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واکنش «قالیباف» به رزمایش اخیرارتش
رییس مجلس شورای اســامی با انتشــار متنی در صفحه توئیتر خود ،پیرامون رزمایشهای
اخیر ارتش جمهوری اسالمی ایران ،به عزتمندان مخلص ،امیدآفرین و توانمند ارتش خدا قوت

آیا قطر جای میانجی سنتی ایران یعنی عمان را خواهد گرفت؟

گفت.بنا بر اعالم روابط عمومی ارتش،

حضورپررنگ قطر در سیاست ایران

محمدباقــر قالیباف رییــس مجلس
شورای اســامی ،با انتشــار تصاویری
از رزمایشهای اخیــر ارتش جمهوری
اســامی ایران ،در صفحه توئیتر خود
نوشــت« :برگزاری رزمایــش نوآورانه
پهپادی ،رزمایش غرورآفرین دریایی با
الحاق ناوبندر مکران و برگزاری رزمایش
موفق زمینی با حضــور افتخارآفرینان
ارتش فقط در بیســت روز ،اثــر تولید
قدرت واقعی و موثر بر معادالت دشمن را عیان می کند .خدا قوت عزتمندان مخلص ،امیدآفرین
و توانمند ارتش».

اعالم جرم دادستان علیه «جهرمی»
محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم جرم دادســتان کل کشور و
شکایت صداوسیما به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد.قوه قضاییه علیه وزیر ارتباطات
اعالم جرم کرده و آذری جهرمی باید برای پاسخ به ســواالت بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه

عمان از ایران دور تر شده و به نظر می رسد قطر در حال
گرفتن جای این کشور در معادالت سیاست خارجی

ایران است .این مسئله وقتی بیشتر قوت گرفت که وزیر

امور خارجه قطر از تمایل این کشوربرای میانجی گری و

حل اختالفات منطقه ای و بین المللی ایران سخنگفت

در دادسرا حضور یابد.
اعالم جرم دادستان کل کشــور شــامل محورهایی چون :اســتنکاف از اجرای اوامر قضایی در
مورد فیلتر کردن اینســتاگرام بــه رغم حکم صادره ،اســتنکاف از اجرای دســتورات مقامهای
دولتی که اشــاره به ابالغ رییس مرکــز ملی فضای مجازی بــه وزارت ارتباطــات برای کاهش
پهنای بانــد بینالملل و محدودســازی پیام رســانهای خارجی دارد؛ عدم اجــرای مصوبات
شــورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه ســال  ۹۱شــورا در مورد انســداد فیلترشــکنها

قطر و ایران در هیچ برهه زمانی تا به این

ماموریت رســاندن پیام های دیپلماتیک دو طرف را بر عهده دارند و

در ســفری که بعد از ایران به قطر داشته ،خواســتار حمایت مقامات

حد به یکدیگــر نزدیک نبــوده اند .این

حاال با فوت پادشاه عمان ســلطان قابوس و روی کار آمدن حکومت

دوحه برای رفع ســریع توقیف نفتکــش کره جنوبی در ایران شــده

مسئله مدیون اختالفات جدی قطر و عربستان و به نوعی ناچاری هر

جدید در این کشور عمان از ایران دور تر شده و به نظر می رسد قطر در

است.محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ادامه داد« :ما در این خصوص

دو کشور برای تحکیم روابط ایجاد می شود .در زمانی که قطر به دلیل

حال گرفتن جای این کشور در معادالت سیاست خارجی ایران است.

با ایران کار میکنیم تا به یک راه حل دســت پیدا کنیم .گفتوگوهای

محاصره نیاز به کمک داشــت ایران به دلیل اختالفات با عربستان و

این مسئله وقتی بیشتر قوت گرفت که وزیر امور خارجه قطر از تمایل

مســتقیمی میان دو طرف در جریان اســت» .در مقابل این اظهارات

امارات و نیز تحریم های گسترده بین المللی با روی باز از قطر استقبال

این کشوربرای میانجی گری و حل اختالفات منطقه ای و بین المللی

وزیر امــور خارجه ایران در پیامــی در توئیتر از پیشــنهاد وزیر خارجه

کرد و درهای کشور را روی ترانزیت هوایی و زمینی این کشور گشود تا

ایران سخن گفت.

قطر دربــاره گفتوگو میان ایران و کشــورهای عربی حاشــیه خلیج

بتواند این بحران را تاب بیاورد.

حتی قطری ها پا را فراتر گذاشــته و اعالم کردند با درخواســت کره

فارس اســتقبال کرد«.محمد جواد ظریف» در پیامی نوشت« :ایران

پس ازآشــتی چند هفته قبل قطر و اعراب این نگرانــی و گمانه زنی

جنوبی از دوحه برای میانجیگری میان این کشــور و ایران در ارتباط

از دعوت بــرادرم «محمد بــن عبدالرحمــن» (وزیــر خارجه قطر)

تا تهدید کردن کســانی را که در روابط تجاری با ایران نقش دارند ،متوقف کند«.جوســپ بورل»

وجود داشــت که قطر با نزدیکی به عربســتان از ایران دور شــود؛ اما

با نفتکش توقیف شــده ،قطر آماده میانجیگری میــان ایران و کره

بــرای گفتوگوهای فراگیــر در منطقهمان اســتقبال میکند».وزیر

در مصاحبهای با رویترز گفت که واشــنگتن به جای تالش برای مذاکره در مورد یک توافق جدید

قطری ها اعالم کردنــد وضعیت جدید سیاســی و تغییرات رخ داده

جنوبی است.

خارجه ایــران در ادامه این پیــام توئیتری نوشــت« :همانطور که ما

کنترل تســلیحاتی ،با بازگشــت به برجام در زمان صرفه جویی کند.وی در پاسخ به این پرسش

تاثیری بر روابط این کشور با ایران نخواهد داشت و همچنان ایران یکی

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر امــور خارجه قطر در گفتوگو با

همیشــه تاکید کردهایم راه حــل چالشهایمان در همــکاری برای

که اولین گامهای دولــت بایدن چه میتواند باشــد ،افزود :تهدید به تحریم علیه کســانی را که

از نزدیکان و شرکای منطقه ای قطر باقی خواهد ماند .حاال چند روزی

شبکه بلومبرگ در بخشی از اظهارات خود به موضوع توقیف نفتکش

تشــکیل مشــترک منطقهای قوی قــرار دارد :صلحآمیز ،بــا ثبات،

بخشی از روابط تجاری با ایران هســتند ،متوقف کند.در همین حال ،خبرگزاری فرانسه گزارش

است که قطری ها پا را از دوستی های صرف سیاسی فراتر گذاشته اند

کرهای پرداخت.به گزارش تلویزیون قطر ،وزیر امور خارجه این کشور

موفق و عاری از هژمونــی جهانی یا منطقهای ».به نظر می رســد در

داد که بورل در نامهای به وزرای خارجه اتحادیه اروپا هشــدار داد که برجام در «وضعی حیاتی»

و زمزمه مانجی گری و کمک به حل اختالفات اعراب و آمریکا با ایران

در مصاحبه یادشــده ضمن اعالم آمادگی دوحه بــرای میانجیگری

روزهای آینده خبرهای بیشــتری از تحرکات دیپلماتیک قطر در مورد

قرار دارد.وی دوشــنبه در این نامه که به رویت خبرگزاری فرانســه رســید ،اعالم کرد :ما در بعد

را مطرح کرده اند؛ پیشنهادی که تاکنون هیچگاه از سوی مقامات این

میان تهران و ســئول ،گفت« :در ارتباط با مســئله نفتکش کرهای ،ما

پرونده های مورد مناقشــه ایران و برخی از کشــورها شنیده خواهد

هستهای و همچنین با توجه به تحریمهای جدید آمریکا شــاهد تحوالت بسیار نگران کنندهای

کشور مطرح نشده بود ،در واقع سال هاســت سایر کشورهای عربی

یک درخواســت از دولت کره جنوبی دریافــت کردیم».وزارت خارجه

شــد؛ اتفاقی که می تواند ســطح روابط میان دو کشــور را به سرعت

هستیم.

به خصوص عمان نقش پر رنگ مانجی گری میــان ایران و آمریکا و

کره جنوبــی ،اخیرا ،اعالم کرد کــه قائممقام وزیر خارجه این کشــور

ارتقا ببخشد.

و VPNهــا و همچنین مصوبــه حمایت از پیامرســانهای بومی اســت.همچنین رســیدگی
به شــکایت مردم اهواز و چند شــهر دیگــر از وزیر ارتباطات ،شــکایت جاویدنیا معاون ســابق
دادستان کل کشــور از جهرمی و نیز شکایت ســازمان صداوســیما از جهرمی در مورد اظهارنظر
او در مورد بازپسگیــری فرکانسهای بانــد ۷۰۰و ۸۰۰از دیگــر اتهامات وزیــر ارتباطات طرح
شده است.

توصیه برجامی «بورل» به آمریکا
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از «جو بایدن» رییس جمهوری منتخب آمریکا خواست

علیرضا کریمیان

چهره روز

رییس دفتر رییس جمهوری:

بودجه ،ابزارحمله به دولت شده است
رییس دفتررییس جمهوریگفت :به جای نگاه حرفه ای وکارشناسی ،بودجه برای مجلس بیشترابزاری برای تبلیغات ،حمله به دولت و تبلیغات انتخابات ریاست
جمهوری تبدیل شده است«.محمود واعظی» ادامه داد :بودجه برای مجلس به جای نگاه حرفه ای وکارشناسی بیشترابزاری برای تبلیغات و حمله به دولت شده
است و یا برخی آن را ابزاری برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰تلقی کرده اند.رییس دفتر رییسجمهوری ادامه داد :طی  ۴۰سال گذشته که دولتها
به مجالس بودجه میدادند روال همیشه این بوده استکه ابتدا بودجه درکمیسیون تلفیق به طورمشترک با سازمان برنامه بودجه و دستگاههای مرتبط بررسی و
جمع بندی میشد.واعظی تاکیدکرد :بعد ازانقالب اولین سالی استکه شاهد این هستیمکه ازروزیکه بودجه به مجلس فرستاده شده است نمایندگان درباره آن
مصاحبه میکنند.ویگفت :مردم ازشرایط به وجود آمده طی دو ماهگذشته ضررکردند و براین اساس درجلسه ستاد اقتصادی دولت تاکید شد مردمیکه براساس
نظروزیراقتصاد و تخفیفیکه داده بود ،اعتمادکردند و آمدند ،اجازه ندهندکه ضررکنند.واعظی افزود :رییس جمهوری دستوردادند طرحی آورده شودکه براساس
آن ازآنهاییکه به این دو صندوق اعتمادکردند ،سلب اعتماد نشود.

رییس کمیسیون امنیت ملی:

رفع فوری این مشکل شده است.در این یادداشــت اعتراض که متن آن در سایت رسمی سفارت

رییسکمیسیون امنیت ملی و سیاستهای

روسیه منتشر شده ،وضعیت قطع ارتباطات تلفنی کنســولگری این کشور در نیویورک که فعالیت

خارجی مجلس گفت :در صــورت عدم لغو
تحریمها تا سوم اسفند ،همه دسترسیهای
ایران قطع میشود.مجتبی ذوالنوردرحاشیه

وزیر امور خارجه به ادعای خبرنــگار روزنامه فیگارو

تخت روانچــی و نماینده آمریــکا در دولت بایدن در

درباره دیدار روانچی با تیم بایدن واکنش نشان داد.

جریان است.ظریف در پاسخ به پرسشی درخصوص

محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت در

موضع ایران درباره گفتوگوی مجدد با آمریکا درمورد

جمع خبرنگاران درمورد ادعای فیگارو مبنی بر رایزنی

برجام و قدرت موشــکی جمهوری اســامی ،تاکید

روانچی ،نماینده ایران در سازمان ملل با تیم بایدن در

کرد :ما یک توافق مستحکم داریم که شورای امنیت

جلســه کمیســیون امنیت ملی وسیاست

نیویورک گفت :خیلی جالب است که خبرنگار فیگارو

در یک قطعنامه که اتفاقــا ایاالت متحده هم بانی آن

چک نکرده است که آقای تختروانچی در سه هفته

بوده به اتفاق آرا رای داده است .در این توافقنامه چه

اخیرایران بوده و تازه دوشنبه به نیویورک برگشته است

نکاتی که هست و چه نکاتی که نیست ،همه با توافق

و در عین حال بعد از بازگشت هم یک هفته را معموال

نظر همراه بوده است .وزیر خارجه یادآور شد :در این

درقرنطینه خواهند بود .پس بسیاربیحساب صحبت

زمینه سه نکته مورد توجه قرار گرفته است یکی بحث

کرده است.روزنامه فیگارو در خبری ادعا کرده بود که

زمانبندی است؛ این موضوع در جریان توافق ،یکی

از حدود ســه هفته پیش دولت جدید آمریکا و ایران

از طوالنیترین مباحث مذاکره بوده اســت و امکان

پشت پرده مذاکراتی را آغاز کردهاند که این مذاکرات

ندارد که درباره آن مجددا مذاکره شــود .آمریکاییها

در نیویورک بین نماینده ایران در سازمان ملل ،مجید

باید این ایده را که همیشــه داشــتهاند و میگویند

خارجی مجلس اظهارکرد :اگربعد ازانقضای
دو ماه یعنی حدود سوم اسفند ،اروپاییها
به وظایــف خود عمل نکننــد و تحریمهای
بانکــی و مالی ما رفــع و فــروش نفت ما
عادیســازی نشــود ،تمام دسترسیهای
آژانس قطع و پروتکل الحاقی کامال متوقف
«آنچه که من دارم مال خودم است و آنچه تو داری را
میتوان دربارهاش مذاکره کرد ».را کنار بگذارند .اگر
این ایده درباره سایر کشــورها کار کرده است درباره
ایرانکارنخواهدکرد.ظریف یادآورشد :درهمین زمینه
پذیرفتیمکه محدودیتهای تسلیحاتی تا پنج سال و
محدودیتهای موشکی تا هشت سال ادامه پیداکند.
این موضوع در نظر گرفته شد به خاطر اینکه ما حاضر
نشــدیم درباره آنها مذاکره کنیم ،ما هزینه صحبت
نکردن را پرداختیم.

خواهد شد.رییس کمیســیون امنیت ملی
و سیاســتهای خارجی مجلــس افزود:
همچنین ارتبــاط ما با آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمی و بازرســان آن صرفــا در حد
معاهده  NPTخواهد بــود و آژانس فراتر از
آن دسترسی نخواهد داشت .دوربینهای
آنها جمــعآوری خواهد شــد ولــی اخراج
بازرســان در قانون پیشبینی نشده است و
حضور یا عدم حضور آنها در ایران به تناسب
نوع ماموریتشــان خواهــد بود.ذوالنوری

عکس روز

اعتراض رسمی سفارت روسیه درنیویورک

تحریمها لغو نشود
دسترسی آژانس
قطع میشود

آژانس بینالمللی به تاسیســات هستهای

واکنش «ظریف» به ادعای دیدارروانچی با تیم بایدن

بین الملل

تصریح کــرد :روح و هدف قانون قطع کردن
دسترســیهای بازرســان آژانس به مراکز
هســتهای ما بوده که سوم اســفند اجرایی
خواهد شــد و اگر کســی بخواهد از اجرای
قانون امتناع یا کوتاهی کند براســاس ماده
 ۹قانون جرمانگاری کرده و برخورد قضایی

سفارت روسیه در واشنگتن در یادداشــت اعتراض آمیزی به وزارت خارجه آمریکا ،وضعیت قطع
شدن خطوط ارتباطات تلفنی کنسولگری این کشور در نیویورک را غیرقابل قبول دانسته و خواستار

روزانه این نمایندگی دیپلمات را دچارمشکلکرده ،غیرقابل قبول ارزیابی شده و رفع سریع مشکالت
موجود را خواستار شــده است.اخیرا مشخص شــد که طرف آمریکایی خطوط تلفنی کنسولگری
روسیه در نیویورک را قطع کرده اســت .عالوه بر این ،وقفههای متناوب اینترنت نیز گزارش شده
است .به گفته دیپلماتهای روسی ،تمامی خطوط ارتباط تلفنی این کنسولگری برای دومین روز
متوالی نیز قطع بوده است.

رییس سیا ازمقام خود کنارهگیری کرد
نشریه آمریکایی فوربس درآخرین روزازدولت ترامپ ازکنارهگیری «جینا هاسپل» رییس سازمان
سیا خبر داد.به نقل از تارنمای خبری این نشریه« ،جینا هاسپل» رییس سازمان سیا که در سال
آخر دولت «دونالد ترامپ» روابط پرتنشی با رییس جمهوری داشت،روز سه شنبه اعالم کرد که از
سمت خود کناره گیری می کند.وی دلیل استعفای خود را که در آخرین روز ریاست جمهوری ترامپ
رخ می دهد ،بیان نکرد ،هرچند هفته گذشته پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» گزارش داد که
او در اوایل ماه دسامبر (اواسط آذر) و در پی تالش ترامپ برای انتصاب «دوین نونس» (Devin
 )Nunesجمهوری خواه وفادار به رییس جمهوری به سمت معاونت این سازمان و به امید فشار
بر هاسپل برای کناره گیری از مقامش در سیا ،تهدید کرده بود که استعفا خواهد داد.گفته می شود
ترامپ سال گذشته بارها قصد اخراج هاسپل را داشته و دلیل آن عدم وفاداری وی ذکر شده است.

شرط طالبان برای پذیرش آتشبس درافغانستان
ســخنگوی طالبان اعالم کرد که این گروه در صورت تضمین برقراری نظام اسالمی و خروج کامل
نیروهای خارجی از افغانستان آتشبس را میپذیرد.در حالی که درگیریها در افغانستان باوجود
مذاکرات صلح ادامه دارد و دولت نیز خواستار برقراری آتشبس در زمان مذاکرات است« ،ذبیحا...
مجاهد» سخنگوی طالبان شــروط این گروه برای پذیرش آتشبس را اعالم کرد.مجاهد در این
باره گفت :اگر فضای اعتماد بین دو طرف وجود داشته باشد و طالبان متوجه شوند که اهداف آنها
بدون جنگ هم تحقق میپذیرد ،جنگ را متوقف خواهند کرد.سخنگوی طالبان درباره شروط این
گروه برای پذیرش آتشبس از برقراری «حاکمیت نظام اسالمی ،خروج کامل نیروهای خارجی
و استقالل کامل کشور» نام برد.

