــتیم که این یک امتیاز مثبت
برای ما بود.دباغــی در خصوص تیم های
حاضر در گروه ســپاهان و دربی اصفهان،
گفت :گروه فوق العاده پربار و حساســی
داریم و ما مشتاق هســتیم که بازی های
سنگینی داشته باشم و بتوانیم موفقیت به
دست آوریم ،برای رسیدن به هدف نهایی
باید قــدم به قدم پیش رفت و نخســتین
هدف ما ،صعود از گروه است.

چند فصل پیش بود که ایسکو بعد از نیمکتنشینی های پیاپی در رئال مادرید تا آستانه جدایی
از این تیم پیش رفت اما روی کارآمدن زیــن الدین زیدان کار را برای او تغییر داد و این ســتاره
اسپانیایی به یک مهره اصلی در ترکیب لوس بالنکوس تبدیل شد .با این وجود در دوره دوم حضور
زیدان در رئال مادرید ،این سرمربی فرانسوی نشان داده که عالقه چندانی به استفاده از ایسکو در
ترکیب اصلی خود ندارد و طی یکی دو فصل گذشته این ستاره اسپانیایی دائما با نیمکتنشینی
دست و پنجه نرم کرده است.
طی روزهای گذشــته گفته شــد که به احتمال فراوان ایســکو در نقل و انتقاالت زمستانی پیش
رو از جمع رئالی ها جدا خواهد شــد و سرمربی ســابق کهکشــانی ها یعنی کارلو آنچلوتی قصد
دارد این بازیکــن را برای اورتون به خدمت بگیــرد .در همین ارتباط به نظر میرســد که یک تیم
لیگ برتری دیگر بــرای جذب هافبک تکنیکی رئال مادرید ابراز عالقه کرده اســت .بر اســاس
گزارش  Todofichajesباشــگاه لندنــی قصد دارد در ژانویه ایســکو را با قــراردادی قرضی و
شــش ماهه به خدمت بگیرد و ســپس با پرداخــت  30میلیون یورو در تابســتان قــرار داد او
را دائمی کند.

بامسئولان
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مدیرمنطقه  ۱۳شهرداری اصفهان مطرحکرد:

رویدادی خالقانه دردل یک محله

مدیر منطقه  ۱۳شهرداری اصفهان اظهار کرد :اصالح وضعیت بافت فرسوده و بازآفرینی بافت ناکارآمد

دانش آموزان اصفهانی با پای دل ،زائرمناطق عملیاتی جنوب کشور می شوند؛

قائمیه به روش دفتر تسهیلگری و با اولویت پروژههای محرک توسعه در حال انجام است.محمد شرفا
با بیان اینکه یکی ازپروژههای محرک توسعه منطقه برگزاریکارگاه رقابتی «فضایی برای ماندن است»،

اردوی راهیان نور ،پشت رایانه

افزود :اینکارگاه با استفاده ازاقالم و متریالهای بازیافتی و ضایعاتی با اولویت استفاده ازمواد بازیافتی و
ضایعات موجود درانبارهای شهرداری و خرده متریالهاییکه توسط شرکتکنندگان تامین میشود ،برگزار
شده است.مدیرمنطقه  ۱۳شهرداری اصفهان ادامه داد :دراینکارگاه  ۱۸گروه دانشجو و معمارمتشکل از
فارغالتحصیالن معماری و معماران مستقردرسطح شهروکشور ،با برگزاری جلسات و نشستهاییکه
پس ازمصاحبه و ورود به فضای رقابتی ایجاد شد ،توسط یکی ازمشاورانکارگاه راهبری شدند و سپس
اقدام به ساخت یک نوع مبلمان شهری یا ایجاد پاتوق و فضای عمومی برای نشستن و تردد شهروندان
و اصالح دیواره متروکهکارخانه لوله درقالب نصب طرحهایگرافیکی ،دیوارنگاره و ساخت احجام انجام
شد.وی با بیان اینکه اینگروهها متشکل ازدانشجویان و فارغالتحصیالن معماری شهراصفهان و افرادی
در سطح کشور و گروههایی از سایر استانها هستند ،اظهار کرد :در این کارگاه موفق به جذب مشارکت دو
هنرمند بینالمللی ازکشورهای فرانسه و ایتالیا شدیمکه درقالبکارگاه شرکتکردند و آثارآنها به نمایش

هرساله بین  12هزار تا  20هزار نفر جمعیت قشر دانش

آموز جزو زائران مناطق هشت سال دفاع مقدس و

درآمده است.شرفا تصریح کرد :به دلیل شــرایط کرونایی پنج گروه از سایر استانها موفق به حضور در
کارگاهها نشدندکه امیدواریم دردورههای بعدی برگزاری اینکارگاهها بتوانیم میزبان آنها باشیم.

راهیان نور بودند که امسا ل به دلیل محدویتها ی

کرونایی به صورت مجازی راهی سرزمین های نور می
شوند

معاون شهرسازی و معماری شهرداراصفهان مطرحکرد:

توسعه رویکردهای برنامهریزی برای ارتقای شرایط
زیستمحیطی شهر
معاون شهرسازی و معماری شهرداراصفهانگفت :به منظورحفاظت و ارتقای شرایط زیستمحیطی
شهربرای نسلهای آینده ،الزم است رویکردهای جدید برنامهریزی توسعه یابد.سید احمد حسینینیا
اظهارکرد :تصمیمهای راهبردی درخصوص زیرساختهای شهری و مدیریت رشد برمبنای ارزیابی
گذشته و انتظارات از آینده اســت .وی با بیان اینکه رویکردهای سنتی برای برنامهریزی و مدیریت

