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رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از افزایش صددرصدی پروندههای جرائم اقتصادی باالی
یک میلیارد ریالی در استان اصفهان خبر داد؛

علیه فساد

 78هزاراصفهانی در
طرح مسکن ملی
ثبت نام کردند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
اصفهان:

 ۱۷طرح منابع طبیعی
اصفهان دردهه فجر
افتتاح می شود

3

3

نمیدانیم مظلومیت
اصفهان را به کدام

عکس :ایمنا

مسئول بگوییم

3

7
ذوب آهن اصفهان -نساجی مازندران؛

گاندوها به دنبال
خروج ازبحران

با حضورمعاون رییس جمهوردرامورزنان و خانواده؛

گشایش نخستین باغ
بانوان و جاده سالمت
درشهرجدید بهارستان
8

نخستین مرکزتوانمندسازی زنان درشهراصفهان بهره برداری شد
6

7

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی

شركت آب و فاضالب
استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد عمليات اجرايی به شرح زيررا ازطريق مناقصه عمومی به

نوبت اول

پيمانكاران واجد شرايط واگذارنمايد .

شماره مناقصه
99-4-252

موضوع مناقصه
عملیات نصب انشعابات
فاضالب در منطقه لنجان

محل تامين اعتبار

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين(ريال )

جاری

13.817.692.076

504.530.000

عملیات اجرایی بهره برداری از
99-4-253

کل شبکه و انشعابات فاضالب

جاری

35.152.227.524

1.144.566.000

منطقه یک شهر اصفهان

99-4-254

در مدار بهره برداری شبکه های

جاری

10.719.458.470

411.583.000

99-4-255

جاری

12.008.950.600

450.268.000

عملیات شستشو و الیروبی ،تعمیر
99-4-256

در مدار بهره برداری شبکه های

جاری

12.689.872.850

470.696.000

فاضالب منطقه  5اصفهان

99-4-257

در مدار بهره برداری شبکه های

به آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران درصورت عدم عضویت قبلی،
سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/11/09می باشد.

زمان بازگشایی پاكتهای ارزیابی  :ساعت  8:30صبح روز یكشنبه تاریخ 1399/11/26

موضوع مناقصه  :محوطه سازی قسمتی ازفاز 3شهرك صنعتی رنگسازان
مبلغ برآورد اولیه 132.475.322.651 :ریال و براساس فهارس بهای سال  1399سازمان برنامه و بودجه
كشور (اعتبار طرح جاری)

عملیات شستشو و الیروبی ،تعمیر
و تعویض ،ویدئومتری ()CCTV

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد)

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

فاضالب منطقه  3اصفهان

و تعویض ،ویدئومتری ()CCTV

سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا

مهلت زمانی ارسال اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت :ساعت  14:30روز شنبه تاریخ 1399/11/25

عملیات شستشو و الیروبی ،تعمیر
در مدار بهره برداری شبکه های

(محوطه سازی قسمتی از فاز  3شهرك صنعتی رنگسازان) به شماره ( ) ۲۰۹۹۰۰۱۲۸۱۰۰۰131را از طریق

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه ازسایت :ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 1399/11/14

فاضالب منطقه  1اصفهان

و تعویض ،ویدئومتری ()CCTV

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظــر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی (فشرده)

مراحل ثبت نام در ســایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق

عملیات شستشو و الیروبی ،تعمیر
و تعویض ،ویدئومتری ()CCTV

(فشرده) يك مرحله ای

شرکت شهرکهای
صنعتی استان
اصفهان

جاری

14.286.941.850

518.608.000

فاضالب منطقه خمینی شهر

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران :رتبه  5یا باالتر در رشته راه و ترابری

مدت اجرا 18 :ماه

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق : 292تاساعت  15:00 :روزشنبه به تاریخ 1399/11/25
تاريخ گشايش اسناد مناقصه  :ازساعت  08:00صبح روزیکشنبه به تاریخ 1399/11/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت

الف  :آدرس اصفهان خیابان  22بهمن ،مجموعه اداری امیركبیر ،شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان
و تلفن 0311570

دريافت اسناد  :سايت اينترنتی
شركت آب و فاضالب استان اصفهان WWW.abfaesfahan.ir
پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات WWW.iets.mporg.ir
شماره تلفن گويا031 -36680030-8 :
( داخلی ) 384

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  5.349.507.000 :ریال

نام روزنامه:زاینده رود
تاریخ انتشار99/11/09:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934:
دفترثبت نام  88969737 :و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه  WWW.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل/
تامین كننده /مناقصه گر موجود است.

م الف1086055:

امور پيمانهای شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان

بین الملل
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هشدار«الکاظمی» درباره عراق
نخستوزیرعراق طی سخنانی نسبت به دروغ پراکنی دراینکشوربا هدف ایجاد هرج و مرج درعراق
هشدارداد .الکاظمی اظهارکرد :تروریسم ،عراقیها را بدون تبعیض هدف قرارداده و میدهد و هدف

تالشهای ایران برای صلح افغانستان به کجا ختم خواهد شد؟

آنگســترش هرج و مرج و دامن زدن به فرقهگرایی است .تروریستها با هدف جلوگیری ازتحقق

گره کور سازش در افغانستان

دموکراسی و سنگاندازی درمسیرآمادگی برای برگزاری انتخابات فعالیتشان را ازسرگرفتهاند؛ اما
باید بدانند که بدترین سرنوشت در انتظارشان است.وی افزود :تروریستها پیش از جنایت میدان
الطیران بارها و بارها سعی درنفوذ به بخشهای امنیتی شهربغداد داشتند؛ اما تالش آنها ناکام ماند.
متاسفانه ما شاهد دروغ پراکنیهایی هستیم که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند و هدف از این دروغ
پراکنیها ایجاد هرج و مرج درعراق و تالش برای تضعیف انسجام جامعه برادرانهکشوراست.

سودان درآستانه لغو تحریم رژیم صهیونیستی
تحلیلگران معتقدند با لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی درسودان ،توافق عادیسازی روابط میان
دو طرف تقویت میشود.معز حضرة ،از رهبران ائتالف حاکم گروههای آزادی و تغییر به خبرگزاری
اسپوتنیکگفت :قانون تحریم اسراییل تنها درسودان تدوین نشده بلکه این قانون درتمامکشورهای
عربی بوده است .اگر سودان بخواهد روابطی با اسراییل داشته باشد باید اصالحاتی در این قانون
انجام دهد .وی گفت :در حال حاضر با توجه به اقدامات عملی که دولت انتقالی اتخاذ کرده به ویژه
دیدارهای عبدالفتاح البرهان ،رییس شورای حاکمیتی سودان با مسئوالن اسراییلی اهمیت خود

کارشناسان و تحلیلگران معتقدند اصل بحران در

صورت گرفته ،صحبت میکند.حضرة گفت :این اقدامات در انتظار تشکیل پارلمان سودان است که

این مدت بحران های متعددی رخ داده و روی هم

را از دست داده است .واقعیت کنونی درباره عادیسازی و توافقهایی که امضا شده و دیدارهایی که
براساس سند قانون اساسی قوانین را لغو یا اصالح میکند.

یوتیوب تعلیق کانال «ترامپ» را تمدیدکرد

افغانستان بیش از  40سال است که ادامه دارد و طی
انباشته شده است بنابراین نمی توان انتظار داشت به
سرعت وضعیت جدیدی در این کشور نشان داده شود

نشــریه آمریکایی پولیتیکو از تمدید نامحــدود تعلیق کانــال یوتیوب متعلق بــه دونالد ترامپ
رییسجمهوری پیشین ایاالتمتحده خبر داد.یوتیوب ،غول بزرگ اشتراک گذاری ویدئو ،به تازگی
تعلیق کانال متعلق به «دونالد ترامپ» را به مدت نامحدود تمدید کرد و محدودیت هایی هم برای
کانال «رودی جولیانی» وکیل مشاورترامپ اعمالکرد«.آیوی چوی» سخنگوی یوتیوب دربیانیه ای
اعالمکرد« :با توجه به نگرانی ازاحتمال ادامه خشونت،کانال دونالد ترامپ همچنان درحالت تعلیق

در هفته ای که گذشت وزارت امور خارجه

نمایندگان ایران با مسئوالن دولتی و غیر دولتی نیز رایزنی هایی بر سر

و به صورت تلویحی موافقت روسیه را برای رســیدن به توافق در این

فعالیت های دیپلماتیــک خود در زمینه

صلح افغانســتان انجام دادند از جمله نماینده ویــژه ظریف در امور

کشور حول محور رایزنی های ایرانی گرفت .کارشناسان و تحلیلگران

آشتی و ایجاد صلح میان گروه های معارض افغانستان و دولت این

افغانستان با عبدا ...عبدا ...دیدار و رایزنی کرد هر چند برخی از رسانه

معتقدند اصل بحران در افغانستان بیش از  40سال است که ادامه دارد

کشور را افزایش داد .این اقدامات در ســایه مطرح شدن تردید های

ها تالش کردند تا ســفر گروه طالبان به ایران را نشــانه ای از اختالف

و طی این مدت بحران های متعددی رخ داده و روی هم انباشته شده

جدی در مورد پای بندی به صلح افغانســتان از ســوی دولت بایدن

میان ایران و افغانستان نشان دهند؛ اما برخی از کارشناسان معتقدند

است بنابراین نمی توان انتظار داشت به سرعت وضعیت جدیدی در

است .تیم های ما هوشیار بوده و از نزدیک مراقب هرگونه تحول جدید هستند».یوتیوب همچنین
در بیانیه ای جداگانه هم اعالم کرد که کانال جولیانی را هم به طور موقت که به او امکان می دهد از آن
کسب درآمد کند ،به دلیل نقض مکرر سیاست های یوتیوب و تکرار ادعاهای دروغین مبنی بر انجام
تقلب در انتخابات با محدودیت هایی روبه رو می شود.

اروپا درمعرض تهدید شورشهای کرونایی
ناآرامیهای اخیر هلند ،نگرانیهایی را در مورد وقوع اعتراضهای مشــابه در برخی دیگر از کشورهای
اروپایی به دلیل محدودیت های کرونایی و مســئله واکسیناســیون ایجاد کرده است.این ناآرامی و
شورشها درهلند بدترین خشونت طی چهاردهه اخیرمحسوب می شود و نگرانی ازبروزشورش های
مشابه هلند درخیابان های دیگرکشورهای اروپایی به وجود آمده است.درکل ،اتحادیه اروپا نسبت به
در اختیار گذاشتن واکسن های خریداری شده برای شهروندانش آن چنان که باید فعال نبوده است.
شرایط محدودیت هایکرونایی و همچنین توزیع واکسن و واکسیناسیون آهسته نگرانی هایی را ایجاد
کرده است و برخی هراس دارندکه نارضایتیهای اخیرمشاهده شده درهلند دردیگرشهرهای اروپا نیز
تکرارشود.اگراتحادیه اروپا نتواند دررابطه با به پایان رسیدن ممنوعیتهای رفتوآمد و تعطیلیکافه ها
درتابستان امیدواری ایجادکند ،شرایط برای دولت ها وکل اتحادیه اروپا سخت می شود.

علیرضا کریمیان

جدی تر دنبال شد .ترامپ نه تنها در ایجاد صلحی پایدار در افغانستان

ایران می تواند در آرام کــردن این گروه و کاســتن از موج حمالت در

این کشور نشان داده شود.

ناکام ماند بلکه اقدامات ناشی از فشارهای آمریکا بر دولت افغانستان

افغانستان موثر باشــد به خصوص اینکه دولت افغانستان امید دارد

در واقع طرف هــای مختلف بایــد بتوانند بــه نقطه نظر مشــترکی

از جمله آزادی زندانیان طالبان و پذیرفتن برخی از شــروط این گروه

ایران طالبان را حداقل بــرای موافقت با آتش بس راضی کند ،اتفاقی

برســند که رســیدن به این اشــتراک با توجه به ســطح اختالفات،

وضعیت امنیتی این کشور را بسیار بغرنج تر کرد به طوری که در هفته

که حتــی در دوره ترامپ نیــز نتوانســت رخ دهد .ایران بــه تنهایی

دشــوار به نظر می رســد .حال باید دید در آینده با توجــه به رایزنی

های اخیر حمالت تروریستی و موج کشتارها در این کشور به شکل بی

نمی تواند برای رســیدن به صلح در افغانســتان اقدام کند؛ اما برای

هایی کــه اعضای طالبــان با مقامات ایران و ســایر کشــورها دارند

سابقه ای افزایش یافته است .حاال در سایه این خأل امنیتی و سیاسی،

رســیدن به یک چارچوب مورد حمایت همه طرف ها در این کشــور

و همچنیــن مواضعــی که دولــت جدید آمریــکا در قبــال تحوالت

ایران تالش ها برای ایجاد راهکارهای مشترک صلح را افزایش داده

صالحیت های الزم را دارد.

افغانســتان خواهد گرفت ،مذاکــرات صلح به چه ســمتی می رود.

است .در همین زمینه گروهی از طالبان راهی تهران شدند تا با ایران بر

عالوه بر رایزنی های داخلی ،ایران تالش می کند تا حمایت روســیه

آنچه مســلم اســت این که صلح در افغانســتان با معماری کشوری

سر شرایط صلح و پیگیری خواسته های خود مذاکره کنند؛ سفری که

در جریان روند صلح افغانســتان را هم به دســت بیاورد از همین رو

چون آمریکا میســر نیســت و همان طور که ایران تاکیــد دارد ،حل

اگر چه مقامات کابــل گفته اند که از آن اطالع داشــته اند؛ اما چندان

ظریف روز سه شنبه در مســکو بخشــی از مذاکرات با روس ها را به

مسائل این کشــور صرفا از طریق گفت وگو میان مقامات افغانستان

رضایتی از این ســفر نداشــتند .در مقابل در داخل و خارج این کشور

مسئله افغانستان و چگونگی ایجاد صلح در این کشور اختصاص داد

امکان پذیر است.

نظرمجمع درباره لوایح  FATFتغییرکرده است؟

چهره روز

گفت:کنوانسیون پالرمو ،مشکالت و موانع کمتری در برابر کشور میگذارد بنابراین با تصویب آن می توانیم منتظر اقدام متقابل  FATFباشیم و پس از آن نسبت

رییس جمهور:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تغییری در نگرش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با  FATFایجاد نشده است،
به  CFTتصمیم بگیریم.علی احمدی  ،با اشاره به روند بررسی لوایح مرتبط با  FATFیعنی کنوانســیونهای «مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی» موسوم
به پالرمو و «مبارزه با منابع مالی تروریسم» موسوم به  CFTگفت :بررسی این کنوانسیونها حدود یک سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛
اما به نتیجه نرسید.وی افزود :مطابق قانون آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با توجه به اینکه رسیدگی به این دو کنوانسیون در زمان معین آن
انجام نشد ،نظر شورای نگهبان مبنا قرار میگیرد.جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد :پس از اینکه بررسی این دو کنوانسیون ،از مهلت
قانونی دستور کار مجمع خارج شد ،رییس جمهور نامهای در این باره به رهبر معظم انقالب نوشتند؛ ایشان هم از بین درخواستهایی که رییس جمهور ارائه کرده
بود ،صرفا تمدید زمان برای بررسی کنوانسیونها در مجمع تشخیص مصلحت نظام را پذیرفتند.وی خاطر نشان کرد :بنابر این توصیه خاصی و یا نکتهای که برای
اعضای مجمع چه درتصویب و چه در این کنوانسیونها به صورت الزامآور یا مورد تاکید قرار گرفته باشد ،وجود ندارد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشــور با بیان اینکه مرحله
اولیه ثبت نام در انتخابات  ۱۴۰۰از طریق اپلیکیشــن

اخیر  ۱۹کشور در دنیا در شرایط کرونا انتخابات برگزار

صورت میگیــرد ،گفت :فرد بعد از طــی مرحله اولیه

کردند.سخنگوی ســتاد انتخابات کشــور با اشاره به

ثبتنام برای نهایی شدن ثبت نامش در وزارت کشور،

اینکه نحوه ثبت نام ،آموزش عوامــل اجرایی ،مکان

فرمانداری ها و بخشــداری ها حضور مییابد.ســید

شعبه ،عوامل شــعب ،تبلیغات و روز رای گیری در هر

اسماعیل موسوی ،اظهارکرد :با توجه به درپیش بودن

کدام از این کشورها مورد مداقه جدی کارشناسی قرار

بیماری کرونا در کشــور ،پیش فرض ستاد انتخابات

گرفته است ،گفت :برآیند تصمیم گیری و استفاده از

کشــور بر برگزاری انتخابات  ۱۴۰۰در شرایط کرونایی

تجربیات موجود این استکه مرحله اولیه ثبت نام در

است و برای همین درنشست اخیر چگونگی برگزاری

انتخابات در ۱۴۰۰ازطریق اپلیکیشن صورتگیرد و فرد

انتخابات از مســائل سیاســی ،امنیتی و مالی مورد

بعد از طی مرحله اولیه ثبت نام برای نهایی شدن ثبت

بحث و بررسی مفصل قرارگرفت.وی ادامه داد :یکی

نامش در وزارت کشور ،فرمانداری ها و بخشداری ها

ازاقدامات مهمیکه ستاد انتخابات وزارتکشورانجام

حضوریابد.موسوی به مسئله مهم امرآموزش مجریان

داده اســت ،مطالعه کشورهایی اســت که در شرایط

برگزاری انتخابات اشــاره کرد و گفــت :در این مرحله

کرونایی ،انتخابات ملی و محلی برگزار کرده اند .طبق

سه ســطح تعیین شده است .ســطح اول معاونین

رییسجمهــور گفــت :پهنای بانــد کار عظیم
و افتخاری برای کشــور محســوب می شود.
پهنای باند یعنی آزادی مردم در کســب و کار
الکترونیــک ،یعنی از ثبت ســفارش گرفته تا
بانک مرکزی وگمرک و ورودکاال به انبارها همه
را مردم ببینند .پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و

نحوه ثبتنام درانتخابات  ۱۴۰۰مشخص شد
مطالعات و تحقیقات انجام گرفته طی بازه یک ساله

به جای وزیر
من را احضارکنید

کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد.
اگر می خواهید کســی را برای مبارزه با فساد

کافه سیاست
اختالف دولت با صدا سیما ادامه دارد؟
دلخوری دولت از صدا و ســیما هنوز به پایان نرســیده و در تصاویری که از جلسه کابینه منتشر
شد عکسی از علی عســگری ،رییس صدا و ســیما دیده نمی شــود.بعد از پخش برنامه زاویه
در چهارشــنبه شــب هفته گذشــته که در آن یکی از میهمانان برنامه اظهــارات نامتعارفی علیه
مســئوالن به ویژه رییس جمهور انجام داد  ،بازتاب های زیادی در محافل رســانه ای ایجاد شد
به طوری که بسیاری از مســئوالن موضع گیری کردند.در این جلسه البته روحانی با کنایه به صدا
و سیما گفت :صدا و ســیما گاهی فقط بنگاه های تعطیل شــده اقتصادی را نشان می دهد؛ اما
بنگاه هایی که از یک شــیفت به دو یا  3شیفت رسیده است هم نشــان دهد.همچنین حسین
ســیمایی صراف ،دبیر هیئت دولت در یک مصاحبه گفته بود وزرا به دلیل اظهارات مطرح شــده
در یکی از برنامههای صداوســیما قصد شــرکت در جلســه هیئت دولت در روز یکشــنبه راهم
نداشتند.