کشتارو ترور
درافغانستان
ادامه دارد

وزارت خارجه روسیه برای تسهیل تالش ها جهت برقراری آشــتی ملی فلسطین و ترتیب دیداری

در جدیدترین مــورد از ترورها

میان فلسطینیان اعالم آمادگیکرد.این وزارتخانه پس ازدیدارمیان میخائیل بوگدانوف ،معاون وزیر

یــک قاضــی زن در کابــل
ترور شد.

جــدی در قانون به عنــوان ضمانت اجرایی
پیشبینی شــده اســت که قطعــا محقق
خواهد شد.

آمادگی مسکو برای برگزاری دیدارمیان گروههای فلسطینی
خارجه روسیه و ماهرالطاهرو عارف عرفان ،دو عضو دفترسیاسی جبهه مردمی آزادسازی فلسطین
با صدور بیانیهای اعالم کرد ،جهت تسهیل درتالش های آشتی ملی فلسطین و ترتیب دیداری میان
فلسطینیان در مسکو آماده است.در این دیدار چشم انداز تحقق وحدت ملی فلسطین مورد بررسی
ت و طرف روسی ازتوافق میانگروه های سیاسی فلسطین درباره برگزاری انتخابات متوالی
قرارگرف 
پارلمانی و ریاست تشکیالت خودگردان و سپس انتخابات شورای ملی حمایتکرد.پیش ازاین هم
ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالمکرده بود ،مقدمات نشست فلسطینی  -فلسطینی
درمسکو درحال آماده سازی است و پس ازمهاربحران ویروسکرونا برگزارخواهد شد.

کافهاقتصاد
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رییس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه اصفهان مطرح کرد:

ضرورت دریافت آنی کد فعالسازی

معاون استانداردرحالی درمراسم آغازپروازهای اصفهان -ترکیه شرکتکردکه سهم اصفهان ازگردشگران ترکیه قابل قبول نیست؛

تبلیغ گردشگری به نام اصفهان ،به کام ترک ها

رییس اتحادیه صنف فروشــندگان تلفن همراه اصفهان گفت :روند رو بــه کاهش قیمت موبایل
همچنان ادامه خواهد داشــت و الزم است شــهروندان این مطلب را در خرید تلفن همراه مدنظر
قرار دهند.حسن میرشمشیری با اشاره
به کاهش قیمت دالر اظهار داشــت :بر
این اساس قیمت گوشــی موبایل بین
 ۱۰تا  ۲۰درصد و لــوازم جانبی بین  ۲۰تا
 ۳۰کاهش یافته و همچنان این روند رو
به کاهش است.وی تصریح کرد :تغییر
نرخ در واردات کاال بر شرکت وارد کننده
و در نهایت به خریدار متحمل میشود؛
اما این موضوع در حیطه صنعت ،معدن
و تجارت است و آنچه که تاثیر مستقیم
بر قیمت کاال میگذارد ،تغییر نرخ ارز اســت.رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان

در مراسمی که قاضی عسگر ،سخنران اصلی آن بوده
است تنها عنوان شده که برنامه ریزی هایی برای احیای
گردشگری اصفهان در دست انجام است؛ اما هیچ مورد و
برنامه عینی ذکر نشده است

تلفن ثابت و همراه اســتان اصفهان بیان داشت :با توجه به اینکه گوشــی تلفن همراه یک کاالی
وارداتی است و امکان دپوی انباری آن وجود ندارد به همین خاطر با تغییر قیمت دالر نرخ آن نیز
متغیر و به روز است.

نمایشگاه اصفهان ،میزبان شرکت های سرمایشی گرمایشی
نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و نهمین نمایشگاه صنعت آب و
تاسیسات آب و فاضالب اصفهان طی روزهای ششم تا دهم بهمنماه امسال درمحل دائمی برپایی
نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان برگزار میشــود.حضور بالغ بر  ۷۰شرکت از هشت استان
اصفهان ،تهران ،البرز ،زنجان ،فارس ،خراسان رضوی ،قم و چهارمحال و بختیاری در این دو رویداد
صنعتی قطعی شده است.

سه شنبه شب طی مراسمی آغاز برقراری

وارد شده به اصفهان نشــان نمی دهد.طی ســال های اخیر و البته

را تصویب کردهاند ،شناســایی کنند .این امر این فرصت را برای بازار

مجدد پــرواز ترکیه – اصفهــان با حضور

پیش از کرونا بیشــترین میزان ورود گرشــگر به اســتان مربوط به

توریســم ترکیه فراهم کرده تا بازیابی و امکان ورود توریست خارجی

برخی از مقامات اســتان از جمله قاضی عســگر ،معــاون اقتصادی

کشــورهای اروپایی  ،عراق و چین بوده اســت .ترکیه اما در رده های

را پس از بحران کرونا امکانپذیر کند .در ایران هم ترک ها هم اکنون

مرضیه محب رسول

شرکتهای فعال درزمینه محصوالت و خدمات تخصصی همچون تجهیزات سردخانهای و برودتی،
انواع سیستمهای تاسیســاتی ،تجهیزات و سیستمهای سرمایشــی و تهویه مطبوع ،تجهیزات و
سیستمهای گرمایشی و لوله و اتصاالت چدنی ،فلزی و پلی اتیلن و دوجداره ،سیستمهای تصفیه
آب و فاضالب ،آبشیرینکن و مواد شیمیایی مرتبط ،انواع شیرآالت صنعتی ،پمپهای صنعتی و

اســتاندار جشــن گرفته شــد .ترکیه ســال هاســت که جزو اولین

پایین جدول گردشــگران قرار گرفتــه و در مقابــل ورود ده میلیون

فعال تر شــده اند که می توان نمونــه ای از آن را راه اندازی پر ســر و

مقصدهای مســافرتی ایرانی ها قــرار دارد .به لطف ایجــاد زنجیره

گردشــگر در یک ســال به آنتالیای ترکیه ،اصفهان تنهــا در بهترین

صدای خط پروازی اصفهان -ترکیه آن هم با حضور مســئوالن ارشد

گردشــگری حالل و مجموعه ای متنوع از تفریحــات و جاذبه های

حالت و پر رونق ترین بازار گردشــگری در ســال های اخیر توانسته

استان دانست؛ گردهمایی که با توجه به سهم نابرابر دو کشور در جذب

تاریخی و گردشــگری و البته ارزان بودن تورهای ســفربه این کشور

یک میلیون گردشــگر به خود جذب کند؛ اعداد و ارقامی که اصال قابل

گردشگر مطمئنا بیشــتر به ســود ترکیه خواهد بود تا اصفهان آن هم

ســالیانه هزاران ایرانی حتی در کم تقاضاترین فصل های مسافرتی

قیاس نیست .این وضعیت در حالی است که اشــتراکات فرهنگی،

در شــرایطی که ترک ها با زیرکی می دانند کــه تعطیالت نوروزی به

این کشور به ترکیه سفر می کردند.

تاریخی و مذهبی پتانســیل ویــژه ای برای جذب گردشــگر از ترکیه

عنوان یکی از پرتقاضاترین زمان های ســفر ایرانیان در پیش است.

 ۱۳درصد سد زاینده رود آب دارد

طی ســالهای اخیر ترکیه با ســرمایه گذاری هوشــمندانه در زمینه

فراهم کرده اما ظاهرا این اقدامات الزم و یا کارســاز نبوده است و می

در مراسمی که قاضی عسگر ،سخنران اصلی آن بوده است تنها عنوان

توریســم توانســت به صورت برق آســایی در این حــوزه اقتصادی

توان به جــرأت ادعا کرد اصفهان ســهم چندانی از بازار گردشــگری

شده که برنامه ریزی هایی برای احیای گردشگری اصفهان در دست

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان گفت :میزان کنونی ذخیره سد زاینده

پیشــرفت کند .تا پیش از کرونا هر ســال صنعت گردشــگری ترکیه

ترکیه ندارد .این وضعیت حاال و در شرایط کرونا بسیار بدتر هم شده

انجام است؛ اما هیچ مورد و برنامه عینی ذکر نشده است .به نظر می

بیش از  20درصد رشد داشــته و در ســال  2018بیش از  31میلیون

اســت در حالی که تقریبا مســئوالن گردشگری دســت روی دست

رســد تنها راهکاری که تاکنون در راســتای اعتماد سازی توریست ها

گردشگر به این کشور ســفر کرده اســت که از این تعداد ایرانی ها در

گذاشــته اند و هیچ برنامه ای بــرای رونق و انطباق با شــرایط کرونا

انجام شده ،شناسایی هتل های ایمن در اصفهان است؛ اقدامی خوب

جایگاه چهارم بیشــترین ورودی به این کشــور و چیــزی در حدود

ندارند ،ترک ها فعالیت های گسترده ای در این زمینه آغاز کرده اند از

اما ناکافی برای جذب توریسم در شرایط کنونی.شاید پرواز اصفهان-

ســیصد هزار نفر در ســال را به خود اختصاص داده اند .درمقابل این

جمله گرفتن تمبر سفرهای ایمن از شورای جهانی سفر و گردشگری.

ترکیه هم به سرنوشت سایر پرواز ها مانند قطر و العراقیه تبدیل شود

آمار ،سهم ایران از گردشگران ترک چقدر بوده است؟ گشتی در آمار

تمبر ســفرهای ایمن به مســافران اجازه میدهد مقاصد و مشاغل

حرکت هایی که بیشتر تسهیالتی برای جذب گردشگر و مسافر به سایر

و ارقام رســمی هیچ ردی از تعداد و میزان دقیق گردشگران ترکیهای

سراسر جهان که پروتکلهای بهداشــتی و سالمتی استاندارد جهانی

کشورها بود تا اصفهان.

اخبار
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل:

کاشان ،رقیب صنعت عطرو ادکلن خارجی میشود
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اســامی گفت :صنعت کاشان گالب محور
اســت و برای اینکه ثــروت در منطقه
بماند باید در حــوزه ادکلن ورود کرده و
صنعت عطر وادکلن را را هاندازی کنیم.
سید جواد ساداتینژاد با اشاره به اینکه،
از ســتاد اجرایی درخواســت کردم به
بحثادکلن ورود کنــد ،افزود :صنعت
کاشان گالب محور اســت و برای اینکه
ثروت در منطقه بمانــد در حوزه ادکلن
ورود کرده و افرادی که در این حوزه کار
میکنند معرفی شــوند تا با مشــارکت
ستاد اجرایی فرمان امام بتوانیم صنعت عطر وادکلن را راهاندازی کنیم.ساداتینژاد بابیان اینکه
کاشان منطقه فرش دستباف است ،خاطرنشان کرد :قرار شد بهصورت کارگاهی پیگیری کنیم و
کارگاههای فرشبافی راهاندازی شود و خانوارها از آن استفاده کنند تا این هنر حفظ شود.

معدوم کردن  ۳۰۰کیلوگرم پنیرپیتزای غیراستاندارد
 ۳۰۰کیلوگــرم پنیر اولیــه پیتزای غیــر اســتاندارد از واحد تولیدی در شــهر گلپایگان کشــف
و معــدوم شد.مســئول نمایندگــی اســتاندارد گلپایــگان گفــت :در بازدید کارشناســان این
نمایندگــی از واحــدی تولیدی ایــن مقــدار پنیر اولیــه پیتزای غیراســتاندارد کشــف و پس
آزمایش بــا توجه به مــردود بون نتایــج آزمون میکروبــی ،بیــش از  ۳۰۰کیلو گــرم پنیر اولیه
پیتــزای غیر اســتاندارد معــدوم و پرونده متخلــف به مراجع قانونی ارســال شــد.حمیدرضا
امینی بــه مصــرف کننــدگان توصیه کــرد هنــگام خرید بــه درج عالمــت اســتاندارد روی
محصول دقت و کــد ده رقمی درج شــده در قســمت پایین عالمت اســتاندارد را به ســامانه
پیامکــی  ۱۰۰۰۱۵۱۷پیامــک کنند تا از صحــت عالمت اســتاندارد و جعلی نبــودن آن اطمینان
حاصل کنند.

انس و دالر
تعیینکننده نرخ طال

رییس اتحادیه تولید و فروش مصنوعات
طال ،جواهر و نقره اصفهان اظهار میکند:
نرخ طال وابستگی کاملی به قیمت انس

فرهنگی خــور و بیابانک به بانکی واریز میشــود که مشــتریان حتی برای تغییــر رمز ،تعویض
کارت بانکی خود بایــد به شهرســتانهای نایین ،طبــس و اردکان با فاصلههــای  ۲۰۰ ،۲۵۰و
 ۳۰۰کیلومتــری مراجعه کنند.فرمانــدار خور و بیابانک افــزود :با راه اندازی ایــن بانکها تردد
بازنشســتگان به شهرســتانهای همجــوار و خطرات جــاده ای و پرداخت هزینــه ها کاهش
مییابد.وی همچنین با اشــاره به مناسبســازی ادارات ،اماکن عمومی شهرســتان هم گفت:
ایجاد ســطح شــیبدار در برخی مســاجد و حســینیهها ،بانکها ،ادارات ،پارکها و فضاهای
شــهری از اولین الزامات شهرســتان خور و بیابانک برای تســهیل رفت و آمــد معلوالن به این
اماکن است.

مقدار ذخیره فعلی آن وضعیت خوبی ندارد.وی ادامه داد :مقدار بارشهای ایستگاه اندازهگیری
سرشاخههای زایندهرود از ابتدای ســال آبی جاری (مهر  )۹۹تاکنون  ۴۲۶میلی متر بوده است
در حالی که پارســال این مقدار بارش  ۲درصد بیشــتر و  ۴۳۵میلی متــر بود.معاون حفاظت و
بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان اضافه کرد :مقدار بارندگی سرشاخههای زایندهرود در

سکونتگاههای غیررسمی در سطح کشور داریم ،اظهار کرد :تمام تالشمان این است پس از تخصیص اعتبارات تا پایان دولت دوازدهم پروژهها را تحویل مردم
بدهیم.معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که  ۱۴۸هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در
کشور داریم و برنامههای خوبی برای به سامان رسیدن این بافتها در دست اقدام است ،افزود :برای نوسازی خانهها در محوطههای بافت فرسوده به صورت
خودمالکی در حال حاضر  ۱۰۰هزار فقره تسهیالت تبصرهای در اختیار مردم قراردادیم و پس از معرفی اداره راه و شهرسازی به بانک مسکن ،قابلیت دریافت دارد.
وی بابیان این که  ۵۰درصد هزینه پروانه به عهده دولت قرارگرفته است ،تصریح کرد :طی هماهنگی که با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور انجام شد ۵۰
درصد مابقی را شهرداریها تقبل کردند تا  ۱۰۰درصد صدور پروانه در بافتهای فرسوده رایگان باشد.عبوری گفت :در شهرهایی مثل کاشان که باالی  ۲۰۰هزار نفر
جمعیت دارد  ۵۰میلیون تسهیالت  ۹درصد ۴۰ ،میلیون ودیعه مسکن  ۴درصد و تا سقف  ۲۲۰میلیون تومان تسهیالت  ۱۸درصد پرداخت میکنیم.

 ۲۰میلیارد تومان ویژه بافت فرسوده استان اصفهان
اختصاص یافت

بنابرایــن افت انــس جهانی بــه عالوه
ریزش نــرخ دالر هــر دو عواملــی برای
ســقوط قیمت طال و ســکه در بازار ایران
محسوب میشوند.
اصغر شیشــهبران ،یادآور میشود :انس
جهانی ممکن است در طول یک روز بیش
از  ۱۰مرتبه نوســان قیمتی داشته باشد و
هر بار نیز بر قیمت طــا ی داخلی ،موثر
واقع میشود اما اینکه بتوان در مورد آینده
قیمتــی آن پیش بینی خاصی داشــت
ناممکن است؛ تنها نکتهای که با قاطعیت
میتوان گفت این است که با ادامه کاهش
نرخ ارز و انس ،قیمت طال هم کاهشیتر
خواهد شد و اگر اتفاقات احتمالی چون
ایجاد روابط بهتر با دیگر کشــورها اتفاق
خواهد شد.
رییــس اتحادیــه تولیــد و فــروش

فرماندار خــور و بیابانک از خدمات ناکافی شــبکه بانکی در این شهرســتان  ۲۰هــزار نفری در

صورت گرفته کــه نیازمند حمایت و نگاه ویژه اســت.وی گفت :هم اکنون حقوق بازنشســتگان

زیست ،کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران و به ویژه اســتان اصفهان است که با کاهش

از تخصیص اعتبارات تا پایان دولت دوازدهم پروژهها را تحویل مردم بدهیم.مهدی عبوری در سفر یکروزه به کاشان ،بابیان اینکه ۶۱۴ ،پروژه در بافت فرسوده و

میشود و قیمت نهایی به دست میآید؛

رابطه با شــرایط بازار طال در این روزهای

بانکهای مورد نیاز پیگیریهای فراوانی از ســوی شهرســتان با مدیران اســتانی و کشــوری

دارد.حسن ساسانی اظهار کرد  :سد زاینده رود اصلیترین منبع تامین کننده آب آشامیدنی ،محیط

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت :تعداد  ۶۱۴پروژه در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در کشور داریم و تمام تالشمان این است پس

نرخ ارز رســمی همان کشــور ،سنجیده

خدمات بانکی درشهرستان خورو بیابانک ناکافی است
برخی از شعب بانکها در شهرســتان همچنان ادامه دارد افزود :در این زمینه برای ایجاد شعبه

رود  ۱۸۳میلیون مترمکعب یعنی  ۱۳درصد این منبع اصلی تامین آب منطقه مرکزی کشــور آب

تکمیل  ۶۱۴پروژه دربافت فرسوده کشورتا مرداد ماه ۱۴۰۰

مییابد قیمت آن در داخل هر کشــور با

مصنوعات طال ،جواهر و نقره اصفهان در

شرق اســتان اصفهان ابراز ناخرســندی کرد.عباس نظام االســامی با بیان اینکه معضل نبود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان:

جهانــی دارد و زمانی کــه انس کاهش

بیفتد ،شرایط بازار طال بسیار بهتر از اکنون

فرماندار خور و بیابانک:

خدمات و دستاوردهای خود را برای متخصصان به نمایش میگذارند.

متوسط بلند مدت  ۶۰۱میلی متر بود که امسال  ۲۹درصد کاهش پیدا کرده است.