اردوی راهیان نورپشت رایانه ،حکایت این

سمیه مصور

روزهای کرونایی است ،روزهایی که دیگر

نمی توان بار ســفر بســت و راهی مناطق عملیاتی سال های عشق و
آتش و خون شد تا در میان رمل ها ،البه الی نیزارها ،هورها و تپه های
این سرزمین عطر خاطرات بهترین فرزندان آدم را استشمام کرد؛ اما
می توان پای دل را روانه کرد و با یک کلیک ،آن را به زالل یاد حماسی
ترین نسل ایران اسالمی سپرد و لحظاتی را در فضای سرگشتگی و بی
قراری مجنون های لیلی پرست این سرزمین سیر کرد .دو هزار دانش
آموز اصفهانی طی چند روز گذشته با پای دل راهی جنوب شدند تا در
یادمان های شلمچه ،نهرخین ،طالییه ،هویزه و اروند کنار حضور به هم
رسانند و سرگذشــت از جان خودگذشــتی و ایثار بهترین مردان این
سرزمین را به گوش جان بشنوند.
مسئول سازمان اردویی راهیان نور سپاه حضرت صاحب الزمان(عج)
استان اصفهان در گفت و گو با «زاینده رود» با اشاره به لزوم پرداختن
به راهیان نور و روایتگری دفاع مقدس می گوید :اگر روایت حماسه
ها و ایثارگری های دفاع مقدس بیان نشــود منجر به فراموشی این
حادثه بزرگ خواهد شد.
عبــاس محمدی با بیــان اینکه به دلیل مشــکالت پیــش آمده در

خصوص ویروس کرونا و برگزار نشــدن اردوهای راهیان نور در کشور
با هماهنگــی وزارت آموزش و پرورش تصمیم بــه برگزاری اردوهای
راهیان نور مجازی گرفته شــد  ،می افزاید :هرساله بین  12هزار تا 20
هزار نفر جمعیت قشر دانش آموز جزو زائران مناطق هشت سال دفاع
مقدس و راهیان نور بودند که امسال به دلیل محدویتهای کرونایی
به صورت مجازی راهی سرزمین های نور می شوند.
وی با اشــاره به این که اصفهان به عنوان اولین اســتان برگزار کننده
راهیان نور مجازی در کشور شناخته شــده است ،می گوید :در همین
ارتباط به همت ســازمان اردویــی راهیان نور ســپاه حضرت صاحب
الزمان(عج) سایت دارخویین راه اندازی شــده تا گروه های دانش
آموزی که برای شرکت در این اردوها ثبت نام کرده اند بتوانند به صورت
مجازی از روایتگری راویان دفاع مقدس کــه در یادمان های مناطق
عملیاتی حضور دارند ،بهره بگیرند.
اپلیکیشن های روبیکا ،گپ و اینستاگرام از دیگر راه های دسترسی به
اردوی مجازی راهیان نور است که مسئول سازمان اردویی راهیان نور
سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) به آن اشاره کرده و می گوید :طبق
برنامه ریزی های صورت گرفته ،این اردو ها تا آخر سال ادامه می یابد
و دانش آموزان مقطع دهم دبیرستان که درس آمادگی دفاعی دارند

خبر خوان
اهدای تمبریادبود اصفهان به موزه هنرهای معاصرشانگهای
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان و دبیر اجرایی نکوداشت
روز اصفهان اظهار داشــت :با توجه به تعامالت و مراودات فرهنگی بین المللی ،اصفهان با استفاده
از ظرفیت فعاالن فرهنگی شهر شــانگهای و به ویژه بنیاد فرهنگی هنری بردبار در نمایشگاه CIIE
این شهر حضور یافت که در همین راستا تمبر یادبود حضور شهر اصفهان در این نمایشگاه رونمایی و
تعدادی از آن به چین ارسال شد.مرتضی رشیدی افزود :موزه هنرهای معاصر اصفهان و شانگهای
مراودات فرهنگی مختلفی دارنــد که به همین دلیل با هماهنگی انجــام گرفته این تمبر یادبود به
موزه هنرهای معاصر شانگهای اهدا و مقرر شد به عنوان یادبود شهر اصفهان در این موزه به یادگار
بماند.وی گفت :در نظر داریم تابلوی تمبر یادبودی در این راستا به شهرداری شهر نانجینگ ارسال و
تقدیم فعاالن فرهنگی در حوزه مدیریت شهری این شهر شود تا با این مراودات بین المللی ،فضایی
برای تعالی و گسترش اقتصاد فرهنگ ایجاد شــود تا در دوران پساکرونا شاهد حضور حداکثری
گردشگران داخلی و خارجی در شهر اصفهان باشیم.

اجرای طرح مجازی «مبادله کتاب» ویژه شهروندان اصفهانی
طرح مجازی «مبادله باشگاه کتاب شهروند»از سوی کتابخانه میرداماد و تخصصی حقوق همزمان
با هفته کتاب و کتابخوانی در سایت کهن برگ اجرایی شد.رییس کتابخانه میرداماد و تخصصی
حقوق با اعالم این خبر گفت :کتابخانه میرداماد و تخصصی حقوق وابســته به ســازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان دارای بخشی به نام «مبادلهکتاب شهروند» با  12هزارجلدکتاب
بوده که شهروندان می توانند کتاب های تمیز ،سالم و نسبتا خوب خود را با مراجعه به این بخش
به صورت رایگان با کتاب مورد نظرشــان مبادله کنند.مرضیه اربابان افزود :درحال حاضر به خاطر
شرایط کرونا و تقارن با هفته کتاب و کتاب خوانی شرایطی فراهم شد تا شهروندان حضور فیزیکی
کمتری داشته باشند و به صورت مجازی از این طرح بهره مند شوند.وی تصریح کرد :عالقه مندان
می توانند با مراجعه به سایتکهن برگ به نشانی ، www.kohanbarg.irکتاب های مورد نظرخود
را با دیدن اطالعات توصیفی ،عکس روی جلد و محل نگهداری کتاب انتخاب و پس از آن با مراجعه
حضوری کتاب ها را مبادله کنند.گفتنی است؛ کتابخانه تخصصی میرداماد واقع در خیابان نیکبخت
غربی بعد از ساختمان دادگستری است که میزبان عالقه مندان برای مبادله کتاب شهروندی است.