احضار کنیــد باید من را احضــار کنید نه اینکه

سوال از وزیرصمت درمجلس کلید خورد

وزیر من را احضار کنید.روحانی اضافه کرد :من
در اینجا از وزیر ارتباطات تشــکر می کنم .وزیر
ارتباطات ما و وزیرسابقکاربزرگیکردند .رییس
جمهورادامه داد :هرکسی وظیفه و مسئولیتی
سیاسی استانداری ها ،مدیران انتخابات و فناوری و
فرماندارانکه برای این بخش آموزش حضوری است.
درسطح دوم آموزش به صورت ویدئوکنفرانسی است و
مشموالن این بخش ،اعضای ستاد استان ها ،معاونین
فرمانداری ها و بخشداران وکارشناسان هستند.وی در
خصوص مکان های شعبه هم خاطرنشانکرد :وزارت
کشور پنج شاخص در این خصوص نظیر در دسترس
بودن ،دارای پوشش تلفن همراه ،برخورداری ازامنیت
مناسب ،فضای بازو دارای تهویه درنظرگرفته است.

عکس روز

دارد .جاده و اتوبان باید باشد .اتومبیل هم باید
باشد .نمی شود اتومبیل را جمع کنیم و بگوییم
وقتی اســب و قاطر و االغ هست چرا ماشین
بیاوریمکه تصادف شود .بله ،اینها خطرشکمتر
است اما بهره وری اش همکمتراست .ما وقتی
ماشین و ریل و هواپیما و فرودگاه می آوریم،
ممکن است تصادف و تخلف هم صورت بگیرد.

حملــه کارگــران و کارمندان
تعدیل شده شرکت فرانسوی

خبر داد.ابوالفضل ابوترابی افزود:طرح سوال بنده از وزیر صمت در اختیار هیئت رییسه مجلس
قرار گرفته تا برای رسیدگی به کمیســیون مربوطه ارجاع شود.نماینده مردم نجفآباد در مجلس
در تشریح ســوال خود از وزیر «صمت» ،گفت :اخیرا علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت ،معدن و
تجارت اقدام به صدور دســتور برای افزایش ظرفیت تولید فوالد مبارکه اصفهان از  5میلیون تن
به  10میلیون تن و طرح توسعه فوالد مبارکه کرده است؛ این اقدام وزیر صمت با توجه به آلودگی
این صنعت ،آثار زیســتمحیطی جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشــت.ابوترابی ادامه داد:
عالوه بر ایــن با توجه بــه محدودیت منابع آبــی ،امکان افزایــش ظرفیت تولید فــوالد مبارکه
وجود ندارد.

باید جلوی تخلف را بگیریم و فرهنگ ســازی

ادعای آمریکا درباره ارتباط ایران با یک محموله نفتی

فضای مجازی هم درست مانند فضای حقیقی

آمریکا در تالش بــرای توقیف حــدود دو میلیون بشــکه نفتی اســت که تصور مــی کند نفت

کنیم.رییــس جمهور همچنین بیــان کرد :در
بعضی ها تخلف ،سوءاستفاده و دزدی میکنند.
همانطور که رها کردن نادرست است بستن هم
نادرست است .این موضوع راه دارد و برای آن
مراقبت وجود دارد .اگر فضای مجازی نبود ما
چطوربیمارانکرونا راکنترل میکردیم .با همین

آشوب درپاریس

نماینده مــردم نجف آباد در مجلس از کلید خوردن طرح ســوال از رزمحســینی وزیر «صمت»

اپلیکیشــن ها این کار را انجام دادیم .فضای
مجازی امروز به ما در بخش های مختلف و در
سالمت و آموزش مردم کمک کرده ،البته باید
مراقبت ها را هم انجام دهیم.

ایران اســت.بلومبرگ به نقل از منابع آگاه که مایل نبودند نامشــان فاش شــود ،نوشــت :این
محمولــه نفتی پس از ایــن که وزارت دادگســتری آمریکا فرمــان توقیف آن را صــادر کرد ،در
کشــتی آکیلیاس با پرچم لیبریا به ســمت آمریکا حرکــت می کند.این دســتور پیش از روی
کار آمدن جو بایدن ،رییــس جمهور جدید آمریکا در  ۲۰ژانویه صادر شــد .واشــنگتن در دوران
ترامپ ،تحریم ها علیه فروش نفت ایران را تشــدید کرد.شــرکت«کپیتال شــیپ منیجمنت»،
مالک یونانــی آکیلیاس بــه مقامات آمریکایــی درباره این کــه احتماال محموله این کشــتی
نفت ایران اســت ،خبر داده و اعالم کرده بــود در ابتدا تصور مــی کرد این نفت از عراق اســت.
طبق اســناد کشــتی آکیلیاس ،این کشــتی کامال پر بوده و حامــل بیش از دو میلیون بشــکه
نفت است.

توتال بــه دفتر مرکــزی این

قدردانی قطرازایران و ترکیه

شرکت در شهر پاریس در پی
تعطیلی یک پاالیشگاه و بیکار
شدن آنها

ســخنگوی وزارت خارجه قطر از ایــران قدردانــی کرد.به گزارش اســپوتنیک ،لولــوه الخاطر،
ســخنگوی وزارت خارجه قطــر از ایران گفت :روابــط قطر با ایــران و ترکیه عالی اســت و ما از
کســانی که در زمان بحران خلیج فــارس و تحریم قطر در کنار ما ایســتادند تشــکر میکنیم
و این مســئله برای همه روشــن اســت.وی افزود :آشــتی در میان کشــورهای خلیج فارس
مهم اســت و بحران کشــورهای عربی با قطــر حتی یک خوبی هم نداشــت و شکســتی برای
همه بود.

کافهاقتصاد
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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

 ۱۷طرح منابع طبیعی اصفهان دردهه فجرافتتاح می شود

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از افزایش صددرصدی پروندههای جرائم اقتصادی باالی یک میلیارد ریالی در اصفهان خبر داد؛

علیه فساد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان از بهره برداری  ۱۷طرح در  ۱۱شهرســتان این استان
با صرف حدود  ۲۸.۹میلیــارد تومان اعتبار همزمان با گرامیداشــت دهه مبــارک فجر خبر داد.
محمدعلی کاظمی افــزود :پروژهها در شهرســتانهای اصفهان ،آران و بیــدگل ،نایین ،مبارکه،
سمیرم ،خوانسار ،برخوار ،خور و بیابانک ،شاهین شهر و میمه ،کاشان و فریدونشهر اجرا میشود.
وی ادامه داد :این طرحها شامل عملیات بیولوژیک نهالکاری ،ساخت سازههای سنگی مالتی،
پخش سیالب ،توسعه جنگل با بذر ،احداث بند خاکی و دیگر طرحهای آبخیزداری مانند سرریز
اســت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اهمیت توسعه روز افزون منابع طبیعی در
بخشهای مختلف اضافه کرد :طرحها در افزون بر پنج هــزار و  ۴۰۰هکتار از عرصههای طبیعی
اســتان اجرا خواهد شــد.کاظمی با اشــاره به جایگاه ویژه انجام عملیات آبخیزداری در استان
خاطرنشان کرد :پروژههای آبخیزداری اجرا شده در دهه فجر مهار و کنترل و استحصال  ۶۰۵هزار
متر مکعب سیالب را در پی خواهد داشت.

استاندار:

این اشتباه است که فکر کنیم قاچاق سوخت به صورت

مستقیم از شهرها ی مرزی کشور صورت میگیرد

در حالی که ریشه بسیاری از قاچا قهای سوخت از
استانهای مرکزی به سمت مرزها و در نهایت خارج از
کشور رخ میدهد

استان اصفهان  ۶هزارتن شیرخشک آماده صادرات دارد
استاندار اصفهان گفت :این استان  ۶هزار تن شیر خشک مازاد بر نیاز خود و آماده برای صادرات
دارد.عباس رضایی با تاکید براینکه استان اصفهان بیشــترین تولید شیر در کشور را دارد ،یادآور
شد :شیر یک مواد غذایی قابل فساد است که در جهت اســتفاده بهینه در استان و صنعت لبنی
اقداماتی در راستای تبدیل شــیر به شیرخشک انجام شده اســت تا هم نیاز کشور را تامین کند
و هم مازاد آن صادر شود.وی ،یکی از مطالبات اســتان را صادرات شیرخشک تولیدی آن اعالم
و تاکید کرد :اســتان اصفهان آمادگی کامل برای تضمین تامین شــیر خشــک کشور و صادرات
آن به صــورت همزمــان را دارد.رضایی به برخــی از موانــع و نگرانیها در تهران بــرای صادرات
شیر خشک اســتان اشــاره کرد و هشــدار داد :اگر مجوز صادرات از مبادی قانونی صادر نشود،
شیرخشــک به صورت قاچاق توسط دالالن و ســوداگران با ســود کالن به خارج از کشور قاچاق
میشود و این مسئله اصال زیبنده استان اصفهان نیست که شــیر خشکی که امکان صدور دارد،

مبــارزه ســازماندهی شــده بــا جرائم

سردار محمدرضا مقیمی در جلسه کارگروه قاچاق کاال و ارز استانداری

بسیار مهم قاچاق سوخت و شیر خشک از مهم ترین موضوعات قابل

اقتصادی از ســال گذشــته با راه اندازی

اصفهان با اشاره به نقش مثبت تشکیل پروندههای جرائم اقتصادی

بررسی در استان اصفهان به شــمار می رود.سردار مقیمی با اشاره به

پلیس جرائم اقتصادی در اصفهان کلید خورد.طی ســال های اخیر

افزود :ارزش ریالی پروندههای ملی و مهم استان اصفهان  ۱۳۳درصد

اینکه قاچاق سوخت از مبادی مرزی عقبهای خارج از شهرهای مرزی

همواره در حوزه جرائم اقتصادی با رشــد آمارها روبــه رو بوده ایم به

و ارزش ریالــی کل پروندههای حوزه قاچــاق و جرائم اقتصادی این

دارد ،خاطرنشان کرد :این اشتباه اســت که فکر کنیم قاچاق سوخت

همین دلیل ســازماندهی مقابله با این جرائم که یکی از اصلی ترین

استان  ۷۱درصد افزایش یافته است.

به صورت مستقیم از شهرهای مرزی کشور صورت میگیرد در حالی

برگزاری نخستین جلسه کمیته قانونی نرخ گذاری میوه

آیتم های ایجاد اختالل در چرخه اقتصادی استان است ،بیش از پیش

وی کشفیات قاچاق اصفهان را عالوه بر ســوخت در امور دام ،البسه،

که ریشه بســیاری از قاچاقهای سوخت از اســتانهای مرکزی به

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان اصفهان گفت :نخســتین جلسه کمیته

احساس می شد .رشــد جرائم اقتصادی نه تنها در استان بلکه در کل

دخانیــات و تجهیزات پزشــکی و قاچاق دانســت و گفــت :این امر

سمت مرزها و در نهایت خارج از کشــور رخ میدهد .وی با تاکید به

کشور به دلیل شرایط اقتصادی و به خصوص نوسان نرخ ارز افزایش

نشاندهنده پیشتیبانی بسیار خوب استان اصفهان در بخش مبازره

اینکه قاچاق سوخت از مبادی و استانهای مرکزی با سهمیه سوخت

داشته؛ اما در اصفهان شرایط جغرافیایی و شاهراه های ترانزیتی هم

با جرائم اقتصادی و امنیت اقتصادی و باالتر از ارقام میانگین کشوری

باال و دارای پاالیشگاه بیشتر اتفاق میافتد ،ادامه داد :ما از یک سو با

مزید بر علت این پدیده شده است.

است.ســردار مقیمی با اشــاره به روند افزایش پروندههای جرائم

درخواست افزایش سهمیه سوخت و از سوی دیگر با بحث قاچاق آن

آمارها و اطالعات نشانگر آن اســت که هرهفته دراین استان محموله

اقتصادی در اســتان اصفهان توســط پلیس امنیت اقتصادی تاکید

و تناقض بین این دو پدیده مواجه هســتیم.مقیمی با اشاره به اینکه

قاچاق سنگینی کشف میشود .شاید بتوان این کشفیات را زنگ خطر

کرد :باید جلوی قاچاق سوخت از مبادی استانهای مرکزی با سهمیه

اســتاندار اصفهان برای پیشــگیری و مقابله از قاچاق سوخت مسیر

آسیب رســانی به بدنه اقتصادی معرفی کرد .این محموله ها از طیف

سوخت باال و دارای پاالیشگاه گرفته شود.وی با اشاره به اینکه در حوزه

درســتی را طی میکند ،گفت :هدف ما منع قاچاق سوخت به سمت

های وسیعی از کاالهای قاچاق از پارچه و سوخت و کاالهای کشاورزی

پلیس امنیت اقتصادی ما جرممحور نیستیم ،تصریح کرد :وظیفه ما

شهرهای مرزی کشور است.

و ...را تشکیل می دهد .جرائم اقتصادی اگر چه با مقابله جدی پلیس

برخورد با جرم نیست بلکه وظیفه پلیس امنیت اقتصادی ،پیشگیری،

این آمار و ارقام کشــف جرائــم اقتصادی در اســتان اصفهان نگران

مرضیه محب رسول

روبه رو شــده اند؛ اما همچنان متوقف نشــده اند .بر اســاس اعالم

پیش بینی ،شناسایی و کنترل جرائم است.

کننده به نظر میرسد .با توجه به اینکه کشــفیات تنها جزئی از حجم

رییس پلیس امنیــت اقتصادی ،آمار پروندههــای جرائم اقتصادی

رییس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه هدف اصلی پیشــگیری

فعالیتهای غیر قانونی است ،گســتردگی این مسئله  ،امری دور از

باالی یک میلیارد ریالی در استان اصفهان صددرصد افزایش یافت.

از حدوث اتفاقات ناگوار در کشــور اســت ،تصریح کــرد :دو موضوع

ذهن نیست.

اخبار

خبر روز
گلپایگان ،شهرملی منبتکاری شد

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی اصفهان از ثبت گلپایگان به عنوان « شهر ملی
منبتکاری» خبر داد و گفت :این سومین شهر ملی صنایع دستی در استان است.فریدون اللهیاری
اظهار داشت :پرونده ثبت گلپایگان به عنوان شهر ملی منبت در سال های  ۹۸و  ۹۹تهیه شد و پس از
کسب نظرهیئت داورانکمیته ثبت ملی شهرها و روستاهای ملی صنایع دستیکشورمورد تایید قرار
گرفت.وی با بیان اینکه پیش ازاین شهرضا به عنوان شهرملی سفال،کاشان شهرملی نساجی سنتی
و مهرگرد (درسمیرم) به عنوان روستای ملی بافته های داری ازاستان اصفهان ثبت شدند ،خاطرنشان
کرد :شهر اصفهان نیز به عنوان شهر جامع و جهانی صنایع دستی انتخاب شده است.اللهیاری اظهار
امیدواری کرد که ثبت گلپایگان به عنوان شهر ملی منبت کاری با همدلی و وفاق مسئوالن این شهر و
استان ،بسترمناسبی برای آموزش ،ترویج ،توسعه فعالیت هایگالری و موزهای و حمایت ازهنرمندان
این هنردیرینه فراهمکند.مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان تاکیدکرد :ثبت ملی شهرها درزمینه صنایع
دستی به رونق اقتصادی و اشتغال دراین بخش و همچنین صنعتگردشگریکمک بسیاری میکند
و وزارت میراث فرهنگی نیزحمایت ازاین شهرها را دراولویت قرارمی دهد.

کاهش قطعی برق صنایع طی هفته آینده
قطعی برق صنایع در روزهای آینده به حداقل میرسد.مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در گفت
وگوی اینترنتی با بخش خبری ساعت  ۲۰شبکه اصفهان با اشاره به اینکه برق شهرکهای صنعتی
در شهرستانهای نجف آباد ،کاشان ،لنجان و برخوار قطعی برقرار است ،گفت :این قطعی در هفته
آینده به حداقل می رسد.حمید عالقمندان افزود :با صرفه جویی در مصارف خانگی و دیگر بخشها
این محدودیتها کمتر میشود.

مدیرکل راه و شهرسازی
استان:

 78هزاراصفهانی در
طرح مسکن ملی
ثبت نام کردند
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
با بیان این که ســهم اصفهان از مســکن
ملی  ۱۸درصد بوده ،گفت ۷۸ :هزار نفر در

درخواست شود فرصتی به تولیدکنندگان داده شود تا واحدهای خود را دوباره راه اندازی و بدهیهای
خود را به بانکها پرداختکنند.وی به مسئله سودهای مرکب هم اشارهکرد وگفت :بانکهاییکه این
سودها را ازواحدهای تولیدیگرفته اند باید این مبالغ را بازپس بدهند و منتظراحکام دادگاهها نمانند.

ی ها را بیکارکرد
مدارس آنالین ،لوازمالتحریر 
م التحریر فروشان استان اصفهان گفت ۸۰ :درصد از صنف کتاب و
رییس اتحادیه صنف کتاب و لواز 
لوازم التحریر فروشان بیکار هستند.اکبر چیت ساز اظهار کرد :باتوجه به شرایط کرونایی  ۸۰درصد از
این صنف بیکارهستند و تعداد چشمگیری هم فعالیت دراین صنف راکنارگذاشته و ازشغل دیگری
کسب درآمد میکنند.وی اضافهکرد :تعطیلی مدارس خسارتهای زیادی برای صنف ما ایجادکرده
و باعث مشکالت زیادی برای این صنف شده است.رییس اتحادیه کتاب و لوازمالتحریرفروشان
استان اصفهان گفت :برای جبران خسارتهای ایجاد شده ،پیگیریهای زیادی صورت دادیم ،اما
متاسفانه هنوز مسئوالن اقدامی نکردهاند.چیت ســاز افزود :صنف کتاب و لوازمالتحریر فروشان،
یکی از آسیبپذیرترین صنفهاست و اکنون دچار خســارت شده است.وی ادامه داد :این صنف
همیشه برای حفظ هنر و فرهنگ کشور تالش کرده اســت ،اما متاسفانه هنوز مسئوالن توجهی به
این صنف ندارند.

