
رییس دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری:

بر اساس اعالم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۳ هفته آینده کرونا در اصفهان اوج می گیرد؛

شمارش معکوِس یک کابوس
5

بدون تدبیر، بدون امید!
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان می گوید هیچ حقابه ای به گاوخونی نرسیده است؛

5

روند کاهش بیماری کرونا 
 در چهارمحال و بختیاری 

متوقف شده است

آمار حریق و حادثه در 
اصفهان کاهش یافت

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان خبرداد:

 برقراری خط مستقیم
 پرواز از اصفهان به ایروان

4
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7 5

کارشناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان:

هوای اصفهان تا پایان 
هفته ناسالم است

3

 سخنگوی شرکت توزیع برق
 استان خبرداد:

 قطعی برق ۷ اداره
 پر مصرف اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

در نشست مدیر کل گمرک  استان به مناسبت روز جهانی گمرک مطرح شد:

3ترخیص کاال تا سقف 90 درصد در گمرک اصفهان

 مدیرعامــل شــرکت توزیع بــرق اســتان اصفهان بــا بیــان اینکه از 
 روز گذشــته محدودیت هــای برق در برخــی صنایع اســتان اصفهان 
 اعمال می شــود، گفت: طــی دیــروز و امــروز برخی صنایع اســتان
  با اعمال محدودیت خاموشــی با برنامه ریزی مشخص مواجه شدند

 و می شوند.
حمید عالقه مندان اظهار کرد: با توجه به برودت هوا شــرایط کل شبکه 

برق کشور با مشکل مواجه شده و شرایط بحرانی اعالم شده است.
وی افزود: در اســتان اصفهــان نیز محدودیــت بر برخــی صنایع در 
شهرســتان های کاشــان، برخــوار و ... اعمال مــی شــود. البته این 
محدودیت ها به صورت پراکنده و با برنامه ریزی که از قبل به صنایع اعالم 
شده است، انجام می شود.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 

تاکید کرد: از ســاعت ۷ صبح دیروز از ما خواسته شــد حداکثر کنترل را در 
مصرف برق داشته باشیم، به گونه ای که مصرف از ۱۲۰۰ مگاوات باالتر نرود.

عالقه مندان با اشــاره به افزایــش حدود دو درصدی مصرف برق اســتان 
اصفهان، خاطرنشــان کرد: مصرف برق روز دوشنبه حدود ۱۲۰۰ مگاوات در 
کل شبانه روز بوده است و اکنون هماهنگی های الزم انجام شده و از صنایع 
خواستیم که کنترل صورت گیرد و اگر کنترل به درستی اجرا نشود مجبور به 

اعمال خاموشی ها هستیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با تاکیــد براینکه در بخش 
خانگی با اعمال محدودیت خاموشــی مواجه نخواهیم شــد، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر تنها برخی از صنایع با برنامه در این مدت زمانی با اعمال 

خاموشی مواجه می شوند.

به گفته سرپرست دبیری فدراسیون پزشکی ورزشی بعد از گذشت چند روز از 
ابتالی مهرداد میناوند و علی انصاریان به کووید ۱۹ اتفاق جدی در رابطه با بهبود 

یا پسرفت وضعیت این دو فوتبالیست دیده نمی شود.
سیداشکان اردیبهشت با تاکید بر اینکه فدراسیون پزشکی ورزش کماکان به 
صورت روزانه پیگیر وضعیت مهرداد میناوند و علی انصاریان اســت، در مورد 
آخرین وضعیت این دو پیشکسوت فوتبال کشورمان که به دلیل ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ در بیمارستان بستری هستند، توضیح داد. وی با بیان اینکه وضعیت 
کلی میناوند و انصاریان نسبت به روزهای گذشته تغییر خاص و چشمگیری 
نداشته است، گفت: شرایط کلی این دو نفر با نوسانات جزئی مواجه است که 
این موضوع در رابطه با بیماری کرونا قابل انتظار اســت. بنابراین نمی توان آنها 
را نشانی از اتفاقی خاص در نظر گرفت. سرپرست دبیری فدراسیون پزشکی 

ورزشی تاکید کرد: به طور کلی در رابطه با مهرداد میناوند و علی انصاریان که بعد 
از او در بیمارستان بستری شد هیچ اتفاق جدی مبنی بر »بهبود« یا »پسرفت« 
وضعیت بدنی و درمانی آنها رخ نداده و وضعیت کلی این دو نفر همچون روزهای 
گذشته است. اردیبهشت در رابطه با سطح هوشــیاری مهرداد میناوند و علی 
انصاریان خاطرنشان کرد: سطح هوشــیاری میناوند بر اساس پروتکل های 
درمانی پایین است، اما علی انصاریان در وضعیت کامال هوشیار به سر می برد.

وی ادامه داد: ســطح اکســیژن خون میناوند و علی انصاریان هم روزانه و در 
ســاعت های مختلف تغییراتی دارد، این موضوع برای هیچ یک از این دو نفر 
پایدار نیست اما اینکه میزان نوسانات در چه حدی است، اهمیت دارد. در رابطه 
با این مسئله هم کادر پزشکی معالج که از وضعیت میناوند و انصاریان به صورت 

دقیق مطلع هستند ، اطالع دقیق تری دارند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده ، برقراری عدالت اجتماعی و همچنین مدیریت مصرف، اقدام 
به پیاده سازی طرح ملی آب امید کرده است. در این طرح مشــترکین خانگی کم مصرف از مزایای معافیت در پرداخت صورتحساب آب بها 

بهره مند می  شوند.

اهداف طرح
 نهادینه کردن رابطه متقابل شرکت – مشترک برای تحقق برنامه های مدیریت مصرف وایجاد انگیزه در راستای کاهش مصارف

  کاهش حداقل ۱۰درصد از مجموع آب مصرفی مشترکین پرمصرف و بد مصرف
 استفاده موثر از دانش، تفکر وفناوری برای تحقق برنامه ها و اهداف مدیریت مصرف

  تقویت اعتماد متقابل مشترکین و شرکت با تمرکز بر پای بندی به برنامه و تعهدات
  تحقق اهداف وبرنامه ها در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری عدالت اجتماعی

طبقه بندی مصارف مشترکین
در این طرح مشترکین بر اساس میانگین مصرف ماهانه به 4 دسته تقسیم می  شوند:

کم مصرف: به مشترکین خانگی اطالق می  شود  که متوسط مصرف ماهانه مطابق با یک سوم الگوی مصرف باشد.
خوش مصرف: به مشترکین خانگی اطالق می شود که متوسط مصرف ماهانه مطابق با الگوی مصرف باشد.

پرمصرف: به مشترکین خانگی اطالق می شود که متوسط مصرف ماهانه آنها بیش از الگوی مصرف و تا ۲ برابر الگوی مصرف باشد .
بدمصرف: به مشترکین خانگی اطالق می شود که متوسط مصرف ماهانه آنها بیش از ۲ برابر الگوی مصرف باشد.

)الگوی مصرف برای مشترکین خانگی در استان اصفهان به ازای هر واحد، تا ۱4 متر مکعب در ماه است.(

مشترکین مشمول معافیت ها
مشترکین مشمول معافیت های صورتحساب آب بها در طرح ملی آب امید عبارتنداز : دسته اول مشترکین )کم مصرف( که به صورت میانگین 
زیر یک سوم الگوی مصرف در ماه آب مصرف می کنند، در این خصوص قبوض این دسته از مشترکین بر اساس تعرفه های جاری محاسبه 

و تخفیف ها داده خواهد شد.

برخی اقدامات و تمهیدات در راستای کاهش مصرف آب و بهره مندی از مزایای طرح ملی آب امید
 کولرهای آبی خود را در ابتدای فصل گرم سرویس کرده و از سایبان استفاده کنید.

  از حداکثر ظرفیت قابل بهره برداری ماشین های لباسشویی و ظرفشویی استفاده کنید.
 مدت زمان استحمام را کاهش دهید )با هر بار دوش گرفتن، در هر  یک دقیقه حدود ۲۰ لیتر آب مصرف می شود(

 فالشتانک کم حجم نصب کنید، بهتر است از فالشتانک های دو مرحله ای استفاده شود.
  از آب حاصل از شست وشوی میوه و سبزیجات، برای آبیاری گیاهان استفاده کنید.

 به صورت دوره ای تاسیسات داخلی آب ملک خود را مورد بررسی قرار دهید تا از عدم نشت آب اطمینان حاصل کنید.

طرح ملی آب امید

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

خاموشی ها به استان اصفهان رسید

عالئمی از بهبودی میناوند و انصاریان دیده نمی شود
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دفتر ارتباطات مردمی »ترامپ« افتتاح شد
رییس جمهور سابق آمریکا نخستین دفتر ارتباطات مردمی خود را که هماهنگ کننده اموری مانند 
مکاتبات، بیانیه ها و کنشــگری های اجتماعی اوســت، در فلوریدا افتتاح کرد.این دفتر مسئول 
مکاتبات ترامپ، بیانیه های علنی، برنامه های او برای حضور در جمع مردم و فعالیت های رسمی 
او در چارچوب عقایدی است که در دوره ریاست جمهوری به آنها پایبند بود.این می تواند به معنای 
آمادگی او برای حضور در انظار عمومی باشد؛ امری که از زمان تحلیف جو بایدن دموکرات به عنوان 
چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا، ســابقه نداشته است.اعالم خبر افتتاح این دفتر که حاکی 
از برنامه ریزی ترامپ برای حفظ جایگاه خود در عرصه سیاسی است؛ با ارسال طرح استیضاح او 
به مجلس سنا همزمان شد، طرحی که اگر موفق به جلب حمایت سناتورهای جمهوریخواه شود به 

اخراج از این حزب و عدم واگذاری هرگونه پست و عنوان فدرال به او منجر خواهد شد.

فیس بوک پست »نتانیاهو « را حذف کرد
فیسبوک یکی از پست های منتشر شده در صفحه نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به دلیل نقض 
سیاست حریم خصوصی حذف و چت بات وی را موقتا تعلیق کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی اخیرا فایل های تصویری را در توئیتر منتشــر کرد که در آن سالخوردگان را به 
دریافت واکسن کرونا تشویق کرده و می گوید: اگر فردی را می شناسید که نگران واکسن زدن است 
نام و شماره تلفن او را برایم بفرستید. شاید تماس تلفنی غیرمنتظره ای از من دریافت کرد و او را قانع 
کردم.فیس بوک پست مشابهی را که در صفحه نتانیاهو آمده بود، منتشر کرد اما بعدا به دلیل نگرانی 
درباره سیاست حریم خصوصی آن را حذف کرد.سخنگوی فیسبوک گفت: براساس سیاست حریم 
خصوصی اجازه انتشار پست هایی را که اطالعات پزشکی مردم را به اشتراک می گذارد، نمی دهیم .

جنگنده های تایوان برای چین قدرت نمایی کردند
جنگنده های تایــوان در واکنش به ورود هواپیماهای نظامی چین به حریم هوایی این کشــور، بر 
فراز آب های دریای جنوبی چیــن به پرواز درآمدند.بعد از ورود ناوگــروه نیروی دریایی آمریکا به 
دریای جنوبی چین و تجاوز هواپیماهای نظامی چین به حریم تایوان، جنگنده های این کشــور به 
قدرت نمایی علیه پکن پرداختند.به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، جنگنده های مسلح و آماده به 
رزم تایوانی،( برای اجرای سناریوی جنگی تمرینی و نشان دادن آمادگی نظامی، بر فرواز آب های 
دریای جنوبی چین به پرواز درآمدند.در جریان این پرواز تمرینی، جنگنده های بومی »چینگ کو 
اف-سی کی-۱« تایوان از پایگاهی در جنوب این کشور  که معموال برای رهگیری نیروی هوایی چین 
جنگنده اعزام می کند ، بعد از دریافت پیام هشدار در عرض پنج دقیقه پرواز را شروع کردند. پکن، 
تایوان را بخشی از ســرزمین متعلق به چین می داند و تحرکات آمریکا و فروش سالح به تایوان را 

نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست »چین واحد« ارزیابی می کند.

بحران سیاسی در ایتالیا
در بحبوحه بحران سیاسی در ایتالیا، شورای وزرای این کشور اروپایی اعالم کرد که نخست وزیر )سه 
شنبه( استعفا کرده است.طبق این گزارش، اســتعفای نخست وزیر ایتالیا احتماال یک گام فنی برای 
تشکیل یک دولت جدید با حمایت پارلمانی بیشتر محسوب می شود.هفته گذشته، کونته موفق شد 
برای ماندن در قدرت با ۱۵۶ رای مثبت در مقابل ۱۴۰ رای منفی و ۱۶ رای ممتنع از مجلس سنای ایتالیا 
رای اعتماد بگیرد اما موفق نشد رای اکثریت قاطع ۱۶۱ سناتور را به دست آورد و همین مسئله شرایط 
را برای حکمرانی و پیشبرد برخی اقدامات قانونی خاص در پارلمان دشوار می کند.از زمان رای گیری 
هفته گذشته سنا، کونته تمامی تالش خود را برای جلب حمایت یک گروه جدید پارلمانی به کار گرفته 

است و در حال جلب نظر اعضای احزاب میانه روی گوناگون است تا حمایت پارلمان را افزایش دهد. 

اهداف سفر دوره ای »ظریف« به قفقاز چیست؟

بازگشت به همسایگان شمالی

ظریف برای انجام یک سفر دوره ای، راهی  علیرضا کریمیان
قفقاز شــده اســت. کشــورهایی که در 
ماه های اخیر نقش مهمی در تحوالت منطقه ای و داخلی ایران داشته 
اند و حاال ظریف در سفری به این کشورها ادامه پیگیری سیاست های 
خارجی کشــور در این منطقه را پیگیری می کند. پس ازآذربایجان به 

عنوان اولین مقصد سفر، ظریف وارد مسکو شد.
 ایران و مسکو که به گفته سفیر کشورمان هم اکنون در باالترین سطح 
از روابط سیاسی به سر می برند به دنبال یافتن راهکار های مشترک 
جهت مســائل فی ما بین در منطقه و موضوع برجام هســتند. پس 
ازآنکه ترکیه تالش های گسترده ای را برای استفاده از فرصت درگیری 
 در قره باغ برای نفوذ در این منطقه انجــام داد، حاال ایران هم تالش

 می کند تا بخشی از معادالت را به نفع خود تغییر دهد. 
به عقیده تیم دیپلماسی کشورمان آتش بسی که در مسکو برقرار شد 
و مورد توافق باکو و ایروان هم قرار گرفــت، باید تبدیل به یک قرارداد 
صلح دائمی شود و برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید مسئله تعلق قره 
باغ به جمهوری آذربایجان و دفاع از تمامیت ارضی این کشور محقق 
شود که البته در طرح جمهوری اســالمی ایران بازگشت همه اراضی 

اشغالی آذربایجان به این کشور دیده شده اســت. ظریف در ابتدای 
ورود به مســکو همچنین از طرح ایران برای همکاری شــش جانبه 
در قفقاز هــم صحبت کرد. وزیر امــور خارجه کشــورمان گفت: ایران 
پیشنهاداتی را برای همکاری شــش جانبه در منطقه قفقاز دارد که در 
جریان سفر منطقه ای به کشــورهای آذربایجان، روسیه، ارمنستان، 
گرجســتان و ترکیه آن را پیگیری می کند.محمد جواد ظریف خاطر 
نشــان کرد : یکی از مباحث در ایــن زمینه گفت وگو در مورد مســائل 
دوجانبه اســت، رابطه ایران با روسیه راهبردی اســت و نیاز است که 
همیشه به آن بپردازیم و نقاطی که در روابط وجود دارد را حل و فصل 

کنیم.
ظریف  در ادامــه با بیــان اینکه یکی دیگــر از محورهای این ســفر 
رایزنی در مورد مســائل منطقه ای اســت، افزود : بعــد از بحران قره 
باغ و جنگی کــه در منطقه و همســایگی مــا اتفاق افتــاد با تالش 
روســیه و آقای پوتین ایــن جنگ خاتمه پیــدا کــرد  و توافق هایی 
در این راســتا حاصل شــد ، به نظر ما اجــرای  این توافــق ها برای 
ایجاد منافع مشــترک بین کشــورهای منطقه به خصــوص در حوزه 
ترانزیت و مشارکت و همکاری در پیشــرفت این منطقه مهم هستند 

، در این زمینه  گفت وگوهای خوبی با آقای علــی اف، رییس جمهور 
آذربایجان داشــتیم و ان شــاءا... این گفت وگوها را در مســکو نیز با 
مقامات روســیه ادامــه می دهیم .وزیــر امور خارجه کشــورمان  به 
سفر خود به کشــورهای ارمنستان ، گرجســتان و ترکیه طی روزهای 
 آتی نیز  اشــاره کرد و گفت: در جریان این ســفرها پیشــنهادات مان
 را  در زمینــه همکاری شــش جانبــه در منطقه  پیگیــری می کنیم 
.ظریف موضوع برجام و  ضرورت اجرای تعهدات  از سوی همه طرف 
های  عضو این توافق بین المللی و همچنین رایزنی در مورد مســائل 
افغانستان ، سوریه و  یمن را از دیگر مسائلی دانست که در جریان سفر 

به مسکو با  مقامات روسیه در مورد آنها صحبت و  گفت وگو می کند.
 به نظر می رسد در ســایه سخت تر شــدن همکاری های منطقه ای 
ایران با کشورهای همســایه عربی حتی عراق، این بار ایران به دنبال 
اســتفاده از ظرفیت های مغفول مانده در آســیای میانه است. این 
بازنگــری در سیاســت البته بدون حمایــت و چراغ ســبز روس ها 
امکان پذیــر نخواهد بود به خصــوص آنکه رقیــب قدرتمندی مانند 
 ترکیــه در این منطقه بــه راحتی اجازه گســترش حضور بــه ایران را

 نخواهد داد.

عضو پیشین کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اسالمی، تدوین قوانین و رسیدگی به طرح ها 
و لوایح را وظایف نماینــدگان مجلس توصیف کرد و 
گفت: نماینده مدعی العموم نیســت که بتواند برای 
مردم شکایت کند و قانون چنین اختیاری به وی  نداده 
است.عزت ا... یوسفیان مال درباره شکایت چند تن از 
نمایندگان مجلس از اعضای دولت به قوه قضاییه اظهار 
کرد: نمایندگان از طریــق تحقیق و تفحص می توانند 
به موضوع تخلفات دســتگاه ها و وزرا رسیدگی کنند.

