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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

مدیر کل امور مالیاتی در نشست خبری مطرح کرد:

اصفهان، دومين استان پرداخت كننده ماليات
3

 حرکت نمادین اصفهانی ها در  متفاوت ترین 22 بهمن قرن
 در جشن 42 سالگی انقالب اسالمی صورت گرفت؛

7

س
فار

س: 
عک

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

اتصال به شبکه ریلی از 
مهم ترین فعالیت های 

 عمرانی چهارمحال
 و بختیاری

پروژه گذر آقانورا... 
نجفی در اصفهان بر سر 
دو راهی زیر ستون های 

نقش جهان

 معاون شهرسازی و معماری
 شهردار اصفهان:

 شهرداری تاکید زیادی
 بر پیاده راه سازی دارد
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7
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معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری:

نگرانی بابت قطعی برق با تشکیل 
شهرک رمز ارز اصفهان نداریم

5

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
مطرح کرد:

لزوم شفاف سازی بهره برداری 
از موقوفات بهداشت اصفهان

 انقالب ریل
 در ایران

فوالد مبارکه؛ 
مهم ترین 
دستاورد 

پیروزی انقالب 
اسالمی ایران 8

8

 فرم شماره )6(- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 شماره 99/1014 و 99/1016 و 99/1017
شرکت تولید نیروی 

برق اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

شرکت تولید نیروی برق اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 

کار )شرکت در مناقصه(- ریال
شرایط و الزامات ورود به مناقصه 

99/1016
خرید برق )و آمادگی( از نیروگاه 

اصفهان در سال 1400
با ارزیابی انجام می شود26/082/000/000

99/1017
خرید برق )و آمادگی( از نیروگاه 

گازی هسا در سال 1400
با ارزیابی انجام می شود1/755/000/000

99/1014
خرید سیستم سوپروایزری 
واحد 1 و 2 نیروگاه اصفهان

با ارزیابی انجام می شود900/000/000

نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره 

های تماس 37871781 و 37871785-031 داخلی 8016(

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1399/11/23 لغایت روز سه شنبه مورخ 1399/11/26
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4101121130232162 

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام پرداخت درآمد شرکت تولید نیروی برق اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکتهای مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مســتندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 
1399/12/11 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری گردد. الزم به یادآوری است که عالوه بر بارگذاری هر سه پاکت )الف( و )ب( و 

)ج(، پاکت )الف( نیز به صورت فیزیکی تحویل امور تدارکات و قراردادهای شرکت تولید نیروی برق اصفهان به نشانی اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب 

آهن، بلوار شفق، خیابان نیروگاه، جنب ساختمان معاونت بهره برداری، کدپستی 8178615651 گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/9 سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان 
سایر شرایط مناقصه:

1- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- به درخواست ها و مدارک ارسالی بعد از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 99/12/9 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 

)توکن(: مرکز تماس: 27313131-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 )اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت 

سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.(

4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

5- ضمنًا می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

 www.tpph.ir                                              www.setadiran.ir  http://iets.mporg.ir                      

بــا اهــداء درود و آرزوی توفیــق بدیــن وســیله انتصاب بــه جا و شایســته 

حضرتعالی را بعنــوان مدير روابط عمومــی فوالد مباركه اصفهــان که مبین 

مراتب تعهد، شایســتگی و تجارب ارزنــده تان   می باشــد ، صمیمانه تبریک 

و تهنیت عرض می نمایيم، امید كه چون گذشــته در راســتای تحقق اهداف 

 ارزشــمند نظام مقــدس جمهوری اســامی همــواره موفــق و موید باشــید

     جناب آقای هادی نباتی نژاد    

روزنامه زاينده رود

نوبت دوم

م الف:1093014
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برگزاری مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن ۹۹ امسال متفاوت از سال های 
پیشــین برگزار شــد. این در حالی بود که طی ماه های اخیر ایران در 
مقابل خواسته های جهانی در مورد فعالیت های هسته ای و نظامی نیز 
وضعیتی متفاوت داشته است. این روز که به نام شهید سردار سلیمانی 
نام گذاری شده  بود به علت همه گیری کویید ۱۹ با وسایل نقلیه متعدد 
برگزار شــد و راهپیمایان با استفاده از ماســک و دستکش در خیابان 
حضور پیدا کردند.در کنار خیل موتور سوار، ده ها اسکیت باز و دوچرخه 
سوار نیز دیده می شد؛ اسکیت بازان و دوچرخه سواران جوان و نوجوانی 
که وســایل نقلیه خود را با پرچم ایران و عکس های شهدا تزیین کرده  
بودند. این راهپیمایی متفاوت همزمان با تهران در سراسر کشور هم با 
این شکل برگزار شد. روحانی به عنوان سخنران اصلی مراسم ۲۲ بهمن 
امسال گفت: من به مذاکره افتخار می کنم. مذاکره چیز منفی نیست 
و از لوازم دولت و حکمرانی دنیای امروز و نه امروز که ارث پیامبر)ص( 
است.حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در بخشی از سخنرانی 
خود به مناسبت ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که به دلیل 
شــرایط کرونایی به صورت ویدئوکنفرانسی انجام می شود، گفت: خدا 
ترامپ را ســرنگون کرد؛ به ظاهر ملت آگاه آمریکا او را سرنگون کردند، 
اما نقش ملت و دولت ایران برای ســرنگونی این مستبد بدون تردید 