چهرهگشایی از«ملیجک درنصف جهان»
به بهانه هفته نکوداشــت اصفهان 150 ،محصول که در  21عنوان در قالب کتاب ،لوح فشرده ،تابلو،
برنوشته و پوسترهای آموزشی تولید شده است ،رونمایی شد.از جمله این محصوالت ،کتابهایی
در حوزه گردشگری و مدیریت شهری بود .رییس اداره گردشگری ســازمان فرهنگی ،اجتماعی،
ورزشی شهرداری اصفهان در این رابطه گفت :این تولیدات شامل چهار کتاب با عناوین «ملیجک
در نصف جهان»« ،اصفهان به زبان فرانسه»« ،گردشگری در دسترس» و «مسیرهای گردشگری
بازار تاریخی اصفهان» و همچنین رونمایی از نقشه «گردشــگری بازار اصفهان» می شود.علیرضا
مســاح درباره این تولیدات افزود :کتاب «ملیجک در نصف جهان» مخصوص کودکان اســت که
تصویرسازی شــده و کتابی کامل بوده اما اگر مخاطب نرمافزار واقعیت افزوده آن را نیز نصب کند،
تصاویر کتاب بهصورت پاپ باز شده و داستان روایت میشود.وی ادامه داد :کتاب اصفهان به زبان
فرانسه شامل اسکیتهای خطی جاذبههای گردشگری شهر اصفهان به همراه تصاویر آنهاست که
با استفاده از نرمافزار واقعیت افزوده این تصاویر بهصورت  360درجه و رنگی درمیآید و اگر کاربر به
اینترنت نیز متصل شود ،فیلم کوتاهی از این جاذبههای تاریخی به نمایش درمیآید.رییس اداره
گردشگری سازمان فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی شهرداری اصفهان گردشگری در دسترس را یک
عنوان تخصصی گردشگری دانست و ادامه داد :گردشگری در دسترس به این معناست که امکانات
گردشگری برای تمام افراد ازجمله معلوالن فراهم و موانع حرکتی آنها در شهر برداشته شود.

عمدتا متکی به پیشبینی آینده احتمالی بر اســاس روندهای گذشته اســت ،افزود :برنامهریزان

مخاطبان اصلی این دوره ها هستند.
محمدی با اشــاره به این که پنج دوره دو هزار نفری که هر دوره شامل
دو روز و هر روز چهار ارتباط مستقیم در فضای مجازی با دانشآموزان
برقرار میشــود ،ادامه می دهد :دورهها در  ۴مرحله ،دو مرحله ویژه
خواهران و دو مرحله ویژه برادران برگزار خواهد شد .
وی با بیان اینکه در برنامه ریزی های صورت گرفته تالش شده تا حد
امکان شــرایط یک اردوی راهیان نور واقعی شــبیه سازی شود ،می
گوید :دانشآموزان حتی در این اردوی مجازی قادر به خرید سوغات
و محصوالت استان خوزستان هســتند که به وسیله پست برای آنها
ارسال خواهد شد.مسئول ســازمان اردویی راهیان نور سپاه حضرت
صاحب الزمان(عج) استان اصفهان هم چنین از برگزاری راهیان نور
مجازی دانشــجویی و محالت نیز خبر می دهد .محمدی می گوید:
سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج در نظر دارد راهیان نور
مجازی را در سطح راهیان نور دانشجویی و محالت هم توسعه دهد.
اردوی راهیان نور مجازی دانشآموزی استان اصفهان در روز حماسه
و ایثار اصفهان به صورت وبینــار از طریق ارتباط تصویــری با مناطق
عملیاتی دفــاع مقدس با حضور فرمانده قــرارگاه مرکزی راهیان نور
کشور و با اعالم رمز «یا محمد رسول ا »...در اصفهان آغاز شد.

خبر ویژه

و مدیران نیازمند اتکا به یک دانش متنوع و وســیعتر در خصوص گذشته برای ساخت چشمانداز
درستی از آینده هستند.معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان تصریح کرد :توسعه پایدار به
عنوان یکپارچگی فعالیتهای انسانی با سیستمهای طبیعی برای تضمین پایداری بلندمدت این
سیستمها تعریف شده است؛ فعالیتهای انسانی نظیر رشد جمعیت ،شهرنشینی ،حمل و نقل و
صنعت موجب آلودگی و تخلیه سیستمهای طبیعی میشوند.وی ادامه داد :به منظورحفاظت و ارتقای
شرایط زیستمحیطی برای نسلهای آینده ،الزم است رویکردهای جدید برنامهریزی توسعه یابد.
حسینینیا گفت :از جمله این رویکردها ،توسعه شهرهای تابآور است که بر نیاز به ایجاد یکپارچگی
در دیدگاههای کاهش آسیبپذیری ،آمادگی ،تقلیل خطر و پیشــگیری از سانحه در سیاستهای
توســعه پایدار ،افزایش ظرفیت محلی جهت ایجاد تابآوری در برابر مخاطــرات و یکپارچه کردن
برنامههای کاهش خطرپذیری با طراحی و اجرای آمادگی ،واکنش ،بازتوانی و برنامههای بازسازی
درجامعه شهری دربرابربحران تاکید میکند.وی با بیان اینکه تابآوری درابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
زیرساختی،کالبدی ،نهادی و اکولوژیکی تعریف میشود ،افزود :تابآوری به صورت توانایی واحدهای
اجتماعی برای کاهش خطرها شامل آثار رخداد و بالیا ،به حداقل رساندن اختاللهای اجتماعی در
زمان انجام فعالیتهای بازسازی وکاهش آثارمخرب آنها و انجام فعالیتهای بازیابی جهتکاهش
ازهمگسیختگی اجتماعی با بهرهگیری ازفرصتهاست.معاون شهرسازی و معماری شهرداراصفهان
افزود :مفهوم شهرتابآورامری نسبی است ،همه شهرها درحال تغییرهستند ،اما برخی تغییرات به
صورت تدریجی و بعضی دیگربه طورناگهانی پدیدارمی شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان :

تغییری درساعات فعالیت فروشگاههای کوثرنداریم

افزایش ایمنی تردد
شهروندان منطقه  ۱۰با
انجام اقدامات ترافیکی

 ۳۵۵۳برای سفارش تلفنی مشتریان به بازارهای کوثر در نظر گرفته شده تا با ارسال پیام از سوی مردم ،کاالهای درخواستی آنها با پیک در منازل مشتریان

مدیر منطقه  ۱۰شــهرداری اصفهان با اشاره

تحویل داده شود.مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبارو ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تاکیدکرد :شماره تلفن چهاررقمی  ۳۵۵۳درراستای

به گزارشــی از عملکرد حوزه حمــل و نقل و

تحقق شعار «در خانه بمانیم» برای سفارش کاالها و اقالم مورد نیاز از بازارهای کوثر در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت :در محدودیت های جدید کرونایی تغییری در ساعات فعالیت
فروشگاههای کوثر ایجاد نشده است.محمد مجیری اظهار کرد :در حال حاضر تمامی فروشگاههای کوثر شهر اصفهان با رعایت پروتکلهای بهداشتی فعال
بوده و همه روزه صبحها از ساعت هشت صبح تا هشت شب به صورت یکسره آماده خدمترسانی به شهروندان است.وی خاطرنشان کرد :تلفن چهاررقمی

ترافیک منطقه  ۱۰در چهــار ماهه دوم ،اظهار
کرد :اجرای رفیوژمیانی خیابان شیخ طوسی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

شرقی ،ســاماندهی ترافیکی و ایمنسازی

نتایج نهایی پروژه منشأ یابی و سهم بندی ذرات معلق

خیابان به مبلغ سه میلیارد ریال از اقدامات
انجام شــده است.حمید شــهبازی با بیان

اصفهان به شهرداری ارائه شده است

اینکه رفیوژمیانی خیابان فجردو ،ساماندهی
ترافیکی و ایمنسازی این خیابان با صرف
هزینهای بالغ بر ۷۵۰میلیون ریال انجام شده
است ،افزود :اصالح هندسی ورودی مجتمع
صبا به منظــور ایمنســازی ورود و خروج
شــهروندان ،اصالح هندسی میدان صفائیه
با هدف ســاماندهی ترافیکی و ایمنسازی
میدان ،مناسبسازی ســکوهای ترمینال
باقوشخانه جهت تسهیل دسترسی مسافران
و اجرای پیــادهروی خیابان میثــم از دیگر
اقدامات انجام شده توسط معاونت حمل و
نقل و ترافیک این منطقه است.مدیرمنطقه ۱۰
شهرداری اصفهان ادامه داد :خیابان فرهنگ
به منظور کاهــش ســرعت و تامین ایمنی
تردد خودروها و عابــران پیاده با صرف ۵۵۰
میلیون ریال اعتبار متناسبســازی شــده
است.وی از زیرســازی مسیر BRTخیابان
سروش ایستگاه مسجدالغفوربا هدف بهبود
کیفیت مسیراتوبوس خبرداد وگفت :اصالح

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مجری
پروژه منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر
اصفهان با اظهار تاسف از ادعاها و عبارات ناشایست
طرح شده توسط رییس شــورای شهر اصفهان در
نشست اخیر این شــورا درخصوص مراکز علمی و
پژوهشی برتر استان و هزینه کرد شهرداری اصفهان
برای طرح های پژوهشی ،گفت :نتایج نهایی پروژه
منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق هوای اصفهان
اسفندماه سال گذشته به شهرداری ارائه شده و این
طرح  15مردادماه سال جاری به اتمام رسیده است.
محسن ســلیمانی افزود :معاونت برنامه ریزی و
توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان به عنوان

عکس روز

هندسی خیابان الله ورودیکوچه ضرابخانه،
اصالح ورودی و خروجــی کتابخانه حصه،
اصالح هندسی چهارراه پروین_دشتستان،
احداث سکو و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس
خیابانهای پروین و شهروند ،اصالح جداول
پل تمدن و اصالح هندسی چهارراه پروین_
شیخ طوسی نیز انجام شده است.شهبازی
با اشــاره به اقدامات انجام شده در راستای
ایمنسازی معابر ،گفت :سه نقطه از خیابان
مفتح شرقی ،دو نقطه درخیابان مفتح غربی
کوچه رجایی ،کندروی خیابان پروین قبل از
خیابان دهخدا و ...ایمنسازی شده است.

برگزاری رویداد
شتاب میناکاری
اولین رویداد شتاب میناکاری
مصــادف بــا روز اصفهــان
برگزار شد.

کارفرمای این پروژه پس از گذشــت زمان مذکور،

رسیده است.ســلیمانی با تاکید بر ضرورت آگاهی

در تاریخ یکم آبان ماه ســال جاری ،با ارسال نامه

مــردم از نتایج مطالعات و پژوهــش های صورت

اتمام قرارداد به دانشــگاه صنعتی اصفهان ضمن

گرفته در این طرح به عنوان یکی از پروژه های مهم

قدردانی از انجــام این طرح ،خاتمه ایــن پروژه را

و منحصر به فرد آلودگی هوا در سطح استان وکشور،

اعالم کرده است.

به مسئوالن و مدیران شــهری اصفهان توصیه کرد

مجری پروژه «منشأیابی و سهم بندی ذرات معلق

تا با بهره گیری از نتایج ایــن پژوهش برای کنترل

هوا و اولویت بنــدی کانون های مولد آن در شــهر

وکاهش آلودگی هوای کالن شــهر اصفهان برنامه

اصفهان» ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان،

ریزی کنند.دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه

معاونت حمل و نقل و ترافیــک ،معاونت خدمات

صنعتی اصفهان ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی

شــهری و معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه

بیش ازپیش میان مدیران شهری اصفهان درتعامل

انسانی شــهرداری اصفهان را چهار سازمان ناظر بر

با مراکز علمی و پژوهشی ،عالوه بر رعایت انصاف،

این طرح اعالم کرد و ادامــه داد :گزارش نهایی این

از به کارگیری ادبیات نامناســب بــرای حوزه مهم

طرح پژوهشی  600صفحه ای ،به تایید ناظران علمی

پژوهش و نیز مراکز پژوهشی برتر به عنوان سرمایه

پروژه و امضای مسئولین چهار ســازمان یاد شده

های پرافتخار استان پیشگیری شود.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:
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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 هدف اصالح شبکه های آب روستایی؛