نماینده پیشــین مردم آمل و الریجان در مجلس با 
بیان اینکه تاکنون روال نبوده که نماینده ای شــخصا 
از وزیری شــکایت کند، اظهار کرد: از طرف ملت ایران 
چنین اختیاری به نمایندگان ندادند، ما وکیل دعاوی 
نیســتیم، وکیل تدوین مقررات و قوانین هستیم. به 

فرض من از وزیری شکایت کردم دادگستری چه نامی 
بر آن بگذارد؟یوسفیان مال ادامه داد: نماینده می تواند 
با دادســتان مالقات کرده و تخلفات صورت گرفته را 
مطرح کند. دادستان مدعی العموم است ولی نماینده 
مدعی العموم نیســت که بتواند برای مردم شکایت 
کند و از طرف ملت ایران چنین اختیاری به وی داده 
نشده است. نماینده وکیل اســت و وکالت دارد، ولی 
وکیل دعاوی نیست بلکه وکیل تدوین قوانین است 
و موضوع وکالت نماینده حضور در مجلس شــورای 
اسالمی، تدوین قوانین، رسیدگی به طرح ها و لوایح، 
نظارت بر دستگاه های دولتی وظایفی است که قانون 
اساسی در اختیار نماینده قرار داده است. وی اضافه 
کرد: حتی ما موردی داشتیم که نماینده ای به دیوان 
عدالت دادخواست داده و شکایت کرده بود. دیوان هم 

به آن نماینده پاسخ داد که اگر به خود وی ضرر و زیانی 
رسیده یا تخلفی صورت گرفته، می تواند دادخواست 
ارائه دهد و برای خودش شــکایت کند چون نماینده 
مدعی العموم نیست.این نماینده مجلس دهم ادامه 
داد: به فــرض اینکه من از یک وزیری شــکایت هم 
کردم، دادگستری نمی تواند اسم مرا شاکی خصوصی 
بگذارد.به عنوان مثال مال وی را برده  باشند و یا اجاره 
خانه او را ندادند یــا چک وی را پرداخــت نکرده اند 

بنابراین این موضوع  عادی نبوده است.

 آیا نمایندگان می توانند از وزرا شکایت کنند؟

شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از منابعی در وزارت دفاع آمریکا از طرح دولت جدید این کشور برای گفت و گوی مستقیم با تهران خبر داد.خبرنگار شبکه »اسکای 
نیوز عربی«، به نقل از منابعی در پنتاگون از طرح جدید دولت »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا درباره ایران خبر داد.اسکای نیوز به نقل از منابع یادشده در این 
خصوص نوشت: »دولت بایدن از طریق میانجی های اروپایی ابتکاری به راه خواهد انداخت برای گفت و گوی مستقیم با تهران«.این گزارش در حالی منتشر شده 
است که کاخ سفید اعالم کرد  جو بایدن رییس جمهور آمریکا در گفت و گویی تلفنی با »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس در خصوص مسائل مرتبط با ایران، 
روسیه و چین گفت و گو کرده اســت.پیش تر، جو بایدن در زمان رقابت  انتخاباتی با »دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا گفته بود که قصد دارد در صورت 
بازگشت ایران به پایبندی کامل به برجام، آمریکا را به توافق هسته ای بازگرداند.با این حال، او در اظهاراتی مبهم گفته این مسئله را مبنایی برای آغاز مذاکراتی جدید 
بر سر »قوی تر و طوالنی تر کردن« برجام قرار خواهد داد.»آنتونی بلینکن«، گزینه پیشنهادی بایدن برای تصدی سمت وزیر خارجه آمریکا هم در جلسه استماع 
مجلس سنا برای تایید صالحیت خود تصریح کرد، دولت بایدن قصد دارد بازگشت به برجام را »سکویی« برای تقویت و تمدید برجام و پرداختن به سایر حوزه های 

مختلف با ایران قرار دهد. جمهوری اسالمی ایران تاکید کرده هیچ گونه پیش شرطی را برای بازگشت آمریکا به برجام نخواهد پذیرفت.

چهره روزروایت اسکای نیوز، از ابتکار دولت »بایدن« برای گفت و گو با ایران

وز عکس ر

دهمین دور 
 گفت وگوهای ایران
 و برزیل برگزار شد

دهمیــن دور گفت وگوهــای 
مشــورتی دوجانبــه ایــران و 
برزیل روز  دوشــنبه  به ریاست 
»ســید عبــاس عراقچــی« و 
»کنت نوبــرگا« معاونین وزرای 
امور خارجه دو کشــور به صورت 

مجازی برگزار شد.

دعوت رسمی از رییس جمهور برای حضور در مجلس
عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه از رییس جمهور برای حضور در جلسه بررسی الیحه بودجه 
دعوت شده است، گفت: بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ از روز سه شنبه هفته آینده در مجلس شورای 
اسالمی به صورت سه شیفت آغاز خواهد شــد.احمد امیرآبادی فراهانی، با اشاره به زمان بررسی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه بودجه از روز سه شنبه )۱۴ 
بهمن ماه( در صحن علنی مجلس بررسی می شود و جلسات بررسی بودجه سال آینده کشور غیر از 
روزهای جمعه و تعطیالت رسمی به صورت سه شیفت ادامه خواهد داشت.عضو کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: هیئت رییسه مجلس به صورت رسمی از رییس جمهور 

برای حضور در جلسه روز سه شنبه دعوت به عمل آورده است.

سخنگوی قوه قضاییه:
قوه قضاییه به دنبال مسدود کردن پیام رسان ها نیست

ســخنگوی قوه قضاییه گفت:  قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رســانه، خبرگزاری و پیام رسانی را 
مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی 
نیست؛ اما با توجه به احضار یکی از مسئوالن این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه ای الزم می دانم 
توضیحاتی را ارائه دهم.اســماعیلی افزود: ایــن روزها ویروس هایی بدتر از کرونــا از جمله تبلیغ 
خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش ســالح و… دیده می شود. اقدام قضایی انجام شده و 
سخنان مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پاالیش این فضا از مصادیق مجرمانه است  نه 
انسداد فضای مجازی است.ســخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد 
متعددی مطرح اســت که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رســیدگی در پایان رسیدگی 
مشخص می شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می دانیم یا نمی دانیم. درخواست ما از سیاسیون 

این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند.

شکایتی از »عنابستانی« نشده است
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره درگیری یک نماینده مجلس با مامور ناجا گفت: 
شکایتی از آقای عنابستانی، نماینده سبزوار از سوی ناجا و یا هر ارگان و فرد دیگری به دست هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.موسی غضنفر آبادی، با اشــاره به پخش فیلمی مبنی بر 
درگیری یک نماینده مجلس با مامور ناجا اظهار کرد: هنوز مســئله ای دراین باره ثابت نشده و تنها 
شاهد یک هیاهوی رسانه ای هستیم.گفتنی است که اخیرا فیلمی در فضای مجازی دال بر درگیری 
فیزیکی و ضرب و شتم مامور راهور ناجا توسط یک نماینده منتشر شده است.همچنین محمدرضا 
دشتی اردکانی، نایب رییس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت وگویی با باشگاه خبرنگاران 
متذکر شده بود که آقای عنابستانی نماینده مردم سبزوار به طور کلی ضرب و شتم مامور راهور ناجا 

را تکذیب کرده است.

هیئت سیاسی طالبان به ایران آمد
سخنگوی وزارت امورخارجه از سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران به ریاست »مال عبدالغنی برادر« 
خبر داد.سعید خطیب زاده با اعالم این خبر افزود: این هیئت بر اساس هماهنگی قبلی و به دعوت 
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران وارد تهران  شد و مورد استقبال مقامات وزارت امورخارجه 
قرار گرفت.خطیب زاده همچنین اظهار کرد: هیئت سیاســی طالبان در طول مدت حضور در تهران 
دیدارهایی را با مقامات مسئول کشورمان از جمله وزیر محترم امورخارجه و نماینده ویژه ایران در 
امور افغانستان داشــته و در خصوص روند صلح در افغانستان و مسائل و موضوعات مرتبط تبادل 

نظر و رایزنی هایی صورت خواهد پذیرفت.

کافه سیاست

وزیر امور خارجه: 

دو ساعت در صدا و سیما 
بازجویی شدم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه قرار من این 
است که با نمایندگان و رسانه ها تعامل کنم، 
گفت: فراموش نکنیم کــه من رفتم صدا و 
سیما، دو ســاعت و نیم حتی مرا بازجویی 
کردند؛ اما من با احترام صحبت کردم.محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به 
سوالی درباره تفاوت رویکردش نسبت به 
رسانه های خارجی با رســانه های داخلی 
پاســخ داد.وی در پاســخ به این سوال که 
بســیاری معتقدند ادبیات شما در داخل و 
خارج کشور متفاوت است و زبان نرم تری 
با رسانه ها و مسئولین کشورهای دیگر دارید 
و برای نمونه، شما در مقابل یک خبرنگار از 
کشور همســایه که حتی در برخی مواردی 
به وزیر خارجه ایران هــم بی احترامی کرد 
با سعه صدر بیشتری رفتار می کنید؛ اما در 
داخل این صبر را ندارید، گفت: در مجلس 
من باید دیگر چه کار می کردم؟ وی اضافه 
کرد: )در مجلس( تقریبا ده دقیقه یکسره 
دروغ گفتند، من ســکوت کردم، لذا اینطور 
نیســت و واقعا قــرار من این اســت که با 
نمایندگان و رسانه ها تعامل کنم. الحمدا... 
رابطه من با رســانه ها که خوب است. وزیر 
امور خارجه کشــورمان در مورد اینکه شما 
در این ســال ها هیچ مصاحبه تفصیلی با 
خبرگزاری فارس، نداشته اید، گفت: من تا 
االن به هیچ خبرگزاری نرفته ام.وی در پاسخ 
به این سوال که »اما شما مصاحبه ای هم با 
خبرگزاری رسمی فارس نداشته اید«، بیان 
داشت: با خبرگزاری  های مختلف مصاحبه 
کرده ام اما آن خبرگزاری ها صحبت من را 
در مورد موشــک تقطیع نکردند که بگویند 
»ظریف گفت موشک های آمریکایی ظرف 
دو دقیقــه می توانند بزنند امــا نگفتند که 
چیزی که آمریکا از آن می ترســد، شهادت 
و ایثار مردم ایران است«. وزیر امور خارجه 
گفت: اگر فارس کل حرف من را زده  بود که 
در دانشگاه چه گفتم حتما مصاحبه با آن 

را به روی چشم می گذاشتم.

به عقیده تیم دیپلماسی کشورمان آتش بسی که در مسکو 
برقرار شد و مورد توافق باکو و ایروان هم قرار گرفت، 
باید تبدیل به یک قرارداد صلح دائمی شود و برای اینکه 
این اتفاق بیفتد، باید مسئله تعلق قره باغ به جمهوری 

آذربایجان و دفاع از تمامیت ارضی این کشور محقق شود

بین الملل
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

برقراری خط مستقیم پرواز از اصفهان به ایروان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: به دنبال ســفر وزیر اقتصاد ارمنستان، 

مقرر شد خط مستقیم پرواز از اصفهان به 
ایروان برقرار شود.حسن قاضی عسگر، 
درباره دســتاوردهای ســفر اخیر  وزیر 
اقتصاد ارمنســتان، اظهار کرد: قرار شد 
بعد از این سفر چند پروژه از جمله پروژه 
گردشگری بین اصفهان و ایروان کلید زده 
شود، همچنیین چند پروژه اقتصادی از 
جمله استفاده از ظرفیت شهرک سالمت 
در قالب توریسم سالمت و ... در استان 
اجرا خواهد شــد.معاون هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری اصفهان با اشــاره به اینکه در پی این سفر مقرر شد ارمنستان در خرید هواپیما 
به کشور کمک کند، افزود: همچنین قرار است خط مستقیم پرواز از اصفهان به ایروان برقرار شود.

ایجاد تفاهم نامه همکاری بین صنعت و دانشگاه
تفاهم نامه همکاری بین شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شاهین شهر استان اصفهان منعقد می شود.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 
افزود: صنایع شیمیایی ایران برای برگزاری دوره های آموزشی مشترک کوتاه مدت و تدوین موضوعات 
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی اعالم آمادگی می کند.سیدجواد احمدی، طرح پویش دانشگاه آزاد 
اسالمی را هوشمندانه و هدفمند برشمرد و تاکید کرد: جای خرسندی است که دانشگاه آزاد اسالمی 
استان اصفهان در اجرای طرح پویش پیشگام بوده و این طرح نشان دهنده اهتمام دانشگاهیان در 
رفع مشکالت صنعت و جامعه است.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران افزود: 
طرح پویش دانشگاه امکان پاالیش و رصد دانشجویان به منظور شناسایی دانش آموختگان خالق و 

توانا برای حضور در صنایع را به خوبی فراهم می کند و از این طرح استقبال می کنیم.

ناهماهنگی در عرضه و تقاضا، دلیل افزایش قیمت میوه
رییس اتحادیه صنفی میوه و تره بار با اشاره به اینکه قدرت خرید میوه مردم نسبت به سال گذشته بیش 
از ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: این شرایط باعث شده است که حتی همکاران ما در 
واحدهای صنفی فروش میوه هم دچار مشکل شده و با کاهش شدید فروش میوه مواجه شوند.عباس 
رحمانی پور درباره چرایی افزایش قیمت برخی از میوه ها مثل پرتقال ابراز داشت: پرتقال و مرکبات ایران 
در باغ های شمال امســال از طرف تجار و بازرگانان کشورهای همسایه شمالی ایران روی درخت پیش 
فروش شد و این باعث شد که مقداری عرضه آن در بازار کم و قیمت آن زیاد شود.دالالن و سودجویانی 
که در  بازار میوه فعالیت می کنند باعث شده اند که قیمت کاالهای عرضه شده مطابق با میل و سلیقه آنها 
معین شو.درحمانی پور همچنین با اشاره به اینکه به هم خوردن عرضه و تقاضا یکی از مهم ترین دالیل 
افزایش قیمت در بازار میوه است، تصریح کرد: در این بین دالالن و سودجویانی هم که در این بازار فعالیت 
می کنند باعث شده اند قیمت کاالهای عرضه شده مطابق با میل و سلیقه آنها معین شود.وی با اشاره به 
گرانی برخی از صیفی جات همانند خیار، بادمجان و ... بیان داشت: اکثر این صیفی جات در گلخانه ها 
تولید می شود و به دلیل باال رفتن هزینه های تولید در گلخانه ها قیمت این میوه ها هم افزایش پیدا کرده 
است. رییس اتحادیه صنفی میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه گرانی میوه در مقابل بسیاری از کاالها و 
خدمات دیگر کمتر است، افزود: گرانی میوه به دلیل اینکه جزو  یکی از مایحتاج ضروری زندگی مردم 

است، بیشتر به چشم می آید.

در نشست مدیر کل گمرک  استان به مناسبت روز جهانی گمرک مطرح شد:

ترخیص کاال تا سقف ۹۰ درصد در گمرک اصفهان

امروزه گمرک به عنــوان اولین و مهم ترین  حدیث زاهدی
مجری مقررات تجارت جهانی در کنار سایر 
عوامل در عرصه  تجــارت بین الملل، اعم از بانک ها، شــرکت های بیمه و 
موسسات حمل ونقل، نقشی مهم و کلیدی در توسعه  تجارت قانونی و اعمال 
سیاست های بازرگانی کشور ایفا می  کند.گمرک اصفهان  به عنوان پنجمین 
استان کشور یکی از با سابقه ترین سازمان های دولتی و همچنین مرزبان 
اقتصادی، نقش مهمی در اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادیـ  
بازرگانی کشور دارد. گمرک اصفهان  با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن 
و تحوالت اخیر در سطح ملی و بین المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم 
حرکت به سمت گمرک الکترونیک ،تالش کرده است تا همگام با حرکت 
شتابان و روبه رشد اقتصادی و ارتباطات جهانی ، متناسب با برنامه های 
توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ســاله کشور در راستای تامین 
رضایت مندی مردم، اهداف ، امکانات، روش ها، برنامه ها ساز و کارهای خود 
را تنظیم کند. همچنین وجود قطب های صنعتی نظیر فوالد، منسوجات، 
هواپیماسازی، لوازم خانگی، رنگ ســازی و صنایع نظامی از دیگر دالیل 
اهمیت گمرک اصفهان محســوب می شــود.طی نشســتی که با رسول 
کوهستانی پزوه، مدیر کل گمرک  اســتان اصفهان به بهانه 26 ژانویه روز 
جهانی گمرک برگزار شد، وی  کالم خود را با شــعار گمرک حامی ،  احیا ، 
نوسازی و تاب آوری زنجیره تامین پایدار شــروع کرده و گفت : گمرک به 
عنوان پل ارتباطی میان سیاست های مالی  بازرگانی و به عنوان مهم ترین 

سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای 
برخوردار است .کوهستانی اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی 
، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد، 
موثر و هوشمند دانسته و ادامه داد : تحوالت حادث شده طی یکی دو دهه 
اخیرموجب شــده که وظایف گمرک از ســنتی درآمده و به صورت طیف 
وسیعی از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادالت و تجارت خارجی 
اعم از اجرای الزامات ملی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال 
کاالها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتوزا، حفاظت های فرهنگی ، بهداشتی، 
زیست محیطی ، رعایت استانداردهای ملی ، حفاظت از سالمت اقتصادی 
 و تجــارت قانونمنــد از طریــق مقابلــه بــا قاچــاق کاال و مــواد مخدر 

 ایجاد شود. 
مدیر کل گمرک  اســتان اصفهان  با بیان اینکه ارزش ایــن صادرات در ۱۰ 
ماهه امسال یک میلیارد و ۷26 میلیون دالر اســت، اظهار  کرد : صادرات 
استان اصفهان اغلب به کشورهای عراق، امارات، چین، افغانستان، تایلند، 
اندونزی و هند ارسال می شود و گمرکات استان اصفهان با صادرات بیش 
از پنج میلیون و ۱۵۸ هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۷26 میلیون دالر 
جزو گمرکات مهم صادراتی کشور محسوب می شود .کوهستانی، با  اشاره 
به اینکه  گمرک اصفهان با بیش از ۸۹۹ هــزار تن کاال به ارزش حدود ۳2۱ 
میلیون دالر، ۴۸ درصد از کل صادرات گمرکات استان را به خود اختصاص 
داده اســت ،ادامه داد: در ۱۰ ماهه امســال بیش از 2 هزار و 66۳ میلیارد 

ریال درآمد وصول کرده که نســبت به مدت زمان مشــابه سال گذشته ۷ 
درصد کاهش داشته اســت.وی مهم ترین اقالم صادراتی استان اصفهان 
را چدن و آهن و فوالد، فرآورده های نفتــی، فرش و کفپوش، محصوالت 
شیمی آلی، محصوالت لبنی،   مواد پالستیکی و مصنوعات آن، مصنوعات 
ســنگ و گچ و مصنوعات چدن و آهن اعالم کرده و گفت : در بخش اقالم 
وارداتی این گمرکات ۷۴۹ قلم کاال از ۵۰ کشور است که ۷۰ درصد آن شامل 
کاالهای واسطه ای و 2۰ درصد کاالهای سرمایه ای برای استفاده در خطوط 
تولید به شــمار می رود.مدیرکل گمرکات اصفهان، تداخل وظایف بعضی 
از ســازمان ها با گمرک، کمبود امکانات و تجهیزات بازرسی و کنترلی الزم، 
ناکافی بودن اعتبارات، نارضایتی شغلی کارکنان، نیروی انسانی ناکارآمد و 
کمبود نیروهای متخصص توانمند و کارآمد همچنین کمبود فضای فیزیکی 
و فرسودگی ساختمان اداره کل و دیگر ســاختمان های این سازمان  را  از 
دیگر مشکالت گمرک توصیف کرد.وی با اشاره به وجود بیش از ۹ هزار واحد 
صنعتی در استان، در خصوص مزیت های گمرکات اصفهان، تصریح کرد: 
موقعیت استراتژیک اصفهان و شاهراه حیاتی در کریدور شمال و جنوب، 
دسترسی گمرکات استان اصفهان به مسیر ریلی، هوایی و زمینی، تفویض 
اختیار به گمرکات اصفهان همانند سایر گمرکات، وجود کارکنان با تحصیالت 
باال، راه اندازی کارگوترمینال در فرودگاه اصفهان، وجود گمرکات متعدد و ارائه 
خدمات و تسهیالت گمرکی در محل واحدهای تولیدی و هر مکان از جمله 
مهم ترین نقاط قوت گمرکات استان اصفهان محسوب می شود  که در این 
راستا استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی از جمله 
اقدامات مهمی است که کاهش زمان ترخیص کاال در رویه صادرات از هفت 
روز به یک روز، کاهش اســناد ضمیمه برای اظهارنامه های صادراتی از ۷ 
سند به ۳ سند، حذف پروانه کاغذی و مراحل زائد اداری و کنترل فعالیت ها 
به صورت الکترونیکی از جمله نتایج استقرار این سامانه است و در شرایط 
بحران کووید این پنجره بسیار کمک کرده که البته نباید در همین حد به آن 
اکتفا کرد و باید در جهت به روز کردن آن باشیم.کوهســتانی در خصوص 
رســوب کاال در گمرک و طوالنی شــدن روند آن اظهار کرد: در بحث رسوب 
کاال در اســتان اصفهان با این معضل کمتر روبه رو بــوده ایم، هرچند که از 
تیرماه ۹۹ با اتمام مهلت مصوبه مبنی بر تخصیص نیافتن و تامین نشدن ارز 
توسط بانک مرکزی و  ارائه نشدن کد رهگیری و صدور نامه، مشکالتی برای 

واحدهای تولیدی به وجود آمد که اقداماتی انجام شد.
وی افزود: در نهایت در آبان ۹۹ مصوبه ای به تصویب رســید که در ادامه در 
ستاد تنظیم بازار بحث ترخیص کاالهای واحدهای تولیدی مطرح شد و در 
حال حاضر ترخیص تا سقف ۹۰ درصد در حال انجام است و اکنون به جز سه 

یا چهار مورد کاالی خاصی که ماندگار باشد در انبار نداریم.