تاثیرگذار بود.وی همچنین گفت: من به مذاکره افتخار می کنم. مذاکره 
چیز منفی نیست و از لوازم دولت و حکمرانی دنیای امروز و نه امروز که 
ارث پیامبر)ص( است که در مقاطع مختلف با دشمنان خود حرف زد 
و مذاکره کرد و پیمان بست و صلح کرد که نمونه آن صلح حدیبیه بود. 
وی با بیان اینکه آنهایی که می پرســند که ما چرا به دولت رای دادیم و 
رای ما چه تاثیری داشت، گفت: اساس کار انتخاب است هر کجا مردم 
انتخاب خوب داشته اند، ثمره آن را در سال های بعد دیده اند. از ماست 
که برماست. اگر خوب انتخاب کنیم آینده خوب داریم و اگر بد انتخاب 
کنیم آینده بد داریم. روحانی یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقالب 
اسالمی توسط امام راحل را تاســیس جمهوریت در این کشور در کنار 
اسالمیت نظام توصیف کرد و گفت: امام )ره( جمهوریت را تاسیس کرد 
و به ما یاد داد که باید پای صندوق برویم، امام به ما یاد داد ۴۷ روز بعد 
از انقالب پای صندوق آرا باشــیم، امام )ره( به ما یاد داد در هر مسئله 
مهمی با انتخاب خود سرنوشت خود را تعیین کنیم.همانند سال های 
پیشین شرکت کنندگان در این راهپیمایی بیانیه ای را صادر کردند.  در 
این قطعنامه اعالم شد با نصب العین قرار دادن نقشه راه والیت و امت؛ 
یعنی »بیانیه فاخر و گران ســنگ گام دوم انقالب اسالمی«، آمادگی 
خویش را برای حضور در عرصه های هفتگانه جهاد فی ســبیل ا...؛ در 

میدان های علم، معنویت، اقتصاد، سیاســت خارجه، مبارزه با فســاد 
و برقراری عدالت، اســتقالل و مبارزه با ســبک زندگی غربی و بسط و 
گسترش سبک زندگی اســالمی، همچون گذشته اعالم می داریم. در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: ضمن هشــدار به جریان ها و نحله های 
داخلی و دعوت به وحدت کلمه و همدلی حول محور والیت، با تمام قوا 
برای »ساختن دولت اسالمی« با عزمی راســخ و قلبی بصیر و همتی 
مضاعف با حضور در انتخابات پیش رو با عبرت از گذشته، زمینه را برای 
حاکمیت دولت مومن کاردان، انقالبی،  اهل جهاد و پرتوان فراهم آورده 
و با حضور مســئوالنه و حداکثری خویش، چشم طمع دشمن به ویژه 
شیطان بزرگ آمریکا و رژیم ســفاک صهیونیستی را کور خواهیم کرد. 
همچنین ضمن تقدیر و سپاس از خدمتگزاران صادق نظام اسالمی در 
هر سه قوه، هشدار می دهیم با پرهیز جدی از حاشیه سازی های کاذب 
و مضر، دشمن را بر فشار مضاعف و توطئه های پی در پی تحریک نکنند 
و نیز مسئوالن امر را به پاکدستی، خدمت خالصانه و موثر و همچنین 
مبارزه همه جانبــه با عوامل فســاد و اخالل در حوزه های سیاســی، 
فرهنگی،  امنیتی و اقتصادی و بهویژه در حوزه معیشــت ولی نعمتان 
خود توصیه کــرده و اعالم می داریم هیچ گونه »خیانــت« و »فتنه« را 

نخواهیم بخشید.

روابط عمومی وزارت امور خارجه:

حکم صادره برای »اسدا... اسدی« نقض کنوانسیون وین است
روابط عمومی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران بازداشــت، فرآیند قضایی و حکم صادره برای 
اســدا... اســدی را غیر قانونی، بر خالف نص مقررات حقوق بین الملل و بــه طور خاص، نقض 
کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک می داند و کشورهای مورد نظر را در قبال این اقدام 
غیر قانونی مسئول می شناسد. روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به اقدام برخی رسانه ها 
در اتهام زنی به دستگاه سیاست خارجی درباره حکم صادر شــده علیه اسدا... اسدی، دیپلمات 
کشورمان در دادگاه بلژیک با انتشــار اطالعیه ای تاکید کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در هماهنگی با تمامی نهادهای دســت اندرکار به گواهی مستندات متقن که بسیاری از آنها 
به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری منفی بر پرونده آقای اســدی قابل بازگو کردن نبوده اند، تمامی 
تالش های الزم را برای رفع اتهامات و آزادی اســد ا... اســدی صورت داده است.روابط عمومی 
وزارت امور خارجه  با یادآوری اینکه این وزارتخانه از همان ابتدا همه مســیرها اعم از سیاســی، 
اطالعاتی و حقوقی را برای آزادی این دیپلمات ایرانی دنبال کرده اســت، اعالم کرد: وزارت امور 
خارجه در حوزه سیاسی به دولت های آلمان، اتریش و بلژیک به دلیل این بازداشت غیر قانونی 

اعتراض کرده است. 