خبر روز
رییس اتحادیه تولید و فروش
مصنوعات طال ،جواهر و نقره
اصفهان بیان کرد:

اتصاالت مرتبط ،فیلترهای صنعتی ،مخازن و ...دراین نمایشگاه حضورخواهند داشت و محصوالت،

ریزشــی میگوید :فعال فــروش طال در
بازار اســتان به صفر رســیده ،چون هنوز
نرخ طال نســبت به قــدرت مالی مردم
بسیار بیشتر اســت و البته این رکود در
چند سال اخیر وجود داشــته اما اکنون
بیشتر شــده اســت .تا جایی که میزان
معامالت طال در بــازار اصفهان نســبت
به دو ســال گذشــته کمتــر از  ۱۰درصد
شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن اشاره
به  ۱۴هزار عرصه بافت فرســوده در این استان گفت:
 ۲۰میلیارد تومان به بافت فرســوده استان اصفهان
اختصاص یافت.علیرضا قاریقرآن با بیان این که در
استان اصفهان  40پروژه بازآفرینی وجود دارد ،اظهار
داشت :بالغ بر  14هزار عرصه بافت فرسوده در استان
اصفهان و بــا توجه به تعداد شــهرها باالترین میزان
بافت فرسوده کشور در این اســتان است.وی ضمن
اشــاره به اهمیت بافت فرسوده در اســتان اصفهان

عکس روز
سنگاندازی
درراه فعالیت
«ماکسیم»
دراصفهان
در مــوردی عجیب شــرکت
درخواست خودروی ماکسیم
مدعی شده اســت عده ای با
حمله به تبلیغات شهری این
شرکت مانع از فعالیت آن در
اصفهان می شوند.

افزود :در کاشــان و آران و بیدگل یک هــزار هکتار از

بهسازی معابر مشارکت دارند و در اجرای پروژهها در

این مســاحت را به خود اختصــاص میدهد که در

بافتهای فرسوده شهری اقداماتی را انجام میدهند

قالب طرحهای مصوب و طرح ابالغی به وزارت خانه

و در پیشبرد پروژهها نقش موثری دارند.قاریقرآن

انجام شده و برهمین اساس هشت پروژه بازآفرینی

ضمن اشاره به درگیری مناطق شهری استان اصفهان

در این استان فعال اســت.مدیرکل راه و شهرسازی

به ســکونتگاههای غیررســمی تصریح کرد :کاشان

اســتان اصفهان ضمن اشــاره به برخی ازپروژههای

نیز متاســفانه از این امر مستثنی نیست و با توجه به

بازآفرینی درمنطقهکاشان و آران و بیدگل ابرازداشت:

گستردگی منطقهکاشان رسیدگی به این مناطق نیزبا

ســاالنه نزدیک به  20تا  30میلیارد در استان اصفهان

مشکالت و دغدغههایی روبهرو است.وی ضمن اشاره

تخصیص داده میشود و با توجه به بافت ویژهکاشان

به تامین  400تن قیردرسالگذشته ویژهکاشان افزود:

و آران و بیدگل بخــش عمدهای از ایــن پروژهها در

درصدد هستیم تا میزان قیراختصاص یافته به استان

این شهرستان اجرایی میشــود.وی ضمن اشاره به

 20تا  25درصد افزایش پیدا کند و از ســوی دیگر نیز

مشارکت شهرداریها دراجرای پروژهها دربافتهای

اولویت اجرا با پروژههای نیمه تمام است و برنامهریزی

فرسوده گفت :شــهرداریها در ســاخت و توسعه و

ویژه پروژههای بعدی نیزصورت میپذیرد.

اخبار
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با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال بختیاری:

عصرشعرفاطمه (س)کوثرهستی برگزارشد

4

معاون فرهنگی رسانه ای فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت  :با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان چهارمحال و بختیاری و معاونین عصر شعر فاطمی «کوثر هستی»با تقدیر از شعر
خوانان و برگزیدگان دومین سوگواره «جای پای جابر» درسالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری
غدیر شهرکرد و به صورت الیو برای مخاطبین فضای مجازی برگزار شد.نژاد حسینی افزود:سرور
زنان عالم  ،شخصیت برجسته ای که بارزترین ویژگی آن بزرگوار عبودیت و بندگی خالص خدا بود،
مادر امامت و دختر نبوت که تمام فضایل حضرت رســول (ص)در او موج می زند و در خانه ای که

بام ایران
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرد:

ضرورت جلب مشارکت خیرین ،جهت دستیابی به سالمت همگانی

نام فاطمه (س) برده شود ،فقر و تنگدستی وارد نمی شود.وی افزود  :عصر شعری با عنوان عصر
شغر فاطمه کوثر هستی ،با حضور 11نفر از شاعران آئینی اســتان با رعایت پروتکل های بهداشتی
و از طریق ارتباط تصویری با دیگر شــاعران و ادب دوســتان اســتان و عالقه مندان به صورت الیو
در فضای مجازی با هدف ترویج و معرفی فرهنگ فاطمی و بهره مندی از شــعر خوانی شــاعران
آئینی استان در رثای بانوی دو عالم فاطمه (س) برگزار شد.شایان ذکر است این برنامه با تجلیل
از برگزیدگان دومین سوگواره شعر «جای پای جابر » و شــاعران این محفل معنوی و سخنرانی
ابراهیم شریفی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری در جمع شاعران
همراه بود .

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری
تصویب شد
مدیرعامل سازمان همیاری شــهرداریهای چهارمحال و بختیاری گفت :طرح جامع منطقه ویژه

خدمات رسانی در حوزه سالمت به شهرها و روستاها

محدود نمیشود و رده سنی خاصی ندارد  ،چرا که در

جادهها و راهها همچنین قبل از تولد و بعد از مرگ

انتظارات زیادی از سیستم درمان وجود دارد

اقتصادی استان درجلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی با حضورمعاون
اول رییس جمهوری تصویب شد.روحا ...عظیمی افزود :طرح منطقه ویژه اقتصادی استان از سال
 ۹۰-۸۹تهیه شده و مراحل تصویب آن درکمیتههای فرعی و اصلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری،
صنعتی و ویژه اقتصادی مورد تصویب قرار گرفته بود.وی ادامه داد :اما تصویب طرح جامع منطقه
ویژه اقتصادی نیازمند تصویب هیئت وزیران بود که روز دوشنبه ۲۹دی به تصویب این هیئت رسید
و بدین ترتیب نقشه راه این طرح مشخص و روشن شــد.به گفته عظیمی ،با تصویب طرح جامع
منطقه ویژه اقتصادی استان ،واگذاری زمین و جذب سرمایهگذار در این منطقه هیچ مانع قانونی
ندارد و عالوهبر آن تمامی امور این منطقه از جمله جاده دسترسی ،زیرساختها ،ساختمانسازی،
احداث معابرو سایرامورمربوط به نحوه خدماترسانی نیزدرطرح جامع دیده شده است.مدیرعامل
سازمان همیاری شهرداریهای چهارمحال و بختیاری ادامه داد :اگرچه بخشی ازاقدامات خدماتی
نظیر زیرساختها تا پیش از این در منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده بود؛ اما با تصویب طرح جامع
پیگیری این امور با سرعت و حمایتهای قانونی بیشتری انجام میگیرد.

 ۴۰۰تن برنج دولتی درچهارمحال و بختیاری توزیع میشود
معاون بازرگانی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت :از ابتدای شهریور
ماه تاکنون دو هزار و  ۲۰تن روغن بخش مصرف خانوار از طریق یک هزار و  ۵۵فروشگاه در استان
توزیع شده است.حسن شمســی پور افزود :همچنین در این مدت  ۳۹۰تن روغن مصرف صنف و
صنعت هم بین یک هزار و  ۵۰۰مغازه توزیع شد.شمسی پور با اشاره به فراهم آوردن تمهیدات الزم
برای تامین کا الهای اساسی خانوار در ماههای بهمن و اســفند اضافه کرد ۴۰۰ :تن برنج با قیمت
دولتی برای توزیع در این استان اختصاص یافته اســت.وی ادامه داد :پنج هزار تن شکر هم برای
مصرف بخش صنف و صنعت در استان ذخیره سازی شده است که با قیمت هر کیلوگرم  ۱۱۵هزار
ریال توزیع خواهد شد.شمســی پور گفت :در حال حاضر کمبود هیچ کاالی اساسی در چهارمحال
و بختیاری وجود ندارد.

مفاد آراء
 11/3آگهی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آیین نامه اجرایی قانون تعیـــین
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان
و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله
 15روز در روزنامه های اخبــار اصفهان و زاینده رود آگهی می شــود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  ،طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد .
 - 1رای شــماره  139960302007010832مورخه  1399/8/19به نام حبیب
رهنما فالورجانی فرزند رضاقلی نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان نیمه سازبه
مساحت  94/14مترمربع پالک شماره -15اصلی واقع درفالورجان بخش  9ثبت
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک تقی کیانی فرزند مسیب.
 - 2رای شــماره  139960302007010902مورخــه  1399/8/27نام منوچهر
کاویانی باغبادرانی فرزند محمد ابراهیم نسبت به شش دا نگ یک باب کارگاه به
مساحت  247/53مترمربع پالک شماره  -19اصلی واقع در کلیشادبخش  9ثبت
اصفهان مع الواسطه خریداری شده ازابراهیم تقی زادهفرزنداسداله.
 -3رای شــماره139960302007007057مورخه1399/7/13به نــام ابراهیم
قنادی اف فرزند جعفر نسبت به 98سهم مشــاع از438/47سهم شش دانگ یک
باب ساختمان نیمه ساز به مســاحت 436/76متر مربع پالک شماره  138فرعی
از -53اصلی واقع درشهرک قدس بخش  9ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک
رسمی میباشد .
 -4رای شماره139960302007007101مورخه1399/7/13به نام رسول قنادی
اف فرزند جعفر نسبت به 65/076سهم مشــاع از438/47سهم شش دانگ یک
باب ساختمان نیمه ساز به مســاحت 436/76متر مربع پالک شماره  138فرعی
از -53اصلی واقع درشهرک قدس بخش  9ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک
رسمی میباشد .
 -5.رای شــماره  139960302007010892مورخــه 1399/8 / 25به نام امیر
قاسمیان دستجردی فرزندحسین شش دانگ یک باب خانه به مساحت 234/93
مترمربع پالک شماره  17فرعی از  667اصلی واقع در خیابان نیروگاه بخش  9ثبت
اصفهان مع الواسطه خریداری شده ازفضل اله هدایت فرزندسراج.
 -6رای شــماره  139960302007010876مورخــه 1399/8/24بــه نــام
محمد رحمانــی هیرگانی فرزند خداداد شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت
102/31مترمربع پالک شماره-411اصلی واقع در فالورجان بخش  9ثبت اصفهان
مع الواسطه خریداری شده ازمهدی کیانی فرزندمحمد اسماعیل.
 -7رای شماره  139960302007010899مورخه  1399/8/27به نام رحمت اله
جمال پور فرزند حفیظ اله نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 151/54
مترمربع پالک شــماره  -411اصلی واقع درشــرودان بخش  9ثبت اصفهان مع
الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالمجید و ســعید و زهرا ارباب شیرانی
فرزندعبدالعلی.
 -8رای شماره  139960302007010901مورخه1399/8/ 27به نام ابوالقاسم
جمشیدی فرزند آقاجان شش دانگ یک باب خانه به مساحت  235/13مترمربع
پالک شماره  17فرعی از  667اصلی واقع در خیابان نیروگاه بخش  9ثبت اصفهان
مع الواسطه خریداری شده ازفضل اله هدایت فرزندسراج.
-9رای شــماره  139960302007010865مورخه 1399/8/21به نام عبدالرضا

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت :جلب کمکهای خیرین

اهمیت ویژه ای دارد.

درمانی اســتان چهارمحال و بختیاری در راســتای سیاست گذاری

و ســازمانهای مردم نهاد ،در راستای توســعه پایدار و دستیابی به

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی یکی از دستگاههایی است که

و بهرهمندی از ظرفیت مشــارکتهای مردمی در حوزه ســامت ،به

سالمت همگانی ضروری است.

باید دسترسی به خدمات سالمت را در گستره وسیع جغرافیایی برای

استناد ماده  ۱۰قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مجیــد شــیرانی در نشســت شــورای هماهنگــی مشــارکت

مردم فراهم کند ،خاطرنشان کرد :خدمات رسانی در حوزه سالمت به

و ماده  ۸۰برنامه ششــم توســعه اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی

هــای مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی

شهرها و روستاها محدود نمیشود و رده سنی خاصی ندارد  ،چرا که در

تشکیل شده است.

درمانــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت :مقوله ســامت

جادهها و راهها همچنین قبل از تولد و بعد از مرگ انتظارات زیادی از

وی ،هدف از تشــکیل شــورای هماهنگی و مشــارکت های مردمی

یکــی از مهمتریــن و اساســی ترین عناصــر حیاتی جامعه اســت

سیستم درمان وجود دارد.

دانشــگاه را جلب مشــارکت خیرین  ،ســازمانهای مــردم نهاد و

و بــر اســاس تعریــف ســازمان جهانی بهداشــت ،ســامتی یک

وی با اشــاره به اینکه هرچه نیازهای اولیه یک جامعه بیشــتر شود

موسسات خیریه سالمت ،شرکتها و بنگاههای اقتصادی  ،گروههای

مســئله چند بعدی اســت که ابعاد جســمی  ،روانــی و اجتماعی را

احساس به خدمات درمانی و بهداشتی نیز بیشــتر می شود ،گفت:

داوطلب  ،سایر تشکل ها و نهادهای عمومی بیان کرد و افزود :ارتقای

در بر میگیرد.

افزایش سطح سواد سالمت جامعه ،کاهش هزینه سالمت و به دنبال

شاخص ها و سیمای مشــارکتهای مردمی با توجه ویژه به مناطق

وی با بیان اینکه امروزه سالمت جسمی ،روحی و روانی تعیین کننده

آن کم شــدن هزینه خانواده ها و بســیاری از هزینههای اجتماعی را

محروم و کمبرخوردار ،گســترش فرهنــگ نیکــوکاری  ،وقف و کار

سالمت یک جامعه است ،افزود :مهمترین مولفه توسعه اجتماعی و

به همراه دارد.

داوطلبانه در نظام سالمت  ،توسعه کمی و کیفی خدمات حوزه سالمت

اقتصادی در یک کشور ،پیشرفت در سالمت آن جامعه است.

وی بــا تاکید بر لــزوم خدمات رســانی مطلــوب در مناطق محروم

از طریق برنامه ریزی ،هدایت و ســاماندهی مشارکتهای مردمی ،

شیرانی یادآور شــد :مجموعه وزارت بهداشــت و دانشگاههای علوم

گفت :خدمات ســطح یک در مراکــز درمانی ،خانه های بهداشــت

جهتدهی تسهیل فرآیندها و یکپارچه سازی مشارکت های مردمی

پزشــکی با سیاســتگذاری و اجرای ضوابط و مقــررات  ،تنها  ۲۰تا

و مراکز جامع ســامت در روســتاها و مناطق محــروم و دورافتاده

به منظور پرهیز از موازی کاری  ،ســاماندهی مشارکتهای مردمی و

 ۲۵درصد از عوامل مرتبط با ســامت را در اختیار دارد و همه نهادها و

اســتان باید به صورت مطلوب و جامع ارائه شــود.رییس دانشگاه

فعالیتهای داوطلبانه دانشــگاه در حوادث و بالیا و نظارت بر حسن

ارگانها در برقراری سالمت در جامعه نقش آفرین هستند ،از این رو

علوم پزشــکی شــهرکرد در ادامه گفت :نشست شــورای هماهنگی

اجرای نیات شرعی و قانونی خیرین و واقفین از دیگر اهداف تشکیل

یکپارچه ســازی اقدمات و جلوگیری از موازی کاری در حوزه سالمت

مشــارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی

این شوراست.

محمودی برام فرزنداله یار نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 140/29
مترمربع پالک شماره  -19اصلی واقع در کلیشاد بخش  9ثبت اصفهان مع الواسطه
خریداری شده از مالک رسمی علی هدایت فرزند عبدالمطلب .
 -10رای شماره  139960302007010908مورخه 1399/8/28به نام علی کیانی
فالورجانی فرزند تقی نسبت به شش دانگ یک خانه به مساحت  230/83مترمربع
پالک شــماره -15اصلی واقع در فالورجان بخش  9ثبت اصفهان مع الواســطه
خریداری شده از مالک رسمی مظاهر فاضلی فرزند غالمحسین .
 -11رای شــماره  139960302007010806مورخه  1399/8/17به نام جواد
دهقان کلیشادی فرزند حسینعلی نسبت به شش دانگ یک باب خانه نیمه ساز به
مساحت  203/56مترمربع پالک شماره  -19اصلی واقع در کلیشادبخش  9ثبت
حسین کشاورزیان.
 -12رای شــماره  139960302007010900مورخه  1399/8/27به نام سعید
رحیمی کلیشادی فرزند فتح اله نسبت به شــش دانگ یک باب مغازه به مساحت
 35/53مترمربع پالک شــماره  -19اصلی واقع درکلیشاد بخش  9ثبت اصفهان
مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین کشاورزیان فرزند محمد علی .
 -13رای شــماره  139960302007009131مورخه  1399/7/27به نام حسین
صالحی اشترجانی فرزند یداله نســبت به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی
به مساحت  3676مترمربع پالک شــماره-446اصلی واقع در اشترجان بخش 9
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله صالحی اشترجانی .
 -14رای شــماره  139960302007009138مورخــه  1399/7/27بــه نــام
حسین صالحی اشــترجانی فرزند یداله نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین
کشــاورزی به مســاحت 13000مترمربع پــاک شــماره-446اصلی واقع در
اشــترجان بخش  9ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی
یداله صالحی اشترجانی.
 -15رای شــماره 139960302007009151مورخــه  1399/7/27به نام رضا
جمالی قهدریجانی فرزند حســن نســبت به شــش دانگ یک بــاب گاو داری
به مســاحت  2033/42متر مربع پالک شــماره -385اصلی واقــع قهدریجان
دربخــش  9ثبت اصفهــان مع الواســطه خریــداری شــده از مالک رســمی
حسین جمالی قهدریجانی
 - 16رای شــماره  139960302007010825مورخه 1399/8/19به نام مهری
کیانی فالورجانی فرزند حیدر نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت
215/69متر مربع پالک شماره - 413اصلی واقع درششدر بلندی فالورجان بخش
 9ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی رهنما.
 -17رای شماره  139960302007010903مورخه  1399/8/27به نام سعید رضا
زاهدی فرزند رمضان نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت
 75/20مترمربع پالک شماره  138فرعی از -53اصلی واقع در شهرک قدس بخش
9ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی می باشد .
 -18رای شــماره139960302007009157مورخه  1399/7/27به نام حسین
افتخاری فرزند رضا نســبت به شــش دانگ یکدرب باغ به مساحت 2493/70
مترمربع پالک شماره332فرعی -29اصلی واقع در زازران بخش  9ثبت اصفهان
مع الواسطه خریداری شده از مالک رســمی سید عباس وسید مهدی و بانو فاطمه
میر خلف
 -19رای شماره 139960302007009125مورخه  1399/7/27به نام عبدالرضا
رئیسی فرزندناصر نســبت به شــش دانگ یک درب باغ به مساحت 3151/80
مترمربع پالک شــماره  446اصلی واقع در اشــترجان بخش  9ثبت اصفهان مع
الواسطه خریداری شده از مالک رسمی از آقای حسین رجایی فرزند احمد.
 -20رای شماره  139960302007010853مورخه 1399/8/21به نام خدابخش
حاجی پور فرزند میرزا قلی نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 159/05
مترمربع پالک شــماره -411اصلی واقع در شــرودان فالورجان بخش  9ثبت
اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی می باشد .