نایب رییس اتحادیه فروشــندگان محصوالت آی 
تی اصفهان گفت: حدود یک سوم واحد های صنفی 
زیرپوشش این اتحادیه ناچار به تعطیلی شده اند.

علی کرم پور  اظهار کرد: خسارات ناشی از افزایش 
روزافزون نرخ ارز این روز ها پر رنگ تر از پیامد های 
شیوع کروناست، چون سبب کاهش واردات کاال، 
دوبرابر شــدن قیمت اجناس و در نهایت کاهش 
قدرت خرید مردم شــده و به همین دلیل میزان 

رکود در این حوزه شغلی به ۳۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است.

وی گفــت: کرونــا و مجازی شــدن بســیاری از 
جلســات، همایش هــا و آموزش هــای مدارس 
می توانســت مراجعه مردم به بــازار کاال های آی 
تی را افزایــش دهد، اما ایــن امر بــه دلیل اوج 
 گیری نرخ ارز، کمبــود کاال و افزایــش قیمت ها 
محقق نشــد.نایب رییس اتحادیه فروشــندگان 
محصوالت آی تی اســتان اصفهــان، علت اصلی 
اجتناب مــردم از خرید کاال های حــوزه آی تی را 
قیمت های بی منطق و سرسام آور دانست و گفت: 
برای مثال در یک سال گذشته قیمت لپ تاپ از ۱۴ 
میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

کاهش قدرت خرید مردم به حدی اســت که اگر 

طی سال های گذشته روزانه ۵ تا ۱۰ قلم کاال در هر 
واحد صنفی به فروش می رسید، امسال این تعداد 

به یک قلم کاال در روز رسیده است.
 کرم پور افزود: طــرح اتحادیه برای ســاماندهی 
و کنتــرل قیمت هــا در کافی نت هــا، واحد های 
فروش محصوالت نــرم افزار و ســخت افزاری و 
فروشگاه های لپ تاپ و تبلت با ورود نکردن دیگر 
ســازمان های نظارتی به جایی نرسیده است.وی 
اظهار کرد: پایین بودن ســطح کیفیت محصوالت 
موجود در بازار به دلیل نبود نظارت کیفی بر عملکرد 
شــرکت های وارد کننده و قیمت های سرسام آور 
که نبود بازرســی ها و نظارت نداشــتن بر بازار آن 
را تشــدید کرده، رغبت مردم به خریــد را کاهش 

داده است.

صنعت »آی تی« اصفهان و فرصت از دست رفته کرونایی

خبر روز

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان:
هیچ کارخانه ای در کاشان زیان ده نیست

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان گفت: در شهرستان کاشان کارخانه زیان ده نداریم 
و با وجود شــرایط جنگ اقتصادی، صنایع شهرســتان در وضعیت مطلوبی قرار دارند.علی اکبر 
مرتضایی در خصوص آمار عملکرد تسهیالت در سال ۱۳۹۹ تصریح کرد: در زمینه تسهیالت مشاغل 
خانگی مبلغ سهمیه ۴۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که مبلغ مصوب کارگروه شهرستان 
6۰۰۰ میلیون ریال و مبلغ معرفی به بانک نیز ۵۰۰۰ میلیون ریال بوده که در نهایت موجب اشتغال 
۵۰ نفر از شهروندان شده است. مسعود خاندایی گفت: در زمینه پرداخت تسهیالت کرونا، کاشان 
همچنان باالترین میزان پرداخت تسهیالت را در سطح کشور دارد.وی در ادامه افزود: با فعال شدن 
مجدد گردشگری کاشان رشد بسیار مطلوبی در زمینه اشتغال به وجود می آید که در آینده با کمبود 
نیروی کار در سطح شهرستان مواجه می شویم و این امر حتی می تواند رقابت برای جذب نیروی 

کار خوب در بین کارفرمایان و صنایع را نیز به وجود آورد.

ایجاد گلخانه هیدرو پونیک در دهاقان
نخستین بار در استان، کشــاورز دهاقانی گلخانه ســبزی و صیفی به روش هیدرو پونیک ایجاد 
کرده است.مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: این روش در عمل 
به معنی کاشت گیاهان در آب و محلول غذایی بدون استفاده از خاک است که موجب بهره وری 
محصول و همچنین مصرف کمتر آب به یک ســوم روش معمول می شود.ثریا کرمی زاده افزود: 
در این روش آفات محصول نیز کمتر و در نتیجه محصول مرغوب تری حاصل می شود.وی گفت: 
این شهرستان دارای 22۰ هکتار وسعت زیرکشــت گلخانه ای و رتبه نخست گلخانه ها در استان را 

به خود اختصاص داده است.

پرداخت 2۵ میلیارد ریال از مطالبات تنباکوکاران
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی از پرداخت 2۵ میلیارد ریال از مطالبات تنباکوکاران خمینی 
شهر خبر داد.حجت االسالم محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه شرایط اقلیمی این شهرستان موجب شده 
تا محصول تنباکوی صادراتی به عنوان یک محصول کم آب کشت شود، گفت: از حدود ۳۰۰ هکتار از مزارع 
تنباکوی این شهرستان امســال حدود 6۰۰ تن محصول برداشت شــد.وی افزود: هنوز حدود نیمی از 
مطالبات این قشر به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال پرداخت نشده است.برگ تنباکوی طالیی شهرستان 
خمینی شهر مناسب و مرغوب ترین نوع تنباکوی کشور است که به لحاظ ارزآوری مناسب به کشور های 

عربی و حوزه خلیج فارس صادر می شود.

رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت اصفهان:

دوچرخه و موتورسیکلت در اصفهان قیمت مصوب ندارد
 رییس اتحادیه فروشــندگان دوچرخه و موتورســیکلت اصفهــان گفت: اتحادیــه دوچرخه و 
موتورسیکلت اصفهان لیست قیمت مصوب و مشخصی برای خرید و فروش در بازار ندارد که بتواند 
با گران فروشی مقابله کند.مهدی غفرانی اظهار داشــت: قیمت دوچرخه و موتورسیکلت به دلیل 
اینکه محصوالتی وارداتی به حســاب می آیند به قیمت ارز و دالر وابسته است و دوچرخه ساخت 
ایران دیگر وجود ندارد.وی با بیان اینکــه با باالرفتن قیمت ها میزان خرید شــهروندان کاهش 
یافته است، گفت: حتی در اصفهان که به شــهر دوچرخه شناخته شده است نیز خرید این وسیله 
کاهش یافته و حمایتی هم از سوی مسئوالن در این زمینه نمی شود.رییس اتحادیه فروشندگان 
دوچرخه و موتورسیکلت اصفهان بیان داشت: وارد کردن دوچرخه و موتورسیکلت و لوازم یدکی 
آنها از گمرک و به دلیل نوسانات قیمت ارز مشکالت بسیاری دارد و به راحتی هم وارد نمی شود.

کافه اقتصاد

اخبار

سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار کرد: میزان مصرف برق در اداره های مختلف نســبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته مقایسه شد و به 
اداره هایی که مصرف برق در آنها افزایش یافته و بیش از حد مجاز بود، اخطار داده شده است.رمضانی اضافه کرد: جریان برق هفت اداره در شهرستان هایی مانند 
نجف آباد، شاهین شهر و میمه، فالورجان و کاشان نیز به دلیل اینکه مصرف آنها از حد مجاز بیشتر بود، برای چند ساعت قطع شد.وی با بیان اینکه سقفی برای 
مصرف برق در هر شرکت و استان تعریف شده، تصریح کرد: با مجموعه اقدامات انجام شــده در استان اصفهان همواره این سقف که یکهزار و ۵۰۰ مگاوات بود، 
رعایت شد.به گفته سخنگوی شرکت توزیع برق استان، اقدامات انجام شده در فرهنگ ســازی برای مردم و هماهنگی با صنایع به صرفه جویی ۱۰ مگاواتی در 
بین مردم و 2۵ مگاواتی در صنایع اصفهان منجر شد.رمضانی به کشف پنج هزار و ۳6۷ دستگاه ماینر غیر مجاز در 2۳ شهرستان استان اصفهان از ابتدای سال 
تاکنون اشاره و اضافه کرد: حدود 2۰ درصد آنها یعنی نزدیک به یکهزار و یکصد دستگاه ماینر به مانور اخیر که هفته پایانی دی ماه برگزار شد، مربوط می شود.وی 
با بیان اینکه بیشتر دستگاه های ماینر غیر مجاز کشف شده در شهرضا با 6۸۰ دستگاه و شاهین شهر با 2۵۰ دستگاه بود، تصریح کرد: این دستگاه ها حدود ۳.۵ 

مگاوات مصرف برق داشتند.

سخنگوی شرکت توزیع برق استان خبر داد:
قطعی برق 7 اداره پر مصرف اصفهان

تجمع اعتراض آمیز 
بازنشستگان کارگری 

کاشان
اتحادیــه  اعضــای  از  جمعــی 
پیشکســوتان جامعــه کارگــری 
کاشان در اعتراض به عدم همسان 
سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی، در ســاختمان سازمان 
تامین اجتماعی شــعبه کاشــان 

تجمع کردند.

وز عکس ر

 فتیله بازار مسکن 
هنوز پایین است

افزایش ۱.۸ درصدی ماهانه قیمت مسکن 
و در شــرایطی که متغیر اثرگــذاری در بازار 
دیده نمی شود می تواند یک تغییر کوچک 
و طبیعــی باشــد؛ کارشناســان معتقدند 
تغییرات ۱ تا 2 درصدی قیمت بیش از آنکه 
 به معنای رشد یا کاهش باشد، رکود بازار را به

 تصویر می کشــد. معامالت مسکن در دی 
ماه ۳۸ درصد و قیمت ۱.۸ درصد نســبت 
به ماه قبل باال رفت؛ اما نشــانه ای از تغییر 
محســوس در بازار مســکن دیده نشــد. 
ریزنوســان ۱.۸ درصدی ماهانه قیمت هم 
با توجه به تعداد پایین معامالت نمی تواند 
رشد معناداری تلقی شود. رییس اتحادیه 
مشــاوران امالک می گوید: با توجه به رشد 
بیش از حد قیمت مســکن که از شــرایط 
عمومی اقتصاد کشــور نشــأت می گیرد، 
معامالت در بخش خرید و فروش در رکود 
قرار دارد که به افزایش تعــداد قراردادهای 
اجاره منجر شــده اســت. این نمایه نشان 
می دهد که بــه دلیل کاهش تــوان خرید، 
متقاضیان مصرفی به سمت بازار اجاره سوق 
پیدا کرده اند. مصطفی قلی خسروی با بیان 
اینکه قیمت های پیشــنهادی مســکن در 
دو ماه گذشــته ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته 
خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد ثبات در بازار 
ارز، قیمت مسکن در مسیر افت قرار گرفت 
که امیدواریم ایــن روند ادامه پیــدا کند تا 
افرادی که خانه ندارند بتوانند اقدام به خرید 
کنند.  در حال حاضر تقاضای بالقوه ای در بازار 
وجود دارد که از توان خرید برخوردار نیست. 
در این خصوص الزم است دولت با افزایش 
ساخت و ساز، تعادل را در بازار مسکن برقرار 
کند تا به تدریج متقاضیان مصرفی وارد بازار 
شــوند. وی با بیان اینکه متقاضیان بالقوه 
خرید مسکن به سمت بازار اجاره رفته اند، 
یادآور شد: آمار ســامانه کد رهگیری نشان 
می دهد در شــهر تهران طی دی ماه ۱۳۹۹ 
معامالت ملک در بخش خرید و فروش 
6۸ درصد نسبت به همین زمان در سال 

گذشته کاهش یافته است.
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جای خالی راهنمایان حرفه ای در صنعت گردشگری چهارمحال و بختیاری
صنعت گردشــگری نوعی از صنایع خدمات عمومی است که بخش 
مهمی از ارائه خدمــات آن به حضــور نیروهای انســانی متخصص 
همچون راهنمایان گردشــگری وابســته اســت و این راهنمایان در 
صنعت گردشــگری چهارمحال و بختیاری هنــوز جایگاه واقعی خود 
را پیــدا نکرده اند.این بخش از نیروهای انســانی فعــال در صنعت 
گردشگری با برخورداری از ویژگی های خاص فردی و صالحیت های 
تخصصی به  صورت مســتقیم عهده دار هدایت مسافران هستند و در 
زمره ســفیران فرهنگی کشورها نیز شناخته می شــوند.در این میان، 
صنف تازه شکل گرفته راهنمایان گردشگری در چهارمحال و بختیاری 
نیز تالش های خود را برای نقش آفرینی موثرتر در توسعه گردشگری 
این استان آغاز کرده است که فارغ از پیامدهای منفی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا بر صنعت گردشگری و حذف سریع منابع کسب درآمد 
از این صنعت طی  یک ساله اخیر، این دسته از راهنمایان گردشگری 
در قدم های آغازین خود، ابعاد متفاوتی از مشکالت و سختی ها را نیز 
در گردونه تجربیات خود ذخیره می کنند.بررسی بخشی از مشکالت 
راهنمایان گردشگری در استان همچون ناشناخته بودن آنان، تاثیرات 
منفی فعالیت تور گردانان غیرمجاز بر روند کار راهنمایان، سطح کیفی 
دوره های آموزشــی و بیان برخی از راهکارها از زبــان فعاالن صنعت 
گردشگری چهارمحال و بختیاری موضوعی اســت که در گفت وگو با 
راهنمایان گردشــگری و افراد مرتبط با این حوزه به آن پرداخته شده 

است.

جایگاه راهنمایان گردشگری در چهارمحال و بختیاری کمرنگ است

بنا بر آمــار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری در مدت ۶ ســال برگزاری دوره های آموزشــی 
راهنمایان گردشــگری در اســتان تاکنون ۴۲ راهنمای گردشــگری 
توانســته اند دوره ها را بــا موفقیت ســپری کننــد و کارت راهنمای 
گردشگری را از وزارت خانه دریافت کنند.انجمن راهنمایان گردشگری 
اســتان نیز عمری کمتر از ۲ ســال دارد و برای ســاماندهی وضعیت 
راهنمایان و پیگیری مطالبات صنفی آن ها در ابتدای راه است.پرویز 
طاهری، یکی از راهنمایان گردشگری استان می گوید: در چهارمحال 
و بختیاری به نقــش راهنمایان در توســعه گردشــگری کمتر توجه 
می شود و راهنمایان استان در مقایسه با اســتان های گردشگرپذیر 
همچون اصفهان و فارس کمتر دیده می شوند.طاهری افزود: موضوع 
راهنمایان گردشگری در چهارمحال و بختیاری از سال ۹۴با برگزاری 
دوره های آموزشی به  صورت رسمی مطرح شــد و انجمن راهنمایان 
نیز در سال گذشته شکل گرفت که شیوع ویروس کرونا، فرصت های 

تبلیغی برای معرفی راهنمایان و تثبیت جایگاه آنان را محدود کرد.

وی در ادامه می گویــد: اگر چه مدت کوتاهی اســت که آموزش های 
تخصصی راهنمایان گردشــگری در چهارمحال و بختیاری آغاز شده 
اســت اما هتل ها، شــرکت های خدمات مســافرتی و دستگاه های 
اجرایی برگزارکننده همایش ها و جشــنواره ها رغبتی برای اســتفاده 
از راهنمایان ندارند و مســافران ورودی به اســتان را به شــیوه های 
ســاده و بدون ارائه خدمــات راهنمایــی تخصصی بــرای بازدید از 
اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی هدایــت می کنند.این راهنمای 
گردشگری تصریح می کند: مجموعه های دولتی و غیردولتی مرتبط 
با راهنمایان استان با وجود اطالع از فعالیت  راهنمایان، تاکنون برای 
 اســتفاده از ظرفیت های این افراد وارد عمل نشده اند و نقش آن ها را

 نادیده می گیرند.
وی که از راهنمایان به دلیل برقراری ارتباط مستقیم با مسافر به عنوان 
پیشکسوتان صنعت گردشــگری یاد می کند، می افزاید: هر راهنمای 
گردشــگری در کنار فراگیری آموزش های تخصصی، نیــاز دارد تا با 
هدایت تعداد بیشتری از تورها، تجربه های عملی خود را نیز افزایش 
دهد و متولیان گردشــگری در اســتان باید برای ایجاد فرصت های 
تجربه اندوزی به راهنمایــان کمک کــرده و از ظرفیت های آنان برای 

هدایت تورهای ورودی به استان نیز استفاده کنند.