مواضع مشابه چین درخصوص شرط برجامی ایران
»وانگ ون بین«، ســخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری خواســتار بازگشت بدون 
پیش شــرط آمریکا به برجام و رفع همه تحریم ها علیه ایران شد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
چین در پاسخ به ســوال یک خبرنگار درباره مســائل مربوط به برجام گفت: »مسئله هسته ای 
ایران در برهه ای حساس قرار گرفته است.«ون بین در ادامه خواستار اجرای نتایج حاصل شده در 
نشستی شد که چند ماه پیش میان وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام برگزار شد. وی 
تاکید کرد: »مسئله ضروری در حال حاضر سرعت بخشیدن به اجرای توافق های حاصل شده در 
نشست اخیر وزیران خارجه است. طرف آمریکایی باید در اسرع وقت بدون پیش شرط به برجام 
برگردد و همه تحریم های مرتبط را رفع کند. ایران هم باید بــر همین مبنا رعایت کامل ]برجام[ را 
از ســر بگیرد.«ســخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه تصریح کرد :کشورش تحوالت مربوط به 
برنامه هســته ای ایران را پیگیری می کند و با طرف های مربوط در تماس است.ون بین تصریح 
کرد: »چین، به دقت تحوالت مربوط به این وضعیت را پیگیــری کرده و با طرف های مربوطه در 

تماس است«. 

عربستان بار دیگر خواستار مشارکت در مذاکرات هسته ای شد
دولت عربستان ســعودی با طرح ادعاهایی علیه تهران خواستار حضور در توافق هسته ای شدند.

نشست شورای وزیران سعودی به ریاست سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شد.دولت سعودی در بخشی از نشست خود ایران را به تهدید امنیت و صلح بین 
المللی متهم کرد و خواستار مداخله جامعه جهانی برای مقابله با این تهدیدات شدند.رژیم سعودی 
همچنین تهران را به نقض قوانین و معاهدات بین المللی، تهدید امنیت و ثبات کشــورهای عربی 
و دخالت در امور داخلی آن ها و حمایت از شبه نظامیان مسلح متهم کرد.شورای وزیران سعودی 
همچنین تاکید کرد: کشــورهایی که مورد تهدید ایران قرار دارند باید یک طرف اساسی در هرگونه 
مذاکرات بین المللی با تهران در رابطه با برنامه هسته ای باشــند.پیش از این نیز برخی مقامات 
عربی و سعودی چندین بار خواستار حضور در توافق هســته ای ایران شده بودند؛ درخواستی که 
با مخالفت قاطع کشورمان مواجه شــده اســت. ایران تاکید دارد که نه تنها طرف های جدید در 
مذاکرات هسته ای جای ندارند بلکه اساســا مذاکرات جدیدی درباره برجام و مسئله هسته ای 

ایران در کار نخواهد بود.

سیاستکافه سیاست

 راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در سراسر کشور برگزار شد؛

فجر چهل و دوم همچنان با اقتدار

اتحادیه اروپا، روسیه را تحریم می کند
در پی باال گرفتن تنش های دیپلماتیک میان روسیه و اروپا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که این اتحادیه احتماال تحریم های جدیدی علیه مســکو وضع خواهد کرد.بورل در این 
خصوص به پارلمان اروپا گفت: »در وهله اول ما ۲۲ فوریه )چهارم اسفندماه( در شورای امور خارجه 
و در ماه مارس )ماه آینده میالدی( در شورای اتحادیه اروپا درباره این موضوع )تحریم روسیه( بحث 
خواهیم کرد. این )نشست ها(، دستورالعمل هایی را در خصوص راه های پیش رو ارائه خواهد داد و 
کشورهای عضو )اتحادیه اروپا( می توانند درباره گام بعدی تصمیم گیری کنند اما بله، این )راه حل ( 

شامل تحریم  )روسیه ( هم می شود«. 

توافق گروه های فلسطینی پس از 1۵ سال
گروه های فلســطینی حاضر در گفت وگوهای قاهره درباره ســازوکار برگزاری انتخابات سراسری 
فلسطین در موعد مقرر توافق کردند.به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، گروه های فلسطینی پس 
از پایان نشســت دو روزه خود در قاهره در بیانیه ای بر تعهد خود به جدول زمانی تعیین شده برای 
برگزاری انتخابات سراسری فلسطین و برگزاری آن در قدس اشغالی، کرانه باختری و نوار غزه تاکید 
کردند.گروه های فلســطینی حاضر در این گفت وگوها همچنین بر احترام به نتایج این انتخابات و 
پذیرش آن تاکید کردند.این گروه ها توافقی را برای تحقق آزادی های عمومی، آزادی سیاسی تضمین 
شده قانونی و همچنین آزادی فوری کلیه زندانیان سیاســی و عقیدتی امضا کردند.در این بیانیه 
همچنین آمده است که در گفت وگوهای قاهره در راستای بررسی روند انتخابات و اعالم نتایج آن 

درباره تشکیل دادگاه انتخاباتی فلسطین توافق شد. 