-21رای شــماره 139960302007011254مورخه  1399/9/15به نام حســن
قاسمی فالورجانی فرزند مسیب نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی
با کابری زراعی به مســاحت  1303/57مترمربع پالک شــماره 430اصلی واقع
در مینادشت بخش  9ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی
غالمعلی جمشیدی
-22رای شماره  139960302007010982مورخه  1399/8/29به نام محبوبه
معینی طالخونچه فرزندخسرو نسبت به سه دانگ شــش دانگ یک باب خانه به
مساحت  202مترمربع پالک شماره  -411اصلی واقع در فالورجان بخش  9ثبت
اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی می باشد .
 -23رای شماره  139960302007010983مورخه  1399/8/29به نام ابراهیم
کیانی فالورجانی فرزندکریم نســبت به سه دانگ شــش دانگ یک باب خانه به
مساحت  202مترمربع پالک شماره - 411اصلی واقع در فالورجان بخش  9ثبت
اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی می باشد .
 -24رای شماره 139960302007010984مورخه  1399/8/29به نام ماردیک
طهماسیان سوارانی فرزند مسرف نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت
36/37مترمربع پالک شماره - 19اصلی واقع درکلیشــاد بخش  9ثبت اصفهان
مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباسعلی اکبری.
 -25رای شــماره  139960302007010980مورخــه  1399/8/29بــه نام
علیرضا لطفی پور فرزند خدایار نسبت به شش دانگ یک باب خانه نیمه تمام به
مساحت  227/28مترمربع پالک شــماره  -411اصلی واقع در فالورجان بخش
 9ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی حسین دولت آبادی
فرزند محمود .
 -26رای شــماره  139960302007010985مورخه  1399/8/29به نام حمید
رضا شیران فرزند صادق نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/95
مترمربع پالک شماره  -46اصلی واقع دردستناءبخش  9ثبت اصفهان مع الواسطه
خریداری شده از مالک رسمی آقاجان شاه پروری .
 -27رای شــماره  139960302007011241مورخه1399/9/10بــه نام اصغر
شیرعلی کلیشادی فرزند قاسمعلی نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت
 150/ 24مترمربع پالک شماره -19اصلی واقع در کلیشاد بخش  9ثبت اصفهان
مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین کشاورزیان .
 -28رای شماره  139960302007011257مورخه  1399/9/15به نام مهدی
شفیعی قهدریجانی فرزند عباسعلی نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت
 220/24مترمربع پالک شــماره  -386اصلی واقــع در فالورجان بخش  9ثبت
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نوروزعلی کریمی قهدریجانی .
 - 29رای شماره  139960302007011345مورخه  1399/9/18به نام مرتضی
قاســمی فالورجانی فرزند علی نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت
 118/64متر مربع پالک شــماره -413اصلی واقع در ششــدربلندی فالورجان
بخش  9ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی محمد صادق
قاسمی فرزندغالمحسین .
 -30رای شماره  139960302007011103مورخه 1399/9/5به نام زهرارمضانی
فرزندابراهیم شش دانگ یک باب خانه به مساحت 228/47مترمربع پالک شماره6
فرعی از  667اصلــی واقع در خیابان نیروگاه بخش  9ثبت اصفهان مع الواســطه
میرزا محمد و کاظم ال رسول و حسین موسوی الغروی خریداری شده.
 -31رای شــماره  139960302007011285مورخه1399/9/16به نام حمید
رضا هادیان قهدریجانی فرزند محمد علی شش دانگ یک باب خانه به مساحت
 228/78مترمربع پالک شــماره -386اصلی واقــع در قهدریجان بخش  9ثبت
اصفهان مع الواسطه یوسف هادیان خریداری شده.
 -32رای شــماره  139960302007011619مورخه  1399/10/6به نام حسن
شکرگزارکرافشانی فرزند شکراله نسبت به چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک
باب خانه به مساحت 502/68مترمربع پالک شماره  -538اصلی واقع در کرافشان

بخش  9ثبت اصفهان مع الواسطه صولت کریمی فرزند خداداد خریداری شده.
 -33رای شــماره  139960302007011620مورخه  1399/10/6به نام زهرا
کریمی کرافشانی فرزند صولت نســبت به دودانگ مشاع ازشش دانگ یک باب
خانه به مساحت 502/68مترمربع پالک شــماره  -538اصلی واقع در کرافشان
بخش  9ثبت اصفهان مع الواسطه صولت کریمی فرزند خداداد خریداری شده.
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز چهارشنبه 1399/10 /17
تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز پنجشنبه 1399/11 / 2
م الف 1073195 :حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت فالورجان

فقدان سند مالکیت
 11/4آقای حسین ملکوتی خواه فرزند حسن به استناد  2برگ استشهادیه
محلی که هویت وامضاء شهود رســماگواهی گردیده مدعی است که یک
جلد سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی  181فرعی از
 24اصلی واقع در شــهر ابریشــم بخش  9ثبت اصفهان به شماره سریال
 217529مورد ثبت صفحه  10دفتر  180امالک ذیل ثبت  18136به نام
اصغر سختی دستجردی ثبت وسند وســندمالکیت صادر وتسلیم گردیده
است وبموجب سند انتقال  25002مورخ  1387 / 7 / 4دفتر  101اصفهان به
حسین ملکوتی خواه انتقال وسپس مفقود شده است  .بنابراین چون نامبرده
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده
 120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشــود که هرکس مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مزبورو یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ
انتشار این آگهی تا  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس
و اصل سندمالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد .ودر صورت انقضای مهلت
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل ســند
مالکیت ،المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .
تاریخ انتشار  - 99 / 11 / 2 :م الف 1080771 :حسین زمانی علویجه
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت
 11/5شــماره نامــه 1399/02/22-139985602033000382:نظر
به اینکه سند مالکیت ده ســهم مشاع از بیســت و چهار سهم ششدانگ
قطعه زمین معروف  24قفیزی باغاجه پالک ثبتی شــماره  697فرعی از
 -76اصلی واقع در ریســه جزء بخش  9حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 8788
صفحه  123دفتر  63تحت شماره چاپی  101369بنام بتول رحیمی ریسه
فرزند علی اکبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ،سپس ورثه نامبرده به
موجب درخواست وارده  139921702033000629مورخ 1399/02/22
منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن به شماره شناسه یکتا
 139802155884000546و رمز تصدیق  580998شماره  66615مورخ
 1398/07/30که به تایید دفترخانه اسناد رسمی  7نطنز رسیده است مدعی
مفقود شدن سند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده
است و درخواست سند مالکیت المثنی نموده است ملک فوق را نموده اند لذا
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الــف 1080183 :علی جوانــی مدیر واحــد ثبتی حــوزه ثبت
ملک نطنز

جامعه

بامسئولان
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استاندار اصفهان:

بهرهگیری ازبخش غیردولتی برای پیشگیری ازاعتیاد
ضروری است

مقاومت پرستاران اصفهانی در خط مقدم کرونا در حالی هنوز ادامه دارد که خبری از پرداخت حق و حقوق آنها نیست؛

اســتاندار اصفهان گفت :بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و به ویژه ســازمانهای مردم نهاد غیر

خط شکنان خسته

دولتی برای آموزش و پیشگیری از اعتیاد ضروری است.عباس رضایی در جلسه شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان ،با
اشــاره به ضرورت کوچکشدن دولت و
برونسپاری برخی امور افزود :سازمان
بهزیستی با صدور مجو زها در خصوص
برون ســپاری برخــی امــور مربوط به
سمنها تالشکند.وی با اشاره به دغدغه
برخــی از اعضــای شــورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان در
خصوص بازدارنده نبودن قوانین افزود:

سال هاست حقوق پرستاران تناسبی با میزان کار و
سختی آن ندارد .همین مسئله موجب رشد بیش از 500
درصدی مهاجرت پرستاران شده است

دستگاههای عضو شــورا ظرف مدت ۱۰
روز پیشــنهادهای خود را در رابطه با اصالح قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر به دبیرخانه شورا
ارائه کنند تا در جلسات بعدی با حضور عضوی از مجمع نمایندگان استان بررسی و به مجلس ارائه
شود.رضایی همچنین محلهمحور شــدن فعالیتهای پیشگیرانه ،شناسایی جامعه هدف به ویژه
در قشر جوان و نوجوان و زنان ،توجه به تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی ،توجه به مدارس،
دانشگاهها و خوابگاهها را از دیگر ضروریات برنامهریزی در امر مبارزه به مواد مخدر دانست.

مدیرکل ثبت احوال استان:

 ۶۷هزارکارت ملی دراصفهان آماده تحویل است
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهانگفت :تاکنون بیش از ۶۷هزارکارت ملی هوشمند دردفاترپیشخوان
استان آماده تحویل شده است و مابقی نیز طی چند ماه آینده آماده تحویل خواهد شد.حسین غفرانی
عکس های پرستاران با لباس های سرتا

مقابل زمانی که موعد اســتفاده از مهارت آنهاســت ،مهاجرت گزینه

تقسیم میشود ،یکی اینکه مقرر شد اضافه کار از کارانه جدا و ساعات

پا پوشــیده در بخــش هــای کرونایی،

اول پیــش روی این قشــر خواهد بود .پرســتاران همگــی تقریبا

اضافه کار هر پرستار مطابق با مبلغی حکم محاسبه شود.رییس نظام

ماههاست که سوژه رســانه ها و مورد توجه مردم است .زحمات این

یک درخواســت دارنــد و آن پرداخت درســت و عادالنه دســتمزد،

پرستاری اصفهان ادامه داد :بخش دیگری که به عنوان کارانه در نظر

قشر اما ظاهرا هنوز از سوی مسئوالن آنگونه که باید دیده نشده است.

پــاداش و کارانه همراه بــا حفظ کرامــت و جایگاه این گــروه که در

گرفته شده بر اســاس عملکرد کیفی همکاران بود که نحوه محاسبه

شیفت های طوالنی تر ،مرگ و میر و سطح ابتالی بسیار باال و خطرات

روزگار کرونایــی جان برکــف گرفتــه و در تالش بــرای نجات جان

آن فرمول مشــخصی دارد.وی ادامــه داد :بخش مهمــی از درآمد

بهداشتی ودرمانی طی یک سال اخیر در حالی برای پرستاران چندین

بیماران تالش می کنند.

بیمارســتان مربوط به انجام اعمال جراحی است که به دلیل پذیرش

برابر شده است که در مقابل تنها انتظارات آنها از علوم پزشکی و وزارت

یکی از پرستاران بیمارســتان الزهرای اصفهان در این رابطه می گوید:

بیماران کرونایی این درآمد در بیمارستان الزهرا و سایر بیمارستانها

پریسا سعادت

بهداشــت مبنی بر پرداخت به موقع حقوق و مزایا نه تنها عملی نشده

بیمارســتان الزهرا نزدیک به  ۴ماه ســانتر کرونا بود و فقط بیماران

کاهش داشت.

بلکه به نوعی با فرافکنی مسئوالن ،پرستاران متهم به سوءاستفاده از

کرونایی در این بیمارستان پذیرش میشدند.وی افزود :چه در زمانی

رییس نظام پرســتاری اصفهان گفت :وزارت بهداشــت برای جبران

موقعیت و ناسپاسی از وزارت بهداشت شده اند.

که بیمارستان الزهرا فقط بیماران کرونایی پذیرش میکرد چه پیش

خسارت پرســتاران از ابتدای شــیوع کرونا یک مرحله پاداش کرونا

در اصفهان و تهــران ظاهرا وضعیــت پرداختی به پرســتاران بدتر از

از آن ،مبلغ کارانه ما کم بود ،اما نه به ایــن میزان اندک ،آخرین کارانه

را برای پرســتاران در نظر گرفــت و یک مرحله هم نوبــت کار با بیمار

سایر مناطق است .این دو شــهر که در ماه های اخیر به شدت تحت

پرداختی ما مربوط به شهریور ماه اســت که مبلغ  ۳۰۰هزار تومان به

کرونا به پرستاران پرداخت شــد.صفازاده گفت :مجموع این کارانه و

فشــار هجوم بیماران کرونایی بوده اند ،مبالغ ناچیزی در قبال کارانه

حساب ما واریز شد ،این در حالی است که تعداد شیفتهای ما از ۳۰

پاداش کرونا برای پرســتاران منجر به جبران زحمات پرستاران نشد

پرستارانشان پرداخت کرده اند .این مســئله البته موضوع جدیدی

شیفت هم بیشــتر بود که در صورت محاسبه با بهره وری شب چیزی

و پرداختی که از وزارت بهداشــت به دانشگاه علوم پزشکی انجام شد

نیست و سال هاست حقوق پرســتاران تناسبی با میزان کار و سختی

در حدود  ۲میلیون تومان باید به عنوان کارانه به ما پرداخت میشد.

هنوز نوبت کار کرونا پرداخت نشــده و در حال محاسبه است.بخشی

آن ندارد .همین مسئله موجب رشــد بیش از  500درصدی مهاجرت

همچنین دکتر شــیما صفا زاده ،رییس نظام پرستاری اصفهان گفت:

از درآمد بیمارستان صرف کارکنان درمانی و پشتیبانی میشود و باید

پرستاران شده است.

پرداختی پرستاران در نزدیک به یک سال که درگیر کرونا بودیم بسیار

هنگام محاسبه نســبت درآمد حوزه درمان و درآمد حوزه پشتیبانی

افرادی که برای تربیــت آنها هزینه های زیادی پرداخت شــده و در

کاهش پیدا کرده اســت.وی ادامه داد :این کاهش به چند قســمت

رعایت شود.

اجرای محدودیتهای شبانه و طرح زوج و فرد دراصفهان
محدودیتهای شبانه و طرح زوج و فرد در اصفهان همچنان پابرجاست.رییس پلیس راهور استان
با بیان اینکه اعمال محدویتهای  ۹شب تا  ۴بامداد در شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر همچنان ادامه
دارد ،گفت :همچنین در کالنشهر اصفهان محدودیتهای طرح زوج و فرد در دو نیمه صبح و بعداز
ظهر پابرجاست.سرهنگ محمد رضا محمدی با اشاره به جریمه دو میلیون ریالی متخلفان طرح
محدودیتهای شبانه افزود :از ابتدای اجرای این طرح  ۵۶هزار خودرو جریمه شده اند.وی با بیان
اینکه مخدوش کردن پالک خودرو جرم است و با افرادی که پالک خودروی خود را مخدوش کنند
به صورت جدی برخورد میشود ،گفت :رانندگان متخلف  ۵۰۰خودرو به مراجع قضایی معرفی شده
و این خودروها بین سه تا شش ماه توقیف میشوند.

آزادی  ۵۴۷زندانی جرائم غیرعمد در سال جاری
با مشــارکت خیران و اقدامات خیرخواهانه ســتاد دیه ،امســال  ۵۴۷زندانی جرائم غیر عمد از
زندانهای استان اصفهان رهایی یافتند و به آغوش خانواده بازگشتند.مدیرعامل ستاد دیه استان
اصفهان گفت :طی  ۱۰ماهه سال جاری با مشــارکت خیران و اقدامات خیرخواهانه اعضای هیئت
مدیره ستاد ،کمک ستاد دیه کشور و از محل اعتبارات بانکی این تعداد زندانی محکوم مالی جرائم
غیر عمد زندانهای استان از زندان آزاد شــدند و به آغوش خانواده بازگشتند.اسدا...گرجی زاده
افزود :بیش از ۱۸۵میلیارد و  ۲۱۴میلیون تومان مجموع بدهی مددجویان بودکه حدود  ۱۳۶میلیارد
تومان آن را شاکیان گذشت کردند و بیش از  ۱۳میلیارد و  ۷۱۰میلیون تومان هم از این میزان بدهی
را خیران کمک کردند.وی گفت :همچنین بیش از هفت میلیــارد و  ۱۵۵میلیون ریال بدهی دیگر
زندانیان هم از محل ستاد دیه تامین شد.

مهرو موم  ۵۲واحد ازصنایع آالینده
سازمان محیط زیست برایکاهش آلودگی هوا  ۵۲ ،واحد ازصنایع آالینده و واحدهای تولید آجروگچ
استان را مهرو مومکرده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درمبارکه با بیان اینکه آلودگی
هوای استان در دی امسال طی  ۲۰سال اخیر بی سابقه بوده است ،گفت :در مجموع برای کاهش این
آلودگیها ۲۱۵۷ ،واحد صنعتی دراستان پایش و  ۶۴۷واحد آالینده اخطارگرفتند.منصورشیشه فروش
افزود :همچنین دراین پایشها ۱۴ ،واحد تولید زغال به علت شدت آالیندگی ،تخریب و با صاحبان آنها
برخورد قانونی شد.وی همچنین با اشاره به وجود حدود  ۴هزارکیلومتررودخانه دراستانگفت :حدود
 ۲هزارکیلومترازآن ،تعیین حریم و بسترو مشخصات آنها به دستگاهها ابالغ شده است ،همچنین از
سالگذشته تاکنون ۴۰۰ ،کیلومترازکل رودخانههای استان ساماندهی و الیروبی شده اند.