طاهری، ارتقای ســطح آموزش هــای دوره راهنمایان گردشــگری 
در اســتان را یادآور می شــود و مــی گوید: بــا توجه بــه جغرافیای 
چهارمحــال و بختیــاری و وجــود اقوام مختلــف در این اســتان، 
اســتفاده از متخصصــان شــاخه های مختلف گردشــگری به ویژه 
طبیعت گردی، پرنده نگری، ورزشــی و عشــایری بــرای حضور در 
دوره های آموزشی،تاثیر مطلوبی در بهبود خدمات راهنمایان، معرفی 
 دقیق ترظرفیت های گردشــگری استان و جذب بیشــتر گردشگران 

خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که اجرای فم تورها در چهارمحال و بختیاری 
تا چه حد توانســته اســت در توانمندســازی راهنمایان گردشگری 
اســتان اثرگذار باشــد، می گوید: باید در نحوه برگزاری این فم تورها 
بازنگری های اساسی صورت گیرد، زیرا عده ای از راهنمایان دعوت شده 
به این برنامه ها در خارج از استان فعال هستند و اگر چه آشنایی آنان 
با ظرفیت های گردشگری، موجب افزایش تورهای ورودی به استان 
می شود اما ورود مسافران در قالب این تورها، برای راهنمایان داخلی 
و شــرکت های خدمات مســافرتی استان چندان ســودی به همراه 
نخواهد داشــت و عواید آن متوجه راهنمایان و شرکت های خارج از 

استان است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

 روند کاهش بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری 
متوقف شده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه روند 
کاهش بیماری کرونا از حدود دو هفته گذشته در این استان کامال متوقف شده است، اظهار داشت: در 
حال حاضر از یک ثبات نسبی برخوردار هستیم و در شرایط بیم و امید به سر می بریم.مجید شیرانی 
افزود: تعداد بیماران سرپایی نیز در نوسان است و در برخی روز ها افزایشی است.شیرانی با اشاره به 
کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و تغییر ماهیت ویروس، از احتمال شیوع 
و خیزش جدید بیماری ابراز نگرانی کرد.وی اضافه کرد: یکی دیگر از نگرانی ها در خصوص اپیدمی 
کووید ۱۹، ابتالی کودکان و نوجوانان به بیماری به ویژه در استان های پر جمعیت و بزرگ و دریافت 
گزارش های متعدد از افزایش بیماری در این گروه سنی است، که خوشبختانه در استان چهارمحال 
و بختیاری گزارشی مبنی بر افزایش بیماری در کودکان و نوجوانان گزارش نشده است.شیرانی گفت: 
به واسطه مجاورت با استان بزرگ و افزایش مبتالیان در گروه های سنی کودکان و نوجوانان در این 
استان و با توجه به اینکه پیش درآمد افزایش شیوع بیماری در جامعه افزایش بیماری در کودکان و 
نوجوانان است، نگرانی ها از آغاز موج جدید بیماری زیاد است.وی، توجه کمتر نوجوانان و جوانان به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت بیماری توسط این گروه به سایرین را از دیگر نگرانی ها 
در خصوص بیماری کرونا برشمرد.شیرانی گفت: وضعیت چهار شهرستان بن، سامان، کوهرنگ و 
خانمیرزا بر اساس رنگ بندی ها، آبی و سایر شهرستان های استان در وضعیت زرد قرار دارند.وی 
در پایان از عوامل موثر در افزایش شیوع بیماری به عدم توجه به بهداشت تنفس و دست ها و حضور 

در تجمعات به مدت طوالنی نام برد.

مدیرکل هواشناسی استان:

 84 درصد مساحت چهارمحال و بختیاری 
دچار  خشکسالی است

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۴ درصد مساحت این استان در یک دوره ۱۰ ساله 
با انواع خشکسالی درگیر شده و هم اکنون ۳.۶ درصد مساحت استان با خشکسالی بسیار شدید، 
۶.۹ درصد با خشکسالی شدید، ۴۸.۳ درصد با خشکسالی متوسط و ۲۵.۲ درصد با خشک سالی 
خفیف مواجه است.مهران چراغ پور تاکید کرد: ۱۵.۵ درصد مساحت استان با بارش نرمال و تنها نیم 
درصد با ترسالی ضعیف همراه است و چهارمحال و بختیاری هم اینک ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیمتر برابر ۱.۵ 
سال زراعی، کمبود بارش دارد.وی یادآور شد: میانگین دمای استان از ابتدای زمستان سال جاری 
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل یک دهم درجه سانتیگراد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت 
۹ دهم درجه ســانتیگراد افزایش دارد.مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری پیش بینی کرد: 
برای ۲ ماه آینده در اســتان بارش ها کمتر از نرمال و در فروردین ماه ســال آینده نزدیک به نرمال 
خواهد بود و میزان بارش ها در اسفندماه سال جاری نسبت به بهمن ماه افزایش خواهد داشت؛ اما 

بارش های زمستان در چهارمحال و بختیاری کمتر از نرمال برآورد می شود.
چراغ پور گفت: براساس مقایســه اختالف مجموع بارش کشور و استان ها با میانگین بلندمدت از 
ابتدای سال جاری تاکنون چهارمحال و بختیاری ۶۰.۸ درصد کاهش، بعد از استان های کرمانشاه، 

هرمزگان و ایالم در ردیف چهارم ایران قرار دارد.
چهارمحال و بختیاری سرچشمه رودخانه های زاینده رود، کارون و بخشی از دز است که افزایش یا 

کاهش بارش ها در این استان، خوزستان، اصفهان و فالت مرکزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
خشکســالی های اخیر از ســال ۱۳۸۶ در چهارمحال و بختیاری آغاز شــد و پیامدهای ناگواری 
 بر منابــع آب، محیط زیســت و فعالیت های اقتصادی این اســتان به ویژه در بخش کشــاورزی

 داشته است.

بام ایراناخبار
رنا

 ای
س:

عک

تحديد حدود اختصاصي
11/33 شــماره نامــه : 139985602025013311-1399/11/04 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالک شــماره 37/59 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ طی سند 
انتقال شــماره 12789 مورخه 86/8/27 دفترخانه 137 اصفهــان به خانم رضوان 
چلونگر فرزند تقی انتقال شده و در جریان ثبت است و از طرف ایشان طی سند انتقال 
شــماره 20099 مورخه 88/8/12 دفترخانه 137 اصفهان مقدار 289 سهم مشاع از 
2260 سهم )ســه دانگ مفروز( مشاع به شــهرداری منطقه 9 اصفهان انتقال شده 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت.اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخه 1399/11/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.
 م الف: 1083724  ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/34   شــماره نامه: 139985602023006126-1399/10/05 ســند مالکیت 
بمقدار سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 2681/84  واقع در بخش یک 
ثبت اصفهان بنــام مرضیه کریمی درچه عابــدی مورد ثبت در دفتــر الکترونیک 
139920302023010222 بشماره چاپی ســند 98-108893- و  صادر و تسلیم 
گردیــده و طــی اســناد 172567-99/07/20 و 172566-99/07/20 دفترخانه 
12 اصفهان در رهن بانک توســعه تعاون قرار دارد و  اکنون طی استشــهاد شهود 
بشــماره 139902155823001643 مورخ 1399/10/01 دفترخانه 93 فالورجان  
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1083704  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 

و امالک  مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/35   شــماره نامه: 139985602023006128-1399/10/05 ســند مالکیت 
بمقدار سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 2681/84  واقع در بخش یک 
ثبت اصفهان بنــام حبیب قاســمی فالورجانی مــورد ثبت در دفتــر الکترونیک 
139920302023010221 بشماره چاپی ســند 108892-98- و  صادر و تسلیم 
گردیــده و طــی اســناد 172567-99/07/20 و 172566-99/07/20 دفترخانه 
12 اصفهان در رهن بانک توســعه تعاون قرار دارد و  اکنون طی استشــهاد شهود 
بشــماره 139902155823001643 مورخ 1399/10/01 دفترخانه 93 فالورجان  
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1083705  ابوالفضل ریحاني محمد زاده مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 

و امالک  مرکزي اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/36 شماره نامه: 139985602025012035- 1399/10/09 نظر به اینکه خانم 
نرگس موجودی رنانی با تسلیم درخواست شماره 25039311 مورخ 99/10/9 و دو 
برگ استشهاد شــهود به شــماره 22642 مورخ 99/10/6 دفترخانه 313 اصفهان،  
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( 0/8375 ســهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ پالک ثبتی 3162 فرعی از 18 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است 
و متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در سامانه امالک ذیل 
شماره چاپی 493872 د 94 و شماره الکترونیکی 139520302025013751 سابقه 
ثبت دارد. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا 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 مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1083661 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/37 شــماره نامــه: 139985602210007889- 1399/10/27 تمامت ســه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک 9110  فرعی از 2187 اصلی واقــع در بخش 6 
ثبت اصفهــان طبقه دفتر الکترونیــک بشــماره 139820302210012214 بنام 
 خانم اشــرف قدیری ســابقه ثبت و ســند مالکیت کاداستری به شــماره مسلسل

 511405- الف/ 98 دارد که طبق سند قطعی 59544 مورخ1398/06/27 دفترخانه 
110- اصفهان بنامش انتقال قطعی گردیده است ســپس مالک با ارائه  درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 40845 و شناسه 
یکتای 139902155687001095 و رمز تصدیــق 221844  مورخ 1399/09/24  
گواهی دفترخانه 110- اصفهان رسیده است و مالک مدعی است  سند مالکیت آن 
مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1083402 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
تحرير ترکه 

11/38 در تاریخ 99/7/12 آقا /خانم نازنین حسنی مفرد ویدوج  فرزند  غالمحسین  
به کد ملی 1262760267 صادره از  کاشان دادخواستی مبنی بر تحریر ترکه متوفی 
غالمحسین غالمپور میدانگاهی  فرزند ماشاءاله که در تاریخ   1398/12/23 فوت شده 
است  با احراز سمت متقاضی به استناد مواد 209 و 210 قانون امور حسبی ، قرار تحریر 
ترکه صادر شده است لذا برای اجرای قرار وقت تعیین و نسبت به نشر آگهی  در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار اقدام و از کلیه ورثه یا  نمایندگان  قانونی آنها ) در فرض 
حجر ( بستانکاران مدیونین به متوفی و هر کسی که حقی نسبت به ترکه دارد در تاریخ 
99/12/20  ساعت  10 صبح  برای تحریر ترکه در مجتمع شورای حل اختالف واقع 
در خیابان بابا افضل حاضر شوند .م الف: 1083553  قاضی شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف کاشان  
ابالغ وقت رسیدگی

11/39 آگهــی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم بــه آقای علیرضا باقــری خواهان 
محمدعارفیان دادخواســتی به خواســته الزام به انتقال مطالبه به طرفیت شــما به 
این شــورا تقدیم نموده و به کالســه 99 / 339 ش 6 ح ثبت و وقت رســیدگی به 

تاریخ چهارشنبه 13 / 12 / 99 ســاعت 30 / 2 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد مــاده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت می 
شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم به این 
 شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شــد. 
م الف: 1084382  مدیر دفتر شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 

فقدان سندمالکیت
11/40 خانم میمنت خردمند فرزند احمد با ستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهی شده اســت مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه شماره پالک 1650فرعی از شماره 1 اصلی واقع در میمه – 
خیابان شهید شبان جزء بخش ثبتی میمه ذیل ثبت 802 صفحه 371 دفتر 4 امالک 
به نام آقای احمد خردمند فرزند حاج علی شناسنامه 102 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است و معامله ی دیگری هم انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت ندارد و نحوه گم 
شدن جابجائی اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده ، طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف: 1084591 

مهدی ذکاوتمند جزی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه 
تحديد حدود اختصاصی

11/41 شــماره نامــه: 139985602210008152-1399/11/06 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک ثبتی شماره 1427/1 واقع در بخش 6 حوزه 
ثبتی جنوب شرق اصفهان بمســاحت 306/58 متر مربع که طبق پرونده ثبتی و با 
توجه به اظهارنامه بنام آقای مصطفی عابدی اشکاوندی فرزند حسن با شماره ملی 
1284112349 پذیرش گردیده است و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید 

حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت و با توجه به تقاضای مالک  
وارده به شماره 99/0032221-1399/11/06 با وکالت آقای حسن عابدی اشکاوندی 
به شماره ملی 1291798056 برابر وکالتنامه رسمی شماره 1398/12/13-29031 
دفترخانه 384 اصفهان مبنی بر درخواســت تحدید حدود اختصاصی، تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1399/12/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته 
خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف: 1084532 ناصر صیادی صومعه مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کشت و دام شفیع علویجه 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 680 
و شناسه ملی 10260125997 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/10/29 و 
نامه شماره 14933مورخ 1398/12/25 اداره تعاون کار و راه اجتماعی 
شهرستان نجف آبادتصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدکاظم شفیعی به 
کدملی 1091897484 و محمودشــفیعی به کدملی 1091911401 و 
احمدشــفیعی به کدملی 4911112662 به سمت اعضای اصلی هیات 
مدیره و محمدرضا پورجم به کدملی 1818202123و عبدالرضا پورجم 
به کدملی 1819750728 به ســمت اعضی علی البدل برای مدت سه 
ســال انتخاب گردیدند بابک حاج شــفیعی به کدملی 6609946582 
بسمت بازرس اصلی و بهنام شفیعی به کدملی 1080191615 بسمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخــاب گردیدند اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نجف آباد )1082659(

آگهی تغییرات شــرکت کشت و دام شــفیع علویجه 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 680 
و شناسه ملی 10260125997 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/29 
و نامه شــماره 14864 مورخ 1398/12/22 اداره تعــاون کار و راه 
اجتماعی شهرســتان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلی تعاونی در واحد ثبتی نجف آباد به نشــانی اســتان اصفهان، 
شهرســتان نجف آباد ، بخش مهردشــت ، شــهر علویجه، محله 
علویجه، کوچه خیام 2 ، خیابان رســالت ، پــالک 3 ، طبقه همکف 
کدپستی 8551745811 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح 
گردید اساسنامه جدید شرکت در52ماده و 38 تبصره مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1082656(

آگهی تغییرات موسســه خیریه امام حسن مجتبی )ع( 
گلدشت به شماره ثبت 170 

و شناسه ملی 10860467592 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/09/27 و نامه 2059/1/16240 مورخ 1399/10/18 فرمانداری 
نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سید علی موســوی به کد ملی 
1129864014 بعنــوان رئیس هیات مدیــره و رمضانعلی احمدی به 
کد ملی 4621189077 بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و امیر حسین 
کیانی به کد ملی1129409491 بعنوان خزانه دار و نادر قلی دویســتی 
به کد ملی1129418049 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و احمد قلی 
موگوئی به کد ملی4171196426 بعنــوان عضو اصلی هیات مدیره و 
نادر دویستی به کد ملی 1129332365 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره 
و حســن مهدور به کد ملی 1129336832 بعنوان عضو اصلی هیئت 
مدیره و مدیرعامل و محمد طاهر مومنی بــه کد ملی 1129282163 
بعنوان عضوعلی البدل هیات مدیره و حشــمت اله مومنی به کد ملی 
4171211883 بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب شدند و حسن دوستان به کد ملی 6219246543 بعنوان بازرس 
اصلی و اکبر نوروزی به کد ملــی 4172648487 بعنوان بازرس علی 
البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور با امضای دو امضاء از سه امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار 
و مدیر عامل همراه با مهر انجمن معتبر خواهند بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )1082660(



چهار شنبه 8 بهمن  1399 / 13 جمادی الثانی 1442/ 27 ژانویه 2021/ شماره 3177
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس:

اعتبارسنجی، جایگزین معرفی ضامن وام ازدواج می شود
عضو کمیســیون تلفیــق بودجه 1400 مجلس شــورای اســامی گفــت: اعضای کمیســیون 
تلفیق مصوب کردنــد وام ازدواج در ســال آینده نیاز به ضامــن ندارد و پرداخت تســهیات به 
زوج های جوان به اعتبارســنجی که هریک از شــعب بانــک انجام خواهنــد داد، منوط خواهد 
شد.حســینعلی حاجــی دلیگانی دربــاره شــرایط پرداخــت وام ازدواج بدون نیــاز به ضامن 
گفت: اعضای کمیســیون تلفیق مصوب کردند وام ازدواج در ســال آینده نیاز بــه ضامن ندارد و 
پرداخت تسهیات به زوج های جوان بر اســاس اعتبارسنجی که هریک از شــعب بانک انجام 
خواهند داد، منوط می شــود.نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار در مجلس شــورای 
اســامی  در پایان گفت: مصوبات کمیســیون تلفیــق بودجه به زودی به صحــن علنی مجلس 
 خواهد آمد و پــس از تصویب نماینــدگان و تایید شــورای نگهبان به قانون تبدیــل و برای اجرا 

اباغ می شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

هوای اصفهان تا پایان هفته ناسالم است
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به استقرار جو پایدار طی چند روز آینده 
روی استان اصفهان، گفت: هوای اصفهان تا پایان هفته هوا برای گروه های حساس ناسالم است.حجت 
ا... علی عسگریان اظهار کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر جوی پایدار طی چند روز آینده روی استان 
اصفهان است. بر این اساس وضعیت جوی در بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری و گاهی با وزش 
باد مایم پیش بینی می شود.وی با اشاره به اینکه طی این مدت به ویژه در ساعات اولیه روز در کان شهر 
اصفهان و مناطق صنعتی، غبار صبحگاهی و شرایط برای افزایش غلظت آالینده های جوی مهیاست، 
گفت: با توجه به پایداری جو تا پایان هفته هوا برای گروه های حساس ناسالم است.کارشناس پیش 
بینی اداره کل هواشناسی اســتان ادامه داد: با توجه به پایداری هوا در ساعات اولیه روز و همچنین در 
 طول ساعت هایی که تردد در سطح شهر باالست، میزان انتشار آالینده ها بیشتر و هوا برای عموم ناسالم 

خواهد بود.

 طرح »آجر به آجر« راهی برای خالصی از مدارس 
غیر استاندارد

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس اســتان اصفهان اظهار کرد: افرادی که قصد دارند 
در امر خیر مشــارکت داشته باشــند می توانند با مراجعه به ســایت آجر به آجر در قسمت »من 
مشــارکت می کنم« اســتان اصفهان را انتخاب کنند و به جمــع خیران مدرسه ســاز بپیوندند. 
همچنین فریدالدین عبدیزدان، مدیرعامل مجمع خیرین مدرســه ساز اســتان اصفهان  درباره 
پویش »من مادرم، بچه های ایران فرزنــد من« گفت: هزینه خرید هر آجــر1000 تومان تعیین 
شده است و پس از واریز وجه به حســاب مجمع خیرین مدرسه ســاز با بارگذاری تصویر خود، 
مادر، همســر و یا فرزند می توانند پوستر »من هم یک مدرسه یار هســتم« را دریافت کنند.وی 
با اشاره به اینکه مشــکل مدرسه کانکسی روســتای »تیرکرت« با پویش محرم و طرح »آجربه 
آجر« مرتفع شــد، گفت: با کمک هزار و ۶00 خیر مدرسه ساز، مدرســه ای در این منطقه ساخته 
شــد.مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان افزود: پویش دوم طرح آجر به آجر 
به عنوان »من مادرم، بچه های ایران فرزند من« از حدود دو هفته پیش در اســتان اصفهان آغاز 
شد که از بانوان ســخاوتمند درخواست می کنیم در این کار خیر شــرکت کنند تا بتوانیم دبستانی 
دخترانه در یکی از مناطق محروم اســتان اصفهان احداث کنیم.عبدیــزدان افزود: اگر خیری با 
 اهدای ۲.۵ میلیون تومان در این طرح مشارکت داشته باشد یکی از کاشی های مدرسه را به اسم

 او ثبت می کنیم.