سرقت 300 میلیون دالر رمز ارز توسط کره شمالی
در یکی از گزارشــات محرمانه سازمان ملل آمده است، کره شــمالی در ماه های اخیر بیش از ۳۰۰ 
میلیون دالر از ارزهای رمزگذاری شده را از طریق حمالت سایبری سرقت کرده تا هزینه برنامه های 
ممنوع شده اتمی و موشک بالستیک اش را تامین کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گزارش 
که توسط هیئتی از کارشناسان سازمان ملل ناظر بر تحریم های کره شمالی تهیه شده، تاکید دارد 
که ارزش کل دزدی پیونگ یانگ از ارزهای مجازی از سال ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰ تقریبا برابر با ۳۱۶.۴ 
میلیون دالر است. نهادهای مالی و تبادالت مالی هک شدند تا هزینه توسعه برنامه موشکی و اتمی 
کره شمالی تامین شــود.  کره شمالی به خاطر هدایت ارتشــی هزاران نفره از هکرهای ماهر که به 
شرکت ها، موسسات و محققان در کره جنوبی و دیگر کشورهای جهان حمله کرده اند، معروف است.

»اردوغان« برای خروج از لیبی شرط گذاشت
رییس جمهور ترکیه در واکنش به درخواست رییس جمهور فرانسه برای ترک لیبی اعالم کرد که تنها 
پس از عقب نشینی نیروهای خارجی دیگر از حاک لیبی، ترکیه نیروهایش را از این کشور بیرون می 
آورد.به نقل از روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان ، رییس جمهور ترکیه گفت که »اگر ابتدا نیروهای 
خارجی دیگر عقب نشینی کنند« کشورش گزینه خارج کردن نیروها از لیبی را اجرایی می کند.وی 
افزود: حضور ما در لیبی براساس درخواست دولت قانونی این کشور است که در سطح بین المللی 
به رسمیت شناخته شده و براساس توافق نامه های همکاری نظامی است.اردوغان با انتقاد تند از 
امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود گفت: مکرون می گوید ترکیه باید نیروهای خود را از لیبی 
بیرون ببرد، من هم به او می گویم: اول نیروهای خودت را از مالی و چاد بیرون کن.وی ادامه داد: 
رییس جمهور فرانسه به حمالت خود علیه من ادامه می دهد و دائما مرا هدف قرار می دهد، سوالم 
این است از حمله به من چه می خواهی؟ قبل از حمله به من، باید کفاره قتل عام خود در الجزایر و 

بقیه کشورهای آفریقایی را بدهی.

چهره روز

نماینده مجلس:

 بودجه به مجلس برگردد، 
رای مثبت می دهیم

نماینده مــردم صومعه ســرا در مجلس 
گفت: برگشــت الیحه به دولت اشتباهی 
بود کــه از جانــب هیئت رییســه صورت 
گرفــت و در مــاده ۱8۲ و ۱8۴ آیین  نامه 
داخلی نســبت به این موضوع حساسیت 
الزم وجود داشته و روشن است که الیحه 
بودجه نباید به دولت بازمی گشت.»کاظم 
دلخوش اباتری«، نماینده مردم صومعه 
ســرا و عضو هیئت رییســه کمیســیون 
آیین  نامه داخلــی مجلــس، در رابطه با 
»رای گیری مبهــم مجلــس در موضوع 
بودجه« گفت: براســاس مواد آیین نامه 
و طبق ماده ۱۴۹، مجلــس باید مصوبات 
کمیسیون تلفیق را به رای می گذاشت نه 
کلیات  الیحــه را. در روز رای گیری بودجه 
۱۴۰۰نمایندگان به کلیات بودجه رای ندادند 
بلکه رای به گزارش کمیســیون تلفیق بود. 
مشــکل هم در برداشــت نادرست هیئت 
رییســه بود، هیئت رییســه خالف آیین 
نامه اقدام کرد البتــه آیین نامه هم دارای 
ایراداتی است. نماینده مردم صومعه سرا 
گفت: برگشــت الیحه به دولت اشتباهی 
بود که از جانب هیئت رییسه صورت گرفت 
و در ماده ۱8۲ و ۱8۴ آییــن  نامه داخلی 
نســبت به این موضوع حساســیت الزم 
وجود داشــته و روشــن اســت که الیحه 
بودجــه نباید به دولت بازمی گشــت.وی 
ادامه داد: کار بودجه ۱۴۰۰ به چند دوازدهم 
نمی رســد و نمایندگان پس از برگشــت 
بودجه دولــت بــه مجلــس رای مثبت 

خواهند داد. 