این جلسه بررســی مشــکالت موجود در میدان میوه و تره بار اصفهان بود که اعضای حاضر در
جلسه دیدگاه ها و پیشــنهادهای خود را درباره شــیوه نرخ گذاری میوه و تره بار و راه های حل
مشــکالت موجود بیان کردند .وی در ادامه با تاکید بر اجرای روند قانونــی نرخ گذاری با حضور
عوامل اصلی چرخــه تولید تا مصــرف در این بخش یادآور شــد :باتوجه به شــرایط اقتصادی
موجود باید بــاری از دوش مردم بر داریــم و نباید اجازه دهیــم میوه و تره بار از ســبد مصرف
خانوار حذف شــود.رییس انجمن حمایت از حقــوق مصرف کنندگان اســتان اصفهان با تقدیر
از رســانه ها برای انعکاس مشــکالت مردم با هدف به تعادل رســاندن قیمت ها در بازار ،گفت:
رســانه ها و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان هدف مشــترک و متعالی را در این زمینه
دنبال می کنند.

ایرج موفق ،در حاشیه جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود :این استان رتبه دوم کشور در بازگشت ارز حاصل از صادرات
را به خود اختصاص داده که این امر نشانه تعهد بیشتر صادرکنندگان اصفهان در این زمینه است.وی با ابراز بیاطالعی از رقم ارز برگشتی به خزانه کشور ادامه داد:
بازگشت ارزو تعهد ارزی صادرکنندگان استان باکمک ویژه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی و با همکاری سازمان صمت اصفهان انجام شد.رییس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اصفهانگفت :تصویب انجمن توسعه صادرات استان ،یکی ازموارد مهم دستورکارجلسهکارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان بود.وی
اظهار امیدواری کرد که با این مصوبه و با توجه به شرکتهای متعدد تحت پوشش ،انجمن مزبور بتواند کار خود را به طور رسمی آغاز کند.موفق یادآور شد :با توجه
به درخواست اصفهان از سازمان توسعه تجارت ایران برای تکمیل زیرساختهای تجاری استان ،مدیر و معاون این سازمان چند روز در اصفهان حضور داشتند و از
طرحهای درخواستی استان بازدید کردند.وی اضافه کرد :بر اساس مصوبات سازمان توسعه تجارت ایران ،تاکنون چهار طرح این استان مصوب شده و پنجمین
طرح هم در حال ارائه شدن است که امیدواریم بتوانیم از اعتبارات ملی برای تکمیل زیرساخت های استان استفاده کنیم.

در بازدید وزیر اقتصاد ارمنستان از نمایشگاه بینالمللی اصفهان مطرح شد:

توسعه ارتباطات تجاری ایران و ارمنستان با تکیه برصنعت نمایشگاهی

طرح اقدام ملی مسکن در اصفهان اظهار
داشت :طرح بزرگ و ملی تولید مسکن
با هدف ساخت  400هزار واحد مسکونی
در کل کشور اجرا میشود که سهم استان
اصفهان حدود  18درصد تعیین شد.وی
افــزود :از این میزان مســکن  41هزار و
 500واحد در سه شــهر جدید بهارستان،
فوالدشــهر و مجلســی و  29هزار و 280
واحد در دیگر شــهرهای استان احداث
میشود.مدیرکل راه و شهرسازی استان
اصفهان با بیــان اینکه تاکنــون ثبتنام

ستاد اقتصاد مقاومتی استان فرصت جدیدی را برای فعالیت دوباره واحدهای تولیدی که بانکها

نشستکه با حضوربرخی ازرؤسای بانکها برگزارشد ،مقررشدکارگروه تخصصی تشکیل و ازبانکها

ســازمان ها و نهادهایی همچون صمت ،استانداری ،جهاد کشــاورزی ،بازرسی اصناف ،اتحادیه
عمده فروشان میوه و تره بار و انجمن مصرف کنندگان برگزار شد.مجتبی برزگر  ،هدف از برگزاری

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهانگفت ۸۷ :درصد ارزحاصل ازصادرات توسط فعاالن اقتصادی استان به چرخه اقتصاد ملی و سامانه نیما بازگشت.

بودند.علیرضــا قاریقرآن  ،با اشــاره به

انجام پذیرفته است ،گفت :متقاضیان در

تعطیلی استکه به دلیل بدهی به وسیله بانکها ،تملک شده است.محمدرضا حبیبی افزود :دراین

قانونی نرخ گذاری میوه و تره بار در سال  ١٣٩٩با حضور نمایندگان اعضای پیشنهادی انجمن از

 ۸۷درصد ارزصادراتی استان به سامانه نیما بازگشت

که  ۱۴هزار نفر از متقاضیان حائز شرایط

اولتیماتوم ستاد اقتصاد مقاومتی استان به بانکها
ستاد اقتصاد مقاومتی اســتان مطرح شد ،مســئله تعیین تکلیف  ۵۰واحد تولیدی نیمه تعطیل و

پیگیریها نتیجه داد؛

طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام کردند

طرح اقدام ملــی مســکن در  3مرحله

تملککرده اند ،تعیینکرد.رییسکل دادگستری استانگفت :یکی ازموضوعات مهمیکه درجلسه

قاچاق شود.

این مراحل با دارا بودن شرایط الزم موفق
به ثبتنام شدند.
قاری قرآن با اشاره به سازوکار جدید در
مرحله دوم ثبت نام تصریح کرد :دومین
مرحله از طرح اقدام ملی مسکن استان
اصفهان که در اواسط اسفندماه  1398با
مکانیزم جدیدی همراه بــود به گونهای
که عالوه بر ثبتنام در شــهرهای جدید و
شــهرهای دارای ظرفیت ،برای شهرهای
کاشان ،قمصر ،جوشــقان ،نایین ،انارک
دوباره ظرفیت ایجاد شد .وی با اشاره به

همزمان با بازدید وزیر اقتصاد کشــور ارمنســتان از
نمایشگاه بینالمللی اصفهان ،گامهای همکاریهای
دو جانبه میان ایران و ارمنستان درصنعت نمایشگاهی
با نقشآفرینی نمایشگاه اصفهان برداشته شد.وهان
کروبیان ،وزیــر اقتصاد کشــور ارمنســتان در رأس
هیئتی بلندپایــه از فعاالن اقتصــادی و تجاری این
کشور در سفر به اصفهان از نمایشگاه بینالمللی این
شــهر بازدید کرد و با علی یارمحمدیــان ،مدیرعامل
نمایشــگاه بینالمللی اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.

عکس روز
کوره های
آجرپزی
کوره های آجرپزی شهرستان

برنامهریز یهای الزم برای اضافه شدن

سبزوار در  5کیلومتری جنوب

زمین به  16شــهر دیگر استان گفت :این

این شهر واقع شده اند .حدود

زمینها با برنامهریزیهای الزم از طریق

 200کارگاه آجر پزی در سبزوار

تغییر کاربــری و با الحاق بــه محدوده

فعالیت دارنــد .تولیدات این

وارد طرح شــدند و از دیماه سال جاری

کارگاه ها در سبزوار و شهرهای

متقاضیان در این شــهرها اقدام به ثبت

اطراف استفاده می شود.

نام کردند.

کروبیان در این بازدید ،نمایشــگاه اصفهان را یکی از

استان اصفهان هم دراین دیدار ،با اشاره به اینکه محل

پتانسیلهای ویژه اقتصادی درایران عنوانکرد وگفت:

دائمی برپایی نمایشگاههای بینالمللی این استان،

فعاالن اقتصادی دو کشور میتوانند اقدامات ویژهای

استانداردترین مرکز نمایشــگاهی در کشور به شمار

برای انجام فعالیتهای تجاری هدفمند و مبتنی بر

میرود،گفت :درساخت این مرکزنمایشگاهی تالش

سودآوری انجام دهند و دراین میان ،نمایشگاه اصفهان

شده شرایطی فراهم آید تا شرکتهای تراز اول جهان

از جایگاه ویژهای برخوردار است.وی با تاکید بر اینکه

و منطقه درنمایشگاههای استان اصفهان حضوریابند.

تالش میکنیم در آینده ای نزدیک ارتباطات تجاری

علی یارمحمدیان با بیان اینکه نمایشگاه اصفهان زمینه

بر مبنای رویدادهای نمایشــگاهی میان دو کشور را

حضور و ارائه به روز خدمات و کاالهای تولیدکنندگان

تقویتکنیم ،ادامه داد :ارمنستان ازگسترش ارتباطات

و فعاالن اقتصــادی را فراهم میکند ،افــزود :آنچه

تجاری با جمهوری اسالمی ایران و فعاالن اقتصادی

در فعالیتهای نمایشــگاه بینالمللــی اصفهان مد

این کشور اســتقبال میکند؛ بر همین اساس تالش

نظر قرار گرفتــه ،توانایی ایجاد شــرایط فعالیتهای

گســتردهای برای اجرای این تعامالت به کار خواهد

بینالمللی میان فعاالن اقتصادی ایران و کشورهای

بست.مدیرعامل شــرکت نمایشگاههای بینالمللی

مختلف است.

خبرخوان

پنجشنبه  9بهمن  14 / 1399جمادی الثانی  28 /1442ژانویه  /2021شماره 3178

بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری دردهه فجر
 ۳۴۰برنامه اجرا میکند

4

بام ایران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران چهارمحال و بختیاری ازاجرای بیش از ۳۴۰عنوان
برنامهمحوری از سوی بنیاد شهید همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد.فریدون ظفری افزود :نواختن

انتقاد سازنده رسانهها ،عامل رشد و حرکت درجامعه است

زنگ ایثارو شهادت درمدارس شاهد همزمان با  ۱۲بهمن  ،همایش هماندیشی نخبگان شاهد و ایثارگر،
همایش تجلیل ازهمسران شهدا و جانبازان و زنان ایثارگراستان با رعایت دستورالعمل بهداشتی ،تجلیل
ازهمسران شهدا به مناسبت روززن ،برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری درحوزه ایثارو شهادت درسایت
شاهد ،برگزاری مسابقات ورزشی آنالین بین ایثارگران ازبرنامههای مهمکمیته ایثارگران استان است.به
گفته وی ،برگزاری میهمانی اللهها در ۲۹۲گلزارشهید ،رونمایی از ۳۲تابلوی شهدای هنرستانکشاورزی
استان ،برگزاری یادواره مجازی شهدا و انقالب ،دیدارو تجلیل ازخانواده شهدای دوران انقالب و شهدای
سالمت ،چاپ و نصب بنرو افتتاحگلزارشهدایگمنام شهرچلگرد برگزارخواهد شد.

فعا لسازی غرفههای موقوفه مشارکتی حضرت زهرا(س)
دردهه فجر
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در رابطه با مهم تریــن و تاثیرگذارترین برنامههای
پیشبینی شــده میدانی و مجازی به مناســبت دهه فجر گفت :نواختن ســرود جمهوری اسالمی و
سرودهای انقالبی در امامزادگان شاخص سطح استان ،آذینبندی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی تحت
نظراوقاف ،برگزاری مسابقات ویژه همکاران به صورت مجازی و برگزاری محافل انس با قرآن مجازی در

امید میرود رسانهها با فعالیتهای خود زمینه نشاط

اجتماعی و امیدافزایی را دراستان فراهمکنند تا بتوان از
شرایط سخت شیوعکرونا باکمترین مشکل عبورکرد

بقاع متبرکه ازجمله این برنامههاست.حجتاالسالم حسن امیری افزود :توزیع بستههای معیشتی بین
نیازمندان استان با محوریت بقاع متبرکه ،برگزاری جشنهای انقالب در امامزادگان فعال در طول دهه
فجربه خصوص درروز ۲۲بهمن ،فعالسازی غرفههای مربوط به موقوفه مشارکتی حضرت زهرا(س)
دربقاع متبرکه همزمان با والدت فرخنده ایشان نیزدرطول این دهه با حضورمردم و مسئوالن برپا خواهد
شــد.وی افزود :غبارروبی بقاع متبرکه شاخص اســتان با حضور زائران و مجاوران از دیگر برنامههای
مناسبتی دهه فجراستکه درطول این دهه برپا خواهد شد.

تکمیل زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال
سرپرســت منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه زیر ســاختهای منطقه ویژه
اقتصادی چهارمحال و بختیاری تکمیل میشود ،اظهار داشــت :در حال حاضر برق و گاز در منطقه ویژه
اقتصادی چهارمحال و بختیاری تامین شده است .محمود شریف پور گفت :تامین آب از پروژه انتقال
آب بن  -بروجن اســتکه هنوزاین پروژه به بهره برداری نشده  ،اتصال منطقه ویژه اقتصادی به شبکه
فیبرنوری نیزدرحال پیگیری است و قرارداد آن بسته شده است .وی تصریحکرد :درحال حاضرپروژه
پرتودهیگاما درمنطقه درحال فعالیت است .چهارواحد سلولزی وکشاورزی نیزدرمنطقه ویژه اقتصادی
چهارمحال و بختیاری درحال احداث هستند.

امضای تفاهمنامه صندوق کارآفرینی امید و شرکت ورق خودرو
تفاهمنامه صندوقکارآفرینی امید و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری منعقد شد .مدیرعامل
شرکت ورق خودروی استان گفت :براساس این تفاهمنامه و با سپردهگذاری مشترک  200میلیارد
ریالی در صندوق کارآفرینی امید کشور ،به متقاضیان ایجاد کارگاههای تولیدی و صنعتی در شهرها
و روستاهای شهرستان بروجن تسهیالت کم بازده پرداخت خواهد شد.وحید میرزایی به تشکیل
پرونده و تصویب در کمیته اشتغال شهرستان برای متقاضیان خبر داد و افزود :هدف از انعقاد این
تفاهمنامه کمک به تولید و اشتغال پایدار در بخشهای کشاورزی ،دامداری ،صنعتی ،گردشگری،
صنایع دستی و ...است.

با حضور ابراهیم شریفی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال

سالمت ،رقابت و مشــارکت مردمی از اهمیت باالیی برخوردار است.

بختیاری نیز در این آیین از تالشهای این نهاد برای پیگیری مطالبات

و بختیاری و جعفــر مردانی ،معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری

و حقوق فعاالن عرصه رسانه استان خبر داد و گفت :مهم ترین موضوع

استاندار و رییس شورای اطالع رسانی استان سه شنبه 7،بهمن دفتر

با تاکید بر همکاری شایسته مدیران دســتگاههای اجرایی استان با

حفظ شــأن و جایگاه خبرنگاران اســت که در این رابطه تالش شده

جدید خانه مطبوعات و خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گشــایش

رسانهها ،گفت :در این میان از هر نقد سازندهای باید استقبال شود چرا

خبرنــگاران در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.ســیدمرتضی فیاضی،

یافت .جعفر مردانی در آیین افتتــاح دفتر خانه مطبوعات چهارمحال

که انتقاد سازنده راهگشای مسائل و مشکالت است.وی ،از افزایش

تامین زمین برای احداث ســاختمان خانه مطبوعات و خبرنگاران را

و بختیاری در محل ادارهکل و فرهنگ ارشــاد اســامی این اســتان

 ۳۰تا  ۳۵درصدی آسیبهای اجتماعی در کشور در پی شیوع ویروس

از جمله فعالیتهای این نهاد در ماههای اخیر برشــمرد و گفت :امید

افزود :مدیران دستگاههای اجرایی نســبت به عملکرد خود به رسانه

کرونا خبر داد و گفت :رســانهها با تولید محتوا میتوانند مسئوالن را

است با حمایت مسئوالن مراحل اجرایی این ساختمان سریعتر آغاز

های استان پاسخگو باشند و به ویژه دستاوردهای نظام و دولت را به

در مهار این آسیبها یاری دهند.مردانی همچنین پیگیری مطالبات

شــده و در کوتاهترین زمان شــاهد بهرهبرداری از آن باشیم.رییس

نحو شایستهای اطالعرسانی کنند.وی با دعوت از رسانهها برای حفظ

و مشکالت خبرنگاران و فعاالن عرصه رســانه این استان را وعده داد

خانه مطبوعات و خبرنگاران اســتان نیز با تاکید بر فراهم کردن بستر

انسجام و وحدت داخلی ،تصریح کرد :از مهمترین رسالتهای فعاالن

و افزود :تالش خود را برای رفع موانع تاســیس تعاونی مســکن در

مطالبهگری در استان ،حمایت بیش از پیش از خبرنگاران را خواستار

عرصه رسانه و مطبوعات ایجاد امید ،نشــاط ،همدلی و همافزایی در

چارچوب قوانین و تکمیل ســاختمان خانه مطبوعات اســتان به کار

شــد.میثم محمودیان به موانع اجرایی تاســیس تعاونی مســکن

جامعه است.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال

میگیریم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی چهارمحال و بختیاری

اصحاب رسانه اســتان نیز اشــاره کرد و گفت :امید است با همکاری

و بختیاری با اشاره به فرا رســیدن دهه فجر انقالب اسالمی ،این ایام

نیز در این آیین انتقاد سازنده رسانهها را عامل رشد و حرکت دانست

مســئوالن این مطالبه جدی خبرنگاران نیز محقق شود.شــایان ذکر

را فرصت مغتنمی برای تبیین دســتاوردهای انقالب و نظام اسالمی

و گفت :انتقاد ،الزمه پیشــرفت اســت اما نباید این مســیر به سمت

اســت؛ بنا بر آخرین آمار موجود  ۲۵۰خبرنگار در عرصه اطالعرسانی

دانســت و اظهار داشــت :اصحاب رســانه در این ایام بیش از پیش

سیاهنمایی منحرف شود.ابراهیم شــریفی صریح کرد :امید میرود

و رســانه چهارمحال و بختیاری فعالیت دارنــد .در پایان این برنامه،

خدمات و دستاوردهای نظام را اطالعرسانی کنند.مردانی همچنین به

رسانهها با فعالیتهای خود زمینه نشــاط اجتماعی و امیدافزایی را

جعفر مردانی معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری

در پیش بودن  ۲انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و

در استان فراهم کنند تا بتوان از شرایط سخت شیوع کرونا با کمترین

با اهدای لوح از ابراهیم شــریفی ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی

روستا در سال  ۱۴۰۰اشاره کرد و گفت :در این عرصه چهار مولفه امنیت،

مشــکل عبور کرد.مدیر خانــه مطبوعات و خبرنــگاران چهارمحال و

استان تقدیر کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

هوشمندسازی ۴۰۰مدرسه درچهارمحال و بختیاری

بازگشایی مراکزفرهنگی ورزشی و مهدهای کودک

ازهفته آینده

تا پایان سال

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در

دارد ،امــا به دلیل نبود جاده دسترســی مناســب

معــاون سیاســی،امنیتی و اجتماعی اســتاندار

ابالغــی بیتوجهــی میکنند ،برخورد شــود.وی

خصوصکمبود فضاهای آموزشی دربرخی مناطق و

برای انتقال مصالح ســاختمانی ،احداث فضایی

چهارمحال و بختیاری در قــرارگاه عملیاتی مقابله

خاطرنشــان کرد :طبــق دســتورالعملهای ابالغ

وجود برخی فضاهای آموزشی مازاد در مناطق دیگر

آموزشی دراین مناطق سه برابرفضاهای آموزشی در

با ویروس کرونا در محل اســتانداری چهارمحال

شــده در مکا نهای مســقف به ازای هر یک نفر

چهارمحال و بختیــاری ،اظهار کرد :عمدتا فضاهای

مناطق شهری هزینه در پی دارد و پیمانکاران عمدتا

و بختیاری گفت :مجموعه دولــت همانطور که به

باید فضایی معادل  4مترمربع پیش بینی شــود

آموزشی مازاد ،در مناطق روســتایی قرار دارند ،در

برای ســاخت فضا در این مناطق را تقبل نمیکنند.