بر اساس اعالم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۳ هفته آینده کرونا در اصفهان اوج می گیرد؛

شمارش معکوِس یک کابوس

در حالی که طــی هفته هــای اخیر روند  پریسا سعادت
کاهش بیماری کرونا در اســتان اصفهان 
مثبت و امیدوار کننده بوده ، مسئوالن درمان استانی می گویند نباید به 
این مسئله دلخوش کرد و در هفت های آینده دوباره کرونا در اصفهان 
اوج خواهد گرفت. بازگشت کرونا البته تنها مختص به اصفهان نخواهد 
بود، تقریبا در همه استان ها و کل کشور وزارت بهداشت هشدار بازگشت 
این بیماری و شروع پیک چهارم را صادر کرده است. این دوره پیش رو 
به دلیل انتشار کرونای انگلیسی و نوع جهش یافته آن می تواند بسیار 
کشنده تر و خطرناک تر باشــد. آنگونه که معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفته اســت :مراجعات بیماران مبتا به کرونا درمراکز 
درمانی تحت پوشش این دانشگاه رو به افزایش است و طی سه هفته 
آینده شاهد اوج گیری این بیماری خواهیم بود.بهروز کلیدری با اشاره 
به اینکه تعداد بیماران کرونایی در استان وضعیت با ثباتی را داشته است، 
اظهار داشت: این در حالی اســت که از یک هفته گذشته تاکنون شاهد 
افزایش بیماران در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان هستیم.
وی با بیان اینکه افزایش بیماران ســرپایی مبتا بــه کرونا بیانگر پیام 
خوبی نیست، ادامه داد: باید توجه داشت که با روند فعلی طی دو هفته 

آینده شاهد افزایش بیماران بســتری در استان اصفهان خواهیم بود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
تعداد بیماران بســتری مبتا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشــش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین 400 تا 4۵0 نفر در نوسان است،گفت: 
انتظار می رود که با شــرایط فعلی این روند رو به افزایش باشد.وی با 
اشاره به اینکه تاکنون هیچ مورد مشکوک به بیماری کرونای انگلیسی در 
اصفهان نداشته ایم، اضافه کرد: همچنین تاکنون مورد مبتا به آنفلوآنزا 

نیز در اصفهان گزارش نشده است.
کلیدری در ادامــه در خصوص تاثیر افزایــش آالینده های جوی  روی 
بیماران تنفسی اضافه کرد: شرایط فعلی کیفیت هوا در اصفهان عوارض 
بیماری کرونا را افزایش می دهد و می تواند منجر به افزایش مرگ و میر 

بیماران مبتا به کرونا باشد.
وی ادامه داد: ما نگران ساده انگاری ها در استان اصفهان هستیم و طی 
سه هفته آینده شاهد شرایط نامناسبی خواهیم بود. مسئله از آن رو باید 
جدی تر گرفته شود که مسئوالن بهداشتی از جمله رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان نســبت به افزایش مرگ و میز ناشی از کرونا در میان 
جوانان و کودکان هشدار داده است. به گفته پزشکان، اگر چه قدرمطلق 
مرگ ومیر در افراد زیر 10 سال پایین است، اما حتی در گروه سنی صفر تا 

10 سال هم شاهد افزایش مرگ ومیر بوده ایم. هرچند که رییس بخش 
عفونی بیمارستان کودکان مفید می گوید که هنوز به طور قطعی نمی توان 
درباره افزایش موارد ابتا در میان کودکان نظر داد، اما شــواهد نشــان 

می دهد که آمار بستری در این گروه، به تدریج در حال افزایش است. 
شهناز آرمین، رییس بخش عفونی بیمارســتان مفید ، با این توضیح 
که موارد ابتا به کرونا در میان کودکان نسبت به یک ماه گذشته بیشتر 
نشده،اظهار کرد: اما این انتظار وجود دارد که در روزهای آینده موارد ابتا 
باال برود؛ دلیل آن هم افزایش میزان ســفرها و کمرنگ شدن رعایت 
پروتکل های بهداشتی است.وی می گوید: نشانه های باال رفتن آمار ابتا 
در میان کودکان، به تدریج خودش را نشان می دهد، اما تا زمانی که به طور 

جدی در آمارها مشخص شود، کمی طول می کشد.
 این وضعیت در حالی است که بسیاری از مراکز  تفریحی و گردشگری 
اصفهان بازگشایی شده است. شهربازی ها و مهدهای کودک و مراکز 
تفریحی که از اصلی تریــن دالیل حضور کودکان و جوانان در ســطح 
شهر هستند، در حال فعالیت هســتند وبا صدور این مدل از هشدارها 
باید پرسید دلیل این بازگشایی ها و راه اندازی زمینه حضور در فضای 
عمومی شهر چیست و مسئوالن محترم چه فکرو برنامه ای برای اوج 

گیری مجدد کرونا خواهند داشت؟

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان با 
بیان اینکه سال جاری حقابه ای به تاالب گاوخونی 
نرسیده اســت، گفت: اگر مردم و مســئوالن برای 
حقابه تاالب به عنوان حق مسلم نگاه ویژه نداشته 
باشند، امیدی به احیای گاوخونی نخواهیم داشت.

ایرج حشمتی با بیان اینکه وضعیت تاالب گاوخونی 
خوب نیســت، اظهار کــرد: بر اســاس مطالعات 
دانشــگاهی نیاز آبی تاالب 1۷۶ میلیون مترمکعب 

است اما امسال هیچ حقابه ای برای تاالب رهاسازی 
نشده اســت، اگر جریان اندکی هم بوده از آب های 
کشاورزی و پســاب تصفیه خانه جنوب در ورزنه به 
تاالب ریخته می شــود که همین امر به جلوگیری 
از خشــک شــدن تاالب کمک می کندولی حقابه 
تاالب محسوب نمی شود.حشمتی با تاکید بر اینکه 
حقابه تاالب و محیط زیست بعد از شرب در اولویت 
دوم اســت، گفت: حقابه تاالب را با رهاسازی آب 
کشــاورزی عجین می کنند در حالــی که می توان 
بخشــی از نیاز آبی تاالب را نیــز در ماه های بهمن 
و اســفند که بخش کشــاورزی نیاز بــه آب ندارد، 
تامین کرد؛ اگر مردم و مسئوالن برای حقابه تاالب 

گاوخونی به عنوان حق مســلم نگاه ویژه نداشــته 
باشند امیدی به احیای گاوخونی نخواهیم داشت.
حشــمتی با بیان اینکه ســازمان حفاظت محیط 
زیســت برای گرفتن حقابه تــاالب تاش می کند، 
افزود: حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و 
تاالب گاوخونی در مجموع ۳1۳ میلیون مترمکعب 
آب اســت که وزارت نیرو باید اختصــاص دهد، از 
سوی دیگر بسیاری از مشکات ناشی از بی توجهی 
به تاالب و بارگذاری های دهه های گذشــته بوده که 
امروز حقابه تاالب به نوعی نادیده گرفته شده است؛ 
اکنون شــاهد افزایش جمعیت و نیاز به آب برای 

شرب، صنعت و کشاورزی هستیم. 

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان می گوید هیچ حقابه ای به گاوخونی نرسیده است؛

بدون تدبیر، بدون امید!

مراجعات بیماران مبتال به کرونا درمراکز درمانی تحت 
پوشش این دانشگاه رو به افزایش است و طی سه 

هفته آینده شاهد اوج گیری این بیماری خواهیم بود

واژگونی تانکر 20 
هزار لیتری بنزین 
در محور آزادگان 

یک تانکر ۲0 هزار لیتری بنزین 
مقابــل پاالیشــگاه اصفهان 
واژگون شــد، این حادثه برای 
ســاعاتی اتوبــان آزادگان را 

مسدود کرد.

کشف بیش از 7تن آرد در یک منزل 
فرمانده انتظامی شهرستان چادگان از کشــف ۷ تن و۲00 کیلو آرد یارانه ای به ارزش 1۵0 میلیون 
 ریال طی بازرســی از یــک منزل در عملیــات ماموران پلیــس امنیت عمومی ایــن فرماندهی

 خبر داد. 
سرهنگ ولی اروجی بیان داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان 
چادگان با اشرافیت و هوشــمندی خود مطلع شــدند فردی آرد يارانه ای را از مبادی غير قانونی 
وغير مجاز تهیه کرده و ســپس نان های پخته شــده با این آردها را با قيمت آزاد به فروش می 
رســاند.وی افزود: ماموران پس از دریافت اطاعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی از منزل 
فرد مذکور بازدید کردند که در نتیجه این عملیات 144 کیســه به وزن ۷ تن و ۲00 کیلو آرد خارجی 
قاچاق کشف شد.سرهنگ اروجی گفت: آرد يارانه ای فقط در اختيار متصديان نانوايی آن هم  با 

مجوز قانونی قرار می گیرد .

دستگيری سارقان تابلوی ادارات در »تيران وكرون« 
فرمانده انتظامی شهرستان تیران وكرون ازدستگیری ۲ سارق تابلوی ادارات در عملیات ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرســتان تیران و کرون و اعتراف آنان به 11 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ 
یوســف بهرام پور  بیان داشــت: درپی وقوع چندین فقره ســرقت تابلوی مربوط به  تعدادی از 
ادارات دولتی در این شهرســتان موضوع به صورت ویژه دردســتوركار کارآگاهان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی شهرســتان تیران و کرون قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس از بررســی 
های میدانی و انجام یك سری اقدامات تخصصی و استفاده ازشیوه وشگردهای خاص پلیسی 
 هویت ۲ نفر که در این سرقت ها دست داشتند را به دست آورده و پس از شناسایی این سارقان را 

دستگیر کردند.

کشف حشیش از کوله یک مسافر اتوبوس 
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 1۲ کیلوگرم حشیش در بازرسی از کوله همراه مسافر 
یک دستگاه اتوبوس مسافربری خبر داد. سرهنگ صادق کاظم زاد  بیان داشت: ماموران ایست 
گاه ایست و بازرسی شهید امامی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از استان های جنوبی کشور به سمت استان مرکزی 
در حرکت بود مشــکوک و آن را برای بررسی های بیشــتر به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.وی 
با اشاره به مشکوک شدن سگ مواد یاب این ایســتگاه به کوله همراه یکی از مسافران گفت: در 

بازرسی از کوله این مسافر 1۲ کیلو حشیش کشف شد.

توقیف 2 تن فرآورده دامی قاچاق در »فریدن«
فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن، از توقیف ۲ تن فرآورده دامی خارجی قاچاق به ارزش ۳00 
میلیون ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد. سرهنگ مختار بهارلو در تشریح این خبر 
گفت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن در راستای مبارزه با قاچاق کاال 
حین کنترل هوشمندانه خودروهای عبوری در سه راهی پلیس راه دامنه به یک دستگاه خودروی 

وانت نیسان مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی با بیان اینکه راننده خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی برای حمل کاالی خود بود،گفت: ماموران 
پس از هماهنگی با مقام قضایی قســمت بار خودرو را مورد بازرســی قرار دادند که در نتیجه این 
عملیات ۲ تن کنجاله سویای دامی قاچاق کشف شــد.فرمانده انتظامی شهرستان فریدن اظهار 
داشــت: راننده خودرو دســتگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونــی تحویل مراجع 

قضایی شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

زنگ خطر شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در اصفهان

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان امســال بسیار 
مســری تر از ســال های گذشــته شــده که 
برنامه های الزم برای مقابله با این بیماری در 
حال انجام است.شــهرام موحدی اظهار کرد: 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان امســال بسیار 
مسری تر از سال های گذشته شده و بسیاری 
از کشور ها درگیر این بیماری پرندگان هستند.

وی افزود: این بیماری در نیمه دوم ســال به 
علت مهاجرت پرندگان شــیوع پیدا می کند. 
این پرندگان معموال آلوده هســتند و در کنار 
آبگیر ها قرار می گیرند یا در طول مسافتی که 
طی می کند در مجاورت با پرندگان آزادپرواز 
از جمله گنجشک، کاغ و کبوتر قرار می گیرند 
و این گونه ممکن اســت بــه مرغداری های 
صنعتی و پرندگان روســتایی منتقل شــود.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان بیان کرد: 
در استان اصفهان وضعیت، روزانه و هر ساعت 
رصد می شود. هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در حیات وحش و مرغداری های 
صنعتی اصفهان نداشتیم، اما نبود این بیماری 
دلیل بــر نبود ویــروس نیســت، یعنی این 
ویروس در طبیعت وجود دارد و هرگونه اهمال 
و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی توسط 
مرغداران و پرورش دهندگان طیور باعث بروز 
این بیماری می شــود.موحدی با اشــاره به 
حساسیت موجود و تاش برای جلوگیری از 
انتقال ویروس در بین طیور، گفت: در بیشتر 
واحد های پرورش مرغ تخم گذار و بوقلمون، 
واکسیناسیون علیه بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
انجام شــد، البته واکسیناســیون به صورت 
کامل بیماری را مهار نمی کنــد.وی بیان کرد: 
ساختار مرغداری ها و مباحث امنیت زیستی 
را افزایش دادیــم. آموزش های مســتمر و 
جلســات متعددی برای مرغداران و کارکنان 
واحد های مرغداری نیز برگزار کردیم. همچنین 
ستاد مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
استانداری اصفهان به ریاست استاندار و دبیر 
اداره کل دامپزشکی و دســتگاه های مربوط 

تشکیل شده است.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان:

معتادان متجاهر در باغ فدک نگهداری می شوند
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان گفت: تیم نظارتی متشکل از سازمان بهزیستی، دادستانی استان، دانشگاه علوم پزشکی و شورای مبارزه با مواد مخدر مرتبا از 
مراکز نگهداری معتادان متجاهر بازدید کرده و استانداردها را بررسی می کنند.علی اکبر ابراهیمی، ، اظهار کرد: از چند سال اخیر مرکز ماده 1۶ برای معتادان متجاهر از سوی 
بهزیستی استان اختصاص یافته است، از سال گذشته هم یک مرکز ماده 1۶ در شهرستان مبارکه از سوی سپاه پاسداران انقاب اسامی راه اندازی شده که ظرفیت خوبی 
دارد، در جلسه ای که با استاندار اصفهان داشتیم مصوب شد که امکانات این مرکز نیز تجهیز شده تا از ظرفیت هزار نفری آن استفاده کنیم.وی در خصوص مرکز جدید که 
تحت مدیریت و نظارت شهرداری اصفهان است، افزود: در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری مصوب شد، ساختمان ماده 1۶ باغ فدک در نیمه اول 
سال 1400 مورد بهره برداری قرار بگیرد که ضمن تشکر از شهرداری بابت تمام تاش هایی که در حوزه معتادان متجاهر داشته است امیدواریم این ساختمان در حال احداث 
هر چه زودتر به بهره برداری رسیده و بتوانیم خدمات مناسبی به جامعه هدف ارائه کنیم. وی تصریح کرد: در حال حاضر معتادان متجاهر در مرکز ماده 1۶ شهر اصفهان و 
یک مرکز در شهرستان مبارکه و دیگر مراکز اقامتی بهزیستی ساماندهی می شوند، این مراکز معتادان متجاهر را به شکل تبصره ۲ یعنی با حکم دادستانی می پذیرند.



رییس هیئت شنای استان اصفهان خبر داد:

استفاده از ۲۵ درصد ظرفیت استخرها
رییس هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان در رابطه با اســتخرهایی که فعالیت دارند، اظهار کرد: استخرهای مروارید، پرواز، فوالد ۱ و ۲ باز هستند  و 
استخرهای ساحل، شهرضا و فریدن تا آخر هفته باز خواهند شــد که حدود ۱۰ درصد از استخرهای اصفهان فعالیت خود را شروع کردند.پیمان گرامی ادامه داد: 
زمانی که بیشتر استخرها تصمیم به فعالیت دوباره داشتند شایعه ای پیش آمد که موج جدید کرونا در راه است، البته افزایش تعداد بیمارانی که به علت این بیماری 
بستری می شوند باعث شد تا پنج الی شش استخر دیگر صبر کنند تا ببینند چه اتفاقی رخ خواهد داد.رییس هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان با 
بیان اینکه امسال شهرستان ها نمی توانستند فعالیت داشته باشند، تصریح کرد: شهرضا و فریدن فعالیت خود را شروع خواهند کرد ولی دیگر شهرستان ها چون 
استخر فعالی ندارند نمی توانند کار خود را آغاز کنند.گرامی در خصوص قوانین بازگشایی استخرها، خاطر نشان کرد: برای مثال استخر مروارید ۵۰ متر طول دارد 
که هشــت الین طولی و دو و نیم متر الین عرضی برای آن کشیدیم، در هر الینی پنج شــناگر که اکثرا از قهرمانان این رشته هستند فعالیت می کنند.وی اضافه 
کرد: در پروتکل های بهداشتی گفته شده که از ۵۰ درصد استخر استفاده شــود، اما به خاطر اینکه اگر یک نفر هم بیمار شود کار ما زیر سوال می رود از ۲۵ در صد 

استخرها استفاده می کنیم.
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ضعیف ترین تیم ادوار لیگ برتر
شکست مقابل فوالد باعث شــد تا ضعیف ترین عملکرد یک تیم تا پایان هفته دوازدهم در ادوار 
لیگ برتر به نام شاگردان سعید اخباری در ماشین ســازی ثبت شود.برخالف فصول گذشته که 
ماشین سازی یکی از تیم های جان سخت مقابل مدعیان لیگ بود، در لیگ سبزپوشان تبریزی 
به تیمی از پیش باخته بدل شدند و هنوز در رویای کســب اولین برد خود هستند؛ آن ها در دوئل 
خانگی با فوالد، خیلی زود دروازه خود را باز شده دیدند و موفق به جبران آن نشدند تا بار دیگر در 
حسرت پیروزی بمانند و حتی یک امتیاز هم از مصاف با شاگردان نکو برای آن ها عاید نشود و با 

4 امتیاز همچنان در قعر جدول لیگ برتر قرار داشته باشند.
ماشین ســازی فصل را با هدایت وحید بیاتلو آغاز کرد و پس از نتایج ضعیف او، بیاتلو از ســمت 
خود کنار رفت و نوبت به سرمربی گری اخباری رسید؛ سعید اخباری جوان هم نتوانسته گره از کار 
این تیم باز کند و حاال با شکست اخیر، ماشین سازی به ضعیف ترین تیم ادوار لیگ برتر پس از 
گذشته ۱۲ هفته بدل شد، چرا که آن ها توانسته اند از 36 امتیاز ممکن تنها 4 امتیاز را کسب کنند.

پیش از این، رکورد ضعیف ترین تیم در اختیار اســتقالل اهواز لیگ پانزدهم بود اما نمایش های 
ناامید کننده و ضعیف ماشین سازی باعث شد تا آن ها نیز این رکورد منفی را از آبی پوشان اهوازی 

بگیرند و حاال نام خود را به عنوان ضعیف ترین در تاریخچه لیگ برتر به ثبت رسانند.