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان خبر داد:

بازسازی و نوسازی جرثقیل  ۱۷کارگاه نورد ۶۵۰

طرح عمرانی « »300-100دراستان اصفهان اجرا می شود
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان از آغاز اصالح  ۳۰۰کیلومتر شبکه آب

روستایی شدند.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان افزایش بهرهوری درارائه

روستایی این استان در بازه زمانی  ۱۰۰روزه درقالب طرحی با عنوان «»۳۰۰-۱۰۰

خدمات به مشترکان را مهم ترین مزیت طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفای

که ازآذرماه تا اسفند ماه  99عملیاتی می شود ،خبر داد.هاشم امینی با تشریح

شهری و روستایی دانســت ،تصریح کرد :از مهم ترین مزایای یکپارچه سازی

دستاوردهای یکپارچه سازی آب و فاضالب شهری و روستایی ،هدف از اجرای

می توان به مدیریت واحد و یکسان توزیع منابع آب شرب دریک منطقه ،ارتقای

طرح « »۳۰۰-۱۰۰را تامین آب آشامیدنی ســالم و پایدار و افزایش کیفیت آن

سطح خدمات مناطق روستایی و کم کردن فاصله آن با مناطق شهری ،ارتقای

برشــمرد.وی ،هزینه اجرای طرح مذکور را بالغ بر  ۵۷میلیارد تومان عنوان کرد

تاسیسات آبرسانی درمناطق روستایی ،جلوگیری ازتصمیمگیری های متفاوت

و افزود :این طرح موجب تکمیل طرح های آبرســانی در  ۹۶روســتا مشتمل

درخصوص توزیع آب دریک منطقه ،مدیریت بهینه وکارآمدترتوزیع آب شرب به

بر چند مجتمع آبرسانی روستایی می شــود.مدیر عامل شرکت آبفای استان

واسطه تسلط و اشرافکامل برهمه منابع آبی یک منطقه و دراختیارداشتن آمار

اصفهان همچنین عنوان کرد با اجرای این طرح عالوه بر  948روســتای تحت

و اطالعات واحد اشارهکرد.وی با اشاره به اهمیت افزایش اقدامات الکترونیکی

پوشش آبرسانی شرکت ۱۸ ،روستای جدید نیز تحت پوشش قرار می گیرند.

و غیرحضوری به ویژه دردورانکرونا افزود :درراستای تکریم روستاییان و حفظ

امینی با بیان اینکه در این طرح  ۲۲ســامانه و تاسیسات آبرسانی ،مشترک و

ســامت و حداقل ارتباط حضوری که افزایش رضایتمندی را نیز به دنبال دارد،

تجمیع میشــود ،تصریح کرد :افزایش کیفی ظرفیت آبرسانی به  ۱۷روستا که

بسیاری از اقدامات به صورت غیرحضوری و با کیفیت باال همچون شهرها برای

پیشتر مشکل وجود نیترات در آب داشتند از جمله دیگر مزایای طرح مذکور

روستاها نیزانجام میپذیرد.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان به اهمیت

است.وی با اشــاره به اینکه افزایش کمی ظرفیت آبرســانی به روستاها جزو

افزایش نشــتیابی و جلوگیری از هدر رفت آب اشــاره و خاطرنشان کرد :آب

اولویتهای این شرکت به شمار میرود ،اظهارداشت ۱۳۶ :روستا از مزیت این

بدون درآمد شهری 16درصد برآورد میشود و این میزان درروستاها درمقایسه

طرح بهرهمند میشوند و  ۷۰روســتا به منابع آب پایدار و سالم دسترسی پیدا

با شهرها باالتراستکه با اجرای طرحهای مختلف ،آن را نیزکاهش می دهیم.

میکنند.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان ،حذف آبرسانی سیار برای

هاشم امینی با اشاره به اینکه استان اصفهان درطرح یکپارچه سازی شرکتهای

 ۲۰روستا و کاهش آبرسانی سیار به  ۱۲روســتا را از دیگر نتایج طرح برشمرد و

آب و فاضالب پیشرو بوده است ،افزود :مجموعه آب و فاضالب استان امسال

گفت :مقدار کاهش هدررفت آب پس از اجرای پروژه حدود  ۲درصد و معادل

به دلیل ایجاد سامانه  1522در جشنواره شهید رجایی یکی از دستگاههای برتر

یک میلیون مترمکعب درسال است.امینی تصریحکرد :پس ازیکپارچه سازی

در زمینه خدمات الکترونیک شناخته شد ،از این رو تاکید بر این شد که سامانه

شرکتهای آبفای شهری و روستایی که با هدف کوچکسازی و چابک سازی

 1522برای روستاهای استان نیز راه اندازی شــود تا روستاییان برای دریافت

انجام شد ،زمینه استفاده مشترک از تجهیزات و تاسیسات به دست آمد که به

خدمات کوچک ماننــد تغییر نام ،قبض المثنی و یا حتــی خدمات اولیه مثل

افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات به ویژه برای روستاها منجر میشود.