آغازبرگزاری جشن نیکوکاری کمیته امداد اصفهان
فرآیند برگزاری جمع آوری کمک های مردمی در جشــن نیکوکاری امســال کمیتــه امداد اصفهان با
راه اندازی کد دســتوری  *۸۸۷۷*۱*۰۳۱#آغاز شــد.کریم زارع ،مدیرکل کمیته امداد امام خمینی
(ره) از آغاز فرآیند جمع آوری کمک های مردمی در جشــن نیکوکاری خبر داد و گفت :کد دســتوری
 *۸۸۷۷*۱*۰۳۱#ازاول بهمن ماه به طورویژه برای این رویداد بزرگ ،فعال شده و آماده دریافتکمک
های مردم نیکوکاراستان برایکمک به نیازمندان و مددجویان درروزهای پایانی سال  ۱۳۹۹و نوروز۱۴۰۰
است.زارع ادامه داد :امسال با توجه به شرایط ویژه ناشــی از همه گیری ویروس کرونا برگزاری جشن
نیکوکاری زودترازموعد سال های قبل و با تاکید برروش های الکترونیکی آغازشده است ولی براساس
سنت هرساله این نهاد پایگاه های فیزیکی جمع آوریکمک های مردمی نیزبرپا خواهند شد.وی افزود:
جشن نیکوکاری امسال هم مانند سال های قبل طی سه روزسیزدهم ،چهاردهم و پانزدهم اسفندماه به
ترتیب ویژه مدارس و دانش آموزان ،سطح شهرو مصلی های نمازجمعه برگزارشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

وام ازدواج براساس سن
زوجین تعیین می شود

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس
شورای اســامی گفت :بر اساس مصوبه
کمیســیون تلفیــق بودجــه و در صورت
تصویب نهایــی در مجلــس وام ازدواج
بــرای زوجیــن تــا ســقف  ۲۰۰میلیون

پیشخوان و دفاترثبت احوال استان موجود استکه هنوزشهروندان برای دریافت آن اقدام نکردهاند .با
توجه به محدودیت در نگهداری این کارتها و اینکه پس از صدور کارت ملی هوشمند ،رسید قبلی غیر
ی ها تقاضامندیم پس از وصول پیامک ،نسبت به دریافت کارت ملی خود
فعال خواهد شد از هم استان 
اقدامکنند.وی افزود :تاکنون  ۹۷درصد جمعیت واجد شرایط دریافتکارت ملی دراستانکه  ۴میلیون
و  ۶۵هزار نفر هستند ،برای گرفتن کارت ملی اقدام کردهاند ،مابقی نیز در دست تهیه است و در ماههای
آینده صادرخواهد شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

تعداد فوتیها روزانه ازاواسط دی ماه به زیر ۱۰نفررسیده است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :میزان مثبت شدن تستهای کرونا در آبان ماه حدود
 ۶۵درصد بود و درحال حاضربه  ۱۵درصد رسیده و زمانیکه تستها به زیر ۵درصد برسد ،میتوانیم ادعا
کنیم که بیماری رو به خاموشی است.آرش نجیمی با اشــاره به وضعیت کرونا در استان اصفهان اظهار
داشت :حدود  ۱۰روزاستکه آمارکرونا درعدد  ۴۰۰بیماربستری ثابت مانده است و روزانه حدود  ۷۰بیمار
جدید بستری میشــوند و حدود  ۸۰تا  ۹۰نفر بیمار نیز در وضعیت حاد در آی سی یو بستری هستند،
تعداد فوتیها روزانه از اواسط دی ماه به زیر ۱۰نفر رسیده است.وی با اشاره به وضعیت بیمارستانهای
پذیرش بیمارانکروناییگفت :بیمارستان عیسیبنمریم(ع) به عنوان بیمارستان مرجعکرونا فعالیت
دارد و دیگربیمارستانها با توجه به ظرفیتشان بخشی را برای بیماران کرونایی اختصاص دادهاند.

خبر روز

اخبار

کجانی  ،در مورد صدور کارت ملی هوشــمند ،اظهار کرد :بیش از ۶۷هزار کارت ملی هوشــمند در دفاتر

دانشگاههای اصفهان دررتبهبندی جهانی ISC ۲۰۲۰
براساس نتایج رتبهبندی جهانی  ISCدرسال  ،۲۰۲۰دانشگاههای اصفهان وکاشان ازمیان  ۲۴دانشگاه جامعکشور ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ازمیان  ۱۳دانشگاه
علوم پزشکی و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز از میان  ۹دانشگاه صنعتی کشور در میان دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند.در رتبه بندی جهانی  ISCسال  ۲۰۱۹از ایران
تعداد  ۴۳دانشگاه حضورداشتند.آمریکا با  ۳۱۲دانشگاه ،چین  ۳۱۱دانشگاه ،ژاپن  ۱۱۷دانشگاه ،انگلستان  ۹۹دانشگاه ،هند  ۹۸دانشگاه ،فرانسه  ۷۹و ترکیه  ۷۷دانشگاه،
آلمان  ۷۱دانشگاه ،ایتالیا  ،۶۵برزیل  ۶۳دانشگاه،کره جنوبی  ۶۲دانشگاه ،اسپانیا  ۵۵دانشگاه ،لهستان  ۴۷دانشگاه ،ایران  ۴۶دانشگاه،کانادا  ۴۳دانشگاه و روسیه ۴۲
دانشگاه دراین رتبهبندی حضورداشتهاند.براساس ماموریتهای دانشگاهها ،تعداد  ۲۴دانشگاه جامعکشوردراین رتبهبندی حضوردارند .دانشگاههای جامع حاضردر
این رتبهبندی دانشگاه تهران ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد ،شهید بهشتی ،شیراز ،تبریز ،اصفهان ،یزد،کاشان،گیالن ،بوعلی سینا ،رازی ،سمنان ،شهید باهنرکرمان،
کردستان ،مازندران ،شهید چمران اهواز ،محقق اردبیلی ،ارومیه ،یاسوج ،الزهرا ،بین المللی امام خمینی(ره) ،شاهد و شهرکرد هستند.ازدانشگاههای علوم پزشکی نیز
 ۱۳دانشگاه حضورداشتندکه شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران ،پزشکی شهید بهشتی ،پزشکی ایران ،پزشکی اصفهان ،پزشکی مشهد ،پزشکی تبریز ،پزشکی شیراز،
پزشکی جندی شاپوراهواز ،پزشکیکرمانشاه ،پزشکی بقیه ا ،...پزشکیکرمان ،پزشکی مازندران و پزشکی زاهدان هستند.

تومــان افزایش مییابد.اصغر ســلیمی
در خصــوص مصوبــه کمیســیون تلفیق

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:

بودجه مجلس برای پرداخت وام ازدواج

نگران ایمنی بازاربزرگ اصفهان ،تیمچهها
و کارگاههای اطراف آن هستیم

به زوجین تا ســقف  ۲۰۰میلیون تومان،
اظهار کــرد :این مصوبه بیشــتر به منظور
تشــویق جوانان به ازدواج است .با توجه
به اینکه ســن ازدواج در کشــور در حال
باال رفتن اســت و جمعیت کشور به سوی
میا نسالی و پیری در حال حرکت است
باید تدابیری اندیشیده شــود که ازدواج
جوانان تسهیل شود.
وی افــزود :مجلس به دنبال این اســت
که بــا تصویــب قوانین اصولی شــرایط
ازدواج را تسهیل کند که یکی از این شرایط
تسهیل کننده افزایش وام ازدواج است که
کمیسیون تلفیق در این باره تصمیم خوبی
گرفته است .بر این اساس پسران زیر ۲۵
سال و دختران زیر  ۲۳سال هر کدام مبلغ
 ۱۰۰میلیــون تومان و باالتر از این ســنین
 ۷۰میلیــون تومــان وام ازدواج دریافت
خواهند کــرد که در مجمــوع حداقل ۱۴۰
میلیون تومان و حداکثر  ۲۰۰میلیون تومان
وام ازدواج بــه زوجیــن پرداخت خواهد
شد.نماینده مردم ســمیرم در مجلس با
بیان اینکه این مصوبه کمیســیون تلفیق
باید در صحن علنی مطرح شــود ،گفت:
این مصوبه هنــوز نهایی نشــده و باید به
تصویب نمایندگان مجلس برســد که به
احتمال قوی نمایندگان به آن رای مثبت
خواهند داد.ســلیمی تصریح کرد :بدون
شک این مصوبه جوانان را به ازدواج زودتر
ترغیب میکند .نباید فاصله سنی والدین
و فرزندان زیاد باشــد چراکــه در تربیت
فرزند دچار مشکل میشویم.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری اصفهان با بیان اینکه همواره نسبت به اهمیت
ایمنی بازار بزرگ اصفهان تذکر و درخواست داده ایم،
گفت :متاسفانه دربازاربزرگ اصفهان و محدوده اطراف
آن خطراتی وجود دارد که تاکنون در چندین جلســه
بررسی شده و همه مسئوالن استان نیز بر ایمن شدن
این بازار تاکید دارند.محسن گالبی با اشاره به اهمیت
مشارکت دستگاه های مختلف ازجمله دستگاه های
خدمات رسان برای افزایش ایمنی بازاربزرگ اصفهان،

عکس روز
اهدای پنج تبلت
به پنج قلوهای
اصفهانی
پنج قلوهای خانواده جعفری،
مهمــان اداره کل آمــوزش و
پرورش استان اصفهان شدند
و در پایان این دیدار پنج عدد
تبلت بــه ایــن دانشآموزان
اهدا شد.

گفــت :از اداره کل میراث فرهنگی اســتان که متولی

صورت انبارهایی درآمده اند که مملو از کاال ست.وی با

اصلی بازار بزرگ اصفهان است خواسته ایم نقاطی در

اشاره به اینکه در معابر منتهی به این محدوده ،امکان

اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم در طول  ۸کیلومتر بازار،

عبور خودروهای آتش نشانی وجود ندارد ،گفت :همه

 ۸ایستگاه دایر کنیم و در شرایط اضطراری و زمانی که

این موارد باعث نگرانی ما می شود ،چراکه اگر انباری

نمی توانیم وارد بازارشویم ،بالفاصله نیروهای امدادی

با موادی که درجه اشــتعال باال دارد ،در معبر قدیمی

این ایســتگاه ها را به محل حادثه اعــزامکنیم.وی با

باریک درپشت بازاردچارحریق شود مشکالت فراوانی

بیان اینکه تنها ایمنی بازار بزرگ اصفهان باعث نگرانی

ایجاد میکند.گالبی با تصریح براینکه همواره نسبت به

ما نیســت ،افزود :آنچه ما را نگران می کند تیمچه ها

اهمیت ایمنی بازاربزرگ اصفهان تذکرو درخواست داده

و کارگاه هــای اطراف بازار با تعداد زیاد کپســول گاز و

ایم ،اظهار امیدواری کرد که با پیگیری های مسئولین

موارد شیمیایی اســت ،ضمن اینکه دراطراف بازارنیز

بتوان نسبت به برطرف کردن خطر و ایمن سازی بازار

منازل مســکونی و قدیمی تغییر کاربری شــده و به

بزرگ اصفهان و محدوده اطراف آن اقدامکرد.

فوتبالجهان

پنجشنبه  2بهمن  7 / 1399جمادی الثانی  21 /1442ژانویه  /2021شماره 3172

«رسن» به تیم ملی عراق دعوت نشد
«بشــار رســن» هافبک تیم ملی عراق برای دومین بار متوالی در فهرســت «ســرجی کاتانچ»
ســرمربی تیم ملی عراق قرار ندارد.ســرمربی اســلوونیایی تیم ملی عراق در حالی فهرست ۲۳

باخت غیر منتظره شاگردان وحید شمسایی؛

نفره تیم ملی عراق را برای بازی دوســتانه با کویت اعالم کرد که نامی از «بشــار رســن» هافبک

این تیم برای قهرمانی بسته شده است؟!

ســابق پرســپولیس و فعلی تیم القطر در این فهرســت دیده نمــی شــود.این در حالی بود که
«همام طارق» هافبک ســابق اســتقالل هم در اردوی قبل دعوت نشــده بود؛ اما در این اردو به
جمع ملیپوشــان عراق اضافه خواهد شد؛ اما «بشــار رســن» برای دومین بار متوالی پس از
ترک پرسپولیس در فهرست تیم ملی کشــورش جای نگرفت.دیدار با کویت که  ۲۷ژانویه برگزار
می شــود ،بعد از دیدار با امارات دومین مســابقه تدارکاتی تیم ملی عراق در سال  ۲۰۲۱خواهد
بود.عراق حریف تیــم ملی ایران در گروه ســوم مقدماتــی انتخابی جام جهانــی  ۲۰۲۲قطر و
 ۲۰۲۳چین است.

بهترین شماره  ۱۰تاریخ ازنگاه «لروی سانه»
لروی ســانه در بازگشــت به رقابت های بوندســلیگا به بایرن مونیخ پیوست تا شــماره  ۱۰این
تیم را برتن کند.لروی ســانه ،عالقــه زیادی به شــماره  ۱۰دارد .او در پاســخ به این ســوال که
بهترین شــماره  ۱۰تاریخ چه بازیکنی اســت ،اینگونه پاسخ داد :پاســخ من دو بازیکن خواهد

هر چند شاگردان شمسایی در دقایق پایانی یکی از

بــود .رونالدینیو و لیونل مســی .هر دو بهتریــن بودند.هم مســی و هم رونالدینیو بیشــترین

گل های خورده را جبران کردند؛ اما یک گل دیگر نیز

 ۲۸جام با بارســلونا به دســت آورده اســت.البته مســی در فصل جاری اللیگا عملکرد خوبی

شاگردان کشاورزی در تیم مقاومت البرز را با نتیجه ۵

نقــش را در موفقیت های بارســلونا در قرن  ۲۱داشــتهاند به ویژه لیونل مســی که بــه تنهایی
از خود نشــان نداده اســت با این حال همچنان بــا زدن  ۱۱گل در صدر جــدول بهترین گلزنان
قرار دارد.

دریافت کردند تا این بازی غیرمنتظره و شگفتی ساز
بر یک پیروز میدان معرفی کند

انگشت اتهام «لمپارد» به سوی بازیکنان چلسی
پس از شکست  0-2چلسی برابر لســتر ،حاالفرانک لمپارد ،ســرمربی این تیم می گوید دیگر
کنترلی بر آینده خود ندارد.پس از شکست برابر لستر ،حاال فشارها روی سرمربی چلسی از قبل
هم بیشتر شده است.فرانک لمپارد ،سرمربی چلسی ،با افزایش فشارها تایید کرده که آیندهاش
دیگر از کنترل او خارج اســت .شاگردان فرانک لمپارد با این شکســت ،پنجمین باخت خود در
هشت بازی گذشته چلسی در لیگ برتر را تجربه کردند و لســتر نیز در شبی که شایسته پیروزی
بود ،به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد.پس از این شکســت ،گمانهزنی ها راجع به آینده لمپارد
روی نیمکت چلسی افزایش یافته و این سوال مطرح است که آیا رومن آبراموویچ ،مالک چلسی،
همچنان به لمپارد در این تیم فرصت خواهد داد؟فرانک لمپارد پس از شکست برابر لستر ،راجع
به آیندهاش در این تیم گفت« :من کنترلی روی آن ندارم .این سوال در هفته های گذاشته مدام از
من پرسیده شده .درک می کنم و این درست یا غلط انتظاری است که باشگاه دارد.من این شغل
را با دانســتن این موضوع که این تیمی نیست که آماده رقابت باشــد و روزهای سختی در پیش
خواهم داشت ،پذیرفتم .ما محرومیت داشتهایم ،بازیکنان جوانی داریم ،بازیکنان جدیدی داریم
که می شود دید در تالش برای رســیدن به آمادگی و جا افتادن در تیم هستند .در این لحظه باید
بجنگیم ».لمپارد بار دیگر تقصیر این شکست را به گردن بازیکنانش انداخت و گفت«:بازیکنانی
هســتند که به آن خوبی که باید بازی نمی کنند .من خودم بازیکن بودهام و بازیکنان تنها کسانی
هســتند که می توانند با این وضعیت کنار بیایند.شــکل کلی بازی ما کند ،تنبل و با عدم تمایل به
دویدن بود که با نداشتن اعتماد به نفس همراه شد .ما از تیم بهتر در زمین شکست خوردیم.اگر
به ترکیب تیم نگاه کنید می بینید که اینها بازیکنانی جوان و یا بازیکنانی هســتند که در لیگ های
دیگر بازی می کردند و یا قرض داده شده بودند و یا تا همین یکی دو فصل پیش در چمپیونشیپ
حضور داشتند».

هفتمین هفتــه رقابت هــای لیگ برتر

خواست به بازی برگردد تمام مدت حمله کرد و برخالف روند بازی باز

بعضی مواقع توپها به گل تبدیل نمیشود و زیبایی فوتسال به همین

فوتسال کشور در حالی عصر سه شنبه به

هم تیم میهمان در یک ضد حمله به گل ســوم و بعد از استفاده گیتی

است .در این بازی بد تنبیه شدیم و تمام تالشمان را برای آینده به کار

پایان رسید که تیم گیتی پســند اصفهان که به عنوان یکی از مدعیان

پسند از سیســتم پاورپلی به گل چهارم خود رسید.هر چند شاگردان

می بریم .اگر موقعیتهایمان را به گل تبدیــل نکنیم با ضعیفترین

اصلی قهرمانی به شمار می رود ،متحمل شکست سنگینی مقابل تیم

شمسایی در دقایق پایانی یکی از گل های خورده را جبران کردند؛ اما

تیم هم بازندهایم.

مقاومت البرز شد ،نتیجه ای که جریمه بازیکنان و مربیان این تیم را

یک گل دیگر نیز دریافت کردند تا این بازی غیرمنتظره و شگفتی ساز

به دنبــال رقم خوردن این نتیجه هیئت مدیره باشــگاه گیتی پســند

به دنبال داشت.

شاگردان کشــاورزی در تیم مقاومت البرز را با نتیجه  ۵بر یک پیروز

تشــکیل جلســه داد.بر اســاس دســتور مدیرعامل باشــگاه ،کلیه

سرخ پوشان اصفهانی در شرایطی پا به این این میدان گذاشته بودند

میدان معرفی کند.وحید شمســایی ،ســرمربی گیتی پسند در پایان

اعضای کادر فنــی و بازیکنــان این تیــم جریمه شــدند .همچنین

که پیروزی در این دیدار می توانست آنها را صدرنشین گروه الف این

بازی حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی نشــد و محمد هاشــم زاده

مقرر شــد جلســه حضوری کادر فنی تیــم با اعضــای هیئت مدیره

سمیه مصور

رقابت ها کند ،اما شاگردان وحید شمسایی با یک نمایش فوق العاده

دستیار خود را مقابل دوربین فرستاد.هاشــم زاده در حالی که بسیار

برگزار شود.