تاکتیک آلومینیوم لیگ بیستم؛ فری کیک!
 شاگردان رسول خطیبی در حالی موفق شدند مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران را در 

خانه شکست بدهند که هر دو گل آن ها به شکلی تمرین شده و با ضربه سر به دست آمد.
پیروزی غیرمنتظره شــاگردان خطیبی در اراک مقابل پرسپولیس باعث شــد تا آن ها ۱۵امین 
امتیاز فصل خود را به دست آورند و خود را به ترافیک میانه جدول برسانند؛ در واقع با برد بزرگی 
که اراکی ها کســب کردند، حاال این فرصت برای این تیم وجود دارد تا آن ها با یک پیروزی دیگر 

پرشی بلند در جدول داشته باشند و از جایگاه یازدهم جدول به سوی شش تیم برتر پرواز کنند.
پیروزی مقابل پرســپولیس در شــرایطی به دســت آمد که شــاگردان رســول خطیبی مقابل 
سرخ پوشــان کام بک زدند و جالب آن بود که هر دو گل آلومینیوم به ســبکی مشابه وارد دروازه 
حامد لک شد؛ ارسال ضربه ایستگاهی و گلزنی با ضربه سر. تاکتیکی که بیش از 7۰ درصد گل های 
آلومینیوم لیگ بیستم را به ارمغان آورده است.در واقع اراکی ها از مجموع ۱۱ گل زده شان در لیگ 
بیستم، 8 بار با ضربه سر به گل رسیدند تا از حیث رکورددار باشند؛ مصاف با پرسپولیس هم دومین 
دوئل این تیم در لیگ بیستم بود که در یک بازی، با ضربه سر به گل می رسند، چرا که آن ها پیش 
از مسابقه مقابل شهر خودرو موفق شده بودند تا با ضربه سر ، دو گل وارد دروازه مشهدی ها  کنند.

»سیامک نعمتی« و بازگشت به پست مورد عالقه؟
بازیکنان پرسپولیس در اراک بارها تغییر پست دادند تا به آنچه وضعیت مطلوب کادر فنی است 
برسند و بتوانند گل های خورده را جبران کنند اما این اتفاق رخ نداد. نعمتی که در قطر و مسابقات 
آسیایی در سمت راست خط دفاعی پرسپولیس درخشید، در همین پست کار را آغاز کرد؛ اما در 
نیمه دوم یک خط جلوتر رفت تا نزدیک دروازه آلومینیوم باشد.در اراک کار از همان ابتدا متفاوت با 
دیگر بازی ها دنبال شد. احسان حسینی و مهدی شیری در قلب خط دفاعی قرار داشتند و نعمتی 
در سمت راست خط دفاعی. دو مدافع در پست غیرتخصصی و احسان حسینی هم اولین حضور 
در ترکیب اصلی را تجربه می کرد.در نیمه دوم شیری به جناح راست آمد تا سیامک به پست مورد 
عالقه اش برود و فرصت بیشتری برای گلزنی و بازی سازی به دست آورد. نعمتی در این بازی دو 
شوت زد که هر دو در چارچوب بودند و ضربات او را پورحمیدی، گلر اراکی ها مهار کرد تا شماره 88 

سرخ ها در گلزنی و جلوگیری از شکست تیمش ناکام بماند.

مروری بر نکات آماری دیدار تیم های سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان؛

طلسم شکنی بعد از 9 سال 

تیم سپاهان با شکست تیم صنعت نفت   سمیه مصور
آبادان خود را به یــک قدمی صدر جدول 
رساند تا تنها با تفاضل گل کمتر نسبت به تیم استقالل تهران در رده دوم 
جدول رده بندی قرار بگیرد. در ادامه برگزاری دیدارهای هفته دوازدهم 
رقابت های لیگ برتر تیم های ســپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان 
عصر دوشنبه در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که طالیی 
پوشان نصف جهان موفق شدند این بازی را با نتیجه دو بر یک به پایان 
برســانند تا  مسیرشــان برای کســب عنوان قهرمانی نیم فصل این 
مسابقات را هموار کنند. تیم سپاهان در سه دیدار باقی مانده تا پایان دور 
رفت فصــل جاری رقابت هــای لیگ برتــر باید به مصــاف تیم های 
شهرخودروی مشهد، ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران برود. در این 
گزارش مروری خواهیم داشت بر نکات آماری دیدار تیم های سپاهان 

اصفهان و صنعت نفت آبادان.

22
دیدار تیم های ســپاهان اصفهــان و صنعت نفت آبادان در شــرایطی 
برگزار شد که صنعت نفت و سپاهان با اســتقالل صدرنشین تنها یک 
و 3 امتیاز اختالف داشــتند و تیم پیروز شانس رسیدن به صدر جدول 

و یا هم امتیازی با صدرنشــین فعلی را داشت و پیروزی هر کدام از دو 
تیم می توانســت معادالت قهرمانی نیم فصــل را در 3 هفته مانده به 
پایان رقابت ها پیچیده تر از قبل کند. از طرف دیگر، نزدیکی امتیازات و 
جایگاه ســپاهان و صنعت نفت آبادان در جدول و فاصله کم امتیازات 
تیم های رده نخست تا دوازدهم جدول، برای سپاهانی ها چاره ای جز 
پیروزی مقابل صنعت  نفت باقی نمی گذاشــت. شاگردان محرم نوید 
کیا با پیروزی در این دیدار ۲۲ امتیازی شدند تا تنها به خاطر تفاضل گل 

کمتر نسبت به تیم استقالل تهران از رسیدن به صدر جدول باز بمانند.

9
ســپاهان پس از 9 ســال صنعت  نفت را در آبادان شکست داد تا عالوه 
بر کسب 3 امتیاز باارزش و رســیدن به یک قدمی صدر جدول، طلسم 
ناکامی هایش مقابل طالیی پوشــان در آبادان را نیز بشکند. این دو تیم 
پیش از این دیدار  در ادوار مختلف لیگ برتــر ۱8 بار به مصاف هم رفته 
بودند که زردپوشان با 8 برد، برتری قاطعی نسبت به آبادانی ها داشته اند. 
صنعت نفتی ها در این میان تنها 3 بار موفق به شکست سپاهان شده و 7 
دیدار این دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.سپاهان موفق 
شــده در طول تاریخ  دو بار صنعت نفت را چهارتایی کرده و پرگل ترین 

دیدار دو تیم نیز، بازی رفت فصل گذشــته بود که با نتیجه 4 بر ۲ به نفع 
صنعت نفت خاتمه یافته و در مجموع 6 گل از خط دروازه ها گذشت.

10
سجاد شــهباززاده در هفته دوازدهم لیگ بیستم توانست دهمین گل 
خود را در فصل جدید به ثمر برســاند و خود را به تنهایی صدرنشــین 
جدول گلزنان کند. اوج گیری درخشان شهباززاده و ثبت بیش از نیمی از 
گل های این فصل سپاهان باعث شده تا مهاجم اردبیلی فوتبال ایران در 
آستانه کسب اولین کفش طالی دوران فوتبالی خود باشد.شهباززاده 
که بهترین آمار گلزنی اش در پیراهن سایپا بوده  و توانست در 9۰ بازی 
به ۲۰ گل زده برسد، حاال در دو فصل حضورش در سپاهان کامال متحول 
شده و به روزهای اوج خود بازگشــته، چرا که او در 63 بازی با پیراهن 
طالیی پوشان اصفهانی موفق به ثبت ۱8 گل شده و حاال فاصله چندانی 
تا رکورد ویژه خود در سایپا ندارد.مهاجم بلندقامت سپاهان که در کارنامه 
فوتبالی اش فقط آقای گلی جام حذفی به چشم می خورد و تالش های 
نافرجام برای رسیدن به آقای گلی لیگ برتر، حاال گادوین منشا را پشت 
سر گذاشت و یکه تاز جدول گلزنان شده تا شاید در پایان فصل به این 

حسرت بزرگ پایان دهد.

محمدجعفر مرادی که در مسابقات صحرانوردی به 
میزبانی چابهار به عنوان قهرمانی رســید، در یکی، 
دو روز اخیر به واســطه هدیه ای که بعد از قهرمانی 
دریافت کرده، وارد حاشــیه شده اســت. در ابتدا 
عنوان شد که به قهرمانان این مسابقات روبالشی 
اهدا شده، اما مسئوالن فدراســیون توضیح دادند 
که این هدیه فقط بــه عنوان ســوغاتی محلی به 
قهرمانان تعلق گرفته و قرار اســت جوایز نقدی از 

سوی فدراسیون به آن ها پرداخت شود. 
در همین رابطه با جعفر مرادی تماس گرفته شده؛ 
ورزشــکاری که تجربه حضور در المپیک ریو را هم 
دارد. او درباره قهرمانی اش در دوی صحرانوردی به 
»ورزش سه« گفت: من یک دوری چهار، پنج ساله 
از مسابقات صحرانوردی داشتم ولی بعد از بازگشت 

توانستم مقام اول را کسب کنم. هم رقابت خوبی بود 
و هم تایم خیلی خوبی بعد سال ها ثبت شد. فصل 
زمستان تمرینات سختی پشت سر گذاشتم و قصد 
دارم در مســابقات ماراتن بین المللی شرکت کنم؛ 
البته منوط به این اســت که  مسابقات برگزار شود 
تا من بتوانم خودم را برای کســب سهمیه المپیک 
محک بزنم .این ملی پوش دوومیدانی در خصوص 
حاشــیه های به وجود آمده در یکی، دو روز اخیر 
و اینکه از فدراسیون ناراحت اســت یا خیر، گفت: 
چهار سالی که آقای کیهانی رییس فدراسیون بود 
از فدراسیون دور شدم و زمانی که رییس جدید آمد 
هم به آن صورت به فدراسیون نرفتم و برنامه هایم 
را ارائه ندادم. در دوره قبلی آن قدر نامهربانی شــد 
که دوست ندارم به فدراســیون بروم و ترجیح می 

دهم به صورت شــخصی تمرین کنم و هزینه هایم 
را خودم پرداخت می کنــم.وی در خصوص جایزه 
حاشیه ساز فدراسیون که روبالشی بود، گفت: بله، 
به ما رو بالشــی دادند ولی آقای صیامی قول داده  
جایزه نقدی نیز به ما بدهند. جایزه از طرف میزبان 
مسابقات بود و نمی دانیم فدراسیون در جریان بود 
یا نه. تا جایی که می دانم خود آقای صیامی هم از 

این جوایز خجالت کشیده است.

رونمایی از روبالشی حاشیه ساز؛ سوغاتی یا جایزه؟

خبر روز

خانه تکانی در دورتموند در تابستان آینده
 تیم فوتبال بورســیادورتموند در تابستان آینده دستخوش تغییرات گســترده ای در کادر فنی و 
بازیکنانش خواهد شد.مدیریت باشــگاه دورتموند از وضعیت تیم در فصل جاری راضی نیست.

طبق گزارش سایت ورزش آلمان، مدیران تصمیم گیرنده سیاه و زردپوشان در حال برنامه ریزی 
برای تابستان آینده هستند تا تغییرات گســترده ای در کادر فنی و بازیکنان خود ایجادکنند.طبق 
همین گزارش برای کادر فنی، آنها »مارکو رزه« سرمربی موفق تیم بورسیامونشن گالدباخ را کاندید 
به خدمت گیری کرده اند.بــرای به خدمت گیری این مربی آنها مجبورند بند آزادســازی قرارداد 
رزه با مونشــن گالدباخ را با پرداخت رقمی فعال کنند.اما در رده کادر بازیکنان، رؤسای دورتموند، 
فلوریان نویهاوس، هافبک دفاعی جوان و جویای نام مونشــن گالدباخ را نامزد خرید کرده اند.

این بازیکن که اواخر ســال گذشــته میالدی پیراهن تیم ملی آلمان را نیز به تن کرد، از مدت ها 
قبل گزینه خرید بایرن مونیخ نیز  محسوب می شود.البته چه تیم مونیخی و چه دورتموند برای 
دســت یابی وی باید رقمی به عنوان تبصره در قرارداد نویهاوس با گالدباخ آمده، را پرداخت کنند.

اگر دورتموند موفق نشود نویهاوس را از  گالدباخ بگیرد، آنگاه مانوئل لوکاتلی از ساسولو، آلترناتیو 
بعدی خواهد بود.از طرفی دورتموند در تابستان آینده بازیکنانی که قراردادشان در سال ۲۰۲۲ به 

اتمام خواهد رسید را می فروشد.

»بواتنگ« با چه شرایطی در بایرن می ماند؟
باشگاه فوتبال بایرن مونیخ ممکن است قرارداد مدافع پرسابقه اش را تمدید کند.جروم بواتنگ 
از سال ۲۰۱۱ که منچسترسیتی را ترک کرد، عضو بایرن مونیخ است. در مدت یک دهه مدافع 3۲ 
ساله به افتخارات مهمی با سرخ پوشان باواریایی دست یافته که احتماال مهم ترین آن کسب ۲ 
قهرمانی اروپا باشد.بواتنگ با مونیخی ها تا پایان فصل قرارداد دارد وآنگونه که در ماه های اخیر 
نقل شده، تابســتان تیمی دیگر را برای بازی انتخاب خواهد کرد.البته کیکر، معتبرترین نشریه 
ورزشــی آلمان ها  روایت دیگری را بیان کرده است. طبق گزارش این نشــریه احتمال این که با 
تمدید قرارداد، بواتنگ بازهم مونیخی بماند، وجود دارد.این رســانه معتبر عنوان کرد اگر بازیکن 
پرسابقه شرایط مورد نظر مدیریت باشــگاه را بپذیرد، همچنان پیراهن تیم قهرمان فصل گذشته 
اروپا و بوندس لیگا را برتن خواهد داشت.از جمله مواردی که وی باید بپذیرد، کاهش دستمزدش 
خواهد بود. همچنین قبول کند که با توجه به افزایش ســن بیشــتر برای قلب دفاع تیم از وجود 
لوکاس ارناندس و نیکالس زوله اســتفاده می شود و او بیشــتر نقش بازیکن ذخیره را خواهد 

داشت.

ابراز عالقه یووه برای جذب دو بازیکن بایرن مونیخ
دو باشــگاه بایرن مونیخ و یوونتوس رابطه خوبــی از حیث انتقال بازیکن دارنــد تا جایی که در 
سال های اخیر بازیکنانی مثل داگالس کاستا، مهدی بن عطیه، کینگسلی کومان و آرتورو ویدال 
در دو باشــگاه بازی کرده اند.یوونتوس دو بازیکن بایرن مونیخ را مد نظــر دارد و به دنبال خرید 
قرضی آن هاست.طبق اعالم کالچیو میرکاتو، یووه به دنبال انتقال قرضی زیرکزی، مهاجم جوان 
بایرن مونیخ است که در فصل جاری تنها یک بار در ترکیب اصلی به میدان رفته و هیچ گلی هم به 
ثمر نرسانده است.البته پارما هم مشتری این مهاجم جوان بایرن است و باتوجه به حضور موراتا، 
رونالدو و دیباال در خط حمله یووه او فرصت کمی برای حضور در ترکیب اصلی دارد و بعید است که 
یوونتوس را انتخاب کند.اما تولیسو دیگر بازیکن مورد عالقه یوونتوس است که احتمال این انتقال 
بیشتر است.تولیســو با رقم باالیی به بایرن مونیخ پیوســت؛ اما به نظر می رسد که فلیک اعتقاد 
زیادی به این هافبک فرانسوی ندارد. او سخت مورد توجه یوونتوس است و احتمال پیوستنش 
در همین زمستان باالست.تولیسو از ســال ۲۰۱7 در بایرن مونیخ بازی می کند. او با 4۲ میلیون 

یورو از لیون به بایرن پیوست.

فوتبال جهان

تیرانداز المپیکی تپانچه:

جوایز و قراردادهای لیگ، 
تیراندازان را راضی نمی کند

تیرانداز المپیکی تپانچــه، از نبود رقیب جدی 
در ایران شاکی است، آن هم با افت رکوردهای 
تیراندازان در روزهــای کرونایی.جواد فروغی 
می گوید: »رقبا همزمان با من در حال تمرین 
هستند اما کرونا روی همه ورزشکاران به صورت 
مختلف تاثیر گذاشــته و باعــث افت عملکرد 
آنها شده است. متاســفانه من رقیب جدی و 
شانه به شــانه ای در تیراندازی ندارم. امیدوارم 
بچه های دیگر، ســطح آمادگی شان روزبه روز 
بهتر شــود.«فروغی، برگزاری لیــگ را برای 
تیراندازان خیلی مفید می داند و ادامه می دهد: 
»با فاصله ای که کرونا بیــن تمرینات و اردوها 
انداخته، واقعا عملکرد ما افت محسوسی کرده، 
چون تمرینات مجازی و خشک در خانه، نیاز 
ورزشکاران را به طور کامل برآورده نمی کند تا آنها 
آماده بمانند اما لیگ، چون ورزشــکار را محک 
واقعی می زند، خیلی مفید است.« به نظر وی 
تمرینات بدون اردو، تکنیک تیراندازان را تقویت 
نمی کند: »اگر تمرینات به همین صورت پیش 
برود شــاید تکنیک تیراندازان تقویت نشــود 
چراکه اغلب بچه های تیم ملی ســواد ورزشی 
باالیی دارند، ولی ادامه تمرینات قطعا در حفظ 
آمادگی بچه ها و تکنیک می تواند موثر باشــد. 
حاال تیراندازان عملکرد قابل قبولی دارند، اگر 
همین طور پیش برود، بچه ها می درخشــند. 
البته هیچ وقت در تیراندازی تا قبل از نشستن 
آخرین ساچمه بر سیبل نمی شود وعده مدال 
داد.«تیرانــداز المپیکــی از تمریناتش راضی 
است: »همیشه سایه مشــکالت در اردوها و 
تمرینات دیده می شــود اما حاال ما تمرینات 
قابل قبولــی در اردوهــا داریــم، هرچند کنار 
اردوهای متمرکز، نیاز به برگزاری اردوهای برون 
مرزی یا خــارج از تهران هــم داریم.«فروغی 
معتقد اســت تامین نیازهای مالی تیراندازان 
در باال بــردن آمادگی ملی پوشــان تاثیر  دارد: 
»پاداش مناسب و پیوسته، انگیزه ورزشکاران را 
برای مقام و سکو باال می برد. متاسفانه جوایز 
و قراردادهای لیــگ تیراندازی، راضی کننده 

نیست.«

سپاهان پس از 9 سال صنعت  نفت را در آبادان شکست 
داد تا عالوه بر کسب 3 امتیاز باارزش و رسیدن به 
یک قدمی صدر جدول، طلسم ناکامی هایش مقابل 

طالیی پوشان در آبادان را نیز بشکند

مستطیل سبز

وز عکس ر

برگزاری آیین 
پالک کوبی و رونمایی 

از سردیس مرحوم 
پورحیدری

عصــر دوشــنبه آییــن پالک کوبــی 
خیابان و رونمایی از سردیس منصور 
پورحیــدری، بازیکن و مربــی فقید 
فوتبال ایران و باشــگاه اســتقالل در 
منطقه یک شهرداری تهران برگزار شد.
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مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان:   

 نخستین مرکز توانمندسازی بانوان در شهر اصفهان
 با حضور معاون رییس جمهور افتتاح می شود

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: در ادامه برنامه های افتتاحیه هفتگی پروژه های عمرانی 
خدماتی شــهرداری اصفهان، نخستین مرکز توانمندســازی بانوان در شــهر اصفهان در منطقه 

12 با اعتبار 57 میلیــارد ریال با حضور 
معاون رییــس جمهور در امــور زنان و 
خانــواده افتتاح می شــود. به گزارش 
اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 
اصفهان، علی باقری با اشــاره به اینکه 
طی مراســمی با حضور دکتر معصومه 
ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور 
زنان و خانــواده، مرکز توانمندســازی 
بانو امامی در منطقه 12 شــهر اصفهان 
بهره برداری می شــود، اظهار کرد: برای 

احداث این مرکز 36 میلیارد ریال صرف اجرا و 21 میلیارد ریال برای تملک هزینه شــده است. 
وی با اشاره به زیربنای یک هزار و 150 متری مرکز توانمندسازی بانوان، گفت: این مرکز با هدف 
کاهش آســیب های اجتماعی به ویژه در بین بانوان منطقه و ایجاد توانمندی برای زنان آسیب 
پذیر در شهر راه اندازی شده است و نخستین مرکز با این ویژگی در شهر اصفهان به شمار می رود.