درخواست انشــعاب آب و فاضالب نیازی به مراجعه حضوری به شرکتها و

وی اضافه کرد :یکی دیگر از نتایج این یکپارچه ســازی ،کاهش بار هزینههای

شهرها نداشته باشند.وی ادامه داد :راه اندازی سامانه  1522روستایی نیازمند

جاری و انتقال سرمایه حفظ شده به بخشهای عمرانی و هزینهکرد برای دیگر

زیرســاختهایی بود و باید تمام پروندههای آب و فاضالب روستایی اسکن و

طرحهاست.وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و

بایگانی الکترونیکی میشد که خوشبختانه در هشت ماهه گذشته پرونده 95

روستایی نیزبه عنوان پروژه ای مهم ازبخش سازوکارهای پویش الف-ب ایران

درصد ازبیش از 230هزارمشترک روستایی بایگانی الکترونیک شده است و از

دردستورکاروزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالبکشورقرارگرفت ،اظهار

این پس میتوانند خدمات آب را ازطریق این سامانه دریافتکنند.امینی خاطر

داشت :پس ازانجام مطالعات اولیه و برگزاری جلساتکارشناسی دراواخرسال

نشان ساخت :با انجام این اقدامات الکترونیکی غیرحضوری با وجود اینکه 17

 ،۱۳۹۸در راستای تحقق اجرای سیاســت های کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و

درصد مشترکین آب استان را انشعابات روستایی تشکیل می دهد ،سهم تماس

پس ازتصویب شورای عالی اداری و هیئت وزیران ،یکپارچه سازی شرکت های

های غیرحضوری مشترکین به سامانه  1522بالغ بر 23درصدکل تماس ها است

مذکور آغاز شد و  ۳۵شرکت آب و فاضالب شهری با  ۳۱شرکت آب و فاضالب

که نشان از موفق بودن طرح یکپارچه سازی و خدمات غیرحضوری مشترکین

روستایی درسراسرکشوردارای ساختاریکپارچه دربخش ارائه خدمات شهری و

درسطح استان دارد.

با حضور فرمانده پدافند غیرعامل کشور و معاون وزیر صمت انجام شد؛

قدردانی ازاقدامات فوالد مبارکه درحوزه پدافند غیرعامل

در سومین جلسه کمیته پدافند غیرعامل ایمیدرو که بهصورت ویدئوکنفرانس
و با حضور سردار جاللی ،فرمانده پدافند غیرعامل کشــور و خداداد غریبپور

فوالد مبارکه بهخوبی تحریمها و حملههای
سایبری دشمن را مدیریت کرده است

،معاون وزیر و رییس هیئت عامل ایمیدرو برگزار شــد ،بــا اهدای لوح تقدیر

در این جلسه ،حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه ،ضمن ارائه گزارشی

از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل تجلیل شــد.در این جلسه،

از اقدامات گروه فوالد مبارکه در حوزه پدافنــد غیرعامل گفت :این گروه یکی از

ســردار جاللی ،فرمانده پدافنــد غیرعامل کشــور ،ضمن تشــکر از اقدامات

سرمایههای بزرگ ملی و استراتژیک صنعت کشور است و با تولید حدود نیمی

شــرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو ،بهویژه گــروه فوالد مبارکــه ،راهبرد کالن

از فوالد کشور تاثیر قابلتوجهی بر رونق اقتصادی و توسعه صنعتی و اقتصادی

کشــور در حوزه پدافند غیرعامل را مقاومت فعال در برابر فشــار حداکثری و

کشور دارد .این شــرکت همچنین با تامین مواد اولیه بیش از 3هزار کارخانه و

همهجانبه دانســت و یکی از اهداف ایــن کمیته در ایمیــدرو را لحاظ کردن

کارگاه تولیدی کشور ،در استقالل و رونق اقتصادی ،قطع وابستگی به بیگانگان

الزامات پدافند غیرعامل در صــدور موافقت اصولی با طرحهــا و مکانیابی

و جهش تولید نقش محوری دارد.به گفته مدیرعامل گــروه فوالد مبارکه ،این

آنها در کنار حفاظت از زیرســاختهای ضروری و حیاتی برشــمرد و گفت:

مجموعه عظیم بهخوبی تحریمها و حملههای سایبری دشمن را مدیریتکرده

خوشــبختانه اقدامات شــرکتهای تابعه ایمیدرو در حوزه پدافند غیرعامل

و با رعایت دســتورالعملهای حوزه پدافند غیرعامل و همچنین شیوهنامههای

بســیار امیدوارکننده اســت.فوالد مبارکه ضمن مدیریت شــرایط ،نهتنها در

بهداشــتی در زمینه بیماری کرونا ،نهتنها در این وضعیت متوقف نشده ،بلکه به

حوزه صنعــت و اقتصاد کشــور ،بلکه در حــوزه پدافند غیرعامــل نیز خوش

رکوردهای متعدد تولید نیز دست یافته است.وی همچنین به صرفهجوییهای

درخشیده است.

صورتگرفته در مصارف آب و انرژی اشاره کرد و گفت :فوالد مبارکه در سالهای

رییس هیئت عامل ایمیدرو در ابتدای این جلسه ،ضمن قدردانی از اقدامات

اخیر با ســرمایهگذاریهای کالن در زمینه اســتفاده بهینه از منابع آبی و انرژی

فوالد مبارکــه در حوزه پدافنــد غیرعامل گفت :خوشــبختانه بــا وجود تمام

خوش درخشیده استکه ازآن جمله میتوان به جمعآوری ،تصفیه و بازچرخانی

محدودیتهای ناشــی از بیماری کرونا و تحریمهای ظالمانه ،این شرکت با

پسابهای صنعتی و شهری در چرخه تولید شرکت اشاره کرد.مدیرعامل فوالد

توجه به نقش ویژهای که در صنعت کشــور دارد ،ضمن مدیریت شرایط ،نهتنها

مبارکه درادامه با اشاره به تحریمهای مستقیم و چندباره آمریکا علیه شرکت فوالد

در حوزه صنعت و اقتصاد کشــور ،بلکــه در حوزه پدافنــد غیرعامل نیز خوش

مبارکه ،اقدامات انجامشده درحوزه بومیسازی را بسیارراهگشا و برگ برنده این

درخشیده است.