فکر سالمت مردم اســت باید به فکر معیشت نیز

همچنین تمامی یک هزار مربی مهدکودک استان

باشد از همینرو به دلیل فشارهای صنوف و الزام

از امروز تا شــنبه هفته آینده فرصــت دارند با در

پایبندی به مصوبات کشــوری در خصوص برخی

دست داشــتن معرفینامه از مرکز مشغول به کار

از بازگشــاییها در مناطق زرد و آبی ،باشگاههای

به مراکز اخذ تســت کرونا مراجعــه کنند.مردانی

ورزشی ،مراکز آبی ،شهربازیها ،سینما و مهدهای

تصریح کرد :خوشــبختانه با اجرای طرح مقابله با

کودک با شــرایط و پروتکلهایــی خاص و زمانی

ویروس کرونا به روش محله محــور تحت عنوان

محــدود از هفته آینده اجــازه فعالیــت خواهند

طرح سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی شاهد

گذشته فضاهای آموزشی در این روستاها احداث

قائدامینی افــزود :از این پس درصدد هســتیم با

شــد اما به دالیلی همچون مهاجرت روســتاییان

بررسی و آیندهنگری در مناطق مختلف چهارمحال

به شــهرها ،اکنون این فضاها مورد اســتفاده قرار

و بختیاری اقدام به احداث فضاهای آموزشی کنیم

نمیگیرد.فرحنــاز قائدامینی ادامــه داد :معموال

تا مدارس بر اســاس نیاز هر منطقه احداث شود.

فضاهای آموزشی احداث شده در مناطق روستایی

مدیرکل آموزش و پرورش و چهارمحال و بختیاری

به صورت خیری اســت و خیرین اصرار دارند این

تاکید کرد :کادر آموزشــی در مناطق محروم فراتر از

فضاها را در منطقه خاص احــداث کنند ،در صورتی

مسئولیت واگذار شده کار میکنند ،برخی از معلمان

که در بســیاری از مناطق کمبود فضای آموزشــی

این مناطق ایثارگرانه و در شــرایط ســخت به امر

وجود ندارد.وی در خصوص احداث فضای آموزشی

آموزش میپردازند ،گاهی برخی موضوعات مانند

در مناطــق صعبالعبــور و کم برخــودار ،گفت :در

احداث جاده ،فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی

برخی مناطق محروم نیاز به احداث مدارس وجود

و  ...در حیطه وظایف آموزش و پرورش نیســت و

ابالغ رای
 11/42شــماره پرونده  218 / 99 :ش 6شــماره دادنامه  -33تاریخ رســیدگی :
 99/ 10 / 8درخصوص دادخواســت دعوی خواهان  :محســن عظیمی ف نعمت
اله بنشانی گزفلکه شهرداری خ الله ســرخ پ 93بطرفیت خوانده افروز اصفاف.
اکبرمجهول المکان به خواســته  :الزام خوانده به حضور در دفترخانه جهت انتقال
قطعی سند یک دستگاه خودروی سواری پراید بشــماره انتظامی 688 – 67د58
بانضمام هزینه دادرســی گردشکار خواهان دادخواســتی بخواسته فوق بطرفیت
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای
تشــریفات قانونی در وقت مقررحوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشکیل است
و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و
بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید شورا بابررســی اوراق پرونده مالحظه
مدرکیه پیوست ســند مالکیت وســیله نقلیه برگ ســبز که حاکی از وقوع بیع و
انتقال فوق االشــاره به خواهان است و پاسخ اســتعالم اداره راهور به تاریخ / 22
 97 / 3که مالکیت مــورد معامله را به نام خوانده اعالم نمــوده و خوانده علی رغم
وصف ابالغ در جلســه حضور پیدا نکرده و هیچ گونه الیحه و دفاعیه ای نیز ارائه
ننموده اســت لذا شــورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانســته و به استناد
مواد 210و 362و  356قانون مدنی خوانده افروز اصفا فرزند اکبر را محکوم به حضور
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انجام مراحل قانونی و انتقال یک دستگاه خودروی
ســواری پراید به شــماره انتظامی 688 – 67د 58بنام خواهان محسن عظیمی
ف نعمت اله و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزارریال هزینه دادرسی در
حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از
ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجع و ســپس ظرف همین مــدت قابل تجدید
نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقی شــاهین شهر می باشد.
م الف 1084413 :غالمرضا شکوهی قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف
شاهین شهر

ســایر ارگانها باید در این خصوص اقدامات الزم
را انجام دهند.وی از هوشمندســازی  ۴۰۰مدرسه
در چهارمحال و بختیاری تا پایان ســالجاری خبر
داد و افزود ۹۷ :میلیارد تومان برای تکمیل مدارس
نیمهتمام در اســتان اختصــاص یافته و همچنین
مجوز کلنگزنی احداث چند فضای آموزشی دولتی
در استان گرفته شده است.
قائدامینی یادآور شد :ســاماندهی سرویسهای
بهداشــتی مدارس چهارمحال و بختیاری ،یکی از
مشکالت عمده مدارس بود که یکی از خیران برای
بازسازی و احداث سرویس بهداشتی استان اعالم
آمادگی کرده و این موضوع در حال پیگیری است.

رای عدم افراز
 11/43شــماره نامــه1399/09/17-139985602033003262 :نظــر بــه
اینکه آقــای رضا محمد بیگی نیه فرزنــد بمانعلی مالک مشــاعی یکدرب باغ به
مســاحت  1178متر مربع پــاک  1162فرعــی از شــماره  -152اصلی واقع
در روســتای نیه جزء بخــش  11حوزه ثبتی شهرســتان نطنز مفــروز و مجزی
شــده از پالک  276فرعــی از اصلی مرقوم (بــا وکالت نامه شــماره / 546409
الف /و و خانم فهیمه مســعودی) خواســتار افراز ســهمی خود بطرفیت ســایر
مالکین مشاعی پالک مذکور بنامهای خانمها  -1سکینه  -2زهرا  -3بتول شهرت
همگی محمد بیگی نیه فرزندان بمانعلی را نموده اســت که منجر به صدور نظریه
رد افراز  139985602033001915مورخ  1399/06/10ایــن اداره گردیده که
اخطاریــه نظریــه عــدم افــراز مذکــور بــه آدرس خوانــدگان ارســال و
برابــر گواهــی مامــور پســت اخطاریــه هــای مرقــوم بــه آدرس اعالمی
از طــرف خواهان الصــاق گردیده و وکیــل متقاضی بموجب درخواســت وارده
 139921702033001597مــورخ  1399/08/14اعــام نموده که آدرســی
از خانمها ســکینه ،زهرا و بتول شــهرت هر ســه نفر محمد بیگی نیه نداشــته و
دسترســی به آنها مقدور نمی باشــد لذا این آگهی بمنزله ابالغ بــوده و چنانچه
مشارالیها نسبت به رای مزبور اعتراضی دارند اعتراض خود را ظرف مدت ده ()10
روز از تاریخ نشر این آگهی طبق مادتین  5و  6آیین نامه قانون افراز و فروش امالک
مشاع مصوبه  1357به دادگســتری شهرستان نطنز تسلیم و رســید اخذ نمایند.
م الف 1083861 :علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت
 11/44شــماره نامه1399/11/05-139985602023006830 :سند مالکیت
پنج دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان به شــماره پالک  4874/20واقع در بخش
ســه ثبت اصفهان ثبت در دفتر الکترونیک  139920302023004471با شماره
چاپی  -98-444891ج بنام طاها رضائی ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم

داشــت.جعفر مردانی ادامه داد :بــا توجه به این

کاهــش بیــش از  70درصدی تعــداد مبتالیان و

بازگشــاییها و احتمال جهش و گسترش مجدد

مرگ و میــر ناشــی از کرونا هســتیم و وضعیت

ویروس کرونا باید نظارتهای مشــترک افزایش

استان نسبت به سایر اســتانهای کشور در زمینه

یافته و به صورت جدی و بدون مالحظه با افرادی

مدیریت و کاهش گسترش کرونا مطلوبتر است.

که بــه رعایــت مــوارد بهداشــتی و پروتکلهای

وی خاطرنشــان کرد :همــه دســتگاهها و مراکز

برای پذیرش مراجعهکنندگان موظف به استفاده
از اپلیکیشــن ماســک هســتند و باید همگی با
تعامل و همکاری از گسترش مجدد ویروس کرونا
جلوگیری کنیم .معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجالس
سراســری نماز گفــت :طبق دســتورالعملها در
برگزاری این برنامه باید برای هر نفر مراجعهکننده
فضایی معادل چهارمتر مربع تعبیه شود و دعوت از
میهمانان بر اساس فضای موجود باشد همچنین
پذیرش میهمانان با اســتفاده از ســامانه ماسک
صــورت پذیرد و تمامــی موارد بهداشــتی در این
مراسم در کل شهرستانها رعایت شود.

شد که برابر ســند  45214مورخ  99/04/04دفترخانه  111از طرف پژمان رضائی
به وی انتقال شده و اکنون وی به والیت فرزندش طی درخواست -993022770
 99/11/04درخواست ســند المثنی ارائه داده اســت با توجه به اعالم فقدان سند
مالکیت یاد شــده از پژمــان رضائی و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت
المثنی در اجرای ماده  120آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شــرف
صدور اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین 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 کتب ًا ضمن ارائه اصل ســند 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 1084865 :ابوالفضل ريحاني
محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

آگهی تغییرات شرکت تالشگران کویر جندق سهامی
خاص به شماره ثبت 129
و شناسه ملی 10861757193
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/06/25تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :محمدرضا صابری به شماره ملی 5409976843
به سمت مدیرعامل ،زهره حیدری به شــماره ملی 5409890418
به سمت رئیس هیئت مدیره و غالمحســن صابری به شماره ملی
 5409923219به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند - .ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره
می باشد - .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای واحد
مدیرعامل (محمدرضا صابری) همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار
می باشد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک ()1083868

آگهی تغییرات شرکت تالشــگران کویر جندق سهامی
خاص به شماره ثبت 129
و شناسه ملی 10861757193
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/06/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :غالمحســن صابری به شــماره ملی
 ،5409923219محمدرضا صابری به شماره ملی  5409976843و
زهره حیدری به شماره ملی  5409890418به عنوان اعضای هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - .حسن بیطرف به شماره ملی
 5409952243به عنوان بازرس اصلی و غالمحسین صابری به شماره
ملی  1240007620به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب گردیدند - .تراز نامه منتهی به سال  1398مورد تصویب
و تایید قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خور و بیابانک ()1083869
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

بارشهای موثری تا پایان بهمن اتفاق نمیافتد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان در شرایط کم بارشی قرار

تامین اجتماعی استان اصفهان از عدم همراهی علوم پزشکی با این سازمان گالیه دارد؛

دارد ،گفت :بر اساس پیشبینی هواشناسی تا پایان بهمن ماه بارش موثری نخواهیم داشت.منصور

جای خالی «تعامل»

شیشهفروش با اشاره به اینکه بارندگی از
اول سال زراعی تاکنون حدود  ۷۴میلیمتر
بوده است ،اظهارداشــت :حدود یک ماه
است بارشــی تاثیرگذار در منطقه مرکزی
نداشتهایم و دی ماه را با آلودگی هوا پشت
سر گذاشــتیم.مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان با اشــاره به اینکه در
هفته جاری با افزایش غلظت آالیندههای
جوی در ساعات اولیه روزرو به رو هستیم،
افزود :میــزان بارندگیهــا در بلندمدت
کاهش دارد ،تمهیداتی برای صرفهجویی دربخش شرب،کشاورزی و صنعت فضای سبزبه عمل آمده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درحال حاضر هیچ مطالبه

به روزی از ما ندارد ،درحالی که برای دریافت کوچک ترین

مجوز باید سخت ترین مراحل را طی کنیم و جای تعامل
دوجانبه خالی است

است و بستههای مصرف بهینه را به همه دستگاهها ابالغکردهایم.شیشهفروش با تاکید براینکه استان
اصفهان درشرایطکم بارشی قراردارد و امسال به ویژه پاییزبا آلودگی هوا مواجه بودهایم و بارندگی قابل
قبولی نداشتهایم ،افزود :براساس پیشبینی هواشناسی تا پایان بهمن بارش موثری نخواهیم داشت.
شیشهفروش با اشاره به اینکه طرح زوج و فرد تا پایان بهمن ماه در هسته مرکزی شهر اصفهان ادامه
دارد ،بیانکرد :با توجه به برودت هوای سرد مصرف بهینهگازطبیعی را به همه بخشها ابالغکردهایم و
تیمهایی ازادارات خدماترسان درادارات ممیزی میکنند.

دسترسی معلمان به اینترنت رایگان درمدارس
معلمان تنها باحضور در مدرسه میتوانند از اینترنت رایگان برای آموزش دانش آموزان استفاده کنند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به تعلق  ۲۰گیگ اینترنت رایگان به
معلمانگفت :معلمان درصورت مشکل درتامین اینترنت میتوانند برای آموزش آنالین درشبکه شاد

پریسا سعادت

در حالی که بیش از 68درصد مردم استان

کرونا کردیم ،این درحالی اســت کــه ریالی از خیرین و دســتگاهها

زلزله دولت است ،یادآور شــد :در همه گیری کرونا ســازمان تامین

اصفهــان تحت پوشــش بیمــه تامین

دریافــت نکرده ایــم و تنهــا با منابــع خودمــان خدمات رســانی

اجتماعی هزینه بیماران را در دانشــگاه و غیر دانشگاه پرداخت کرد و

در واحدهای آموزشی حاضر شــوند.محمدرضا ناظم زاده افزود :با وجود  ۱۴میلیون دانش آموز و یک
میلیون معلم درکشوربا بهره برداری ازنرم افزارشاد سه ،شرایط ارتباط و آموزش معلمان و دانش آموزان
دراین نرم افزارازکیفیت مطلوب تری برخوردارشده است.ویگفت :با همکاری خیران و سازمانهای

اجتماعی هســتند ،گالیه ها ،چالش ها و نقاط ضعف زیادی در حوزه

کرده ایم.

بیمارستان های خود را نیز وارد مدار کرد .تمام تالش خود را کرده ایم

تامین اجتماعی و درمان اســتان اصفهان وجود دارد که ظاهرا نشأت

وی با اشــاره به اینکه بعد از گذشــت  ۶ماه و اضافه نشدن پرسنل و

و به اذعان دانشگاه عملکرد خوبی داشــته ایم ،اما همراهی الزم با ما

گرفته از تفکر عدم همکار ی و تعامل میان سازمان های ذی ربط دارد.

پزشــک به مجموعه مدیریت درمان ،اعالم کردیم نیروهایمان خسته

انجام نشد .البته چالشی با دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان نداریم،

تا پیش از کرونا مســئله داغ میان دو نهاد ،بدهی های انباشته شده

شــدهاند ،افزود :گفتند باید تعدادی تخت به کرونا اختصاص دهید،

اما معتقدیم هم شنوی هم وجود ندارد.مدیر درمان تامین اجتماعی

هشت زندانی غیرعمد هشتم هرماه آزاد میشوند

تامین اجتماعی به علوم پزشکی اصفهان بود؛ موضوعی که حتی رسانه

براین اساس حجم ورودی این دو بیمارستان را به ترتیب کم کردیم و

استان در ادامه با اشاره به اینکه باالی  ۳۰درصد از بیماران استان های

ای شد و علوم پزشکی رسما تا آستانه قطع همکاری با این سازمان و

کل حجم بار بیمارستان شــریعتی که یکی از بهترین بیمارستان های

چهارمحال و بختیاری و لرستان را در مراکز خصوصی و دانشگاهی و

مدیر کل زندانهای استان اصفهان گفت  :در طرح موســوم به «نذر هشتم» و روز هشتم هر ماه با

عدم پذیرش نســخه ها در داروخانه ها هم پیش رفــت؛ اما ظاهرا با

استان است ،زیر بار کرونا رفت.

مراکز تامین اجتماعی خدمات رســانی می کنیم ،گفت :این درحالی

دخالت دولت و تامین بودجه ،بخشی از بدهی ها پرداخت شد و امروز

اعتصام پور در ادامه با تاکیــد براینکه همراهی و همــکاری الزم را با

است که بین استان ها نیز هم شــنوی وجود ندارد ،درحالی که منافع

مسئوالن تامین اجتماعی مدعی هســتند تقریبا بدهی انباشته ای به

دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان داشــته ایم ،اما متاسفانه شاهدیم

ما مشترک است.

علوم پزشــکی ندارند و حاال اما این تامین اجتماعی است که از عدم

که دانشــگاه علوم پزشکی از دیر و زود شــدن مطالبات شکایت می

این دست از گالیه ها و شکایت ها در حالی در وضعیت دشوار درمانی

همکار ی های الزم از علوم پزشــکی شاکی اســت .رییس سازمان

کند ،تصریح کرد :دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان درحال حاضر هیچ

استان همچنان پا بر جاســت که نیاز به همپوشانی و همکاری در این

تامین اجتماعی معتقد است تعامل الزم میان دو نهاد شکل نگرفته و

مطالبه بــه روزی از ما ندارد ،درحالی که بــرای دریافت کوچک ترین

شرایط بیش از پیش احساس می شود .کاستن از بار درمانی و فشار

ضربه این مسئله متوجه مردم خواهد بود.

مجوز باید ســخت ترین مراحل را طی کنیم و جــای تعامل دوجانبه

بر علوم پزشکی از سویی و برداشتن فشار مالی ناشی از حمایت های

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان  ،گفت :در اسفندماه بیمارستان

خالی است.

درمانی کرونایی از سوی دیگر قطعا بدون همکار ی این دو نهاد صورت

غرضی و بعــد فاطمه زهرای نجــف آباد را وارد مدیریــت همه گیری

وی بــار دیگر با تاکیــد براینکه متولــی بحران چه کرونا باشــد و چه

نخواهد گرفت .