مدیر منطقه 12 شهر اصفهان افزود: بهره برداری از پارک سوار عاشــق آباد با هزینه اجرا و تملک 
بیش از 400 میلیارد ریال از دیگر طرح هایی اســت که به زودی در دهه فجر در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد و دارای 17 هزار و 500 مترمربع مساحت اســت. وی با اشاره به اینکه خیابان آرمان 
نیز با هزینه اجرای 35 میلیارد ریال و هزینه آزادسازی 360 میلیارد ریال با طول 600 و عرض 30 
متر در اختیار مردم منطقه 12 قرار می گیرد، گفت: خیابان ســازی محور اتصالی محالت عاشــق 
آباد و شهرک مهدیه به شــهرک امیرکبیر با هزینه اجرای 15 میلیارد ریال به طول یک هزار و صد 

متر نیز بهره برداری می شود. 
باقری با اشاره به ساخت خیابان فیروزه و ساماندهی خیابان معرفت با اعتبار 15 میلیارد ریال به 
طول 570 متر در منطقه 12، تصریح کرد: همچنین پل عابر پیاده خیابان کاوه که با اعتبار 17 میلیارد 

ریال ساخته شده، آماده بهره برداری است. 
وی بیان کرد: همچنین خیابان سازی محور اتصالی شهرک مهدیه به خیابان مینو و کندرو خیابان 
امام خمینی )ره( حدفاصل خیابان 12 بهمن تا خیابان زرین، به طول 400 متر به زودی در اختیار 

ساکنان منطقه 12 قرار می گیرد. 
مدیــر منطقه 12 شــهرداری اصفهــان افزود: در مجمــوع برای پــروژه های جدیــد منطقه 12 
بیــش از 987 میلیــارد و 500 میلیون ریال اعتبار صرف شــده اســت.وی با اشــاره بــه اینکه 
همچنیــن خیابــان 12 بهمن بــه طــول 550 و عــرض 24 متر بــا اعتبــار 83 میلیــارد ریال 
کلنــگ زنی مــی شــود، گفــت: خیابــان ســازی خیابــان کار و کارگــر و قائم به طــول 620 
 متر با اعتبــار 19 و نیم میلیــارد ریال از دیگر طرح هایی اســت کــه عملیات عمرانــی آن آغاز 

خواهد شد. 
باقری با بیان اینکه عملیات عمرانی پارک سه هزار مترمربعی حکمت با اعتبار 156 میلیارد ریال 
نیز آغاز می شــود، اظهار کرد: در ادامه این طرح ها، عملیات عمرانی کلکتور و خط انتقال پساب 
تصفیه شده از شــهرک قدس تا خیابان مفتح با 45 میلیارد ریال اعتبار و سه هزار متر طول خط 

لوله و نیز کلکتور و منبع آب نگین با اعتبار 45 میلیارد ریال آغاز خواهد شد.     
وی بیان کرد: در مجموع برای طرح هایی که عملیات عمرانی آن آغاز می شود 342 میلیارد و 500 

میلیون ریال هزینه خواهد شد.  

وزیر میراث فرهنگی مطرح کرد:

برگزاری نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی با همکاری شهرداری اصفهان

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری گفــت: به علت 
ظرفیت  های خوبی که در اصفهان وجود دارد، قرار شــد جشنواره بین 
المللی صنایع دســتی ایران در اصفهــان برگزار شــود. در این زمینه 
شهردار اصفهان بسیار همراهی کرد و جشنواره با مشارکت و همکاری 
شهرداری اصفهان برگزار خواهد شــد.  علی اصغر مونسان در نشست 
رونمایی از برنامه های جشــنواره بین المللی صنایع دســتی با اشاره 
به جشــنواره بین المللی صنایع دســتی اصفهان، اظهــار کرد: پیگیر 
هستیم تا این جشنواره را به جشنواره ای بین المللی تبدیل کنیم و این 

جشنواره مانند جشنواره اسکار در حوزه صنایع دستی شود. 
وی با بیان اینکه درصدد هستیم باالترین نشان صنایع دستی دنیا، در 
جمهوری اسالمی ایران اهدا شود، گفت: نشان دست خالق که طراحی 
بســیار زیبایی دارد، کمک می کند جایگاه هنرمنــدان و هنر ایرانی در 
دنیا حفظ شود و به بازاریابی بیشتر در عرصه بین الملل کمک بسیاری 

خواهد کرد.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری به نشان »دست 
خالق« اشــاره و تصریح کرد: برای افزایش نفــوذ بین المللی صنایع 
دستی، رویداد این جایزه در ســطح بین المللی برگزار می شود که با 

توجه به نقش ایران در سازمان جهانی صنایع دستی، به دنبال نهادینه 
کردن این نشان در دنیا هستیم.  وی تاکید کرد: بر اساس این طرح، 
نشان »دســت خالق«، باالترین نشان کشــور در حوزه صنایع دستی 
خواهد بود. مونسان در این خصوص اظهار کرد: به لحاظ ظرفیت  های 
خوبی که در اصفهان وجود دارد، قرار شد این جشنواره در اصفهان برگزار 
شود. در این زمینه شهردار اصفهان بســیار همراهی کرد و جشنواره با 

مشارکت و همکاری شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد.
 وی افــزود: بر همین اســاس نخســتین جشــنواره بیــن المللی 
 صنایع دســتی ایــران اردیبهشــت مــاه ســال آینــده در اصفهان 

برگزار می شود.

 جشنواره بین المللی صنایع دستی
 خون تازه ای در رگ های این صنعت جاری می کند

همچنیــن در این مراســم، مهــدی جمالی نــژاد، رییس ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشــور اظهار کرد: هم اکنون 295 رشته 
فعال در حوزه صنایع دستی فعال است که طی دو سال اخیر هنرمندان 
صنایع دســتی شــرایط دشــواری داشــتند، ظرفیت این جشنواره 

 می تواند به آنها کمک کند که خون جدید در رگ های فعالیت هایشان
 وارد شود.

وی ادامه داد: این نوع جشنواره  ها سبب شکوفایی اقتصادی خواهد 
شد به ویژه در حوزه اقتصاد شهری می تواند کمک کننده باشد. اصفهان 
از سال ها پیش از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده و سایر شهرهای 
کشور نیز باید این حوزه را آسیب شناسی جدی کنند تا صنایع دستی 
از رخوت بیرون آمده و دوباره رونق بگیرد.رییس ســازمان شهرداری 
ها و دهیاری های کشور با اشاره به تدوین منشور ایرانشهر برای سال 
1400 گفت: در سده جدید کار شــهرداری ها تنها ساخت و ساز، ایجاد 
زیرگذر و آسفالت معابر نیست بلکه باید بســتر مناسب برای توسعه 
کســب و کارهای مهارتی فراهم شــود.گفتنی است؛نشست معرفی 
برنامه های اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران، با حضور 
وزیر میراث فرهنگی، رییس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری ها، 
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، مدیران شهری و هنرمندان 
حوزه صنایع دستی در کاخ آبی نیاوران برگزار شد.نخستین جشنواره 
بین المللی صنایع دستی ایران اردیبهشت ماه سال آینده در اصفهان 

برگزار می شود.

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
خرید تجهیزات ســبک و ســنگین تخصصی مورد 
نیاز، بازسازی ایســتگاه های فرسوده آتش نشانی، 
اقدام جهت تملــک و احداث ایســتگاه های آتش 
نشــانی )اســتاندارد 40 ایســتگاه(، تکمیل شبکه 
پوشش شیرهای هیدرانت و تامین نیروی انسانی 
مورد نیاز مطابق بــا افزایش تعداد ایســتگاه های 
آتش نشانی بخشــی از راهبردها و برنامه های 1400 
آتش نشانی اصفهان است.حســین امیری ادامه 
داد: از دیگر راهبردهــا و برنامه های این ســازمان 
برای ســال آینده، اســتفاده از پهپاد آتش نشانی، 

راه اندازی کامل سیستم بی سیم دیجیتال در سازمان، 
تشخیص آنی ترافیک معابر با استفاده از سنسورهای 
هوشمند، توسعه سامانه های مربوط به GIS شهری 
و مسیریابی جهت خودروهای سازمان، پیاده سازی 
نرم  افزار نگهــداری و تعمیرات، انجــام بازدیدهای 
ایمنی بــا اســتفاده از تبلت و ثبت برخــط نواقص 
ســاختمان، راه اندازی نرم افزار پیشگیری و صنوف، 
الزام اصناف پرخطر جهت استعالم از این سازمان، 
راه اندازی ایســتگاه های فرعی اطفای حریق بازار و 
ساخت مرکز آموزش آتش نشانی به شمار می آید. 
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان با اشاره به 
اضافه شــدن تجهیزات و امکانات جدید به سازمان 
آتش نشــانی در ســال جاری، تصریح کرد: امسال 
خریدهای مهم سازمان شــامل خرید یک دستگاه 
اتوبوس، الکتروپمپ، تجهیــزات اداری، فوم، کف 

کاذب، شــیر هیدرانت و اتصاالت، دستگاه ذخیره 
ســاز، 10 دســتگاه تویوتا هایلوکس و خرید لباس 
فرم پرسنل به ارزش دویست و شصت و نه میلیارد 
و 500 میلیون ریال بوده است.وی با اشاره به تقویت 
اکیپ های تخصصی عملیات، گفت: اکیپ تدارک و 
آماده سازی گروه ضربت، اکیپ تخصصی نجات در 
ارتفاع و کوهستان و اکیپ تخصصی غواصی و ستاد 
سیل در سازمان فعال است که برای اکیپ تخصصی 
نجات در ارتفاع و کوهستان 12 هزار و 463 نفر ساعت 

آموزش تخصصی کار در ارتفاع برگزار شده است.
وی با بیان اینکه آمار حوادث 9 ماهه امسال 9 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، 
اظهار کرد: آمار حادثه در 9 ماهه ســال 98 سه هزار و 
737 مورد بود در حالی که آمار امسال عدد سه هزار و 

390 را نشان می دهد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

آمار حریق و حادثه در اصفهان کاهش یافت

 به لحاظ ظرفیت  های خوبی که در اصفهان وجود دارد، 
قرار شد این جشنواره در اصفهان برگزار شود. در این 
زمینه شهردار اصفهان بسیار همراهی کرد و جشنواره با 
مشارکت و همکاری شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد

فراخوان برگزاری جشنواره نذر صدا در اصفهان
جشــنواره نذر صدا ، نخســتین بار در کشــور به صورت مجازی در اصفهان برگزار می شــود.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: در این جشنواره، متنی از یک کتاب در اختیار شرکت کننده ها 
قرار گرفته و شرکت کنندگان باید از روی متن خوانده و سپس این آثار  را برای داور ان در دبیرخانه سنجش 
ارسال کنند.امیر هالکویی افزود: افراد برگزیده می توانند در کالس های آموزشی با حضور مدرسان ماهر 
شرکت و برای تولید کتاب های صوتی با کتابخانه های استان همکاری کنند.وی گفت: جشنواره نذر صدا در 
دهه فجر اجرا می شود و یکی از ویژه ترین جشنواره ها مربوط به کتاب و کتاب خوانی است.هالکویی افزود: 

امسال بیش از هزار نفر در جشنواره های مجازی حوزه کتاب و کتاب خوانی شرکت کردند.

سفر به دل شهرهای ایران با پادکست های »جهانواره«
 پادکســت های»جهانواره« در 12 قســمت تهیه شــده کــه از طریق اپلیکیشــن های شــنوتو و 
کست باکس در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.مسئول موزه گرمابه علیقلی آقا با اعالم این مطلب 
گفت: پادکست های »جهانواره« به موضوعات گرمابه، زورخانه، محله، کاروانسرا، قهوه خانه، مادی، 
مسجد، خانه، بازارچه، سقاخانه، مکتب خانه و گورســتان پرداخته است.ملیحه سادات قریشیان 
اظهار داشت: »جهانواره« به همت موزه گرمابه علیقلی آقا وابســته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 12 نویسنده از نخستین روزهای تابستان تا آخرین روز پاییز 
99 گردآوری و منتشر شد.وی با بیان اینکه پادکست های جهانواره، شنونده را به دل شهرهای ایران 
از جمله اصفهان، شیراز، کاشان، تبریز و قزوین می برد، افزود: این پادکست ها در قالب فایل های 
صوتی 20 الی 30 دقیقه ای تهیه شده اند.وی ادامه داد: پادکســت های جهانواره روی اپلیکیشن 
های شنوتو)shenoto( و کست باکس)castbox( قابل دریافت هستند، بنابراین عالقه مندان 
می توانند از طریق هر یک از این اپلیکیشن ها، پادکســت مورد عالقه خود را دریافت کرده و گوش 
دهند.مسئول موزه گرمابه علیقلی آقا خاطرنشان کرد: سعيده سياحيان، محمدرضا رهبری، مژگان 
ابراهيمی، سعيد محسنی بيستگانی، فروغ حداد، محسن صفوی فر، شيرين مستغاثی، الهه باقری، 
نگار نصری نصرآبادی، ساناز توالييان، سميرا قاسمی و كاوه منصوری از جمله نویسندگان پادکست 
های جهانواره هستند.گفتنی است؛ عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشتر و دریافت مجموعه 

پادکست های جهانواره می توانند با شماره 33375777 تماس حاصل کنند.

برگزاری 420 برنامه ویژه کودکان و نوجوانان دردهه فجر
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان از برگزاری 420 برنامه برای ایام 
دهه فجر امسال در استان اصفهان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد.محمد 
قلمکاریان با بیان اینکه 56 مرکز ثابت، سه واحد سیار و دو واحد پستی زیر مجموعه کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوان استان اصفهان فعالیت دارند، اظهار داشت: 16 هزار جلد کتاب در این مراکز 
موجود است.وی با بیان اینکه نمایشگاه آثار اعضای برگزیده کشــور با موضوع »سردار دل ها« در 
اصفهان همزمان با آغاز دهه فجر برپا می شود، ادامه داد: این نمایشگاه همزمان با مرکز علوم کانون 
افتتاح می شود و آثار نقاشی در این مرکز به نمایش در می آید.مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســتان اصفهان با بیان اینکه کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان با هدف پرورش و 
رشد اســتعداد و خالقیت کودکان و نوجوان با اهداف انقالب اسالمی راه اندازی شده است، اضافه 
کرد: این امر برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان برنامه ریزی شــده است.وی با بیان اینکه در 
حوزه فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی فعالیت داریم، اضافه کرد: 40 فعالیت کتاب محور داریم، 
همچنین مراکز تخصصی از جملــه مرکز نجوم، مرکز فراگیر، کتابخانــه های تخصصی و … تحت 
پوشش این کانون فعالیت دارند.قلمکاریان با بیان اینکه از ابتدای امسال چهار هزار اثر فرهنگی و 
هنری در فضای مجازی تولید کرده ایم، ادامه داد: همیاران کانون نیز در سال جاری راه اندازی شده 

است و پیک امید را نیز در این زمینه داریم.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

از منطقه 3 شهرداری 
اصفهان چه خبر؟

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به 
روند پروژه پیرایش شهری اظهار کرد: با توجه 
به انتخاب خیابــان تاریخی چهارباغ خواجو 
به عنوان خیابان نمونه که ذهن هر شــهروند 
را با قدیم پیوند می زند، عملیات سنگفرش 
پیاده رو ضلع غربی آن با پیشرفت فیزیکی 

40 درصدی در دست اقدام است.
حســین کارگر افــزود: تابلــوی مغازه ها به 
صورت فلز برنجــی در کف گذر کار شــده و 
پس از تکمیــل آن تابلو ســر درب مغازه ها 
جمع آوری و اصالح می شود.مدیر منطقه سه 
شهرداری اصفهان به ســاماندهی گذرهای 
منتهی به چهارباغ عباسی اشاره کرد و ادامه 
داد: عملیات آســفالت برداری خیابان های 
آمادگاه و ســید علیخــان اجرا شــده که به 
دلیل لزوم بهسازی و نوســازی تاسیسات 
 شــهری روند پروژه به صــورت آرام در حال 
انجــام اســت.کارگر تصریح کــرد: با توجه 
به درخواســت شــهروندان از طریق سامانه 
ارتباط مردمی 137 مبنی بر اجرای سریع این 
پروژه با توجه به تاریخی بــودن گذر آمادگاه 
در هماهنگی با ســازمان میــراث فرهنگی، 
حفاری های مربوط به جا به جایی تاسیسات 
شهری به صورت دستی انجام می شود، از این 
رو عملیات ســنگ فرش این پروژه با تاخیر 
اجرا شده اســت.وی با اشاره به گذر تاریخی 
میرعماد، گفت: ســاماندهی گــذر میرعماد 
با توجه بــه اینکه جز محورهای دسترســی 
به میدان امام )ره( محســوب شده و دارای 
آثار تاریخی چشــمگیری اســت در دستور 
کار این منطقــه قرار گرفته و محور شــرقی 
خروجی پارکینگ ســرای مخلــص نیز به 
دلیل لزوم نوسازی تاسیسات شهری روند 
کندی داشــته که پس از اتمام این عملیات، 
زیرسازی و بلوک فرش آن به سرعت انجام 
خواهد شــد.مدیر منطقه ســه شــهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: عملیات اجرایی 
گذر میرعماد پیشرفت 60 درصدی داشته و تا 
اواخر بهمن ماه سال جاری آماده بهره برداری 

خواهد شد.

اختتامیه رویداد و مسابقه لباس عاشورایی استان اصفهان همزمان با دهه مبارک فجر برگزار می شود. رییس اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  با اعالم 
خبر برگزاری نخستین رویداد و مسابقه لباس عاشورایی استان اصفهان همزمان با ایام ا... دهه فجر گفت: این رویداد در راستای تحقق اهداف سبک زندگی 
اسالمی- ایرانی و اســتفاده از قابلیت های طراحی، دوخت و تولید در عرصه لباس های مناسبتی-مذهبی با ابتکار دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان 
برگزار می شود.احمد رضا قاسمی ادامه داد : دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان با وجود رشته های مهارتی خود در زمینه های مختلف اقتصادی می تواند 
منشأ اثر باشد و به همین دلیل و به منظور تعظیم شعائر و احیای فرهنگ غنی اســالم و تشیع و به منظور ترغیب و تشویق دانشجویان رشته طراحی لباس ، 
طراحان  و سایر عالقه مندان برای ارائه ایده ها با نگاه دینی و طراحی لباس مذهبی ویژه عزاداری در محرم سال 99 به راه اندازی این رویداد و مسابقه اقدام 
کرد.قاسمی با اشاره به همکاری ارگان ها مختلف در این زمینه گفت: دبیرخانه این رویداد در مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسالمی کارگران شکل گرفت 

و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.

اعالم زمان برگزاری اختتامیه مسابقه لباس عاشورایی اصفهان

خانه جواهری 
اصفهان

یکی از خانه هــای تاریخی در 
اصفهان، که ماننــد جواهری 
گران قدر بخش زیادی از تاریخ 
و تمدن و شــیوه های سنتی 
معماری کهن ایرانیان را در دل 
خود جای داده، خانه جواهری 

است.