ضعیف با نتیجه  5بر یک شکســت خوردند تا نخستین باخت گیتی

ناراحت و عصبانی به نظر میرســید ،گفت :آنها از موقعیتهایشــان

شکست سنگین تیم گیتی پســند مقابل تیم مقاومت البرز در حالی

پسند در این فصل از مسابقات لیگ رقم بخورد.گیتیپسندیها بازی

اســتفاده کردند ولی تیم ما از فرصتهایش اســتفاده نکرد .ما چند

رقم خورد که ایــن تیم که طی دوره های گذشــته رقابــت های لیگ

را بهتر آغاز کردند ،اما این البرزی ها بودند که در یک ضدحمله به گل

موقعیت را به سادگی از دست دادیم ،مقاومت مزد تالشش را گرفت و

برتر فوتسال کشــور با وجود عملکرد خوب از کســب عنوان قهرمانی

زودهنگام رسیدند ،شــاگردان شمســایی که برای جبران گل خورده

به این تیم تبریک می گویم.وی ادامه داد :متاسفانه بازی خوبی نبود

باز مانده بــود در این فصل به دنبــال جبران مافات باشــد .آنها با به

بیشتر جلو کشــیده بودند به دفاع سرسخت و بســته مقاومت البرز

و توپ برای ما نچرخید .این شکست سخت است .مقاومت تیم کمی

کارگیری وحید شمســایی خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی در

برمیخوردند و حمالت آنهــا ناکام می ماند.مقاومــت در ادامه نیمه

نیست ولی برای ما این شکست ســخت بود .باید بیش از این تالش

این دوره از مســابقات معرفی کردند؛ اما تاکنون در حد واندازه های

اول با وجود فشــار زیاد گیتی پسند به گل دوم رســید تا نیمه اول را

کرد ،فقط با اسم نمیشــود بازی کرد .باید در زمین جنگید .بازیکنان

یک مدعی ظاهر نشــده اند تا زنگ هشدار برای مسئوالن این باشگاه

با برتری  ۲بر صفر بــه رختکن برود.در نیمه دوم گیتیپســند که می

و کادر فنی بایــد از نام خود دفاع کنند .مربی گیتی پســند تاکید کرد:

به صدا در آید.

خبر روز

نایب قهرمانی کونگ فوکاران اصفهانی درلیگ ُممای بانوان
لیگ ممای (اجرای تکنیک کونگ فو) بانوان با نایب قهرمانی تیم هیئت کونگ فو اصفهان پیگیری شد.طی هفتههای سیزدهم تا پانزدهم لیگ ممای (اجرای
تکنیک کونگ فو) بانوان که به صورت مجازی برگزار میشود ،با قضاوت ویدئوهای ارسالی هیئت کونگ فو اصفهان و پردیسان توآ با مجموع  ۹امتیاز تیمی و ۲۱
امتیاز انفرادی به مقام دوم دست یافتند.در پایان این سه هفته از مســابقات ،همچنین تیمهای هیئت کونگ فو کهگیلویه و بویراحمد ،هیئت کونگ فو تهران با
مجموع  ۹امتیاز تیمی و  ۲۷امتیاز انفرادی مقام نخست را کسب کردند و تیمهای کمیته پرتوآ و هیئت کونگ فو فارس با مجموع  ۶امتیاز تیمی و  ۱۵امتیاز انفرادی
در جایگاه سوم ایستادند.دو هفته پایانی این دوره از مسابقات نیز چهاردهم بهمن برگزار خواهد شد.

کارسخت «یحیی»
برای چینش خط دفاعی
پرسپولیس

مس رفسنجان و سپاهان اصفهان در حالی در هفته هشتم از سری رقابت های لیگ برتر فوتبال برگزار

کادرفنی پرســپولیس به دلیــل مصدومیت

شدکه ازسوی تماشاگران تیم مس رفسنجان تخلفاتی مبنی برورود به زمین مسابقه با توجه به شرایط

مدافعان میانی خود چــاره ای جز تغییر چهره
خط دفاعی این تیم برای بــازی با آلومینیوم

نایبرییس فدراسیون جانبازان و معلولین مطرح کرد:

اراک ندارد.تیم فوتبال پرســپولیس در حالی

عملکرد خوب هیئت جانبازان و معلولین اصفهان
نایبرییس فدراســیون جانبــازان و معلولین در

افتخارآفرینی کنند.

مجمع انتخاباتــی هیئــت جانبــازان و معلولین

در ادامه مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در

اظهار داشــت :اســتان اصفهان قهرمانان ارزشی و

این مجمع اظهارداشت :زحمات زیادی درسالهای

ورزشــی زیادی دارد ،قهرمانانی که در زمان جنگ

گذشته توســط محمدرضا آقاباباگلیان کشیده شد

افتخارآفرین شدند و ورزشکارانی که در مسابقات

و اســتان اصفهان به عنوان پیشتاز در زیرساختها

بینالمللیکسب افتخارکردند و فرقی بین جانبازان

و سرمایه انسانی شناخته شد و ورزش جانبازان و

و معلولین نیست.مهدی نصیبی ادامه داد :استان

معلولین اصفهان در کشور سرآمد شد .سید محمد

اصفهان در گروه الف هیئتهای برتر قرار دارد ،این

طباطبایی افــزود :نگاه دنیا بــه ورزش جانبازان و

عملکرد مناسب باید در سالهای پیش رو نیز وجود

معلولین خــاص اســت و برنامهریزیهای خوبی

داشته باشد و حتی بهتر شود.وی خاطرنشان کرد:

برای این ورزش انجام شده است و در کنار المپیک،

از زحمات زیادی که در سالهای گذشته انجام شده

پارالمپیک برگزار میشــود که جانبازان و معلولین

است ،تشکرمیکنم ،رییس جدیدکارسختی پیش

در رشــتههای مختلف در این رقابتها حضور پیدا

رو دارد زیرا زیرساخت خوبی برای ورزش جانبازان و

میکنند.وی تصریحکرد :ورزشکاران استان اصفهان

معلولین در اصفهان وجود دارد و باید از آن استفاده

در رقابتهای جهانی و پارالمپیــک نقش ویژهای

کرد.نصیبی در پایان بیان داشت :امیدواریم ورزش

داشــتهاند و برای اصفهان افتخارآفرینی کردهاند؛

جانبازان و معلولین دراصفهان همچنان رونق داشته

این افتخارها بارقه امید را برای ســایر ورزشکاران

باشد و در پارالمپیک  ۲۰۲۱نیز ورزشکاران اصفهانی

جانباز و معلول ایجاد کردند و این در حالی اســت

تمرینات خود را برای دیــدار با آلومینیوم اراک
آماده میکندکه مدافعان میانی اصلی خود را در
اختیارندارد.سید جالل حسینی و محمدحسین
کنعانی زادگان در جریان پیــروزی دو بر یک
پرسپولیس مقابل فوالد خوزستان دچارآسیب
دیدگی ازناحیه همسترینگ شدند تا نتوانند این
که از بســیاری امکانات محروم بودهاند.طباطبایی
خاطرنشــان کرد :در این بین محرومیت معلوالن
در کنار جانبازان پررنگتر اســت ،اگر رییس هیئت
نگاه یکجانبه به جانباز یا معلول داشــته باشــد،
دچار اشتباه است؛ باید بستر رشد برای جانبازان و
معلولین یکسان فراهم شود تا از همه ظرفیتها در
این حوزه استفاده شــود.مدیرکل ورزش و جوانان
اســتان اصفهان یادآور شــد :باید در شهرستانها
حضور پیدا کــرد و از ظرفیتهایی کــه وجود دارد،
اســتفاده شــود؛ همچنین باید همافزایی با بنیاد
شهید و بهزیســتی در شهرســتانها صورت گیرد؛
پیشبرد اهداف فدراســیون جانبازان و معلولین و
ورزش اصفهان باید در دستور کار قرار گیرد.

عکس روز

تیم را حداقل در یک مــاه آینده همراهی کنند.
چالشی بزرگ برای خط دفاعی پرسپولیسکه
باید دهمین بازی خود درفصل جاری لیگ برتر
را بدون حضوراین دو بازیکن پشت سربگذارد.
یحیی گل محمدی ،سرمربی سرخپوشان که
در ابتدای فصل نتوانست بازیکنان مدنظر خود
برای حضور در دفاع را جذب کند ،حاال با کمبود
بازیکن مواجه است.ســرمربی سرخپوشان
پایتخت تنها محمــد انصاری را کــه به تازگی
از بنــد مصدومیت طوالنی مــدت خود رهایی
یافته و سید احسان حســینی ،بازیکن جوان
تیمش را به عنــوان مدافع تخصصی دراختیار
دارد.انصاری در حالی به عنوان گزینه نخست
جانشینی سیدجالل و کنعانی زادگان تمرینات
خود را پشت ســر میگذارد که در سال جاری
نتوانسته است برای این تیم بازی کند.احسان
حسینی ،مدافع جوان سرخها نیز که طی چند
سال گذشــته همواره در تمرینات بزرگساالن

وداع تلخ غول جام
جهانی هندبال
گاتیر اموومبــی که به خاطر جثه
و عملکرد درخشــانش در جام
جهانی هندبال همه نگاه ها را به
خود جلب کرده بود ،خداحافظی
زودهنگامــی با ایــن رقابت ها
داشت.

مستطیلسبز

حضورداشت تبدیل بهگزینه مورد اعتماد یحیی
به عنوان جانشین مدافعان مرکزی خود شده
است و در بازی با آلومینیوم نیز قرار است بازی
کند.با این حال کمبود مدافع در پرســپولیس
باعث شــده تا کادرفنی این تیم برای انتخاب
مدافعان میانی خود دربازی با آلومینیوم به فکر
حضور بازیکنانی نظیر علی شجاعی و سیامک
نعمتی نیز در قلب خط دفاع خود باشد.باید
دید دیدگاه یحیی بــرای انتخاب مدافعانی
میانی خود در بازی هفته آینده خود چگونه
خواهد بود .

اعالم رای دیدارمس رفسنجان و سپاهان
رای دیدارتیم های مس رفسنجان و سپاهان اصفهان ازسویکمیته انضباطی اعالم شد.دیدارتیم های

کنونی رخ داد .این تیم به پرداخت  100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.حسن مرادی ،مربی تیم
مس رفسنجان نیزبه دلیل فحاشی ،تهدید و اهانت به داورباید  200میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت
کند و به یک جلسه ازهمراهی تیم خود محروم است( این رای قابل تجدید نظراست)همچنین با توجه
به دستورموقت صادره به شماره  ،494دو جلسه محرومیت اعمال شده و محرومیت دیگری ندارد .ضمن
اینکه دستورموقت صادره منتفی است.همچنین به تیم مس رفسنجان اخطارداده می شود چنانچه نتواند
ازورود تماشاگرانش درشرایطکنونی جلوگیریکند ،تنبیهات شدیدتری اعمال خواهد شد.

 5کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال تایید شدند
تمامی  5نامزد ریاســت انتخابات فدراســیون فوتبال از دیدگاه کمیته بدوی این فدراسیون تایید
صالحیت شدند و حاال دستگاههای نظارتی باید این افراد را مورد بررسی قرار دهند.حیدر بهاروند،
شهاب الدین عزیزی خادم ،علیکریمی،کیومرث هاشمی و مصطفی آجرلو نامزد ریاست انتخابات
فدراسیون فوتبال هستند؛ پس از تایید دستگاههای نظارتی ،کاندیداهای رد صالحیت شده دو روز
فرصت اعتراض دارند.گفتنی است انتخابات فدراسیون فوتبال  10اسفندماه برگزار خواهد شد و باید
دید در نهایت کدام کاندیداها در روز انتخابات تایید صالحیت میشوند.

«کنعانی زادگان» امیدواربه بازگشت زودهنگام
احتمال بازگشــت زودهنگام محمدحســین کنعانی زادگان به ترکیب این تیم افزایش یافت .مدافع
سرخها که در اواخر دیدار مقابل فوالد خوزستان به دلیل آســیب دیدگی همسترینگ از زمین خارج
شده بود ،به نظر میرسد مشــکل خاصی برای همراهی تیمش نداشته باشد .این بازیکن تحت نظر
کادرپزشــکی مراحل درمانی و فیزیوتراپی خود را پشت سر گذاشــت و در صورتی که جواب تستها
مثبت ارزیابی شود ،قادر خواهد بود زودتر از پیش بینیها به تمرینات گروهی بازگردد .کنعانی زادگان
با سود بردن از تعطیلی تمرین پرســپولیس ،راهی کلینیک پزشکی شد و طبق برنامه اعالمی از سوی
کادرپزشکی فیزیوتراپیاش را دنبال کرد.وی در انتظار پاسخ عکسبرداری از مصدومیتش است تا در
صورتی که مشکل آسیب دیدگیاش جدی نباشد ،در تمرینات گروهی حاضر شود.

مدیر نقل و انتقاالت فوتبال ایران:

نقل و انتقاالت بعد ازهفته پانزدهم آغازمیشود
مسئول نقل و انتقاالت لیگ ایران در خصوص زمان آغاز پنجره زمســتانی گفت :بازه زمانی نقل و
انتقاالت نیم فصل لیگ برتر بیستم از  ۱۵بهمن آغاز نمی شود و قطعا بعد از پایان دور رفت و انجام
مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر نقل و انتقاالت نیم فصل شروع خواهد شد که تاریخ دقیق آن
به زودی اعالم می شود.فریبرز محمودزاده تصریح کرد :در این فصل به دلیل انتشار ویروس کرونا
و شرایط خاص حاکم بر فوتبال ایران و جهان به دلیل بیماری کویید  ۱۹حتی امکان عدم برگزاری
مسابقات نیز وجود داشت و بر همین اســاس طبق قوانین  TMSفیفا همزمان با اعالم زمان نقل
و انتقاالت ابتدای فصل باید زمان نقل و انتقاالت نیم فصل نیز اعالم می شد.وی افزود :اکنون که
برنامه دقیق پایان نیم فصل مسابقات اعالم شده بنابراین زمان دقیق نقل و انتقاالت زمستانی نیز
تعیین و اعالم می شود که این بازه زمانی قطعا بعد از پایان دور رفت مسابقات خواهد بود.طبق اعالم
سازمان لیگ ،هفته پانزدهم  26بهمن برگزار میشود اما پرسپولیس یک بازی عقب افتاده هم دارد
که روز یک اسفند برگزار خواهد شد.

بامسئولان
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مدیر منطقه  ۱۳شهرداری اصفهان خبر داد:

تعریض پل زندان با  60میلیارد ریال اعتبار
مدیر منطقه  ۱۳شــهرداری اصفهان در خصوص آخرین وضعیت پروژه هــای عمرانی این منطقه

در بازدید اعضای شورای شهر از پروژه های حوزه خدمات شهری مطرح شد:

اظهار کرد :پروژه مسیر دسترسی خیابان گلها به بلوار کشاورز به مبلغ قرارداد شش میلیارد ریال

استراتژیک ترین ایستگاه آتش نشانی شهر اصفهان در حال ساخت است
از یکسری ایستگاه های آتش نشــانی در حال ساخت و مرکز ستاد
بحران نیز بازدید به عمل آمد ،تاکید کرد :ایجاد و احداث مرکز ســتاد
بحران که در جهت ایمنی شهر در حال ساخت است کار بسیار بزرگ و
مناسبی است که ایمنی شهر و شهروندان را در مواقع بحران افزایش
می دهد .وی اضافه کرد :ایســتگاه های جدید آتش نشانی نیز که در
حال ساخت است نیاز شــهر برای داشتن تعداد ایستگاه های متعدد
و اســتاندارد را برطرف می کند ،ایســتگاهی که در منطقه  14در حال
ساخت اســت می تواند این منطقه را که منطقه ای کمتر برخوردار نیز

پیشرفت فیزیکی صددرصدی داشته و به اتمام رسیده است .محمد شرفا افزود :دراین پروژه حدود
یک هزار و  500مترمربع آسفالتریزی و سه هزار مترمربع هم خیابانسازی انجام شده است.مدیر
منطقه  13شهرداری اصفهان در خصوص پروژه اصالح هندسی کندروی بزرگراه شهید حبیب الهی
گفت :بتنریزی دیوارههای این پروژه تکمیل شده و اکنون در حال زیرسازی کف کندرو و آسفالت
اســت که تاکنون  ۷۰درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و مبلغ قــرارداد آن  ۱۰میلیــارد و ۷۴۰
میلیون ریال اســت .وی ادامه داد :پروژه ایمنسازی اتوبان شــهید اقارب پرست نیز تقریبا کامل
شده و در آن نیوجرسیهای سیمانی گذاشته شده است .این پروژه تاکنون پیشرفت  99درصدی
داشته و  ۱۰میلیارد ریال اعتبار صرف این طرح شده است.شرفا اظهار کرد :ضلع شمالی این بزرگراه
در مجاورت محله امیر حمزه نیز با اجرای نیوجرسیهای درجاریز بتونی به طول یک هزار و  800متر
ایمنسازی شده است.وی افزود :دراین بخش با هدفکاهش تصادفات و جلوگیری ازخودروهای
ســنگین و همچنین ایجاد امنیت بهتر برای ســاکنان ،بالغ بر یک میلیارد تومــان بودجه صرف
شده است.

هست ،ایمن سازی کند.

 60میلیارد ریال برای تعریض پل زندان هزینه می شود

شهری ایمن و سالم تر ،با تکمیل پروژه های
مرتبط با حوزه خدمات شهری

رییس کمیسیون بهداشت ،سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی
شهر اصفهان نیز در حاشیه این بازدید ،اظهار کرد :برخی از پروژه های
عمرانی که مربوط به حوزه خدمات شــهری شــهرداری است از سال
های گذشته آغاز شده و امسال و ســال آینده به مرحله بهره برداری
می رسد ،یکی از مهم ترین پروژه هایی که در این حوزه در حال احداث
اعضای کمیســیون بهداشت و محیط زیســت و کمیسیون اجتماعی

اصفهان از لحاظ آلودگی هوا و محیط زیســت دارای مشکالت متعدد

شورای اسالمی شهر اصفهان به همراه تنی چند از اعضای دیگر شورای

و فراوانی است؛ بر این اســاس توســعه و حفظ فضای سبز یکی از

شهر ،از برخی پروژه های مرتبط با حوزه خدمات شهری بازدید کردند.

کارهای کلیدی اســت که مورد توجه و برنامه ریزی مدیریت شهری

گلخانه حاره ای( استوایی) باغگلها ،تصفیه خانه پساب جنوب(میدان

قرار گرفته است.

قوچانی) ،تصفیه خانه پساب سپاهان شهر ،پروژه خط انتقال پساب

فتح ا...معیــن تصریح کرد :یکی از کارهای بســیار خــوب در حوزه

سپاهان شهر به صفه ،تصفیه خانه پساب شــمال (میدان المپیک)،

خدمات شهری شــهرداری این اســت که در زمان مناسب به میزان

ساختمان مدیریت بحران ،ساختمان توانمندسازی متکدیان ،ایستگاه

کافی از شرکت آب و فاضالب و شرکت آب منطقه ای پساب فاضالب

پمپاژمنطقه  ،14ایستگاه آتش نشانی منطقه  ،14ایستگاه آتش نشانی

خریداری کرده ،تصفیه خانه هــای الزم را احداث و خطوط ارتباطی و

منطقه  ،8ایستگاه آتش نشانی منطقه یک و سه ،از جمله پروژه های

شبکه انتقال پساب تصفیه شــده را به منظور بازچرخانی آب ،طراحی

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان بودکه دراین بازدید ،تشریح

کرده است.