 ۱۰میلیارد ریال کاالی قاچاق به مقصد نرسید
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان بیان داشــت :ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه
بازرســی شــهید امامی شهرســتان شــهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یــک کامیون
کشنده مشــکوک و آن را متوقف کردند.ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افزود :در بازرسی از
این خودرو  ۱۰الای دی خارجی  ۳۲اینــچ و  ۲۰کارتن انواع لوازم یدکی خارجی خودرو کشــف
شــد که راننده مدارک گمرکی و قانونی مربوطه را ارائه نداد.جانشــین فرمانده انتظامی اســتان
اصفهان ادامه داد :در این رابطه راننده کامیون دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.این مقام انتظامی با اشاره به توقیف خودرو و محموله
اظهار داشــت :ارزش محموله کشف شــده توســط کارشناســان مربوطه  ۱۰میلیارد ریال اعالم
شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش
استان اصفهان:

نگرش جدید درمدارس
شاهد ،باعث تغییرات
مطلوبی میشود
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان
گفت :بــه لحاظ اهمیتی که مدارس شــاهد
دارند ،دانشآموزان حاضــر در این مدارس،
شرایط ویژهای نسبت به دیگر دانشآموزان

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان داشــت :در پــی وقوع چندین
فقره سرقت ســیم برق در شهرســتان لنجان که باعث بروز خســارتهایی برای اداره برق این
شهرستان شــده بود ،موضوع در دســتور کار جدی کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
شهرستان مذکور قرار گرفت.ســرهنگ حســین ترکیان با بیان اینکه پس از بررسیهای صورت
گرفته مشخص شــد که ســرقتهای انجام شــده در نیمههای شــب اتفاق میافتند ،افزود:
تیمهای ویژهای از کارآگاهان رسیدگی به این ســرقت را پیگیری و به گشت زنیهای هوشمند
در سطح حوزه شهرســتان پرداختند و در نهایت  ۲نفر که قصد سرقت ســیم برق را داشتند طی
یک اقدام ســریع و به موقع دســتگیر و به یگان انتظامی منتقل شــدند.رییس پلیس آگاهی
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه متهمان در تحقیقات صــورت گرفته از آنان به
 ۱۶فقره سرقت سیم برق در ســطح شهرستان اعتراف کردند از کشــف مقادیر سیم و کابل برق،
آچار و قیچی در بازرســی از منزل آنان خبر داد.ســرهنگ ترکیان به دســتگیری یک مالخر در
این پرونده نیز اشــاره کرد و اظهار داشــت :در بازرســی از انبار ضایعاتی وی مقادیر قابل توجهی
سیم و کابل برق کشــف شد که تایید ســرقتی بودن سیمهای برق مکشــوفه توسط کارشناس
اداره برق شهرســتان پرونده تنظیم و تمامی متهمان برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع
قضایی شدند.

ارتقا یابد.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان
اصفهان تاکید کرد :نگــرش جدید میتواند
باعــث تغییرات خوبــی در مدارس شــاهد
شود و با همکاری همه شــاغلین در مدارس
میتوانیم شاهد افتخارات بیشتری باشیم.

کالهبرداری ازطریق شبکههای اجتماعی با وعده ازدواج

با توجه به شرایط زیست بوم تحصیلی جدید

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت :در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه

و شــیوع ویروس کرونا شــاهد هستیم که

مبلغ  ۷میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حســاب بانکی وی ســرقت شده ،بررسی موضوع در
دستور کار پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.ســرهنگ غالمرضا براتی اظهار داشت :شاکی
مدعی بود در شــبکه اجتماعی اینستاگرام با شخص مونثی آشنا شــده که باترفند ازدواج از من
درخواست قرض کرد و من هم مبلغ  ۷میلیون ریال به حســابش واریز کردم و بعد متوجه شدم
تلفنش را جواب نمیدهد و از من سوء استفاده کرده است.سرهنگ براتی در ادامه تصریح کرد :با
به کارگیری روشهای فنی و شگردهای خاص پلیسی ،متهمه شناسایی و دستگیر شد.فرمانده
انتظامی شهرستان خمینی شهر در پایان با بیان اینکه متهمه در بازجوییهای به عمل آمده به بزه
ارتکابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شد ،به عموم شهروندان
توصیه کرد :یکی از ترفندهای کالهبرداری اینترنتی این اســت که مجرمان ،طعمههای خود را در
شــبکههای اجتماعی و چترومها شــکار میکنند و با دادن وعدههایی مانند ازدواج ،اطالعات
شخصی کاربران را به دست آورده و با تهدید از طعمههای خود اخاذی میکنند .پس به راحتی به
افراد غریبه اعتماد نکنید و در گفت وگوهای اینترنتی با افرادی که آنها را نمیشناســید ،ارتباط
نداشته باشید.

دانشآموزان و معلمان زمان بیشــتری را در
فضای مجازی حضوردارند و به لحاظ اهمیتی
که مدارس شاهد دارند دانشآموزان حاضردر
مدارس شاهد شرایط ویژهای نسبت به دیگر
دانشآموزان دارند.اعتدادی تصریحکرد :باید
درزمان فعالیت درآموزش و پرورش اقداماتی
انجام دهیم که ماندگار باشــد ،خانوادههای
بیبضاعت شناســایی شــوند تــا بتوانیم با
استفاده از خیرین و دســتگاههای مختلف
به آنها کمــک کنیــم و در زمینه آمــوزش به
دانشآموزان نیزاقدامات مثبتی انجام دهیم.

مخفف پیگیری حمایت از پروندههای قضایی ،اشتغال ،سالمت و معیشت خانواده های زندانیان

و دردیکه سرطان به بیمارتحمیلکرده و آسیب های روحیکه به خانواده او وارد میکند ،ناچیزاست.روانخواه با تاکید براینکه درحال حاضربسیاری ازسرطان ها قابلیت
درمان دارند ،یادآورشد :درگذشته هرکسی سرطان میگرفت محکوم به مرگ بود ،درحالیکه هم اکنون بسیاری ازسرطان ها درمراحله اولیه تشخیص داده و درمان
می شوند ،مثل سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان درکشورماکه اگردرمراحل اول تشخیص داده شود بیماربهبود پیدا میکند ،اما اگردیرتشخیص داده شود
بیماررنج زیادی را تحملکرده و نهایتا ازطول عمراوکاسته خواهد شد.ویگفت :بنابراین حفظ روحیه بیمارو خانواده اوکمک بسیارزیادی به بهبود روند درمان میکند.

میزان تاثیرطرح شهید سلیمانی برکنترل وضعیت کرونا
جزییاتکامل تعریفکردند و تقریبا برابربا اوجکرونا

این اثر در کنار محدودیتها بســیار تاثیر داشــت.

این طرح دراستان اصفهان اجرایی شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد:

وی گفت :از زمانی که طرح شهید سلیمانی اجرا شد

تقریبا روزانه از  ۳۰۰بیمار به کمتر از  ۱۰۰بیمار رسیدیم

مبتنی براصول علمی بود ،اصولیکه تاکید میکند اگر

و در حالی که روزانه تعداد بیماران کاهش پیدا کرد،

ما بتوانیم ناقالنی با عالئم خفیف را شناساییکنیم و

این تاثیــررا درکاهش موارد حــاد و موارد فوت هم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،با اشاره به

تمهیداتی ایجاد شود که شناسایی ناقلها در اسرع

مشــاهده کردیم و به طور کل میتــوان گفت طرح

تاثیر اجرای طرح شهید سلیمانی در استان اصفهان

وقت صورت گیرد و آنها تحت درمان قرار بگیرند و

شهید سلیمانی تاثیر مثبت به لحاظ کلیت و کاهش

اظهارداشت :نمیتوانگفتکه اجرای این طرح روی

یا شرایط قرنطینه برای آنها لحاظ شود به سرعت

باربیماری بسیارزیاد داشته است.نجیمی با تاکید بر

چه تعداد نفرات تاثیر گذاشــته ،اما تقریبا دو اقدام

میتواند درکاهش مبتالیان تاثیرگذارباشد.

اینکه پایین آوردن آماربسیارسخت است و به راحتی

اساسی اجرای محدودیتها و طرح شهید سلیمانی

نجیمی با بیان اینکه طرح شهید سلیمانی براساس

امکانپذیرنیست ،عنوانکرد :طی چند روزاخیر و بعد

شــده اســت که به همه این افتخار آفرینان

بگیرد تــا کیفیت آموزشــی بیــش از پیش

ایجاد شــده اســت،افزود :این خیریه اکنون با کمک گروههای جهادی و طرح «حاج قاسم» که

بتوان ازسرطان پیشگیریکرد قطعا هزینه هایکمتری صرف درمان این بیماری می شود ،این درحالی استکه همین هزینه های سنگین اقتصادی ،درمقایسه با رنج

در آموزش و پرورش اســتان اصفهان انجام

و اقدامات جدیدی در ایــن مدارس صورت

اینکه اکنون فضای جدیدی برای خیریه امام موسی کاظم (ع) در مجاورت زندان مرکزی اصفهان

مبتالیان به سرطان دراستان حدود  ۵۸سال است.وی با اشاره به اینکه یکی ازمنابع بزرگیکه دولت ها صرف میکنند برای تامین داروهای سرطان است ،افزود :اگر

بانوان فرهنگی و فرهنگیان سرپرست خانوار

شود ،البته این تالشها میتواند بیشتر شود

سال  ۹۱و توسط مدیر کل اسبق زندان های استان و حمایت امام جمعه بر میگردد.وی با اشاره به

شدن مراحل درمان آن شود.دکترزهرا روانخواه سرطان پستان ،پروستات ،روده بزرگ ،پوست و خون را  ۵سرطان شایع دراستان اصفهان برشمرد وگفت :میانگین سنی

مشــارکت اجتماعی دانش آمــوزان دختر،

شاهد باعث افتخار آموزش و پرورش استان

افتتاح در جمع خیران این منطقه اظهار داشت :شکل گیری اولیه خیریه امام موسی کاظم(ع) به

خودش را نشان می دهد ،پس باید به عالئم هشداردهنده سرطان توجهکرد ،چراکه بی تفاوتی نسبت به این عالمت ها می تواند منجربه پیشرفت بیماری و سخت تر

برگزار شد ،اظهار کرد :اقدامات بزرگی در حوزه

زیادی میکشند تا اقدامات و عملکرد مدارس

هشــتم هر ماه دریافت کردند.محمودضیایی فر ،مدیر کل زندان های استان اصفهان در این آیین

مسئول ثبت و غربالگری سرطان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اهمیت غربالگری برای تشخیص زودهنگام سرطان ،گفت :هر سرطانی با عالئمی

دوم که در دبیرستان شاهد صارمیه ناحیه ۴

و کادر اجرایی و آموزشــی مــدارس زحمات

کاظم(ع) اداره کل زندان های اصفهان ،هشت زندانی غیر عمد حکم آزادی خود را به نیت طرح نذر

غربالگری و تشخیص زودهنگام؛ راهی برای نجات ازسرطان

دیدار با مدیران مدارس شــاهد متوســطه

تبریک میگوییم.وی افزود :مدیران ،معلمان

خود باز میگردند.همزمان با افتتاح مرکز مدیریت جذب مشارکتهای مردمی خیریه امام موسی

مسئول ثبت و غربالگری سرطان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

خواهند داشــت.محمد اعتدادی در جلســه

دستگیری سارقان سیم برق درلنجان

کمک آستان قدس رضوی هشــت زندانی غیر عمد در این خطه آزاد می شوند و به جمع خانواده

است ،بهصورت مردمی فعالیت میکند.
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ناجا

مردم نهاد تعدادی تلفن همراه و تبلت برای دانش آموزان خریداری شده است.

تاثیر بسیاری زیادی در کاهش کرونا داشته است.

اصل علمی و با مشــارکت داوطلبان و سازماندهی

از کاهش آمار ،عادیانگاری و تمام شدن بیماری در

آرش نجیمی ،افزود :از اول آذرماه دانشــگاه علوم

آنها در اصفهان و کشور برگزار شــد ،بیان کرد :این

میان برخی از اقشار جامعه مشــاهده شده است،

پزشکی اصفهان و سپاه صاحب الزمان (عج) ساختار

طرح به دلیل اینکه بر پایه علمی بود و با وسعت زیاد

حتی در فعالیتها و نگاه مــردم این عادیانگاری

طرح شــهید ســلیمانی را به صورت محلهمحور با

همراه بود ،سبب شــد که اثرات موفق آن را ببینیم.

دیده میشود.

عکس روز
نخستین مرکز
توانمندسازی بانوان
استان اصفهان
افتتاح شد
بهره بــرداری از نخســتین مرکز
توانمندســازی بانوان استان در
کالنشــهر اصفهان روز سه شنبه
با حضور معصومــه ابتکار ،معاون
رییس جمهوری در امــور زنان و
خانــواده و جمعی از مســئوالن
استانی آغاز شد.

فوتبالجهان
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یوونتوس توپ را به زمین «بوفون» انداخت
باشــگاه یوونتوس برای تمدید قرارداد دروازهبانش تصمیم را به خود او داد.نشــریه «گازتا دلو
اســپورت» ایتالیا خبر داد باشــگاه یوونتوس توپ را به زمین جانلوئیجی بوفون ،دروازه بان 40

ذوب آهن اصفهان -نساجی مازندران؛

ســالهاش انداخته تا درباره آینده اش تصمیم بگیرد.بوفون به احتمال زیاد در ترکیب یوونتوس

گاندوها به دنبال خروج از بحران

مقابل اسپال در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایتالیا قرار می گیرد .قرارداد بوفون  6ماه دیگر
به پایان می رسد و باید تکلیف خود را مشــخص کند.دروازه بان اسطوره ای یوونتوس و تیم ملی
ایتالیا به نظر نمی رسد از دنیای فوتبال در پایان فصل خداحافظی کند و احتمال دارد قراردادش
را برای سال آینده هم تمدید کند.

«زالتان ابراهیموویچ» عذرخواهی کرد!
تا قبل از اخراج زالتان ،همه چیز برای میالن به خوبی پیش می رفت.زالتان ابراهیموویچ در جریان
باخت  1-2میالن مقابل اینتر در کوپا ایتالیا از زمین بازی اخراج شد .قبل از اخراج او ،میالن تیم
برنده زمین بود اما در ادامه اینتر دو گل به ثمر رساند و به مرحله بعدی رفت .زالتان کارت زرد اول
را به دلیل درگیری با لوکاکو دریافت کرد .او در نیمه دوم نیز به دلیل خطا روی کوالروف ،کارت زرد
دوم را گرفت و از بازی اخراج شد .برای اولین بار از سال  2015و دیدار چلسی  -پاری سن ژرمن
بود که زالتان در لیگ های اروپایی با کارت قرمز داور روبه رو می شود.زالتان ابراهیموویچ پس از

سبزپوشان اصفهانی در این دیدار باید مقابل تیمی

کرده است .او در مورد درگیری خود با لوکاکو به میالنی ها در رختکن توضیح داد و تاکید کرد هرگز

نیاورده و در ورطه ناکامی گرفتار است ،با این حال

شکست میالن در دربی دالمادونینا ،از سایر بازیکنان و کادر فنی روسونری در رختکن عذرخواهی
از کلمات نژادپرستانه استفاده نکرده است.

به میدان بروند که طی  8هفته هیچ بردی به دست
حریف سرسخت و قدری محسوب میشود و در خانه

ستاره انگلیسی درنزدیکیهای پاریسنژرمن

به سختی امتیاز از دست میدهد

در حالی که تا همین یکی دو فصل پیش ،دله آلی مهرهای اصلی در ترکیب تاتنهامی ها به حساب
می آمد؛ اما به یک باره و بعد از انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی جدید این تیم اوضاع برای
ستاره انگلیسی نیز به شکل عجیب و غریبی تغییر کرد و او طی ماههای گذشته یک نیمکتنشین
محض بوده است .در این بین طی روزهای گذشته شــایعات در مورد آینده دله آلی به اوج خود
رسیده و گفته می شود که باشگاه پاریســنژرمن مهم ترین مشتری این بازیکن محسوب می
شود .در واقع بعد از نشستن مائوریســیو پوچتینو روی نیمکت تیم فرانسوی ،این بحث به شکل
جدی تری مطرح شد و حتی به نظر می رسد که  PSGمذاکرات اولیه خود را نیز برای این انتقال
آغاز کرده اســت.در همین رابطه فابریتزیو رومانو ،خبرنگار مطرح اســکای اســپورتس گزارش
جدیدی را منتشر کرده و مدعی شده ستاره انگلیسی حاال بیش از هر زمان دیگری به پاری سن
ژرمن نزدیک شده است .بر اساس این گزارش مذاکرات بین باشــگاه فرانسوی و دله آلی طی
روزهای گذشته با پیشرفت قابل توجهی مواجه شده و اگر مشــکلی ایجاد نشود ،این انتقال در
روزهای آینده نهایی خواهد شد.

مقصد نهایی «گومز» مشخص شد
الخاندرو گومز که ماه آینده  33ســاله می شــود ،ماجراجویی جدید خود را در اسپانیا آغاز کرد.
الخاندرو گومز پس از  7ســال از آتاالنتا جدا شد و رسما قرارداد خود با ســویا را به امضا رساند.با
تایید باشگاه سویا ،پاپو گومز از روز سه شــنبه بازیکن این باشگاه محسوب می شود .سویا برای
خرید گومز مبلغ  5.5میلیون یورو به آتاالنتا می پــردازد و  3میلیون یورو نیز به عنوان پاداش در
قرارداد ذکر شده اســت .قرارداد پاپو گومز با تیم شهر سویل تا سال  2024معتبر است و او به طور
خالص در هر فصل  3میلیون یورو دســتمزد می گیرد.گفتنی است؛ پاپو گومز پس از انجام 252
بازی برای آتاالنتا و ثبت  59گل و  71پاس گل ،برگامو را ترک کرد.

تیم ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته

این تیم در آستانه اخراج از ذوب آهن قرار گرفته است.

روند ناکامیهای این تیم نیز وارد هشــتمین هفته خود شــود .بازی

ســیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال

حدود دو هفته قبل ،پس از شکست ذوبآهن مقابل تراکتور در هفته

با نساجی شــاید آخرین فرصت رضایی و تیمش باشد .سبزپوشان

کشور در ورزشــگاه شــهید وطنی قائم شــهر به مصاف تیم نساجی

دهم ،مدیریت باشــگاه ذوبآهن به رحمان رضایی بــه دلیل نتایج

اصفهانی در این دیدار باید مقابل تیمی به میدان بروند که طی  8هفته

مازندران می رود ،دیداری که سبزپوشانی اصفهانی به دنبال نخستین

ضعیف و دور از ذهن تیم فوتبال این باشگاه اولتیماتوم داد و قرار شد

هیچ بردی به دست نیاورده و در ورطه ناکامی گرفتار است ،با این حال

پیروزی خود در این فصل هســتند تا به اوضاع نامناســب شان سرو

از  5هفته پایانی نیمفصل نخســت ،حداقل  11امتیاز به دســت آورد،

حریف سرسخت و قدری محسوب میشود و در خانه به سختی امتیاز

سامان بخشند.

اتفاقی که عمال رخ نداد و ذوبیها از دو هفته گذشــته تنها یک امتیاز

از دست میدهد.

سمیه مصور

تیم ذوب آهن در شرایطی آماده این دیدار می شود که هفته گذشته در

به دست آوردهاند.