بین الملل گزارش »قالیباف« از دستاوردهای سفر به روسیه
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهای منطقه را به یکدیگر متصل کرده و ایران نیز گفت وگوها درباره عضویت دائم خود در این 
اتحادیه را آغاز کرده و دو هفته دیگر مقدمات دائمی شــدن عضویت ما انجام خواهد شد.محمدباقر قالیباف با اشــاره به دستاوردها و اهداف اقتصادی پیگیری 
شده در سفر به روسیه اظهار کرد: این سفر بنا به دعوت رییس دومای فدراسیون روسیه انجام شد و این سفر فرصتی برای رایزنی درباره مسائل منطقه، اقتصادی 
و همکاری های پارلمانی بود.وی با بیان اینکه مهم ترین ویژگی این ســفر تقدیم پیام مقام معظم رهبری به رییس جمهور روسیه بود، بیان کرد: تاکید رهبری بر 
هماهنگی ها و توافقات راهبردی درازمدت با روسیه بود، البته پیام رهبری ابعاد دیگری درباره مســائل اقتصادی، سیاسی، چگونگی توافقات، آینده ارتباطات و 
سیاست گذاری های بین ایران و روسیه داشت.قالیباف در ادامه افزود: بررسی دقیق نشست های کمیسیون های عالی مشترک ایران و روسیه با مسئولیت رییس 
پارلمان های دو کشور یکی دیگر از محورهای مذاکرات بود که در این نشست درباره سرمایه گذاری ها، نیروگاه ها به ویژه نیروگاه سیریک که با بیش از هزار مگاوات 
آماده اجراست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: همچنین مالقات هایی را با تجار روسی و ایرانی برای بررسی چالش ها 
و مشکالت مبادالت اقتصادی داشتیم.وی افزود: با وجود همه گیری کرونا صادرات ایران به روسیه ۴۰ درصد افزایش داشته و قرار است یک هاب مالی- تجاری 

و مرکز لجستیکی برای پیگیری امور گمرکی و قراردادی ایجاد شود.

وز عکس ر

 دیدار سفرا و نمایندگان 
کشورهای خارجی مقیم 

تهران با روحانی
حسن روحانی در آســتانه ۲۲ بهمن و 
جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اسالمی، با سفرای 

خارجی مقیم تهران دیدار کرد.

امام )ره( جمهوریت را تاسیس کرد و به ما یاد داد که 
باید پای صندوق برویم، امام به ما یاد داد ۴۷ روز بعد 
از انقالب پای صندوق آرا باشیم، امام )ره( به ما یاد 
داد در هر مسئله مهمی با انتخاب خود سرنوشت خود 

را تعیین کنیم
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تنش میان چین و هند باال گرفت
وزیر دفاع هند اعالم کرد: با توجه به اقدامات چین، آماده مقابله با هرگونه سناریوی ناگواری در مرز های 
خود هستیم.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، راجنات ســینگ، وزیر دفاع هند اعالم کرد: برای مقابله با 
اقدامات ناگوار چین در مرز مشترک دو کشور آمادگی داریم.راجنات سینگ، چین را به توسل به نیرو های 
نظامی برای تغییر وضعیت موجود در مرز های مورد مناقشه پکن و دهلی نو متهم کرد و گفت دولت به هر 
قیمتی از مرز های کشور دفاع خواهد کرد.این مقام دولت هند افزود: دهلی نو هوشیار است و آماده مقابله 
و شکست دادن هرگونه اقدامی برای دفاع از مردم و تمامیت ارضی است.اظهارات وزیر دفاع هند در حالی 
عنوان شد که برخی گزارش ها حاکی از اعزام نیرو های نظامی و تانک های زرهی چین به نزدیک نقطه 
مرزی مورد مناقشه با هند است. شبکه تلویزیونی هند در گزارشی اعالم کرد ارتش چین حدود ۳۵۰ تانک 

از جمله خودرو های پیشرفته »Type ۹۹« را در نزدیکی مرز مستقر کرده است.

آماده باش نیروهای امنیتی عراق در مرز سوریه
یک منبع امنیتی عراق از آماده باش نیروهای امنیتی این کشــور در نوار مرزی سوریه واقع در غرب 
استان االنبار خبر داد.یک منبع امنیتی عراق با اشاره به استقرار نیروهای امنیتی در امتداد نوار مرزی 
سوریه و افزایش سطح هشــدار گفت که هدف از استقرار این نیروها، رصد تحرکات عناصر داعش و 
مسدود کردن تمامی راه ها جهت جلوگیری از هر گونه نفوذ این عناصر به خاک عراق است.این منبع 
افزود که تشدید تدابیر امنیتی در مرز سوریه پس از دریافت اطالعاتی درباره تالش عناصر داعش برای 
حمله به نیروهای امنیتی، اتخاذ شد.طبق گزارش وبگاه »المعلومه«، نیروهای امنیتی تعداد زیادی 
موانع امنیتی در راه های اصلی و فرعی به منظور جلوگیری از هر گونه نفوذ عناصر داعش، قرار داده اند.