شد و برخی از آنها توسط اعضای شورای اســامی شهر اصفهان مورد

وی با اشاره به بازدید اعضای شورای شهر از بخشی از تصفیه خانه های

بازدید قرار گرفت.

پساب شمال و جنوب شــهر اصفهان ،گفت :در این بازدید پیشرفت و
جدیت در انجام کار را بسیار خوب دیدیم و خوشبختانه این امید وجود

پروژه های خدمات شهری ،زیرساختی برای

دارد که شــهر اصفهان در آینده ،کمتر با بحران های مربوط به کم آبی

آینده بهترشهراصفهان است

برای فضای سبز مواجه شود زیرا این پساب تصفیه شده منبع ثابتی

رییس کمیســیون پایش ،نظارت و پیگیری شــورای اسالمی شهر

بوده و می شود آن را مجدد در چرخه قرار داد و روی آن حساب ویژهای

اصفهان در حاشــیه این بازدید با بیان اینکه اصفهان طی دهه گذشته
همواره با بحران کم آبی و بی آبی مواجه بوده اســت ،اظهار کرد :شهر

باز کرد .رییس کمیســیون پایش ،نظارت و پیگیری شورای اسالمی
شهر اصفهان با بیان اینکه عالوه بر بازدید از پروژه های تصفیه پساب

اســت پروژه های تصفیه خانه آب و فاضالب است که باعث می شود
در مواقع بحران کم آبی سبزینگی شهر همچنان حفظ شود.عباسعلی
جوادی تصریح کرد :احداث این تصفیه خانه ها تا  35درصد می تواند
فضای سبز اصفهان را به وسیله پساب تصفیه شده آبیاری کرده و باعث
می شود از آب شــرب و آب کشاورزی ،کمتر اســتفاده شود .رییس
کمیسیون بهداشت ،ســامت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر
اصفهان ادامه داد :همچنین از ایســتگاه های در حال ســاخت آتش
نشانی در مناطق  1 ،8 ،14و ســه بازدید به عمل آمد که قرار است در
سه ماهه نخست سال آینده به بهره برداری برسد ،تجهیزات و ماشین
آالت این ایستگاه ها نیز خریداری شده است.
وی با اشاره به ساختمان در حال ســاخت مدیریت بحران نیز گفت:
این ساختمان نیز در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد تا
در زمان حوادث مرکزی برای فرماندهی حوادث و هماهنگی با سایر
استان ها در اصفهان وجود داشته باشد.
جوادی افزود :اجرای این پروژه ها در حوزه خدمات شهری اقدامات
زیربنایی است که برای توســعه شهر اصفهان الزم است ،آتش نشانی
و استفاده از پساب اقدامات زیرساختی است که باعث می شود شهر
اصفهان به شهری امن تر با فضایی بهتر تبدیل شود.

خبر ویژه

خبر
نخستین نمایشگاه گالری نگرش در سال 99؛

نمایشگاه «رستخیز» سوم بهمن به بازدید عموم درمیآید
علی استدالل ،مدیر گالری نگرش با اشاره به پروژه چگالش دو ،اظهار کرد :پروژه چگالش دو ،با
عنوان «رستخیز» از سه موضوع عکس ،موسیقی و ادبیات تشکیل شده است و نخستین پروژه
نمایشگاهی گالری نگرش در سال 99
به شمار میرود.
وی ادامــه داد :در ایــن نمایشــگاه با
چیدمان متفاوتــی از عکسها رو به رو
هســتیم که میتوان گفت برای اولین
بار در اصفهان و حتــی ایران رخ خواهد
داد .نمایشــگا ههای عکس به صورت
متــداول به صــورت قابهایــی روی
دیوار به نمایــش در میآید اما در پروژه
«رستخیز» برای اولین بار با استفاده از
متد جدید ،عکسها به صورت چیدمانی متفاوت همراه با موسیقی و متن قرار خواهد گرفت.
اســتدالل ادامه داد :طبق مصوبه شورای اســامی شــهر اصفهان ،مبنی بر حمایت از پروژههای
فرهنگی هنری ،قرار براین شــد شــهرداری اصفهان حمایتهای مادی و معنوی را از پروژه دوم
چگالش داشته باشد .به همین دلیل بر اساس سابقه عملکردی که گالری نگرش در زمینه تولید
محتوا داشته است ،نمایشگاه «رســتخیز» به صورت کار مشترک با سازمان فرهنگی ،اجتماعی،
ورزشی شهرداری اصفهان و با حمایتهای شورای اسالمی شــهر و اداره کل ارتباطات و امور بین
الملل شــهرداری اصفهان انجام شــده؛ اما در بخش تولید محتوا تمام حقوق معنوی نمایشگاه،
متعلق به گالری نگرش است.
مدیر گالری نگرش با اشــاره به زمان بازگشــایی نمایشــگاه ،گفت :پروژه چگالش دو با عنوان
«رستخیز» از سوم بهمن ماه از ساعت  16به مدت یکماه به بازدید عموم گذاشته خواهد شد.
اســتدالل با اشــاره به شــکل گیــری پــروژه چگالــش تصریــح کــرد :پــروژه چگالش از
ابتــدای ســال  98آغاز شــد و اولیــن نمایشــگاه ایــن پروژه بــا عنــوان «پــس از هبوط»
زمســتان  98به بازدید عمــوم درآمــد .در این پــروژه هدف اصلــی تجربه کــردن و ارتباطات
مدیمهــای هنــری در مواجــه بــا یکدیگر بــود و بــه همیــن دلیل نــام پــروژه «چگالش»
گذاشته شد.
وی افزود :نمایشگاه «پس از هبوط» ترکیبی از ادبیات و موسیقی بود و تجربه خوبی را به همراه
داشت.
مدیر گالری نگرش با بیان اینکه هــدف گالری نگرش ایجاد پایگاه هنری و تولید محتواســت،
تصریح کرد :رویکرد گالری نگرش ،حوزه هنرهای تجســمی با رویکرد هنر معاصر بوده و بیشتر
نمایشــگاههای این گالری با مدیمهای جدید رو به رو بوده اســت .گالــری نگرش تجربههای
متفاوتی را داشته و در سالهای اخیر به سمت هنرهای جدید و هنر معاصر رفته و فضای گالری
را به پلتفرم تجربی تبدیل کرده و زمینه را برای خلــق ایدههای جدیدی در حیطه هنر فراهم کرده
است.
استدالل ادامه داد :گالری داری شاید بیشــتر در حوزه خرید و فروش آثار هنری باشد؛ اما ما در
گالری نگرش ،سعی داریم مفهوم جدیدی را در گالری داری ایجاد کنیم و بخش خرید و فروش
آثار هنری را دراولویت آخر قرار داده و اولویت را بر تولید محتوا گذاشتهایم.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به گالری دارها در دوران کرونا ،گفت :کرونا به گالری دارها و
هنرمندان ضربه سنگینی وارد کرد و بیشتر هنرمندان را خانه نشین شدهاند .گالری نگرش سعی
بر این دارد در این دوران و با توجه به کاهش آمار مبتالیان به کرونا ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی
دومین نمایشگاه از پروژه چگالش را در زمستان  99برگزار کند.

شــرفا اظهار کرد :ایســتگاههای «بی آر تی» خیابانهای شفق ،شهید مفتح و ســهروردی نیز به
منظور تامین آسایش بیشتر شهروندان با صرف هزینه ای بالغ بر  ۴۰۰میلیون تومان مسقف شده
است.وی به پروژه تعریض پل زندان اشــاره کرد و گفت :این پروژه در حال عقد قرارداد با سازمان
عمران بوده و مبلغ قرارداد آن  60میلیارد ریال است که در حال حاضر اقدامات مقدماتی آن در حال
انجام است.
مدیر منطقه  ۱۳شــهرداری اصفهان با اشــاره به پروژه پارک قائمیه افزود :تاکنون برای این پارک
 ۷هزار مترمربعی ،سه هزار میلیارد ریال صرف تملک  ۷۰درصد پارک شده ،این در حالی است که
 ۳۰درصد تملــک باقی مانــده آن با هزینه بیشــتر انجام خواهد شــد تــا پارک به طــور کامل
مورد بهرهبرداری قرار گیرد.وی در خصوص پل مکانیزه امام صــادق (ع) در این منطقه بیان کرد:
مبلغ این پروژه  ۱۵میلیارد ریال اســت که تاکنون آسانســورهای آن نصب شــده و فقط کابین و
شیشــهها باقی مانده که تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.شــرفا ادامه داد :آســفالت تراشی
بلوار کشــاورز حد فاصل چهارراه کشــاورز تا پل شــهید مفتح نیز انجام شده اســت .همچنین
لکهگیری و عقب نشــینی منــازل نیز به پایان رســیده اســت.وی افــزود :مبلغ قــرارداد این
پروژه  ۳۲میلیــارد ریال بوده که در آن به مســاحت هفت هــزار مترمربع آســفالتریزی انجام
شده است.
امسال  4.5میلیارد تومان صرف پیاده روسازی های منطقه شد
شرفا با اشاره به پروژه پارک کوهستانی شفق گفت :این پروژه تقریبا در حال تکمیل طراحی است که
بخشی از کارهای این پارک  ۵هکتاری در زمینه فضای سبز انجام شده اما امور عمرانی هنوز صورت
نگرفته است .ضمن اینکه اجرای پارک دستگرد به مساحت سه هزار مترمربع در سال  ۱۴۰۰خواهد
بود و این پروژه اکنون در حال تملک است.وی اضافه کرد :در ســال جاری بهطور کلی با مبلغ 50
میلیارد ریال آسفالتریزی انجام شده است .ضمن اینکه پیادهرو سازیهایی که در سطح منطقه
 ۱۳انجام شــده بیش از  ۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان هزینه داشته و بیش از  300میلیون تومان
صرف ساماندهی مادی و معابر شده است .وی افزود :بیشــتر پیادهروسازیهای انجام شده در
خیابانهای قائمیه ،باغ فردوس ،جانبازان ،شهرک قدس ،خیابان گلها و همچنین پارک الدن یا
همان پارک قائمیه است.

 ۳۰۰میلیارد تومان قرارداد درمرکزهمایشهای بینالمللی فعال است

برگزاری رویداد «۴۰
وکتور» ازخط آسمان شهر

فعالیتهای عملیات خرید ،انتقال و اجرا در سیویل ،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و الکترونیکی استکه با روند شتابانی در حال انجام بوده تا هرچه زودتر

مدیر پژوهش ،خالقیت و فناوریهای نوین

این ابر پروژه به بهرهبرداری برسد.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه هر چه زمان ساخت پروژهها طوالنیتر شود ،هزینههای استهالک

شــهرداری اصفهان اظهار کرد« :وکتور» خط
افق شــهر در ظاهر امر ،تصویری سیاه سفید
و به روایتی دیگر دو رنگ از ســاختمانهای

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد :بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان قرارداد در مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان فعال شده تا بتوان در سریعترین
زمان ممکن این پروژه ملی را به سرانجام رســاند.ایرج مظفر تصریح کرد :در حال حاضر بیش از  ۲۶قرارداد در این پروژه بینالمللی فعالیت دارند و شامل

تجهیزات ،خرید و اجرای بخشهای باقیمانده بیشتر خواهد شــد ،ادامه داد :این پروژه از زمان آغاز تاکنون نوسانات بسیاری داشته ،اما مدیریت شهری
مصمم است برای استفاده شهروندان از این سرمایهگذاری عظیم ،پروژه را هر چه سریعتر به بهرهبرداری برســاند.وی افزود :اقدامات بینظیری به دست
متخصصان توانمند ایرانی و اصفهانی در این پروژه انجام شده که در خاورمیانه آن را متمایز کرده است.

یک شهر است.مرتضی نصوحی با بیان اینکه
ســاختمانهایی در وکتور ترسیم میشود که

رییس شورای اسالمی شهر :

بتوان آنها را با چنین روشی ترسیمکرد ،افزود:
ساختمانهایی که با این روش ترسیم شوند

برنامههای شهرداری اصفهان ،شهروندمحوراست

ترسیم وکتوربه سراغ ساختمانهایی میرویم

قابل شناســایی خواهند بود ،بنابراین هنگام
که خودشــان میتوانند نماد یک شهر باشند
و به بیــان صریحتر «وکتور خط افق شــهر»
تصویری از جمع ساختمانهای نمادین یک
شــهر اســت که به محض رؤیت آن میتوان
تشخیص داد این وکتور متعلق به کدام شهر
است.مدیر پژوهش ،خالقیت و فناوریهای
نوین شهرداری اصفهان ادامه داد :در موضوع
وکتورخط افق شهرنه ساختمانها بلکه آسمان
آن مد نظراست با تاکید برخطیکه آسمان یک
شهر از زمین جدا میکند ،یعنی دقیقا از جایی
که آسمان یک شهر آغاز میشود.وی با اشاره
به کارکرد وکتور خط افق شهر ،تصریح کرد :ما
با ترسیم یا ساخت خط افق یک شهر ،هویت
بصری آن شهررا درذهن انسانها تقویتکرده
و برای آنها تصویری از یک شهر میسازیم که
کمک خوبی برای برندینگ یک شهر به عنوان
یک مقصد گردشــگری خواهد بود.نصوحی
با بیان اینکــه اصفهان به عنــوان یک مقصد
گردشــگری و دارای ساختمانهای شاخص
بســیار ،وکتوری که بتواند به عنــوان تجمیع
نمادهای آن باشد را ندارد ،گفت :از آنجایی که
وکتوراثری یکتا و بیمانند نیست و نخواهد بود
و هر هنرمند بسته به سلیقه ،نگاه و تخصص
خود با آن بــه نحوی منحصر به فــرد برخورد
میکند ،بنابراین تعدد وکتور برای یک شهر به
نشان داده شدن زوایای آنکمک خواهدکرد و
سفارش کار به یک هنرمند برای خلق یک اثر
در واقع محروم کردن یک شهر از داشتن همه
نگاهها به سوی آن خواهد بود به همین منظور
رویداد  ۴۰وکتوربرای خط افق شهراصفهان در
همین نقطه متولد شد.

رییس شــورای اســامی شــهر اصفهــان در یک
گفتوگوی زنــده رادیویی بــا بیان اینکــه عناصر
کالبدی و فیزیکی شهر و عناصر انسانی از ملزومات
زندگی شهری اســت ،اظهار کرد :اولویت مدیریت
شهری توجه به زندگی شــهروندان است در همین
راستا خدمات نیز در راســتای توجه به شهروندان
ارائه میشــود تا رفاه آنهــا در ایــن زمینه تامین
شــود بنابراین اگر به دنبال روح ،نشاط ،شادابی و
پویایی در شــهر هستیم باید به شــهروندان توجه
کنیم و یقینا اگر از توجه به دغدغه شهروندان غافل
شویم ،از بزرگ ترین سرمایه در شهر غافل شدهایم.
علیرضا نصراصفهانی ادامه داد :برای پیشــبرد بهتر

عکس روز
رونمایی ازآثار
هنری هنرمندان
اصفهانی برای
ارسال به عتبات
کتیبههای ضریح مطهر امام
علــی (ع) ،پرچم ایوان طالی
حــرم مطهر قمربنی هاشــم
(ع) و دربهای حرم حضرت
مسلم (ع) درگلستان شهدای
اصفهان رونمایی شد.

برنامههای فرهنگی ،خدماتی ،زیربنایی و عمرانی

مدتی اســت پا را فراتر از وظایف اولیه خود در قبال

شهر باید شهروندان را در اولویت قرار داد ،همچنین

شهر گذاشــته و در حال رســیدگی به وظایف بر جا

اگر خدماتی که انجــام میدهیم بــدون توجه به

مانده در شهر است.

شهروندان انجام میشد ،قطعا بی نتیجه بود.

نصراصفهانی بــا تاکید بر اینکه مدیریت شــهری

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با توضیح اینکه

در کنــار انجــام فعالیتهای عمرانی بــه نیازهای

باید به نیازها ،حقوق ،جایگاه و کرامت شــهروندان

فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شهروندان توجه ویژه

توجه ویژه داشــت ،اضافه کرد :برای اســتفاده از

دارد و به رفع این نیازها ورود پیدا کرده است ،گفت:

حداکثر امکانات باید سازوکارها و شرایط مطلوبی

شهروندان شاهد خدمات شهرداری در زمینههای

را برای شــهروندان فراهم کنیم ،داشــتن حمل و

مختلف در شهر هستند و جای جای شهر حکایت از

نقلی روان در شهر ،امکان رانندگی با آرامش و بدون

حضور مدیریت شهری و شهرداری دارد.

دغدغه ،داشتن پیادهراههایی مناسب ،تالش برای

وی خاطرنشان کرد :پرداختن به موارد مختلف در

هوایی ســالم و بدون آلودگی ،داشــتن پارکها و

شهر توسط مدیریت شهری در راستای باور خدمت

تفرجگاهها همراه با امنیت ماموریتها و اقداماتی

به شهروندان اســت و این موارد متناسب با زمان،

است که در شهر اصفهان انجام شده است.

استمرار خواهد داشــت؛ از عنصر زمان نباید غافل

وی با اشاره به خدمات فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

شویم چرا که خســاراتی را به شهر ،شــهروندان و

شــهرداری به شــهروندان ،تصریح کرد :شهرداری

مدیریت شهری وارد میکند.

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

بهشهر؛ بهترین و شریفترین شهر

آشپزی

همه کسانی که به اســتان مازندران ســفرهای متعددی

برای باستا نشناســان ،مطالعه روی یافتههای باستانی

نهادهای دولتی اســت و امکان بازدید از آن فراهم نشده

داشــتهاند میدانند بهشــهر ،یکی از مهمترین شهرهای

غارهای هوتو و کمربند در دو کیلومتری بهشهر در روستای

اســت .عمارت صفی آباد به دستور شــاه عباس بزرگ در

گردشگری این استان است .شــهری که همانند نامش،

شهید آباد یا تروجن اســت .این غارها اکنون جاذبههای

زمان شاه صفی ساخته شــد .گفته میشود که از این کاخ

سوپ اسفناج و خامه

بهترین و شریفترین شهر اســت؛ چون هم تاریخ و آثار

گردشگری و طبیعی استان به شمار می روند و در فاصله ۵۰

تا باغ شاه بهشــهر که به عمارت چهل ستون مشهور است

باستانی دارد و هم طبیعت و دریا و فرهنگ غنی.این شهر

متری از هم قرار دارند.غیر از این دو غار باستانی ،گوهرتپه

یک راه زیرزمینی احداث شــده بود تا در مواقع ضروری از

مواد الزم:کره ۵قاشق غذاخوری،پیازمتوسط ،پوست

تا قبل از انقالب ،اشرف نامیده میشد .پیش از دوره صفوی

هم از جمله عجایب باستا نشناســی بهشــهر به حساب

آن استفاده شود.