نســاجی بــا حضــور جاللــی در رأس کادر فنی ایــن تیــم ،تغییر

دیدار مقابل تیم نفت مسجد سلیمان به خاطر اشتباه داوری از کسب

همین امر شــایعات اخراج رضایی را تقویت کرد؛ اما مدیران باشگاه

تاکتیــک داده و در ارائــه بــازی تخریبی و با پرســینگ بــاال تبحر

پیروزی در این دیدار بازماند تا این تیم با هشت تساوی همچنان در رده

ذوبآهن در چند روز گذشته به رضایی و کادرش تا نیم فصل فرصت

دارد و عــاوه بــر آن از خــط حملــه زهــردار و خوبــی برخــوردار

یکی مانده به آخر جدول رده بندی جای بگیرد .نکته جالب وضعیت

دادند و ذوبیها مقابل نساجی چارهای جز پیروزی ندارند .اتفاقی که

اســت و آمــار  8گل زده نشــان از قــدرت هجومــی قابــل قبــول

ذوب آهن در جدول لیگ برتر فوتبال ،رکــورد گاندوهای اصفهانی در

با توجه به شرایط فعلی ذوبآهن و ضعف عمده این تیم در هر دو فاز

نساجی دارد.

گرفتن تساوی از رقباست.

هجومی و دفاعی سخت به نظر میرسد.

دیدار تیمهــای فوتبال نســاجی مازندران و ذوب آهــن اصفهان در

در لیگ برتر بیستم هیچ تیمی به اندازه ذوب آهن اصفهان تساوی به

در آن ســوی میدان ،تیم نساجی نیز شــرایط خوبی ندارد این تیم با

چارچوب رقابتهای هفته ســیزدهم لیگ برتر فوتبال ،روز جمعه ۱۰

دست نیاورده اســت .نماینده اصفهان تا به االن در  ۸بازی به تساوی

کسب دو برد و ســه تســاوی و با  9امتیاز در رده چهاردهم جدول رده

بهمن و از ساعت  ۱۶در ورزشگاه شهید وطنی برگزار میشود که قضاوت

رسیده و هیچ پیروزی کسب نکرده است.

بندی مســابقات لیگ جای گرفته اســت .شــاگردان مجید جاللی

این دیدار را محمد رضا اکبریان بر عهده دارد و فرهاد مروجی ،عباس

عدم کسب نتیجه گیری مناسب موجب شده تا ذوبی ها هم اکنون در

در شــرایطی آماده میزبانی از ذوبآهن میشــوند که هفته گذشته

پورحیدری و موســی مه آبادی او را در امر قضاوت یــاری می کنند .

شرایط بحرانی شدیدی باشــند به طوری که رحمان رضایی ،سرمربی

مقابل شــهرخودرو برای ســومین بازی پیاپی شکســت خوردند تا

فریدون اصفهانیان نیز به ناظر این بازی است.

خبر روز

ستاری درراند دوم ،رییس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان شد
مجمع انتخابات هیئت ورزشکارگری استان اصفهان درتاالرافتخارات سرای ورزشکاران استان اصفهان با حضوررییس و دبیرو معاون اداری و پشتیبانی فدراسیون
ورزش کارگری ،نماینده وزارت ورزش و جوانان ،مدیرکل تعاون کار و امور اجتماعی استان اصفهان ،مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و معاونین وی ،اعضای
مجمع و رسانه ها برگزار شد.داود اتحادی ،اسماعیل پناهنده ،مهدی حکیمیان ،قاسم ستاری ،وحید طاهری نیک بختی پنج کاندیدایی بودند که برای احراز پست
ریاست ثبت نام کرده بودند که حضور نیافتن طاهری نیک بختی به منزله انصراف وی تلقی شد .همچنین در ادامه نیز اتحادی به نفع ستاری انصراف داد.در پایان
فرآیند رای گیری از مجموع  ۲۱رای ماخوذه هر کدام  ۱۰رای به خود اختصاص دادند و یک رای نیز سفید اعالم شد که کار به دور دوم کشیده شد و در دور بعدی قاسم
ستاری فرید با کسب  ۱۱رای به مدت حداقل چهار سال به عنوان رییس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان انتخاب شد .پناهنده نیز ۱۰رای را به خود اختصاص داد.

پیشنهاد عجیب جواد خیابانی
به وزیر ورزش:

کیروش را برکنار و مهاجرانی
را جایگزینش کنید!
مدیر کل سابق روابط عمومی وزارت ورزش
در تازهترین گفت وگوی خود به ابعاد جدیدی
از دوران حضور کارلوس کی روش در تیم ملی

عصر متوسطها و کارمندان در ریاست فدراسیونها؛

فوتبال ایران اشاره کرد.

افول ورزش با مدیریت کارمندان سئول
مجمع انتخاباتی فدراســیون نجات غریق و غواصی

ورزشی را به ورطه نابودی کشــانده؛ به طوری که حاال

سهشنبه برگزار شــد تا کارمند دیگری از وزارت ورزش

خبر از نام و قدرت گذشــته این رشــتهها نیســت .با

و جوانان در یک فدراسیون پســت بگیرد؛ موضوعی

انتخاب نادرســت وزارت ورزش حاال بیشــتر شاهد

که جدید نیســت و در این سالها بســیار شاهد آن

حاشــیه و افول ورزش هستیم تا پیشــرفت و بهبود

بودیم.موضــوع ورود کارمنــدان وزارت ورزش در

آن.البتــه حضور کارمنــدان فقــط در رأس مدیریت

انتخابات فدراســیونها بحث امروز و دیروز نیست،

نبوده بلکه فعالیت آنها در پســتهای نایبرییســی

بلکه از سالهای گذشته این اتفاق بسیار رخ داده؛ به

(مردان و زنان) ،دبیر و  ...هم به وفور دیده میشــود.

طوری که خیلی از کارمندان وزارت با سالها مدیریت

برای این کارمندان مهم نیســت رییس یا مدیر کدام

در فدراســیونها ،حاال اسم و رســمی دارند.عالوه بر

فدراسیون شوند؛ اما دربیشترمجامع انتخاباتیکاندیدا

کارمندان وزارت ورزش ،این ســالها شــاهد حضور

میشوند .فدراسیونهای اسکی ،دوومیدانی ،کاراته،

مدیران مجموعههای ورزشی و مدیران کل استانها

شــطرنج ،قایقرانی ،همگانــی ،اتومبیلرانی ،کبدی،

هم دررأس امورفدراسیونها بودهایم؛ مدیرانیکه هیچ

تیراندازی باکمان ،جانبــازان و معلولین ،و  ...ازجمله

آشنایی با فدراسیون مربوطه ندارند اما این شانس را

فدراسیونهایی هستندکه باکارمندی ازوزارت ورزش

داشتهاند که در بیشتر مجامع انتخاباتی نامزد و حتی

اداره شده؛ در دورهای حتی شاهد بحران هم بوده و تا

صاحب رای شــوند .افزایش قدرت کارمندان وزارت

آستانه تعلیق هم پیش رفتهاند.نکته دیگریکه دراینجا

ورزش در بخش ریاســت یا سرپرستی فدراسیونها

باید به آن اشارهکرد اینکه تعداد قابل توجهی ازکارمندان

در این سالها به قدری زیاد بوده که برخی رشتههای

وزارت ورزشکه نامزد ریاست یک فدراسیون میشوند،

مازیار ناظمی ،به پیشــنهاد و درخواســت
عجیب جواد خیابانی در جریان مســابقات
جام ملتهای آســیا اشــاره کرد و تصریح
کرد :جواد خیابانی به من زنگ زد و گفت«به
وزیر بگــو کــی روش را امشــب برداریم و
حشمت مهاجرانی را سرمربی تیم ملی کنیم.
کارهای تبلیغاتی خــود را از ماهها قبل آغاز میکنند و
هیچ نظارتی بر نحوه عملکرد این افــراد وجود ندارد.
وعدههای این نامزدهاکه اکثریت بدون پشتوان ه است،
فضا را برای شایسته ساالری و فعالیت کارشناسان و
نخبگان تنگ میکند .حضورکارکنان وزارت ورزش در
انتخابات فدراسیونها آسیب جدی به جایگاه ورزش
و همچنین بدنه این وزارتخانه وارد میکند .این موضوع
شائبههایی را نیزبرای اعضای مجمع و افکارعمومی به
وجود میآوردکه روندکارشناسی ها و تصمیمی سازی
ها در ساختمان خیابان ســئول ،بر اساس چه اصلی
چیده می شود و آیا مسیر ،در جهت اهداف شخصی
است یا منافع ملی؟

عکس روز
جایزه جالبی که به رضا
قوچاننژاد دادند
رضا قوچان نژاد موفق شــد با گلزنی
برای زووله مقابل هراکلس مانع از
شکست تیمش شود.قوچان نژاد بعد
از این بازی به عنوان بهترین بازیکن
زمین انتخاب شــد و جایزه ویژه ای
شبیه به یک دســته گل گرفت .این
برای دومین هفته متوالی است که
رضا به عنوان بهترین بازیکن زمین
انتخاب می شود.

مهاجرانی در امــارات مربیگری کرده و بازی
تیمهای عربی را هم میشناسد و می تواند
برای بازی با عمان سرمربی باشد».کی روش
برکنار نشــد و تیم ملی بازی بــا عمان را برد
ولی دعوا ادامه داشت.مدیر کل سابق روابط
عمومی وزارت ورزش تاکیدکرد :ازآن طرف ما
هم رفتار حرفهای بلد نبودیم .خاطرم هست
ایشان (کی روش) در برنامه مرحوم شفیع
حرفی زد .وزیر ورزش با من تماس گرفت و
گفت ایشان را دعوت کنیم تا ببینمش .این
خطای مدیریتی اســت .از آن به بعد رییس
فدراســیون دیگر برای کــی روش اهمیتی
نداشــت .کی روش باهوش بود .او در همان
جلســه با وزیر میگفت «:به چشــمان من
نگاه کنید و اگر مــرا نمیخواهید همین االن
بگویید».ناظمی درباره اینکه بعد ازجداییکی
روش صحبت از گزینههایی چون کلینزمن و
زیدان را مطرح کرده بود ،گفت :دروغی گفته
نشده است.
ناظمی دربــاره اینکه آیا ما بــه کارلوس کی
روش باج میدادیم؟ گفت :ما به کی روش
بــاج میدادیم و ناچار بودیــم .کی روش به
شدت دوست داشت سیستم را دور بزند و در
جام ملتهای آسیا در امارات هم همین کار را
کرد .رسانهها به مسئوالن فشار وارد و مارپیچ
ســکوت ایجاد میکنند .به همین خاطر به
جای حل کردن مسئله ،رفتارهایی مثل رفتار
کی روش رشد میکند.

مستطیلسبز
سیاست عجیب باشگاه استقالل برای کاهش هزینهها
فصل قبل و زمانی که اســتقاللی ها قصد داشــتند برای بازی های لیگ قهرمانان آســیا به قطر
سفر کنند ،احمد سعادتمند مدیرعامل وقت باشــگاه قراردادهایی نجومی با تعدادی از بازیکنان
این تیم منعقد کرد کــه این موضوع حرف و حدیــث های زیادی را به همراه داشــت .با نزدیک
شــدن به تعطیالت نیم فصل ،بازیکنان اســتقالل تنها  10درصد از قراردادهــای خود را دریافت
کرده اند ،در واقع با توجه به مبلغ قرارداد باالی بازیکنان اســتقالل باشگاه توان پرداخت بیشتر
از این مبلغ را ندارد و این موضوع به مشــکلی بزرگ در اردوگاه آبی ها تبدیل شده است.باشگاه
اســتقالل برای حل این مشــکل تصمیم عجیبی گرفته اســت ،جایی که پیگیری ها نشان می
دهد مدیران باشــگاه تصمیم دارند برای کاهش هزینه ها رضایت نامه  2یا  3بازیکنی که با این
باشــگاه قرارداد نجومی داشــتند را صادر کنند .در این بین گفته می شــود چون فرشید باقری
قرارداد بسیا باالیی با استقالل دارد ،یکی از بازیکنانی اســت که جدایی اش از جمع آبی پوشان
قطعی شده و ممکن اســت یک یا دو بازیکن دیگر هم که شرایط مشــابه با باقری دارند در نیم
فصل به تیم دیگری منتقل شوند .البته در این بین قرار اســت محمود فکری در مورد بازیکنانی
که قرار اســت در نیم فصل دوم از اســتقالل جدا شــوند ،تصمیم گیری کند و همه چیز با نظر او
خواهد بود.

لزاده» با پرسپولیس درآسیا
مالقات «شجاع خلی 
قرعه کشــی لیگ قهرمانان آســیا در فصل  2021در شــرایطی در حال انجام اســت که یکی از
قرعههای جذاب آن تقابل پرسپولیس و الریان قطر اســت .پرسپولیس که در فصل  2020موفق
به صعود به مرحله فینال لیگ قهرمانان آســیا شــده ،در دیدار نهایی مقابل اولســان هیوندای
کره جنوبی ناکام ماند و با نتیجه  1-2شکســت خورد تا بار دیگر دســتش از جــام کوتاه بماند.
اکنون در فصل جدید این رقابتها ،پرســپولیس که در ســید اول مســابقات قرار دارد ،در گروه
 Eحاضر شــده اســت و در کنار خود الریان قطــر ،گوا هند و برنــده (الوحده امــارات  -الزورا
عراق) مصاف خواهد داد.نکته جالب توجه تقابل پرســپولیس و شــجاع خلیــل زاده در مرحله
گروهی این مســابقات خواهد بود .شــجاع خلیل زاده ،مدافع محبوب و تاثیرگذار پرسپولیس
که در پایان مرحله نیمه نهایی به شــکلی جنجالی از جمع سرخپوشــان جدا شــده بود و راهی
الریان قطر شد ،اکنون سرنوشــت او را به تقابلی اجباری مقابل شــاگردان یحیی گل محمدی
فرستاده اســت.خلیل زاده ســابقه تقابل با پرســپولیس با پیراهن تیمهای تراکتور ،سپاهان
و مس کرمــان را در کارنامــه دارد و این تقابــل بین المللی امــا میتوانــد از باالترین جذابیت
برخوردار باشد.

«مهدی شیری» ازکوره بیرون آمد
مهدی شیری برای اولین بار بعد از مدت ها حداقل تعدادی از خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی
را پشت ســر خود دید .مدافع راست پرسپولیســی ها که در دیدار مقابل آلومینیوم فرصت بازی
پیدا کرده بود و در پست نامانوس دفاع وســط به میدان رفت ،در حالی که بعد از بازی ممکن بود
دوباره قربانی شکست خارج از خانه پرسپولیس شــود ،اما این بار با توجه به حضورش در پست
غیرتخصصی چندان انتقادی را نسبت به خود ندید.شیری البته در نیمه دوم با جابه جایی انجام
شده در ترکیب ،در پســت دفاع راســت به میدان رفت و گوشــه هایی از آنچه که به عنوان دفاع
راست دارد ،به نمایش گذاشت .او که بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا روزهای بسیار سختی را در
پرسپولیس پشت سر گذاشته ،امیدوار است دوباره از سوی کادرفنی مورد اعتماد قرار بگیرد و در
ترکیب ثابت پرسپولیس به میدان برود .شاید اگر شــیری در زمین باشد ،آپشن های یحیی گل
محمدی و دســتیارانش برای تغییر در خط جلو با توجه به قابلیت های سیامک نعمتی باالتر هم
برود .البته در حال حاضر انتخاب اول برای پست دفاع راست کسی جز سیامک نعمتی نیست.

بامسئولان
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شهردار اصفهان خبر داد:

بهرهبرداری ازفازنخست رینگ چهارم تا پایان سال جاری
شهرداراصفهان درحاشیه برگزاری جلسه بررسی روند پیشرفت پروژههای عمرانی شهر اظهارکرد :در

با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده؛

نخستین مرکزتوانمندسازی زنان در شهر اصفهان بهره برداری شد
ســال) ایفا خواهد کرد؛ در زمینه کنترل خشــونت نیز در دولت الیحه
حفظ کرامت و حمایت از امنیت زنان در برابر خشونت تصویب و برای
تصویب به مجلس ارســال شــده و این الیحه تمام ابعاد خشونت از
خشونت خانگی تا سطح جامعه را پیش بینی کرده است.ابتکار افزود:
تاکنــون قانونی در این ابعاد نداشــته ایم ،این الیحه بــا قوه قضاییه
مشــترک اســت و این قوه در این زمینه کامال با ما هماهنگ است و
انتظار داریم در اولین فرصت در مجلس تصویب شود.وی با اشاره به
تقسیم کار از طریق این الیحه ،اظهار کرد :براساس این الیحه دستگاه
های دولتی مکلف شــده اند نقش خود را در ارتباط بــا این موضوع
ایفا کنند و در قانون پیش بینی شــده صندوقی برای حمایت از زنان
تشکیل شود.معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود :این
قانون می تواند راهگشا باشد و آموزش و فرهنگ در این زمینه بسیار
اثرگذار است که به همین سبب ،طرح «گفت و گوی ملی خانواده» با
موضوع مهارت های خوب زیستن از طریق سازمان بهزیستی و وزارت
آموزش و پرورش ،دنبال می شود و می تواند به اصالح رفتارها و کنترل
خشونت کمک کند .هم اکنون این طرح برای دانش آموزان و اولیا در
سطح استان اصفهان هم در حال اجراســت.وی اضافه کرد :سازمان

ادامه تشکیل جلسات عمرانی چهارشنبهها ،وضعیت پروژه پل آفتاب بررسی و نقاط قوت و ضعف آن
احصا شد و راهکارهای الزم برای تکمیل
آن در موعد مقرر پیشنهاد شد.قدرت ا...
نوروزی با بیان این که در جلســه اخیر
مقرر شــد مجموعه پلها و تقاطع غیر
همسطح سردارشهید سلیمانی تا هشت
هفته آینده تکمیل شود ،افزود :آزادسازی
مسیرکیلومترچهارم تا هفتم پروژه رینگ
چهارم تکمیل شده و  ۶۰۰مترآزادسازی در
پروژه شهید سلیمانی نیز در ادامه اجرای
رمپها انجام شده است.شهرداراصفهان
ادامه داد :در حال حاضر آزادســازی یک هزار و  ۶۰۰متر دیگر از مسیر رینگ چهارم باقی مانده که بر
اساس برنامهریزیها انجام خواهد شد.وی با ابراز خرســندی از پیشرفت پروژه پل قهجاورستان،
تصریحکرد :دراین مسیربا چالشهای متعددی ازجمله وجود تاسیسات و دیگرموانع رو به رو بودیم
که خوشبختانه رفع شده و فعالیتهای عمرانی به خوبی در حال انجام است.نوروزی با بیان اینکه
سرمای هوا و مشکل خرید سیمان و مسائل مربوط به برق اجرای پروژهها را با تاخیر همراه میکند،
اظهارکرد :تا پایان امسال فازنخست رینگ چهارم حدفاصل محل جدید شرکت نمایشگاهها تا بعد از
لها و تقاطع غیرهمسطح سردارشهید سلیمانی افتتاح خواهد
کارخانه قند با بهره برداری ازمجموعه پ 
شد.شهرداراصفهان افزود :فازنخست رینگ چهارم با بازشدن مسیرروی تردد خودروها بهرهبرداری
شده و منتظر افتتاح رسمی آن هستیم.