شرکت درحوزه پدافند غیرعامل برشمرد.وی دربخش دیگری ازسخنان خود از

غریبپور اقدامات فوالد مبارکه در حوزه صرفهجویی و اســتفاده بهینه از منابع

مساعدتهایگروه فوالد مبارکه به بیمارستانها و شبکه بهداشت و درمانکشور

آبی را ارزشمند دانســت و افزود :این شــرکت همچنین در خصوص مقابله

برای خرید و تامین تجهیزات پزشکی و مواد ضدعفونیکننده و همچنین تامین

با بیماری کرونا نیز پیشــگام بــوده و قبل از آنکه از جانــب ایمیدرو توصیهای

اکسیژن رایگان بیمارستانهای مختلف اســتان اصفهان و برخی استانهای

برای همکاری با بیمارســتانها دریافت کند ،بهصــورت خودجوش با تامین

همجواربا هزینه چند ده میلیارد تومانی بهعنوان اقدامات دیگراینگروه درحوزه

اکسیژن رایگان برای بیمارســتانهای درمانگر بیماران مبتال به کرونا ،به یاری

مسئولیتهای اجتماعی یادکرد.گفتنی است دراین نشست غیرحضوری برخی از

مدافعان ســامت و هموطنان شــتافت و در این زمینه به الگویی برای سایر

مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو نیزبا ارائهگزارشهای جداگانهای

صنایع بدل شد.

دستاوردهای خود درحوزه پدافند غیرعامل را تشریحکردند.

به همت تالشگران مدیریت نت مکانیک وگروه های مکانیک و بــرق مدیریت

حد ســاخت یک جرثقیل کامل بود و مراحل آن شامل :انتقال کامــل جرثقیل

نورد ذوب آهــن اصفهان ،جرثقیل  17کارگاه نورد  650این شــرکت بازسازی

به زمیــن در اوایل خرداد ماه از خط شــش تیرآهــن و انتقال به محــل کپه

و نوسازی شد.

های چهارگوش ،دمونتــــاژ کامل تمام تجهیــزات برقی و مکانیکی ،تعویض

مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهــان در این خصوص گفــت :با توجه به

کامل پل هــــا و ارابه ها ،تعویض و به روز رسانی کامل و شــبکه برق رسانی

مشکالتی که این جرثقیل داشت ،بازساری و نوســازی آن در دستور کار قرار

و مدارهای قدرت و فرمان ،ســــاخت کامل پلت فــرم های نصب تجهیزات

گرفت و طی پنج مــاه با موفقیت این دســتاورد بزرگ به ثمر نشســت.وی

و محل اســتقرار پرســــنل و تابلو برق ها ،کابل کشی کامل ،مونتاژ و ســنتر

افزود :این عملیات بازسازی و نوسازی که در نوع خود کم نظیر بــود ،بار دیگر

کردن تمام اضالع با دوربین بــا دقت باال و رفع پیچیدگــی ها ،دمونتاژ مجدد

توانمنــدی و خودباوری تالشگران ذوب آهن اصفهان را به منصه ظهور رساند.

جهت نصب در ارتفاع و رنگ آمیزی با شــعار بســیار زیبای ســال « جهش

محمدامین یوســف زاده تصریح کرد :پس از بیســت ســــال این جرثقیل

تولید »و«ریــل ملی افتخار ملی » صورت گرفــــت و در واقــع کاری ماندگار

بازسازی کامل شد که این مهم تاثیراتی نظیر افزایش تولیــد و کاهش توقفات

انجام شــد و انتقال مجدد این جرثقیــــل  ۷۰تنی روی بالک ها و در خــط

ناشی از کمبود جرثقیل ســقفی را کامل برطرف می کند.

هفت نــورد  ۶۵۰در تاریخ بیستم آبان ماه شروع و طی  ۱۰روز تمامی اتصاالت

الزم به ذکر اســت که خط  ۷نورد  ۶۵۰فقط یک جرثقیل مگنتی سقفی دارد و

برق و راه اندازی و به کار گیری آن آغاز شــد.وی در پاسخ به این ســــوال که

این جرثقیل در خط  ،۶ســالیان متمادی به دلیل مشکالت عدیده فنی بدون

اگر چنین بازسازی و نوســازی قرار بود در خارج از کارخانه انجام گیرد چه بار

کاربرد متوقف بود در حالی کــه نیاز به جرثقیل دوم از ابتدای پــروژه مطرح

مالی به شرکت تحمیل می شد ،گفت :این فرم از تعمیرات به دلیل خــاص و

شد .تا این که اوایل امســــال تصمیم گرفتیم تعمیرات اساســی آن را انجام

پیچیده بودن فقط در توان پرســــنل خبره ذوب آهن از جمله کارکنان توانمند

دهیم تا مجبور نباشــــیم  100میلیارد ریال برای خرید یک دستگاه جرثقیل

نورد و گــروه تعمیراتی مهندســی نت است که تخصص ویژه ای در ایــن کار

هزینهکنیم .ضمن اینکه با توسعه خط چپ اره و دریل بدون وجود جرثقیل دوم

دارند و قطعا هزینه میلیاردی در پی داشــــت البته اگر این توانایی در جایی

امکان ادامه کار وجود نداشت.یوســف زاده خاطر نشــان کرد :این عملیات در

پیدا می شد.

عراده توپ جنگی ازمیان ضایعات ذوب آهن به چهلستون انتقال یافت
یک عراده توپ جنگی که پیشتر در ضایعات شرکت ذوبآهن کشف شده بود

در ادارهکل میراث فرهنگی لنجان نگهداری میشد ،گفت :همکاران ما در لنجان

به چهلستون انتقال داده شد.فریدون اللهیاری اظهار داشت :یک عراده توپ

این عراده توپ جنگی را به واحدهای امانی تحویل دادند و اخیرا واحد امانی آن

جنگی که متعلق به دوران صفوی است ،در ضایعات شرکت ذوبآهن اصفهان

را به چهلستون انتقال داده است.

کشف شده و به میراث فرهنگی ارسال شده است.وی افزود :البته پیدا شدن

وی ادامه داد :البته این توپ جنگی نیاز به مرمت دارد .برای به معرض نمایش

این توپ جنگی متعلق به زمان حال نیست.

گذاشتن آن نیاز به پایهگذاری ،ریلگذاری و پا کسازی و مرمت است و پس

شرکت ذوبآهن در اقدامی تحسین برانگیز پس از کشف این توپ جنگی به

از آن ،انتخاب مکانی مناســب در محوطه چهلستون در دستور کار ما قرار دارد.