»پلوسی« خواستار افزایش تدابیر امنیتی کنگره شد
نانسی پلوسی در نامه ای به دموکرات ها با اعالم تدابیر شدید امنیتی برای نمایندگان کنگره که به واشنگتن 
دی.ســی رفت و آمد دارند، تاکید کرد که قانون گذاران برای بررسی آشــوب ششم ژانویه علیه کنگره به 
تشکیل »کمیسیونی از نوع ۱۱ سپتامبر« نیاز دارند.پلوسی در نامه به دموکرات ها نوشت: امنیت ساختمان 
کنگره آمریکا و تمام کسانی که در آن خدمتگزاری و کار می کنند ،جزو اولویت های اصلی است. حفاظت 
از کنگره که قلب دموکراسی ماست، برای انجام مسئولیت ما در چارچوب قانون اساسی ضرورت دارد. 
همچنین روشن است که ما به تشکیل یک کمیسیون شــبیه به یازده سپتامبر نیاز داریم تا به بررسی و 
گزارش حقایق، علل و امنیت مرتبط با حمله اوباش تروریســت در ششم ژانویه بپردازد. به گفته نانسی 
پلوسی، وضعیت امنیتی بعد از حمله به کنگره کامال در دست بررسی کارشناسان قرار دارد و انتظار می رود 
این فرآیند تا پنجم مارس ادامه یابد. او نوشت: این گزارش شامل فرماندهی و کنترل، آمادگی عملیاتی، 

همکاری بین سازمانی، زیرساخت های امنیتی و روحیه و آمادگی کارکنان نهادی است.

شورای امنیت درباره کودتای میانمار کاری انجام نداد
فرستاده ســازمان ملل در میانمار بر برگزاری یک نشست فوق العاده در شورای امنیت برای تضمین 
احیای دموکراسی در این کشور تاکید کرد؛ اما این نهاد اقدام ســریعی درباره این کودتا انجام نداده 
است.ریستین شرانر برگنر، سفیر سازمان ملل در امور میانمار که اکنون در اروپاست، قاطعانه کودتای 
نظامی در میانمار را محکوم کرد و گفت: شورای امنیت باید به صورت جامع نشانه ای شفاف را در حمایت 
از دموکراسی در میانمار ارائه کند و مطمئن شود که این کشــور بار دیگر به ورطه انزوا سقوط نمی کند.

دیپلمات ها گفته اند که احیای دموکراسی در میانمار عامل کلیدی برای پیش نویس بیانیه ای بود که 
شورای امنیت سازمان ملل پس از نشست غیرعلنی قرار بود برای رسانه ها ارسال کند.اما این بیانیه 
منتشر نشد چون نیاز به حمایت تمامی ۱۵ عضو شورای امنیت داشت و هیئت های چین و روسیه در 

سازمان ملل گفتند که این بیانیه باید برای بررسی به مسکو و پکن ارسال شود.

رهبر معظم انقالب در نشست تصویری با جمعی از مداحان:

بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود
مراسم ساالنه مولودی خوانی در سالروز والدت باسعادت حضرت فاطمه  
زهرا سالم ا... علیها از طریق ارتباط تصویری مداحان در مصالی تهران با رهبر 

معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.
در خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها، رهبر انقالب 
اسالمی صبح دیروز )چهارشنبه( در نشست تصویری با جمعی از مداحان 
اهل بیت علیهم السالم، حضرت صدیقه طاهره را تجسم عالی ترین مفاهیم 
اســالمی درباره زن، مادر و همسر دانســتند و گفتند: در دیدگاه اسالمی 
قوی ترین پایه تربیت فکری و روحی انسان در کانون خانواده قرار دارد و 
در این کانون است که زمینه رشد واقعی زن در عرصه های مختلف فراهم 
می شود.ایشــان همچنین بر لزوم حفظ ادب اسالمی در سخن گفتن و 
پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای رسانه ای و مجازی، تاکید 
کردند.حضرت آیت ا... خامنه ای حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( 
و فرزندان گرامی آنان را نمونه عالی یک خانواده اســالمی دانســتند که 
الگوبرداری از همراهی، همدلی، اخالص و مجاهدت آن بزرگواران می تواند 
جامعه اسالمی را به اوج برساند.رهبر انقالب اسالمی افزودند: برخی اوقات 
دل ها در بعضی از امور مضطرب می شــوند؛ اما نباید پریشان شوند زیرا 
رشحات آن مودت و همراهی و مجاهدت های خالصانه اهل بیت)ع( در 
نظام جمهوری اسالمی نیز کامال مشهود است که فراگیری روحیه بسیجی، 
خدمات بی نام و نشان شهدای هسته ای، تالش های گروه های جهادی 
و هزاران گروه جوان در عرصه های فرهنگی و علمی و همچنین صحنه ها 
و جلوه های زیبای گروه های پرستاری و پزشکی در قضیه کرونا، در واقع 
پیروی از همان نقشه جامع اســت.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به 
تفاوت بنیادین دیدگاه اسالم و غرب در مقوله زن، افزودند: نگاه اسالم و 
جمهوری اسالمی به زن، نگاه تکریم و احترام است درحالی که نگاه رایج 
غرب، نگاه کاالیی و ابزاری است.ایشــان خاطر نشــان کردند: در اسالم، 
زن و مرد از لحاظ ارزش های الهی و انسانی تفاوتی ندارند. البته در کنار 
وظایف مشترک، هریک از زن و مرد وظایف ویژه ای هم دارند و به همین 
علت است که خداوند متعال ترکیب ساختمان جسمی آنها را متناسب با 
این وظایف ویژه آفریده است.رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: ما به نگاه 
اسالم افتخار می کنیم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبک زندگی، سراپا 
اعتراض هستیم.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تبلیغات غربی ها 
مبنی بر اینکه اسالم و حجاب اسالمی مانع رشد زن می شود، گفتند: این 
یک دروغ واضح است و دلیل بارز خالف واقع بودن آن، وضعیت زنان در 
جمهوری اسالمی است.ایشان افزودند: در ایران در هیچ مقطع تاریخی 
تا به این حد، زن تحصیل کرده و فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی و هنری، علمی، سیاسی و اقتصادی حضور نداشته و همه اینها از 