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری خبر داد:

برخورد با اضافه بارکامیونها دراصفهان

های مردم نهاد نقش اساسی برای پیشگیری و آموزش در حوزه زنان
با حضــور معاون رییس جمهــور در امور زنان و خانــواده و جمعی از

تخصصی ،تامین زنجیره ارزش و در نهایت اتصال به بازار و اشتغال را

دارند؛ اما نیاز به کار تخصصی است تا این اقدامات به تقویت خانواده

مدیران استانی و شهر اصفهان ،نخستین مرکز توانمندسازی زنان در

در بر می گیرد.ابتکار بیان کرد :در موضوع بازاریابی و بازاریابی دیجیتال

و ممانعت از خشونت منجر شود.

شهر اصفهان در منطقه  12بهره برداری شد .معصومه ابتکار ،در حاشیه

اکنون شــبکه ســازی بازاریابی دیجیتال را با همکاری سازمان های

افتتاح و بهره برداری از نخستین مرکز توانمندسازی شهر اصفهان به

مردم نهاد و بخش خصوصی در دست اجرا داریم .وی افزود :در حال

نام بانو امامی ،با اشاره به اینکه امیدواریم این مراکز بتوانند اشتغال

حاضر در بسیاری از نقاط کشــور فعاالن عرصه کارآفرینی مراکزی را

پایدار برای بانوان ایجاد کنند ،اظهار کرد :دولت برای این موضوع برنامه

پیش بینی کرده اند تا کاالها و خدمات تولیدی زنان ،قابل عرضه باشد

ریزی های خوبی در نظر دارد.وی با اشــاره به اختصاص تســهیالت

به همین منظور درصدد رایزنی هستیم تا مراکزی در سطح استان ها

پایدار روستا و تسهیالت فراگیر برای حوزه شــهر برای اشتغال زایی،

ایجاد و زمینه تبادل کاالهای زنان روســتایی و شهری فراهم شود تا

گفت :دولت پرداخت این تسهیالت را از سال  98آغاز کرده که حدود

امکان رد و بدل کاالها برای آنها از طریق ایــن مراکز و فضای مجازی

 40درصد آن به زنان اعطا شده اســت .معاون رییس جمهور در امور

امکان پذیر باشد.معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره

زنان و خانواده تصریح کرد :این مرکز توانمندســازی بانوان در شــهر

به موضوع زنان آسیب دیده نیز اظهار کرد :استان اصفهان مانند سایر

اصفهان توسط شهرداری راه اندازی شــده و در همین راستا معاونت

استان های کشور سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده دارد و این سند

زنان و خانواده ریاســت جمهوری نیز طرح هایی را با همکاری مرکز

براساس وضعیت استان ،مطالعه و مشکالت ،آسیب هایی همچون

فنی و حرفه ای راه اندازی کرده است.

کودک همسری و حقوق زنان لحاظ شــده است .یکی از ویژگی های
این سند این اســت که برای هر دستگاه به تناســب ،تکالیفی در نظر

توان افزایی زنان سرپرست خانوار

گرفته شده است .وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی و مراکز اورژانس

وی ادامه داد :این طرح توان افزایی زنان سرپرست خانوار را به همراه

اجتماعی از جمله مراکز اصلی در این زمینه هستند ،گفت :این قانون

دارد و از آموزش مهارت های کلی تــا آموزش مهارت های حرفه ای و

نقش بســیار مهمی را در حمایت از زنان و کودکان (تمام افراد زیر ۱۸

ی منتخب تولیدات بیرونی تاالرهنر
طرحها 
به مرحله پیچینگ رسید
نخستین جلســه پیچینگ و ســفارش  34طرح منتخب فراخوان تولیدات بیرونی(نمایشهای
خیابانی) تاالر هنر با موضوعات کرونا ،دهه فجر و روز درختکاری برگزار شد.در این جلسه که با حضور
اعضای شورای تخصصی تاالرهنر ،رییس
اداره هنری و تعــدادی از مدیران مراکز
تخصصی ســازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شــهرداری اصفهان و مسئوالن
نهادهای مرتبط در تاالر هنر برگزار شــد،
هنرمندان و صاحبان این طرحها به ارائه
آثارخودپرداختند تا حاضران پس ازدرجه
بندی ،به خرید و سفارش آنها برای اجرا در
سطح شهر بپردازند.مدیر دفتر تخصصی
تئاترو تاالرهنرسازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان درحاشیه این جلسه با بیان اینکه فراخوان تولیدات بیرونی تاالرهنرحدود
سه ماه پیش منتشرشد ،اظهارداشت :برای نخستین بارتاالرهنراصفهان براساس اقتضائات شرایط
کنونی و شیوع بیماری کرونا در این سطح و با این گستردگی وارد حوزه تولید تئاترهای بیرونیشد.
سعید امامی افزود :معموال نمایشهایی که خارج از صحنه متعارف تئاتر اجرا میشود تاثیرگذاری
بیشتری درشهردارد چون درمیان مخاطبان اجرا میشود ،درصورتیکه تئاترهای صحنهای بیشترمورد
استقبال یک طیف خاص و خود هنرمندان قرارمیگیرد.وی همچنین ادامه داد :با توجه به اینکه مراکز
و بخشهایگوناگون سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به تولید نمایشهای بیرونی نیاز
داشتند با همکاری مراکز ،فراخوانی برای دریافت تولیدات بیرونی دردو بخش آزاد و موضوعی منتشر
کردیم.وی با بیان اینکه تاالرهنرحمایت ازآثاربرگزیده بخش آزاد را برعهدهگرفته است ،تصریحکرد:
دربخش موضوعی نیزموضوعات روزو مناسبتهای تقویمی ازبهمن  1399تا بهار 1400را احصاکردیم
و در این بخش نیز طرحهایی از سوی شرکتکنندگان دراین فراخوان به تاالر هنرارائه شد.طبقگفته
مدیردفترتخصصی تئاترسازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ،درمجموع  118طرح
به دبیرخانه ارسال شده که جلسات ارائه اولیه از سوی هنرمندان با حضور هیئت کارشناسی تاالر هنر
و همچنین نمایندگانکانون نمایشگران خیابانی (پیمانگرامی و پویان عطائی) برگزارشده است.
امامی افزود :دراین جلسات با انجام پایش اولیه ،طرحهاییکه اجتماع ایجاد میکرد و امکان اجرای
آنها دروضعیت فعلی شیوعکرونا وجود نداشت و آنهاییکه ازنظرفنی و محتواییکیفیت قابلقبولی
نداشت رد شد و در نهایت 34 ،طرح انتخاب و وارد مرحله پیچینگ شد.مدیر دفتر تخصصی تئاتر و
تاالر هنر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به حضور مدیران بخشهای
گوناگون این سازمان درجلسات پیچینگ تصریحکرد :مدیران دستگاههایی مانند ادارهکل بهزیستی،
شرکت آب و فاضالب ،ادارهکل زندانها ،بنیاد حفظ آثارو نشرارزشهای دفاع مقدس استان و سایر
دستگاهها نیز که مخاطب این آثار هستند ،در این جلسات این طرحها را خریداری میکنند .در واقع
فرمهای ســفارش اثر دراختیارتمام مدیران حاضرقرارمیگیردکه میتوانند تعداد اجرای آثاریکه
میپسندند را درآنها یادداشت و طرحها را خریداریکنند.
وی ادامه داد :در نهایت پس از انتخاب و فروش آثار منتخب ،این آثار وارد مرحله بازبینی میشــود
و هیئت کارشناســی تاالر هنر ارائهدهندگان طرحها را برای برطرف کردن نقصهای احتمالی یاری
میکنند تا بهکیفیت قابلدفاعی برای اجرا درسطح شهربرسند.وی با بیان اینکه لیست این  34طرح
به ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ارائه شده است ،گفت :تعاملی با ادارهکل فرهنگ و ارشاد
ح برگزیده تسهیل و با سرعت بیشتری انجام
اسالمی استان داشته ایم تا فرآیند اخذ مجوز  34طر 
شود که انشاءا ...از دهه فجر امسال تا پایان بهار سال  1400شاهد اجرای این طرح های منتخب در
شهراصفهان خواهیم بود.

جا به جایی حجم وسیعی ازانواعگروهکاالیی باردرمعابردرون شهری و لزومکنترل ظرفیت وسایل

زنجیره توانمندی زنان درشهراستمراریابد
در ادامه این برنامه ،علیرضا نصر اصفهانی ،رییس شــورای اسالمی
شهر اصفهان با اشــاره به اینکه شــهرداری بنابر ماموریت اجتماعی و
فرهنگی خود اقدام به راه اندازی مرکز توانمندسازی بانوان کرده است،
اظهار کرد :البته مهم تر از راه اندازی ،استمرار این روند است به طوری
که اگر در برابر تقاضاهایی کــه در این خصوص وجود دارد ،روند ادامه
نیابد ،نتیجه مطلوب حاصل نمی شود .وی ادامه داد :بخشی از وظیفه
شهرداری ایجاد فضاسازی برای آموزش و توانمندسازی بانوان است؛
اما تهیه اقالم مورد نیاز آنها و فراهم کــردن بازار فروش برای کاالهای
تولیدی این قشر ،کار دشواری اســت که باید مدیریت شهری و دیگر
دســتگاه ها برای آن تمهیدی در نظر بگیرند .رییس شورای اسالمی
شــهر اصفهان با بیان اینکه باید شــأن و کرامت انســان ها در چنین
مراکزی حفظ شود ،گفت :قرار است در این محل شرایطی فراهم شود
تا درآمدی ایجاد و زنجیره توانمندی زنان در چنین مراکزی استمرار
داشته باشد.

نقلیه بارگیری و حمل بار مازاد بر ظرفیت خودرو یکی از مهمترین علل خســارت به زیر ساختها
و ابنیههای شهری از جمله پلها و معابر ترافیکی اســت که از عوارض آن کاهش عمر مفید سازه و
نشست زمین در اثر بارگذاری بیش از حد است.مجتبی فروزنده با تاکید بر عوارض داشتن اضافه
تناژ و میزان قابل توجه خسارت به زیرساختهای شهری ،افزود :حفظ و نگهداری معابر و پلها از
ماموریتها و رسالتهای مدیریت شهری است که با بهرهگیری از تکنولوژی توزین در حال حرکت
و ســیار میتوانیم کنترل دقیقی از وزن کل و محوری ناوگان در حال تردد داشــته باشیم.معاون
اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد :سایر عوارض
اضافه بار منجر به تصادف که مسئولیت آن به طور مستقیم بر دوش راننده است ،تضعیف سیستم
عملکرد خودرو و تعلیق خودرو ،کاهش فرمانپذیری و قدرت موتور ،کاهش میزان تعادل وسایل
نقلیه است که میتواند صدمات جبرانناپذیری در پی داشته باشد.وی افزود :گشتهای مشترک
سازمان با همکاری پلیس راهور در سطح شهر نسبت به کنترل و بررسی مدارک توزین ناوگان بار در
حال فعالیت است که در صورت احراز تخلف موارد از طریق کمیسیونهای قانونی پیگیری خواهد
شد.فروزنده با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ ترافیکی و پیشگیری جهت کاهش حوادث احتمالی
در اثر حمل بار مازاد ،گفت :جلســات متعددی بــا اتحادیهها ،انجمنهای صنفی و شــرکتهای
حمل و نقل بار و کاالی درون شــهری برگزار شــدن و در این راستا هماندیشــی و تبادل اطالعات
شده است.

خبر ویژه

گزارش

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد :با توجه به

پروازسیمرغ فجربرفرازآسمان نصفجهان از ۱۴بهمن ماه
معاون امورهنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان درخصوص وضعیت برگزاری جشنواره فیلم فجردراصفهان اظهارداشت :جشنواره فیلم

برگزاری سلسله وبینار
آموزشی مبانی حقوق
کودک دراصفهان

کرونا استثنائا در هیچ استانی مراسمی تحت عنوان افتتاحیه و اختتامیه جشــنواره فیلم فجر نداریم.معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان

استان اصفهان بیان داشت :درحال تشکیلکارگروههای اجرایی مختلف هستیم و خرید بلیت هم به صورت تکی ازطریق سامانه سمفا انجام میشود.محمدی فشارکی

اظهار کــرد :در این وبینار آموزشــی پیرامون

خاطرنشانکرد :جشنواره فیلم فجرامسال اصفهان را درمجموعه سینما ساحل و مجموعه سیتی سنترخواهیم داشت؛ امید است با وجود اینکه امسال جشنواره متفاوتی

موضوعاتــی همچــون «اصــول اساســی

باگذشته خواهیم داشت ،با استفاده ازفیلمها و شرایط مهیا شده ،شاهد یک فضای همدلی و مشارکت سینماگران و هنرمندان باشیم.

فجراز ۱۴بهمن ماه به مدت ده روزدراصفهان برگزارمیشود.محمدحسین محمدی فشارکی ادامه داد :حداکثرتعداد فیلمهاییکه به اصفهان اختصاص داده شده ،ده
فیلم است که سانسهای برگزاری آن هم ساعت  ۱۵الی  ۱۷و  ۱۷:۳الی  ۲۰:۳۰است.وی با اشاره به جمعبندی جلساتی که در تهران برگزار شده است ،عنوان کرد :این
تصمیم اتخاذ شده استکه اکران فیلمها با ظرفیت  ۳۰درصد صورتگیرد.محمدی فشارکی افزود :با توجه به سیاست سازمان سینمایی ،امسال به دلیل شرایط بیماری

کنوانســیون حقوق کودک»«،بررسی کودک
آزاری در پرتو کنوانسیون حقوق کودک ساز»

رییس شورای شهرستان اصفهان:

و «کارهای داخلــی و بینالمللی حمایت از

نمیدانیم مظلومیت اصفهان را به کدام مسئول بگوییم

حقوق کودک» و «حقوق کودک در اینترنت»
سخنرانی میشود.ســید احمد حسینینیا
تصریح کــرد :اســاتید ایــن وبینــار «آمنه

مشخص باشد احداث شدهکه یک دستاورد برای شهر

دهشیری» دکترای حقوق بینالملل دانشگاه
سنت آنا ایتالیا« ،نوید بابایی» استاد دانشگاه
و دانش آموخته دکترای حقوق از دانشــگاه
عالمه طباطبایــی و «نوید مســائلی» مدیر
انجمن حمایت از کودکان کار اســت.معاون
شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه
داد :وبینار آموزشــی مبانی حقوق کودک در
اصفهان درپنج نوبت درتاریخهای پنج،۱۹ ،۱۲ ،
 ۲۶بهمن ماه و سوم اسفندماه برگزارمیشود.
وی خاطرنشانکرد :اصفهان ازدو سالگذشته
به عنوان پایلوت شهردوستدارکودک انتخاب
شده و نشان شهردوستدارکودک نیزبهمنماه
سالجاری با حضورنماینده یونیسف درتهران
به این شهر اعطا میشود.حسینینیا افزود:
ابتکارشهردوستدارکودک یونیسف با حمایت
دولتهای ملی و محلی ،سازمانهای مردم
نهاد ،بخش خصوصی ،رسانهها ،دانشگاهها

رییس شورای شهرستان اصفهان با حضوردراجالس
شورای اسالمی اســتان اصفهان با اشاره به وضعیت
آلودگی هوای اصفهان ،اظهار کرد :اجرای خط دو مترو
ســاالنه بیش از یک هزار و  ۲۰۰میلیــارد تومان برای
شــهرداری اصفهان هزینه دارد؛ اما مدیریت شهری
عزم خود را برای توســعه حملونقــل عمومی بهکار
گرفته و یک چهارم بودجه شــهر برای ساخت شهری
زیر شــهر اصفهان اختصاص یافته اســت.پورمحمد
شریعتینیا با بیان اینکه قبل ازورود «تی بی ام» برای
عملیات حفاری ،ایستگاه مترو بدون اینکه خاکبرداری

کشاورزان و شهرداری آب را دراستان برداشت میکند

اصفهان است ،افزود :در خرید اتوبوس ،اصفهان بهتر

که در نتیجه آن ،آبخوانها خالی شــده و فرونشست

ازسایرکالنشهرها عملکرده و اقدامات برای مقابله با

زمین اتفاق افتاده است.شریعتینیا خاطرنشان کرد:

آلودگی هوا از طریق توسعه حملونقل عمومی دنبال

مشکالت اززمانی آغازشده استکه مدیریت ازوسعت

میشود.رییس شورای شهرســتان اصفهان با تاکید

حوضه آبریزبه استانی تبدیل شد و بالهای امروزناشی

بر اینکه اصلیترین چالش فالت مرکزی آب اســت،

از مدیریت چندگانه است.وی افزود :بخشی از بویین

تصریح کرد :در سالهای بعد از انقالب یک هزار و ۹۵۰

میاندشت و فریدونشهردرحوضه آبریزجنوب هستند

میلیون متر مکعب روی حوضــه زایندهرود بارگذاری

و بخشــی دیگر از بویین میاندشــت در حوضه آبریز

انجام شده که تنها  ۳۵۰میلیون متر مکعب آن تامین

قمرود است.رییس شورای شهرستان اصفهان تصریح

شده اســت؛ بنابراین حدود یک هزار و  ۵۵۰میلیون

کرد :کاش شانسی که شهروندان قم داشتند را ما نیز

متر مکعب توســط وزارت نیرو از حق محیط زیست،

داشتیم و نمیخواهم اظهارنظرسیاسیکنم ،رویکردم

کشاورزان غرب و شرق ،شهرداری و سایر بهرهبرداران

اجتماعی است؛ این وضعیت غرب اصفهان است اما

قانونی این حوضه آبریزبرداشت میشود.وی ادامه داد:

شرق اصفهان بسیارمحرومترازغرب است و نمیدانیم

دولت بدون مجوز محیطزیستی و در نظر گرفتن حق

این مظلومیت را بهکدام مسئول بگوییمکه درککند.

عکس روز

این اســت که بیش از  ۳۰میلیــون کودک را
در سه هزار شــهر و جامعه محلی در بیش از
 ۴۰کشور تحت پوشــش قرار داده است .وی
تصریح کرد :چشمانداز ابتکار شهر دوستدار
کودک این اســت که همه کودکان و جوانان
باید بتوانند ازدورانکودکی و جوانی خود لذت
ببرند و از طریق احقاق حقوق خود در شــهر و
اجتماع محلی خود ،تواناییهای بالقوه خود
را بالفعل کنند.حســینی نیا افزود :یونیسف
شیوه کارآمد ایجاد شهر دوستدار کودک را در
یک فرآیند تکاملی ارائهکرده و معتقد استکه
طرح شهرهای دوستدار کودک باید از طریق

کلیسای گئورک
مقدس
در میان کلیســاهای جلفای
اصفهــان ،کلیســای گئورگ
مقــدس بــه علــت وجــود
ســنگهای مقدس در آن از
اهمیت خاصی برخورداراست.
این ســنگها به فرمان شاه
عباس به اصفهان آورده شدند.