هم تمیشان ،خرگوران ،نامیه ،پنج هزاره نام داشته است.

میآید .این محوطه تاریخی که به موزه باستانشناسی نیز

کنده شده و خرد شده یک عدد ،آردگندم یک قاشق غذاخوری،
آب مرغ خانگی  4فنجان ،اسفناج خرد شده  400گرم ،نمک به میزان

عمارت وســط دریاچه عباس آباد :باغ عباسآباد یکی از

شاه عباس در دوران حکومت خود آن را اشرف البالد نامیده

مشهور اســت و یکی از محوطههای بزرگ پیش از تاریخ

مهمترین جاذبههای طبیعی و تاریخی معروف مازندران

الزم ،خامه نصف فنجان ،روغن زیتون یک قاشق غذاخوری

بود؛ برگرفته از نام مادرش اشــرف الملوک کــه از اهالی

به حســاب میآید در دو کیلومتری شمال غربی رستمکال

است که در فاصله نیمساعته از مرکز شهر واقع شده و شامل

بهشهر بود .شاه عباس هم با مســافرتهای پیدرپی در

یا کیلومتر  ۳۰جاده ســاری به بهشــهر قــرار دارد بنابراین

سد عباسآباد ،مخزن ،دریاچه سد ،برج آجری و آسیاب

بزنید تا شفاف شود  .سپس آرد را به آن اضافهکنید و به مدت یک دقیقه مواد را به هم بزنید .آب مرغ

زمان تابستان ،این شــهر را پایتخت تابستانی خود کرد .به

در مســیر خود هنگام دیدن جاذبههای بهشهر میتوانید

آبی میشود که به دستور «شاه عباس اول» احداث شده

همین دلیل ،کاخها و عمارتهای متعددی را در این شهر

سری به این محوطه باستانی بزنید که یافتههای آن نشان

است .برای رفتن به این باغ که در فهرست باغهای ایرانی

ساخت .عمارتهایی که هنوز هم وجود دارد و به جاذبههای

میدهد مردم  ۱۲هزار سال پیش از غارها به سمت دشتها

یونسکو ثبت جهانی شده ،باید از جاده پر پیچ و تاب و سبز

این شهر اضافه کرده است .در ادامه سعی داریم برخی از

برای سکونت کوچ کردهاند.

رنگی عبور کرد .این جاده خودش یک جاذبه گردشــگری

بهشــهرو رد پای انسانهای نخستین :بهشــهر بیش از ۱۰

بنایی که هنوزآزاد نشده است :غیر از جاذبههای باستانی،

اســت .این باغ را باید هم در بهار و هم در تابســتان دید.

آثار تاریخی و عمارتهایی نیز در بهشــهر وجــود دارد که

به خصوص عمارت وســط دریاچه آن که بــه زیبایی این

هزار ســال تاریخ دارد؛ بنابراین از نظر سیاســی ،تاریخی

بازدید از هر کدام آنها میتواند یک روز وقت بگیرد .برخی از

مجموعه اضافه کرده اســت .اگر به ایــن مجموعه رفتید

و نظامی از اهمیــت زیادی در طول تاریــخ برخوردار بوده

عمارتها و کاخها نیز هنوز آزادسازی نشده تا به جاذبههای

از نمایشــگاه موقت آن هم دیدن کنیــد و از راهنمایان باغ

اســت .کاوشهای علمی باستانشناسی قدمت سکونت

این شــهر بیفزاید؛ مانند عمارت صفی آباد در جنوب غربی

بخواهید سیستم آبرسانی باغ را که یکی از شاهکارهاست

در ایــن مناطق را نشــان میدهــد .یکــی از مراکز علمی

این شهرستان که در ارتفاعات قرار گرفته و اکنون در اختیار

برایتان توضیح دهد.

مهمترین جاذبههای بهشهر را معرفی کنیم.

طرزتهیه :کره را داخل یک ماهیتابه متوسط روی حرارت آبکنید .پیازرا داخل آن بریزید و هم
را اضافه و مواد را به خوبی با هم ترکیبکنید و اجازه دهید مایع به جوش بیاید .شعله راکمکنید و هراز
گاهی مواد را به هم بزنید تا آرد خام به خوبی بپزد و مایع غلیظ شود .انتهای ضخیم اسفناجها را جدا
کنید ،سپس داخل یک قابلم ه بزرگ آب بریزید و بگذارید به جوش بیاید .درکنارآن ،یک ظرف بزرگ
دیگرقراردهید و داخل آن آب و یخ بریزید .مقدارمناسبی نمک داخل آب جوش بریزید و تمام
اسفناجها را داخل آب جوش قراردهید .حدود  ۳۰ثانیه صبرکنید تا اسفناج نرم شود و به رنگ
سبزروشن دربیاید ،سپس آن را با قاشق بزرگ یا توری ازآب جوش دربیاورید و فوری داخل
ظرف حاوی آب و یخ بگذارید تا به سرعت سرد شود  .اسفناج را داخل ظرف بچرخانید
تا سریعترسرد شود .اسفناج و آب مرغ غلیظ شده را داخل یک دستگاه
ط پورهکنید .سوپ را ازیک صافی تمیزعبوردهید و داخل یک
مخلو 
قابلمه بریزید  .حاال قابلمه را روی شعله کم بگذارید
و خامه را به آن اضافه کنید .

ساخت فیلم سینمایی «منصور»
با محوریت زندگی شهید ستاری

سیروس مقدم با « جزیره»
به شبکه نمایش خانگی می آید

تهیهکننده فیلم ســینمایی منصور که با محوریت زندگی شهید ستاری

ل های پرمخاطبی
سیروس مقدم،کارگردان با سابقه تلویزیونکه سریا 

ساخته می شود ،میگوید این فیلم قدرت رقابت با فیلمهای روزجهان

را برای تلویزیون ساخت ه است این باربا سریال «جزیره» قدم درشبکه

برای جذب جوانان داخلی را دارد« .منصور» فیلمی با محوریت شهید

نمایش خانگی میگذارد .مقدم ،در دومین سریال شبکه نمایش

منصور ســتاری ،فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران

خانگی خود با همکاری منوچهر محمدی ،تهیه کننده کهنه کار سینما و

و از شخصیتهای برجســته نظامی و علمی کشــور که در ایجاد و بسط

تلویزیون به سراغ قصه ای ملودرام و اجتماعی رفته که علی طالب آبادی

زیرساختهای نظامی و هواییکشورنقش مهمی ایفا کرد ه است.

آن را نوشته است.گفتنی است این سریال درمرحله پیش تولید قراردارد .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در سفر به اصفهان:

مخابرات ایران،پیشرو درتوسعه کسب و کارصنعت  ICTکشوراست
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ســفر یک روزه به اصفهان گفت :شرکت

و مناطق در طول  ۵هفته اخیر صورت گرفته و امیدواریم با یاری خدا اثر بخش

مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین شرکت پیشرو در صنعت  ICTکشور ،می

واقع شود.گفتنی است در ابتدای این جلســه مهندس قربانی ،مدیر مخابرات

تواند توسعه دهنده فضای کســب و کار در این حوزه باشد.مهندس سلطانی در

منطقه اصفهان و جمعی از معاونین و مدیران این مجموعه به ارائه گزارشــی از

جلسه ای که در حاشیه این بازدید با حضور مهندس حیدری زاده ،مشاور مدیر

آخرین وضعیت مخابراتی استان و دغدغه ها و مشکالت پیش رو پرداختند.

عامل در امور اســتان ها ،مدیر مخابرات منطقه اصفهان و شورای معاونین این

الزم به ذکر است دیدار با آیت ا...مهدوی  ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه موقت

مجموعه در ستاد مخابرات استان برگزارشد،با اشاره به لزوم وجود فضای رقابت

اصفهان ،دیدار با استاندار اصفهان،بازدید از مرکز پاسخگویی  ۲۰۲۰و شرکت در

در حوزه های صنعت اظهار کرد :تمام تالش ما این است که مجموعه مخابرات با

مراســم عزاداری ایام فاطمیه از دیگر برنامه های مدیر عامل شرکت مخابرات

رعایت موازین عدالت و با یاری و همدلی سایر بخش های حوزه ارتباطات کشور

ایران در این سفر یک روزه بود.

دیدارمدیر مخابرات اصفهان با مدیر سازمان بسیج کارمندان سپاه استان اصفهان
مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه فرمانده و اعضای شــورای بسیج این

همانگونه که رهبر فرزانه انقالب می فرمایند همه بخش های کشــور می توانند

مجموعه با مدیر سازمان بسیج کارمندان ســپاه حضرت صاحب الزمان(عج)

دارای روحیه بسیجی باشــند و تفکر بسیجی ممکن است گاهی همچون زمان

استان دیدار و گفت وگو کرد.

دفاع مقدس در قالب حضور در جبهه ها یا گاه در عرصه خدمت رسانی خالصانه

اسماعیل قربانی ،مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با مدیر سازمان بسیج

هرکدام ازاقشارجامعه بهکشورو مردم ظهورکند.سرهنگ اصالنی ،مدیرسازمان

کارمندان سپاه اســتان اصفهان با بیان آثار و برکات شــجره طیبه بسیج برای

بسیج کارمندان سپاه استان نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب مدیر جدید

نظام و انقالب گفت :انقالب اســامی از ابتدای حیات خود شاهد رشادت های

مخابرات،پایگاه مخابرات را از مجموعه های پیشــرو در ســپاه استان دانست

بسیجیان در عرصه های مختلف جهادی در کشــور بوده و ما آرامش،امنیت و

و گفت :امیدواریم در زمان مدیریت جدید نیز همانند قبل شــاهد پیشــرفت

پیشرفت کنونی کشور را مدیون بسیج و تفکر بســیجی هستیم.وی با اشاره به

بیش از پیش حرکت های جهادی پایگاه مخابرات منطقه اصفهان در ســطح

بیانات مقام معظــم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با تفکر بســیجی افزود:

استان باشیم.

باعث توسعه بازار و به تبع آن کسب رضایت مشتریان شود.وی ،عدم همخوانی
هزینه و درآمد را یکی از مشکالت اصلی مخابرات دانســت و افزود  :با برنامه
ریزی و هماهنگی های صورتگرفته درطول چند هفته اخیرو جلسات متعدد با

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

حوزه های درگیر،به طورجد پیگیرارائه راهکارهایی برای رفع این مشکل درسطح

ارزآوری فوالد نسبت به سنگ آهن هفت برابراست

مخابرات بوده ایمکه امیدواریم درآینده ای نزدیک شاهد آثارو برکات آن باشیم.
مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران بر لزوم مدیریت منابع موجود تاکید کرد و
گفت :مخابرات با وجود مشکالت ،دارای منابع بسیار خوبی است که با مدیریت
می توان آن ها را به منابع مولد در راســتای کمک به حل مسائل جاری شرکت
تبدیلکرد.مهندس سلطانی با اشاره به فعالیت های صورتگرفته طی چند هفته
اخیر عنوان کرد :برگزاری جلســات مستمر با شرکت امالک مخابرات،پیگیری
اصالح تعرفه ها از مبادی مربوطه،تفویض اختیارات به اســتان ها در چارچوب
ضوابط خاص،پیگیری وصول مطالبات و برنامه ریــزی جهت اجرای مباحث
توسعه ای استان ها از جمله کارهایی است که با تالش جهادی همکاران ستادی

امام جمعه مبارکه:

فوالد مبارکه درراستای دغدغه ها و منویات مقام معظم رهبری گام برداشته است
امام جمعه مبارکه با اشاره به اینکه درتاریخ اسالم ،تحریم همواره حرکتی ظالمانه

حجت االسالم موسوی با اشاره به اینکه به زعم دشمن تحریم صنعت فوالد مبارکه

ازسوی دشمنان است ،اظهارداشت :محاصره مسلمانان صدراسالم درشعب ابی

و مدیریت آن می تواند مانع ازپیشرفت نظام واالی جمهوری اسالمی شود،گفت:

طالب ،نمونه بارز این دست اقدامات خبیثانه دشمنان اسالم بوده است.حجت

صنعت فوالد مبارکه به همت تالشگران و جهادگران این عرصهکه یکی ازمهمترین

االسالم سید مهدی موســوی افزود :تحریم نشــانه ناجوانمردی ،ظلم و خوی

افتخارات و دستاوردهای انقالب اسالمی است در تیررس تحریم های دشمنان

ضدبشری یک دولت و سیستم ،بدون درنظرگرفتن حقوق مردم است .دشمنان

قرار گرفته است چراکه اداره چنین مجموعه عظیمی کار بزرگی است.وی افزود:

نظام جمهوری اسالمی با اعمال تحریم و تبلیغات ستیزه جویانه با نظام ،درتالش

تصویب طرح تحقیق و تفحص درمجلس شورای اسالمی ازاختیارات نمایندگان

برای نابودی ملت ایران اعم اززن و مرد و پیرو جوان هستند.امام جمعه مبارکه با

مجلس است و مجموعه ایکه به درســتی خدمت رسانیکرده باشد ابایی ازآن

تاکید بر اینکه تحریم باعث می شود که مردم دشمنان را بشناسند ،تصریح کرد:

ندارد ،اما آن چیزیکه جای تامل دارد این استکه درشرایط موجود مطرحکردن

آمریکا با اعمال تحریم ثابتکردکه دشمن ملت ایران نیست بلکه دشمن بشریت

این موضوع ها مناسب نیســت.امام جمعه مبارکه تاکید کرد :الزم بود که طرح

است .ازسوی دیگرتحریم ها نشانه استیصال و درماندگی است چراکه اگردشمن

تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسالمی در محیطی آرام انجام بگیرد تا بهانه

توانمند بود به این روش ها متوسل نمی شد.وی اضافه کرد :اعمال روش هایی

ای به دست دشمن داده نشود که اشــخاص موثر در این صنعت را تحریم کند و

نظیر تحریم از سوی دشمنان نشان دهنده بزدلی و ترس از اقتدار نظام مقدس

زمینه ضربه زدن دشمن به مهمترین صنعت کشــور فراهم شود و این مصلحت

جمهوری اســامی و ملت شریف ایران اســت چراکه روشهای دیگر برای آنها

نبوده است.وی به دستاوردهای اخیر فوالد مبارکه در تولید انواع محصوالت کمی

هزینهبراست و جرات نمیکنند ازروشهای دیگربهره بگیرند و به تحریم صنایع

و کیفی هم اشاره کرد و گفت :این شرکت همواره در راستای دغدغه ها و منویات

و اشخاص می پردازند؛ این درحالی است که دشمنان در رسیدن به اهدافشان

رهبرمعظم انقالبکه برتولید با تکیه بربومی سازی تاکید می ورزند ،گام برداشته

ناکام مانده اند و ملت ایران دررســیدن به اهدافشــان تمام قد ایستاده است.

است.

معاون خرید ذوب آهن اصفهــان در کنفرانس آنالین معــدن بیان کرد:ذوب

به همین مواد اولیه فعلی هم درافق پیش رو با نگرانی همراه است .معاون خرید

آهن اصفهان میزبان  ۱۴هزار نفر پرســنل و ســه هزار نفر کارکنان شرکتهای

ذوب آهن اصفهان اظهار کرد :استخراج عمقی در معادن بسیار کاهش یافته و

اقماری اســت.تعداد  ۱۷هزار نفر از کارکنان معادن زغال کشور معیشتشان به

بر اساس آمارهای سازمان زمین شناسی کشــور به حدود سه و نیم تا پنج متر

تولید ذوب آهن اصفهان وابسته اســت .این قشر زحمتکش به صورت کلی در

رسیده اســت.ذوب آهن به عنوان اولین تولید کننده فوالد کشور از یارانه انرژی

پنج استان کرمان ،خراسان جنوبی ،مازندران ،ســمنان و گلستان که از استان

برخوردار نیست و گاز را به نرخ صنعتی می گیرد ،با توجه به داشتن نیروگاه ۲۲۰

های تامینکننده زغال کشــور به شمار می روند ،ساکن هســتند.عوارضی که

مگاوات برق تولید می کند و حتی به شبکه کمک می کند،از گاز فرآیندی کارخانه

برای صادرات سنگ آهن وضع شد مربوط به سال های  ۹۵و  ۹۶است که البته

استفاده میکند ،پساب شهرهای اطراف را خریداری و استفاده می کند و  ...اما

در سال  ۹۸عملیاتی شــد؛ اما معدنی ها اعتقاد دارند وضع این عوارض سبب

همچنان نیز میزبان پرسنل شاغل و سایر سازمان هایی است که معیشت شان

شده سرمایه گذاری در بخش معدن صورت نگیرد .سوال اینجاست آیا معادن

به این کارخانه گره خورده است.

چادرملو و گل گهر قبل از این فوالدساز شدند ؟!محمدجعفرصالحی ،ادامه داد:

وی افزود :چرا هنوزهم سنگ آهن عیارباال و مورد نیازذوب آهن باید بهکنسانتره

سهم ارز آوری فوالد نسبت به سنگ آهن به حدود هفت برابر میرسد آیا هنوز

تبدیل شــود؟ اینکه گفته می شــود ذوب آهن با ظرفیت کامل تولید نمی کند،

هم باید صنعت ارز آور فوالد مهجور واقع شــود؟ در سال  ۹۸ذوب آهن اصفهان

می توانم بگویم  ۹۹درصد مربوط به نداشــتن مواد اولیه مرغوب اســت .با راه

 ۱۱۰میلیون دالر ارز وارد کشــور کرد ،کدام یک از معادن کشور چنین دستاوردی

اندازی کوره بلند شماره یک تولید روزانه تا مرز  ۹هزار تن افزایش می یابد.ریل

داشتند؟بر اساس اصل  ، ۴۴معادن از ذوب آهن جدا شدند و به عنوان آخرین

تولیدی ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولیدکننده این محصول اســتراتژیک

شرکت بورسی شــد تا امروز بانی بی معدن باشد .کاهش کیفیت مواد اولیه بر

هم اکنون در پنج محور ریلی کشور نصب شده اســت و اولین قرارداد صادرات

تولید محصوالت خاص در ذوب آهن تاثیر گذار بوده است .متاسفانه دسترسی

ریل نیز منعقد شد.

نوبت اول
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