برکت جمهوری اسالمی است.ایشان همچنین با تجلیل از نقش ماندگار 
و بی نظیر مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم 
گفتند: متاســفانه درباره این بزرگواران آثار هنری کمی تولید شده که جا 
دارد اقدامات بیشتری انجام شود.رهبر انقالب اسالمی نگاه اسالم به زن 
را زمینه ساز برجسته شــدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردند و با 
تاکید براینکه قوی ترین پایه های تربیت فکری و روحی و حقیقی ترین 
فضای صمیمیت در کانون خانواده شــکل می گیرد، خاطرنشان کردند: 
دستگاه های تبلیغاتی غرب و متاسفانه برخی غرب زده های داخلی تالش 

دارند تا نقش محوری مادر در خانواده کمرنگ و یا حذف شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای بــا تاکید بر لزوم ارج گــذاری به جایگاه زنان 
خانه دار و نقش ویژه آنان در خانواده، به موضوع ازدواج بهنگام و فرزندآوری 
نیز اشــاره کردند و افزودند: این دو موضوع از نیازهــای حیاتی امروز و 
فردای کشور است که مداحان باید به عنوان یک رسانه بزرگ برای ترویج 
آن نقش آفرینی کنند.حضــرت آیت ا... خامنــه ای در بخش دیگری از 
سخنان شان، مداحی را پدیده ای ویژه و منحصر بفرد خواندند و با اشاره 
به ترکیب این هنر از شعر، نغمه پردازی، رســاندن سخن به اعماق جان 
مخاطبان با صدای خوش و همچنین برخورداری از عناصر اندیشه، عاطفه، 
اطالعات معارفی، تاریخی و آگاهی های اجتماعی و جهانی، گفتند: موضوع 

کار مداح از عالی ترین موضوعات یعنی ستایشگری اهل بیت)ع(، و وظیفه 
او گسترش دادن الگوی زیست نبوی، علوی و فاطمی و ترویج اندیشه ها 
و درس های آن بزرگواران است.ایشان با توصیه مداحان به جدی گرفتن 
این وظیفه مهم، تاکید کردند: هیئت باید به شکل هیئت باقی بماند بنابراین 
قالب و شکل مداحی را حفظ کنید و نگذارید با استفاده از ابزارهای خارج از 

قالب مداحی، هیئت ها به محیط های دیگر تبدیل شوند.
رهبر انقالب اسالمی، مداحان و شعرای اشــعار مداحی را به استفاده از 
مطالب متقن و محکم و متین سفارش کردند و با انتقاد از مخدوش شدن 
ادب اسالمی در برخی محیط های رسانه ای و فضای مجازی، در توصیه 
مهم و پایانی خود به مداحان و همه تریبون داران و رسانه ها، بر »حفظ ادب 
اسالمی در ســخن گفتن« تاکید و خاطرنشان کردند: بدگویی و بدزبانی 
در جامعه باید جمع شــود و ادب اسالمی گسترش یابد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای با ابراز خرسندی از حرکت رو به رشد دستگاه های تبلیغی کشور 
از جمله بخش مداحی، از ابتکارات خوب مداحان در مناســبت های ماه 
مبارک رمضان و عزاداری محرم که متناســب با شرایط کرونا انجام شد، 
تقدیر و در پایان خاطرنشان کردند: بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری 
اســالمی هیچ غلطی نمی توانند بکنند و اسالم و جمهوری اسالمی رو به 

قوت و اقتدار روزافزون است.