وز عکس ر
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در ایــران اقامتگاه های متنوعی در حال ســاخت اســت؛ 
اقامتگاه هایی که دیگر از شکل سنتی هتل و هتل آپارتمان 
و مهمان پذیر خارج شــده و قــرار اســت از مهمانانش در 
فضایی متفاوت از یک اتاق با همــه امکانات پذیرایی کند. 
مسافران مشتاق برای تجربه های جدید هم از این طرح ها 
و ایده ها استقبال می کنند مانند همان زمان که برای اولین 
بار مسافران از هتل ها خارج شــده و به سمت بوم گردی ها 
رفتند تا تجربه ساده زیستی و آشنایی با فرهنگ روستایی 
را در بوم گردی ها تجربــه کنند. حاال شــکل دیگری از این 
اقامتگاه ها نیز در حال ایجاد شــدن اســت که در  ادامه  به 

بعضی از آن ها اشاره می کنیم. 
 مجموعه پازارگاد، اقامتگاه لوله ای و شناور

مجموعه گردشگری پازارگاد در روستای شیرینو شهرستان 
عســلویه قرار دارد  که اقامتگاه های متفاوت و جالبی در آن 
کنار هم ایجاد شــده اند؛ از آن جملــه اقامتگاه های لوله ای 
شکل به نام ویوال، اقامتگاه های چوبی شناور و اقامتگاه های 
سیمانی شبیه به کلبه اســکیموها را می توان نام برد. این 
مجموعه، یکی از شرکت های زیرمجموعه صنعت پتروشیمی 
است که برای اقامت در آنها باید یا جزئی از پرسنل آنها باشید 
یا مجوز اقامت بگیرید. در روســتای »شــیرینو« جایی که 

 تنها با نام پتروشــیمی و ســازه های بزرگ نفتی و کارکنان 
 پــارس جنوبــی آن را می شناســند، ســرمایه گــذاران از 
لوله های بزرگ صنعتی GRP استفاده کرده اند. این 21 لوله 
زمانی به عنوان ضایعات صنعتی روی دســت پتروشیمی 
 مانده بود تــا اینکه بــه اینجا آورده شــده و بــا تغییراتی 
درون آنها به مرکز اقامتی با همه امکانات مورد نیاز مســافر 
تبدیل شــدند. اســم این اقامتگاه های لوله ای را »ویوال« 
گذاشــته اند.کمی آن طرف تر از ویوالهــا، کلبه های درختی 
وجود دارد که گردشگران و مسافران از آن باال رفته و چای و 
غذا سفارش می دهند، یا اگر خواستند به سبک اسکیموها 
داخــل اقامتگاه هایی می شــوند که فضای ســیمانی نیم 
دایره ای شــکل دارد. ایده اولیه این اقامتگاه ها چادرهای 
ترکمنی بود؛ اما بعدها به تقلید از کلبه اسکیموها تغییر شکل 
پیدا کرد.جالب تر از آنها اقامت روی آب است. شناورهایی که 
در واقع یک کلبه چوبی هستند و روی آب به آرامی حرکت 
می کنند ایــن اقامتگاه ها هیچ امکاناتــی کمتر از یک هتل 
ندارند با این تفــاوت که در طول چند ســاعت تغییر مکان 

می دهند.
 هتل سنتی کپری، کپرنشینی با سبک لوکس

نوع دیگری از اقامتگاه، برگرفته از فرهنگ ساخت خانه در 

شهرهای کویری است. شهرستان قلعه گنج یکی از اولین ها 
در ایجاد اقامتگاه سنتی کپری بود. ایجاد هتل سنتی کپری 
با اســتفاده از طرح خانه های کپری همان منطقه، ایده ای 
بود که با استقبال مواجه شــد، چون یک تجربه نو بود. این 
اتاق ها دقیقا با مصالحی که مردم برای ساخت کپر استفاده 
می کردند، یعنی حصیر و آجر و… ساخته شد. منتها به آن 
یک کپر کوچک بــه عنوان حمام و دستشــویی هم اضافه 
کردنــد. این مجموعه نیــز اگر چه از معماری کپر ســاخته 
شده ولی یکی از گران ترین اقامتگاه ها برای گردشگران به 

حساب می آید.
 هتل بارین شمشک، هتلی به سبک اسکیموها 

اقامتگاه بارین شمشــک به ســبک اســکیموهای قطب 
ســاخته شــده و طراحی برف گونه  و قرار گرفتنش در دل 
کوه و میان بــرف، همخوانــی جالبی با محیــط آن دارد. 
ایده این هتــل از بلوک هــای یخی کلبه های اســکیموها 
می آید که روی هم قــرار می گیرد، اما به جای یخ، ســعی 
شــده با طراحی خاص، یادآور آن اقامتگاه ها باشــد. این 
طراحی خــاص، فقط به فضای بیرونی محدود نمی شــود 
 و داخــل آن هم شــامل می شــود؛ فضایی بــا چیدمان و 

طراحی متفاوت.

آشپزی

بورک اسفناج 
مواد الزم: 300 گرم اسفناج تازه،8 ورق خمیر یوفکا 

مستطیلی،2 قاشق غذاخوری پر پنیر لبنه یا خامه ای،2 قاشق 
غذاخوری پیاز داغ، یک قاشق پنیر پارمزان،یک روم پیمانه شیر،یک 
سوم پیمانه روغن مایع، یک  عدد تخم مرغ،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه:اسفناج های پخته شده را با پیاز داغ تفت دهید تا آب اضافی اسفناج ها بخار 
شود.وقتی مواد وارد مرحله سرخ شدن شد، پنیر پارمزان را اضافه کنید.شعله گاز را خاموش 

کنید. وقتی مواد کمی سرد شد، پنیر خامه ای یا پنیر لبنه را اضافه و همه را با هم مخلوط 
کنید. حاال مایه بورک آماده است و باید به سراغ پیچیدن آن ها بروید؛اما قبل از آن موادی را 
آماده می کنید که قرار است خمیر یوفکا را به آن آغشته کنید. برای تهیه این مواد، شیر، تخم 

مرغ، روغن و کمی نمک را با هم مخلوط کنید. حاال یک الیه از خمیر یوفکا را روی تخته 
آشپزخانه بگذارید و دو طرف آن را به وسیله فرچه به این مواد آبکی آغشته کنید.

سپس مخلوط اسفناج را وسط آن بگذارید و به صورت لوله ای ببندید. روی تمام بورک 
هایی که در ظرف چیدید، مخلوط شیر و تخم مرغ بزنید. حاال به مدت نیم ساعت 

تا 45 دقیقه آن را در فر  بگذارید تا بپزد و الیه های خمیر ترد شوند.
پس از آن  دوباره بورک ها را به مایه ای که از قبل رست کرده بودید 

آغشته کنید و گریل را به مدت 5 تا 10 دقیقه روشن کنید 
تا بورک ها ترد و طالیی شوند. 

عجیب ترین و خاص ترین اقامتگاه های ایرانی

 ماجرای جابه جایی فرزندان
 یک اصول گرا و اصالح طلب

 مستند تلویزیونی ترسناک 
برای طرفداران زامبی!

در شرایطی که فیلم »چپ راست« به کارگردانی حامد محمدی آماده 
حضور در جشنواره فجر می شود، مضمون سیاسی این فیلم می تواند 
بازگشت تهیه کننده اش به روزهای پرحاشیه »مارمولک« باشد. فیلم 
تازه حامد محمدی داستان جا به جا شدن بچه های یک زوج اصول گرا 
و اصالح طلب در بیمارستان است که سبب ماجراهای مختلفی می شود. 
در فیلم اشاره ها و کنایه های فراوانی به اتفاقات سیاسی روز وجود دارد.

ششمین قسمت از مستند سریالی »سینما ملت« با عنوان »پایان بد«، 
به سراغ زامبی های سرگردان سینما، موجوداتی خشن و نفرت انگیز، 
اما محبوب در میان طرفدران ژانر وحشت می رود.در این مستند عالوه 
بر بررسی تاریخچه و ریشــه این موجودات تخیلی در افسانه های کشور 
هائیتی، به اولین حضور آن ها روی پرده سینما در سال های ترس و وحشت 
از ترورهای سیاسی و جنگ ویتنام پرداخته می شود. 

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

مدیر ارشد شرکت فوالد تاراز چهار محال از  ارتقای رکورد تولید ورق گالوانیزه در 
دی ماه ســال جاری خبر داد.نادر حســین زاده گفت: با وجود  محدودیت های 
موجود در تامین مواد اولیه موردنیاز، شــرکت فوالد تــاراز چهار محال به همت 
کارکنان توانمند و زحمتکش و دلسوز خود توانست تولید ماهانه خود را نسبت 
به رکورد قبل که در آذر ماه ســال ۹8 ثبت شــده بود، به میــزان 3 درصد ارتقا 
دهــــد و با تولید  18 هزار و 54۹ تن رکورد ماهانه جدیدی ثبت کند.وی افزود: 
این شرکت در صورت در اختیار داشــتن کالف گرم و کالف سرد )خام( توانایی 
افزایش تولید محصول گالوانیزه در ماه های آینده را خواهد داشت.حسین زاده 
کســب این موفقیت ر ا مرهون هماهنگی و برنامه ریــزی دقیق و تالش های 
شبانه روزی کارکنان بخش های تولید و تعمیرات و تمامی واحدهای پشتیبانی 
شرکت دانســت و اظهار امیدواری کرد در ادامه نیز شاهد بهبود مستمر در تمام 

فعالیت های شرکت باشیم.

اولین جلسه اتاق فکر ســازمان های مردم نهاد و شــرکت گازاستان اصفهان 
)جامعه( در راستای سیاســت های مسئولیت اجتماعی شــرکت گاز استان 

اصفهان برگزار شد.
در راستای رویکردهای مسئولیت های اجتماعی، اولین جلسه اتاق فکر جامعه 
در راستای توسعه خالقیت و نوآوری، بهینه سازی مصرف انرژی و اتخاذ رویکرد 
های مرتبط با بحران انرژی و صیانت از محیط زیست با نمایندگان سازمان های 

مردم نهاد فعال استان بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. 
در این نشســت، لزوم توجه به مدیریــت مصرف گاز در صنایــع و نیروگاه ها، 
جایگاه ســازمان های مردم نهاد در اشــاعه فرهنگ مدیریــت مصرف گاز در 
خانواده ها، چگونگی استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد به عنوان 
نمایندگان جامعه و ایجاد یک زبان مشــترک با مردم، همکاری مشــترک در 
 زمینه فرهنگ ســازی جامعه در راستای اســتراتژی های گاز استان تشریح

 و بررسی شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به نقش ترویجی سازمان های 
مردم نهاد و جایگاه ویژه آنها در توســعه فرهنگ اجتماعی، گفت: در گذشــته 
وظیفه اصلی هر شرکت  تنها سودآوری و حفظ بقای سازمان بود؛ اما امروزه این 
دیدگاه تغییر کرده و مســئولیت اجتماعی جایگاه ویژه ای در سازمان داشته و 
در این راستا نقش سازمان های مردم نهاد به طورخاص باید مد نظر قرار گیرد.

سید مصطفی علوی، کسب تندیس نقره ای مسئولیت های اجتماعی گاز استان 
را نتیجه رویکردهای هدفمند و منطبق بر استراتژی های کالن شرکت دانسته 

که باید با هم افزایی با سازمان های مردم نهاد توسعه یابد. 
وی، همچنین با اشاره به جایگاه خالقیت و نوآوری در شرکت گاز استان اصفهان 
و کارکرد اتاق های فکر در شرکت به اهداف مشترک سازمان های مردم نهاد و 
شرکت گاز در ساختن بستر زندگی بهتر برای جامعه، لزوم توجه به ظرفیت های 
مشترک و توجه ویژه به ضمانت اجرایی تصمیمات اخذ شده تاکید و آمادگی 
شرکت گاز استان را برای جاری سازی ایده های خالقانه و قابل اجرا اعالم کرد.

علوی، با تاکید بر اینکه برای ایجاد هم افزایی اجتماعی، شــرکت گاز اســتان 
اصفهان و ســازمان های مردم نهاد باید از ظرفیت های یکدیگر اطالع داشته 
باشند، حضور نمایندگان سازمان ها را به عنوان فرصتی برای توسعه همکاری 
های اجتماعی گاز اســتان و به عنوان یک حرکت خالقانه برای استفاده سایر 

سازمان ها از ظرفیت های اجتماعی موجود دانست.
در این جلسه، نمایندگان سازمان های مردم نهاد منتخب، ضمن تشکر از اتخاذ 
این رویکرد خالقانه و موثر، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را ارائه و به برخی 
از چالش های پیش رو در حرکت های پیشــتازانه اشــاره کردند و بر آمادگی 
خود برای همکاری های مشترک، ارائه طرح های خالقانه و قابل اجرا، ایجاد 
مشارکت با استفاده از ظرفیت سایر سازمان های مردم نهاد و ترویج فرهنگ 

مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی تاکید داشتند.
الزم به ذکر است، اولین جلسه اتاق فکر جامعه در راستای رویکردهای تعالی 
سازمانی و برای اولین بار در میان شــرکت های گاز استانی به عنوان یک ایده 
خالقانه در کمیته های خالقیت و نوآوری و مســئولیت های اجتماعی شکل 
گرفته تا با مشارکت سازمان های مردم نهاد به عنوان بخشی از جامعه، ضمن 
حرکت در مســیر ماموریت گاز اســتان، تهدیدات و چالش های پیش رو را با 
اســتفاده از ظرفیت اجتماعی و بر پایه ارائه خدمات بهینه، افزایش تاب آوری 
در زمان کمبود گاز و توسعه مسئولیت های اجتماعی و قانونی، به فرصتی برای 

تعامل و همدلی مبدل کند.
گفتنی اســت؛ رویکردهای مســئولیت های اجتماعی شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان هم راســتا بــا رویکردهــای تعریــف شــده وزارت نفــت در این 
زمینــه، عالوه بر توجــه به خدمات رســانی بی وقفــه، با شناســایی نیازها و 
انتظــارات آتی جامعــه، اســتراتژی هــای شــرکت گاز اســتان اصفهان را 
به گونه ای جهــت دهی خواهد کــرد تا ضمن تحقــق اعــداف و برنامه های 
 بلند مدت، میان مــدت و کوتاه مدت، بســتر یک زندگی ســالم در جامعه را 

فراهم آورد.

 مدیرعامل فــوالد مبارکه، در جریــان بازدیــد از روند اجرای تعمیرات ســاالنه
 مدول  F  واحد احیای مستقیم، بهینه سازی تمامی این مدول ها را مورد تاکید قرار 
داد.عظیمیان، ضمن قدردانی از اقدامات و زحمات کارکنان بخش های مختلف 
در این زمینه، اجرای این پروژه در زمان معین با رعایت نکات ایمنی را ارزشــمند 
دانست و بر ثبت دقیق دستاوردهای فنی و نتایج این طرح و همچنین پیاده سازی 

دستاوردها بر سایر مدول ها تاکید کرد.
در همین خصوص، داریوش رشیدی، مدیر ناحیه آهن سازی، در تشریح دالیل 
اجرای این طرح گفت: یکی از روش های افزایــش ظرفیت در مدول های واحد 
احیای مستقیم افزایش ظرفیت ریفورمر و حجم کاتالیست هاست. زمان تعویض 
لوله های 8 اینچ این مدول نیز بعد از 14 سال کارکرد فرارسیده بود و این امر هم در 

نوع خود یک رکورد محسوب می شود.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی قبلی در خصوص افزایش ظرفیت تولید، ســاخت 

لوله های سوپر آلیاژ ۹ اینچ توسط سازنده داخلی توانمند برنامه ریزی شد. ساخت 
این لوله ها با تکنولوژی بسیار پیشرفته، با تکیه بر دانش و تکنولوژی داخلی صورت 
گرفت. با این اقدام تعداد 468 عدد از این لوله ها نصب و اولین ریفورمر کامل با 

لوله های ساخت داخل در کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.
رشــیدی ادامه داد: با این تغییر قطر لوله، حجم کاتالیست بارگذاری شده حدود 
20 درصد افزایش می یابد. در این مرحله از طرح افزایش ظرفیت، بدون تغییر در 
سایر تجهیزات، افزایش تولید آهن اسفنجی به میزان 5 تا 8 درصد در این مدول 

را انتظار داریم.
مدیر ناحیه آهن ســازی تصریح کرد: در این توقف، ســایر اقدامــات مربوط به 
قسمت های مدول ازجمله تعویض کامل نسوز ریفورمر، تعویض منطقه خنک کننده 
کوره، سرویس مخازن شست وشوی گاز و سیستم آب، تعمیر و سرویس کلیه 

تجهیزات مکانیک، برق و اتوماسیون مدول نیز صورت می گیرد.

شهردار و اعضای شورای شهر سفیددشت ضمن بازدید از خطوط تولید شرکت 
ورق خودروی چهارمحال و بختیاری در دیدار با میرزایی، مدیرعامل شرکت ورق 
خودرو، بر لزوم و اهمیت هم گرایی و تعامل بیشــتر بین شرکت ورق خودرو و 
منطقه تاکید کردند.در این دیدار، رییس شورای شهر سفیددشت انتصاب وحید  
میرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را تبریک گفت و 
اظهار داشت: رشد و توسعه بخش صنعت و هم جواری با شهر سفیددشت، بلوغ، 
توسعه و اشتغال این شهر را در منطقه به دنبال دارد.وی، نگرش توسعه گرایانه 
این شرکت را گامی موثر در تحقق اهداف کالن منطقه توصیف کرد و افزود: وجود 
این دیدگاه موردپسند در جامعه، نشانه حرکتی مغتنم و تعامل فزاینده صنعت 

و جامعه است.
در این بازدید، وحید میرزایی، مدیرعامل شــرکت ورق خودروی چهارمحال و 
بختیاری نیز ضمن اشــاره بر نقش برجسته شوراهای اســالمی شهر به عنوان 
نمایندگان مردم افزود: امیدواریم با توسعه همکاری ها و تعامل مثبت و سازنده 

و در تعهد به مسئولیت های اجتماعی شرکت، همچنان در خدمت جامعه باشیم 
و در این مسیر گام های مثبتی برداریم.وی خاطرنشان کرد: توجه و ارج نهادن 
به دغدغه های محیط پیرامون یکی از رموز رشــد و شکوفایی هر واحد صنعتی 
است و شرکت ورق خودرو خود را ملزم و متعهد به رشد همه جانبه به خصوص 

اشتغال زایی در این منطقه می داند.

رشد 3 درصدی تولید در شرکت فوالد تاراز چهار محال برگزاری اتاق فکر شرکت گازاستان اصفهان با سازمان های مردم نهاد 

مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد:

بهینه سازی ظرفیت تمامی مدول های احیا در دستور کار

 تاکید شهردار  و  اعضای شورای شهر سفیددشت
 بر تعامل بیشتر  با شرکت ورق خودرو

شهرداری گز برخوار در نظر دارد به اســتناد بودجه عمرانی سال 13۹۹ جهت دیوار کشی و محوطه سازی ساختمان 
آتش نشــانی را از طریق مناقصه عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شــرایط اقدام نمایــد. متقاضیان می توانند 

جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه، تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 1399/11/18 به واحد عمران و شهرسازی 

 شــهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب ســایت شــهرداری به نشانی

 www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد.

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری گز برخوارم الف:1081196

نوبت دوم
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