نظارت و ارزیابی بهتر اجرا شود.
عکس :ایرنا

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
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رتبه4:

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

به همت شهرداری و شورای شهر بهارستان صورت گرفت؛

گشایش نخستین باغ بانوان و جاده سالمت درشهرجدید بهارستان

باغ بانوان ،مهم ترین مطالبه بانوان

حرکت درمانی ومجموعه کامل اسباب بازی است.

امنیت دوبال جدایی ناپذیرهستند که در کنار هم موجب ایجاد

ای را در این شهر انجام بدهند .

بهارســتان اصفهان با عزم و اراده

بحیرایی در خصوص موقعیت بــاغ بانوان گفت  :مجموعه باغ

چنین پروژه هایی خواهند شد.وی ادامه داد :بهارستان اولین

مجتبی محبی ،رییس شورای شهر بهارســتان نیز در ادامه با

شهردار و اعضای شــورای شهربهارســتان و توسط معصومه

بانوان در دریاچه زیتون محیطی بکر و طبیعی در دامنه کوههای

شهر جدید پس از انقالب اسالمی است که همچنان به عنوان

بیان اینکه باور داریم بهارســتان در امور بانوان قدم های بلند

ابتکار ،معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با حضور

کاله قاضی و در کنار مسیر سالمت با امکان پارک ماشین واقع

یکی از موفق ترین پروژه های بزرگ مسکونی و یک از بزرگ

و روبه رشدی را برداشته و توانســته روزهای طالیی را شاهد

عباس رضایی ،استاندار اصفهان به صورت مجازی و به دست

شده ،احداث همه ابنیه ســاختمان در باغ بدون قطع درختان

ترین و شاخص ترین شهرهای جدید کشور محسوب می شود

باشــد ،تصریح کرد :امیدواریم که در آینــده ای نزدیک مکان

همسر سردار شهید حاج عباس جانثاری افتتاح شد .معصومه

انجام شد و به صورت همزمان توانایی میزبانی  ۳۰۰نفر از بانوان

و از این شهر به عنوان مدل توســعه یافتگی و سرمایه انسانی

های دیگری جهت جلوگیری از آســیب های اجتماعی  ،برای

حدیث زاهدی

ابتکار با بیان اینکه توجه به سالمت ،نشاط و ورزش زنان اقدام

شهر بهارســتان را دارد.این باغ در کنار جاده سالمت بهارستان

یاد شده است .در ادامه افتتاحیه باغ بانوان بهارستان ،حسین

اقشار مختلف جامعه بنا شــود و باغ بانوان نقطه عطفی باشد

مهم و سرمایه گذاری ارزشمند برای استان اصفهان است ،اظهار

با  4700متر مربع مســاحت و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد

سیســتانی فرمانداراصفهان ضمن تبریک فرارســیدن دهه

در جهت گام هایی که در آینده برداشــته خواهد شــد .محبی

امیدواری کرد که این افتتاح خیر و برکت برای مردم شــریف

ریال قرار گرفته است .شهردار بهارستان با اشاره به پروژه های

فجر اظهار داشــت :ملت ایران در طول دوران انقالب اسالمی،

در پایان به بیان امام خمینــی(ره) که فرمودند کار کنید و این

شهرستان بهارستان داشته باشد.داوود بحیرایی ،شهردار شهر

عمرانی و مشــارکتی به ارزش بیش از  1450میلیارد ریال در

با وجود مشکالت بســیار ،همواره هرکجا الزم بوده با صبر در

کار کردن را برای مردم بگویید تا مردم دل گرم شــوند ،خاطر

بهارســتان نیز در این آیین با بیــان اینکه باغ بانــوان یکی از

هفته دولت ،خاطر نشــان کرد  :باور داریم همه این خدمات و

برابر معضالت در صحنه حضور یافتند و با گامهای خود باعث

نشــان کرد :نتیجه این اقدام ،دل گرم شــدن مردم به نظام

خواسته های بحق بانوان این شهر است که در آستانه میالد با

تالش ها در مقابل ارزش این مردم شــهید پرور بسیار ناچیز

پیشبرد امورات کشور شدند همچنین در صحنههای حساس

مقدس جمهوری اسالمی اســت؛ نظامی که ثمره خون صدها

سعادت بانو فاطمه زهرا(س) و روز زن و همچنین آغاز چهل

اســت؛ اما به وســع و توان خود و در کمتر از حدود دو سال با

کشور با حضور رشادت گونه خود در جنگ و مناسبات سیاسی

هزار شهید گلگون کفن است؛ شــهیدانی که در زمان انقالب ،

و سومین بهار انقالب اسالمی شاهد افتتاح آن هستیم ،اظهار

همه مشــکالت پیش رو همچون تورم و افزایش قیمت ها که

و اجتماعی حماســه آفریدند که باید قــدردان این حمایت و

جنگ تحمیلــی  ،دفاع از امنیت ،دفاع از حــرم و حتی اکنون

پشتیبانی ملت در دوران شیوع بیماری کرونا هم بود .مسئوالن

که شهدای مدافع سالمت را تقدیم می کنیم ،جان خود را فدا

کشور باید همیشه در راه خدمت به مردم گام بردارند.

کردند و امیدواریم همکاری و همیاری مســئوالن و استقبال

سیستانی ادامه داد  :امیدوارم با همدلی کاملی که بین اعضای

همشــهریان روزهای زیبایی را رقم بزند .امیــد که این مکان

خدمتگزار در دســتگاه های نظام وجود دارد بتوانیم خدمات

حرکتی بزرگ باشــد برای خدمات مختلفی که درهمه زمینه

شایسته ای را به مردم ارائه دهیم .با توجه به باال بودن روحیه و

ها به ویژه در بحــث فرهنگی و اشــتغال برای بانــوان فهیم

فرهنگ مشارکت در شهر بهارستان  ،شهردار و اعضای شورای

بهارستان ارائه می شود و این روز را در آستانه روز مادر به فال

شهر به برکت این همکاری توانستند خدمات شایسته و ارزنده

نیک می گیریم .

داشــت  :این باغ با متراژ  ۱۳هزار مترمربع و طول مسیر ۷۰۰

سبب انصراف پیمانکاران می شــد و همچنین بیماری کرونا

متری جهــت پیاده روی به صــورت مارپیچ در فضای ســبز

موفق شدیم با تالش شبانه روزی این پروژه ها را به سرانجام

همچنین  ۵۰۰متر طول مسیر دوچرخه سواری ۱۵۰ ،مترمربع

رسانده و در واقع به فضل خدا در سال جاری هر 4ماه یک بار

مســاحت ســاختمان مدیریــت و  ۶۰۰مترمربــع زمیــن

یک پروژه افتتاح شد.

ورزشــی،دارای فضاهای نمایشــگاهی ،زمین بازی کودکان،

در ادامه این افتتاحیه حیدر قاسمی ،معاون سیاسی اجتماعی

زمین ورزش صبحگاهی ،مکانهای نشــیمن ،مکان مطالعه،

اســتاندار اصفهان با اظهار امیدواری از اینکه مدیریت شهری

آبنما ،استراحتگاه فضای ســبز ،فضای آموزشی و مدیریتی،

بتواند از چنین مجموعه هایی به خوبی بهره برداری کند ،اظهار

کرد :مــردم باید بتواننــد از این ظرفیت های ایجاد شــده به
درستی استفاده کنند.قاســمی ضمن تشکر از همه کسانی که
در احداث و تفکر این مجموعه تالش کــرده اند ،گفت  :ایجاد
فضاهای امن ،محفوظ و زیبا برای بانوان شهر  ،اتفاق مبارکی
است و قطعا یکی از فعالیت های تاثیر گذار و ارزشمند به شمار
می آید زیرا یکی از طرح هایی است که به همت مجموعه شورا
و شهرداری صورت گرفته و انجام امور اجرایی و برقراری نظم و

با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو؛

ح آبرسانی منطقه کاشان بهرهبرداری و آغازشد
 5طر 
آیین بهرهبرداری ویدئوکنفرانســی از طرحهای بــزرگ آب در قالب پویش

این طرح  ۱۲میلیارد ریال برآورد شده که شامل اجرای  ۱۴کیلومتر خط انتقال

هر هفته #الف-ب-ایران ،توســط وزیر نیرو و با حضــور حمیدرضا جانباز

از تاسیسات شــماره پنج کاشان ،ســاخت مخازن زمینی و ایستگاه پمپاژ

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور و حجتا ...غالمی ،معاون هماهنگی

است.بهرهبرداری از پنج طرح آب و فاضالب شهری و روستایی با اعتباری

امور عمرانی استانداری اصفهان ،علی اکبر مرتضایی فرماندار ویژه شهرستان

افزون بر  ۱۱۹میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان روز سهشنبه در هفته سی و هشتم

کاشان و سید جواد ســاداتی نژاد نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی

پویش هر هفته #الف-ب-ایران با حضور ویدئو کنفرانسی رضا اردکانیان،

برگزار شد .طرح اصالح و بازســازی خط انتقال آب نابر به ارزش  ۸۰میلیارد

وزیر نیرو در منطقه کاشان صورت گرفت.

تومان اســت که آب چاههای مناطق نابر را از طریق  ۲۳کیلومتر خط انتقال

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

تولید  4هزارتن «پودرقالب» بومی سازی شده درفوالد مبارکه
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت :با توجه

ریخته گری پیوسته در اثر کارکرد نامناسب «پودر قالب» لطمه بزرگی محسوب

به کیفیت باالی پودرهای قالبی تولید در داخل ،در آینده پودرهای داخلی به طور

خواهد شد.مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با

صددرصد جایگزین پودرهای خارجی می شود.غالمرضا سلیمی با اشاره به مزایای

اشاره به اینکه بازار رقابتی از جنبه های کیفیت و هزینه تمام شده محصول مهم

فراوان ریختهگری پیوسته درفوالد اظهارداشت :امروزه بیش از 90درصد ازفوالد

است،گفت :الزم است افزایش ظرفیت تولید «پودرقالب» مورد توجه جدی قرار

تولیدی در جهان از این روش تولید می شــود.وی افزود :در روش ریخته گری

بگیرد بنابراین انتخاب «پودرقالب» و انتخاب بهینه آن که در این موارد از جایگاه

پیوسته ،تولید یک محصول خوب ازنظرجنبه هایکیفی و اقتصادی ،نیازمند ایجاد

بسزایی برخورداراست ،پررنگ ترمی شود.

تمهیدات دیگری است .یکی ازاین تمهیدات «پودرقالب» استکه با ترککردن
قالب و پوسته فوالدی،کاهش انتقال حرارت و روغنکاری پوسته فوالدی درحالت

با لوله چدن داکتیل به قطر  ۴۰۰میلیمتر ،سه ایستگاه فشارشکن و  ۲باب

انجماد و همچنین ایجاد یک الیه محافظ برسطح مذاب و جذب ناخالصی های آن

مخزن به کاشان انتقال میدهد.

نه تنها باعث عملی شدن ریختهگری پیوسته می شود ،بلکه با جلوگیری ازایجاد

ارزش طرح آب شرب شیرین نوشآباد ،با ظرفیت تصفیه  ۲۴۰۰مترمکعب

ترک های مختلف و ناصافی در ســطح باعث افزایش کیفیت مجصول خواهد

آب در شــبانهروز افزون بر هشــت میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان بوده که از

شد.مدیرناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه تصریحکرد:

محل سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شده اســت که با بهرهبرداری

امروزه با افزایش نیاز مشتریان به محصوالت فوالدی بسیار تمیز و قابل ماشین

از این طرح روزانه  ۲۴۰۰مترمکعب آب شــرب با کیفیت مناسب در اختیار

کاری تا ضخامت های بسیارکم ازیک طرف و ازطرف دیگرنیازتولیدکنندگان تولید

شهروندان شهر نوشآباد قرار خواهد گرفت.

پیوسته به یک محصول بدون عیوب ســطحی و زیرسطحی در راستای کاهش

مخازن ذخیره آب کاشــان به ظرفیــت  ۱۰هزار مترمکعــب و قمصر و راوند

هزینه ها باعث شدهکه پودرقالب ازاهمیت بسزایی برخوردارباشد.وی اضافهکرد:

هر کدام به ظرفیت یک هزار مترمکعب بــا ارزش  ۳۱میلیارد تومان از دیگر

امروزه پودرقالب ریختهگریکه به اختصارپودرقالب هم نامیده می شود براساس

طرحهایی است که به بهرهبرداری رسید و مقدمات اجرای طرح ارتقای کمی
و کیفی آب مناطق شــهری خزاق و طاهرآباد و مجتمع روســتایی «یزدل،
علیآباد و محمدآباد» فراهم و عملیات اجرایی آن آغاز شد و هزینه اجرای

نماینده مردم نطنز ،بادرود و قمصر در مجلس شــورای اسالمی گفت :طی

کرد :در این طرح مقرر شد  15کیلومتر از شبکه فرسوده آب روستاهای شهر

چند سال اخیر خدمات رسانی شــرکت آب و فاضالب در شهرهای بادرود و

بادرود و نطنز اصالح و بازسازی شوند تا دسترسی روستاییان به آب شرب

نطنز مطلوب بوده اســت و انتظار می رود با تامین اعتبارات ،شبکه فرسوده

پایدار ،میسر شود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان

خط انتقال آب از سرآسیاب به شهر بادرود اصالح شود.رحمت ا ...فیروزی

اینکه تحلیل نیاز آبی شهر بادرود در افق  10ساله انجام گرفته است ،تصریح

پور افزود :انتظار می رود با تخصیص ردیف بودجه ،اجرای شبکه فاضالب در

کرد :در صورت تامین اعتبار ،بازســازی  12کیلومتر از خط انتقال آب از منبع

شهرهای بادرود و نطنز نیز در دستور کار قرار گیرد؛ اما در کل ارائه خدمات آبفا

سرآسیاب تا شــهر بادرود در دســتور کار قرار می گیرد .همچنین با اتمام

در شهرهای بادرود و نطنز قابل توجه است.

مطالعات فاز یک ،انجام مطالعات فاز دوم اجرای شــبکه فاضالب در شهر

در این جلسه همچنین مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان

بادرود در دستور کار اســت .وی با بیان اینکه همه روستاها باید از خدمات

گفت :پس از یکپارچگی شــرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی

پایدار شرکت های آب و فاضالب در کشور بهره مند شوند ،اظهار داشت :اگر

در استان اصفهان ،تمام تالش ها در راســتای کاهش فاصله ارائه خدمات

در کمیسیون عمران مجلس مصوب شــود که همه روستاها در کشور تحت

میان شهر و روستاها در اســتان اصفهان خواهد بود.هاشم امینی افزود :با

پوشــش شــرکت های آب و فاضالب قرار گیرند ،قطعا همه روستاییان از

یکپارچگی شــرکت های آبفا شهری و روستایی تالش بســیاری در زمینه

خدمات مطلوب کیفی و کمی شــرکت های آبفا بهره مند می شوند .هاشم

حذف آبرسانی سیار و تامین پایدار آب شرب روستاییان در استان اصفهان

امینی با اشــاره به اجرای شــبکه فاضالب شــهر نطنز خاطرنشان کرد :مد

در دســتور کار قرار گرفته اســت .وی با بیان اینکه طرح  300-100در استان

نظر است با مشــارکت بخش خصوصی ،اجرای شــبکه فاضالب شهر نطنز

اصفهان با هدف ارائه خدمات پایدار به روستاییان اجرایی شده است ،عنوان

اجرایی شود.

مختلف فوقکمکربن،کمکربن،کربن متوسط وکربن باال تولید شدهکه بیش از4
هزارتن پودرقالب درگریدهای مختلف مصرف می شود.سلیمی به این مهمکه در
سال هایگذشته «پودرقالب» ازشرکت های خارجی تامین می شد ،اشارهکرد و
گفت :با توجه به اینکهکنترل وکیفیت پودر ،دردسترس بودن تامینکننده و عدم
نگرانی دربحث تامین «پودر قالب» مهم اســت؛ پروژه ای در زمینه بومی سازی
گریدهای مختلف پودرقالب با توجه به تنوعگریدهای فوالدی تولیدی درمجتمع
فوالد مبارکه تعریف و با همکاری دو شرکت دانش بنیان پروژه مذکورآغازشد.

فرمول شیشه تولید می شــود و با درنظر گرفتن پارامترهایی چون دمای ذوب،
آهنگ ذوب ،نحوه تغییرات ویسکوزیته بر حسب دما طراحی شده و انواع آنها بر

وی افزود :با استفاده ازدانش و تجربیات متخصصان فوالد مبارکه ،این دوشرکت

اهمیت پودرقالب درتولید یک محصول خوب

خدمات رسانی شرکت آبفای استان اصفهان درشهرهای
بادرود و نطنزمطلوب بوده است

وی افزود :درشرکت فوالد مبارکه درحال حاضر 7میلیون تن تختال درگریدهای

بومی سازی پودرقالب ریخته گری توسط دو شرکت دانش بنیان

اساس نوع فوالد و شرایط ریختهگری مورد استفاده قرارمیگیرد.

نماینده مردم نطنز ،بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی:

تولید 7هزارتن تختال درگریدهای مختلف

سلیمی ترکیب شیمیایی فوالد ،سرعت ریختهگری ،سرعت سرد شدن و بسیاری
از پارامترهای دیگر را در تعیین پودر قالــب به منظور افزایش کیفیت محصوالت
نهایی ریختهگری مهم دانست وگفت :دریک مجتمع تولید فوالد به روش ریخته
گری مداوم ،پودرقالب به دلیل نقش مهمیکه درتولید یک محصول خوب برعهده
دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.وی با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه به
عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور از روش «ریخته گری پیوسته» استفاده
می کند ،گفت :این شرکت نیاز بیشتری به شناخت «پودر قالب» و بهینه سازی
انتخاب و مصرف آن خواهد داشت .درچنین شرایطیکه تمام خطوط و تجهیزات
با حداکثر ظرفیت به کار مشغول هســتند ،توقف احتمالی تولید و پارگی خطوط

دانش بنیان موفق به تولید پودر قالب شــدند که پس از طی کردن آزمایشــات
مختلف پودر تولیــدی واخذ تاییدهای الزم از نظر خواص فیزیکی و شــیمیایی
پودرهای بومی سازی شده جایگزین پودرهای خارجی درمجتمع فوالد شد و در
حال حاضر بیش از  80درصد از مصرف «پودر قالب» در فوالد مبارکه از پودرهای
قالب بومی سازی شده اســت که با توجه به کیفیت باالی پودرهای قالبی تولید
در داخل ،در آینده پودرهای داخلی به طور صددرصد جایگزین پودرهای خارجی
می شوند.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه بیان
داشت :با توجه به اینکهگریدهای مختلف فوالدی درشرکت فوالد مبارکهگسترش
می یابد و این واحد صنعتی به سمت تولیدگریدهای خاص برای مصارف خاص
ازجملهگریدهای مورد نیازصنایع نفت وگازخودرو می رود؛ نیازبه تولید پودرهای
قالب مخصوص جهت تولید گریدهای فوالد ویژه اســت که شرکت های دانش
بنیان این توانایی را خواهند داشتکه بتوانندگریدهای مخصوص را تولیدکنند.