میراث فرهنگی اطالع داد و همکاران ما نیز بالفاصله با حضور در محل و پس از

با انجام این اقدامات ،این توپ جنگی برای بازدید عمومی آماده خواهد شد.

سنجش میزان ارزش و اهمیت آن ،نسبت به دریافت آن اقدام کردند.مدیرکل

پیشبینی میشود مرمت این اثرچندان مشکلی نداشته باشد و به زودی برای

میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری با بیان اینکه این توپ جنگی مدتی

نمایش عموم در دسترس خواهد بود.

برگزاری مانورکشوری محدودیت مصرف گازدرشرکت گازاستان اصفهان

به منظور ارتقای ســطح آمادگی و تصمیم گیری مدیران و کارشناسان ،مانور

و پیش بینی های الزم را اعمالکنند.سید مصطفی علوی ،با اشاره به اینکهکلیه

عملیاتی شرایط اضطراری قطع گاز و محدودیت مصرف گاز طبیعی ،در سطح

اداراتگازباید چگونگی ارتباط با رؤسای ستادی یا جانشینان وی را بدانند ،طی

ادارات گاز استان اصفهان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان

تماس با رییس امور کاال ،وضعیت کاالی موجود و فرآیند ترخیص کاال بعد از

اصفهان ،این شرکت مانور عملیاتی شــرایط اضطراری قطع گاز و محدودیت

وقت اداری و همچنین وضعیت آمادگی جانشــینان رییس امور کاال را مورد

مصرف را در قالب ســناریویی با فرض اینکه در اثر قطع خط تولید ،حجم گاز

پرسش قرار دادند .علوی ،با تاکید بر اینکه نیروی حراست و بسیج نیز باید در

ورودی به استان اصفهان با کاهش مواجه شده ،همزمان در ادارات گاز سطح

شرایط اضطراری آمادگی الزم را داشته باشند ،افزود :کلیه ادارات گاز باید آنچه

اســتان اصفهان اجرایی کرد.در این مانور ،مفاهیم ســناریوی کاهش حجم

در ایجاد پایداری توزیع گاز خللی ایجاد می کند را شناسایی و در اسرع وقت

گاز ورودی و محدودیت مصرف ،بر اســاس پیش بینی های انجام شده در

رفع کنند.وی ،گفت :مدیریت تجهیزات مقابله با بحران ،دستورالعمل استفاده

قراردادهای فروش گاز به صنایع ،به ویژه صنایع بزرگ استان ،تفهیم شد.

بهینه از تجهیزات موجود در واحد حمل و نقل در عملیات ،تدوین سناریوهای

دراین مانورطی برقراری ارتباط تلفنی با اداراتگازنایین ،شاهین شهر ،مبارکه،

محتمل برای واحدهای حراست و بســیج ،لزوم توجه به در دسترس بودن

نطنز و منطقه  4اصفهان نسبت به اخذ گزارش وضعیت ایستگاه های ناحیه،

جانشینان رؤسای واحدها و ادارات گاز باید در دستور کارقرار گیرد.در این مانور

بررسی چالش های تاب آوری ناحیه و تشکیل کمیته بحران ناحیه اقدام شد.

اعضای ستاد مدیریت بحران در خصوص وظایف محوله گزارشات خود را ارائه

مدیرعامل شرکتگازاستان اصفهان ،دراین خصوص بیان داشت :این سناریو

داده و سیســتم های مخابراتی نیز مورد آزمایش قرار گرفتند.گفتنی است،

با الگو برداری از حوادث واقعی توســط کمیته بحران شرکت تدوین شد تا به

طبق اعالم ستاد ملی گاز ایران ،برخی از صنایع عمده استان به منظور کاهش

صورت عملی مدیران و کارشناسان شرکت را درشرایط اضطراری و بحرانی قرار

مصرف گاز ،به صورت عملیاتی افت فشار داده شده و تمامی مراحل این مانور

داده تا موفق شــوند عالوه بر باال بردن سطح آمادگی و تصمیم گیری خود ،به

تحت فرماندهی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در مدت زمان  5ساعت

تمامی نقاط قوت و قابل بهبود مجموعه پی ببرند تا در صورت لزوم ،پیشگیری

با موفقیت انجام پذیرفت .

برتری روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان دردومین جشنواره ارزیابی
روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

در دومین جشــنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق و جشنواره

و بیشتر از قبل اقدام کنند .محمد علی اکبری در ادامه گفت  :روابط عمومیها

روابط عمومی های برتر وزارت نیرو شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان حائز

باید بتوانند با استفاده از بهترین فناوری ها و شیوه های مدرن ارتباطی و رسانه

رتبه اول در بین صنعت برق کشــور شد.در این جشــنواره دفتر روابط عمومی

ای و نیز بهره مندی از ظرفیت های مختلف نقش مهم و کلیدی خود در رشــد

شــرکت توزیع برق اصفهان در  ۳محور ارتباط با رســانه ها  ،حضور در فضای

و توسعه و نیز تحقق اهداف ســازمان را ایفا کنند.وی خاطر نشان کرد  :روابط

مجازی ورادیو و تلویزیون اینترنتی رتبه برتررا ازآن خودکرد .مدیرروابط عمومی

عمومی نقش های گوناگونــی را درجایگاه های متفاوت وشــرایط متمایز از

شرکت توزیع برق اصفهان در این باره گفت  :برگزاری این جشنواره ها موجب

یکدیگر ایفا میکند که رسانه ها قادر به انعکاس مناسب و سریع آن هستند.

می شود که روابط عمومی ها بتوانند گزارش و عملکرد سازمان خود را به زبان

وی در پایان از حمایت های مدیر عامل و تالش تمام همکاران در پاسخگویی

ساده و به نحوی مناسب و مفید مطرح کنند و موجب می شود هدایت سازمان

به مردم و اهتمام بر توســعه این ارتباط و ایجاد رضایتمندی هر چه بیشــتر

ها درمسیرخدمات بهتربه مردم را سوق داده و درجهت تکریم ارباب رجوع بهتر

مشترکین و متقاضیان تشکر و قدردانی کرد.