رییس جمهوری با بیان اینکه توقــع ما این بود که 
الیحه بودجه رونــد خود را طی کــرده و به تصویب 
برســد، گفت: تصویب و یــا رد الیحــه بودجه حق 
مجلس شورای اســالمی اســت؛ اما انتظار برخی 
مصاحبه ها و تخریب ها را نداشتیم.حسن روحانی، 
رییس دولت دوازدهم با اشــاره به فرآیند بررسی 
الیحه بودجــه در مجلس و رد گزارش کمیســیون 
تلفیق گفت: ما طبق زمان و قانون حتی یکی دو روز 
هم زودتر بودجه را تقدیم مجلس شورای اسالمی 
کردیم.  در ســتاد اقتصادی دولــت چندین هفته 
جلســات مان را به بودجه اختصاص دادیم و واقعا 
دولت در حد توان بهترین بودجه ای را که می توانست 
تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.وی بیان 
کرد: توقع ما این بود که این بودجه روند خود را طی 

کند و به تصویب برسد و مردم از مقررات این بودجه 
بهره مند شوند. اینکه نمایندگان مجلس بودجه ای 
را تصویب یا رد کنند حق آنهاست و ما نمی توانیم در 
این جا بگویم که اگر ما الیحه ای را به مجلس دادیم 
آنها موظف هســتند تصویب کنند. هر چه نظر خود 
آنهاســت و طبق نظر آنها عمل خواهد شد. رییس 
جمهوری خاطرنشــان کرد: اما در ایــن بودجه دو 
ماه حرف هایی زده شد، مصاحبه هایی انجام شد، 
وعده هایی داده شد، تخریب هایی صورت گرفت که 
مورد انتظار ما نبود. حاال اگر یک رسانه ای این کار را 
انجام داده اســت و یا نماینده ای جمله ای را بیان 
کرده، مورد انتظار ما نبود.رییس دولت تدبیر وامید 
گفت: ما واقعا برای این بودجه زحمت کشــیدیم و 
می خواستیم این بودجه در کمیسیون های مجلس 

و در کمیســیون تلفیق و در صحن علنــی کامل تر 
شود. ممکن است بودجه ای که ما تهیه می کنیم در 
جاهایی نقص داشته باشد؛ اما متاسفانه اهدافی که 
در بودجه داشتیم مورد توجه نمایندگان در کمیسیون 
تلفیق قرار نگرفت.رییس جمهوری گفت: من خدا را 
گواه می گیرم تمام تالش ما از یک سال گذشته این 
است که پایان این دولت به دو آرزو دست پیدا کنیم. 
کشوری که در برابر کرونا  و تحریم از مشکالت اصلی 
عبور کرده باشد. آرزوی ما همین  دو هدف است و 

آن را دنبال می کنیم.

رییس جمهور:

انتظار تخریب نداشتیم

کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس تصویب نشد
کلیات طرح »شفافیت آرای نمایندگان« که در دســتور کار مجلس بود برای تصویب نیاز به دو سوم آرای صحن علنی داشــت؛ اما با ۱۵۳ رای و ۶۵ درصد آرای 
موافق، برای تصویب فقط ۳ رای کم آورد. نمایندگان در نشست علنی روز گذشــته  مجلس شورای اسالمی، با ۱۵۳ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱2 رای ممتنع 
از مجموع 2۳4 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرحی موافقت نکردند البته نمایندگان در جلسه روز یکشنبه، ۱2 بهمن ماه رای به اولویت رسیدگی به آن داده 
بودند.رییس مجلس پس از پایان رای گیری کلیات طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس پیرامون شفافیت آرای نمایندگان گفت: با توجه به اینکه اصالح آیین 
نامه داخلی نیاز به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد، کلیات این طرح رای مورد نیاز را کسب نکرد، البته موافقان و مخالفان کلیات طرح با اصل موضوع شفافیت 
موافق بودند،بنابراین کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تالش کند تا آیین نامه را به نوعی تنظیم و تدوین کند که شفافیت و دغدغه همه نمایندگان دیده شود.

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی طی سخنانی اظهار داشت: این طرح براساس ماده ۱42 آئین نامه در کمیسیون 
به عنوان کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون شورا و آیین نامه نیز در کارگروهی متشــکل از مرکز پژوهش ها و سایر نهادها و بازوهای علمی و 
نظارتی مجلس آن را مورد واکاوی قرار داد. وی افزود: از آن جایی که طرح مذکور مطالبه عمومی جامعه است امیدواریم کلیات آن با اقبال نمایندگان همراه بوده 

و بتوانیم خواست عمومی را در خصوص آن اجابت  کنیم.

چهره روز

احتمال ارائه الیحه چند دوازدهم بودجه به مجلس
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱4۰۰ اظهار کرد که احتماال الیحه چند دوازدهم بودجه 
به مجلس شورای اسالمی ارائه می شــود.رحیم زارع  اظهار کرد: با توجه به رد کلیات الیحه بودجه 
توسط مجلس شــورای اســالمی، دولت می تواند این الیحه را اصالح کند و آن را ظرف دو هفته به 
مجلس بدهد یا الیحه چند دوازدهم بودجه را به مجلس ارائه کند که هنوز مشــخص نیست کدام 
یک مبنا قرار می گیرد.وی ادامه داد: اگر دولت طــی این دو هفته اصالحات الزم را در الیحه بودجه 
انجام دهد و آن را به مجلس شورای اسالمی بفرستد این الیحه باید مجددا در کمیسیون تلفیق مورد 
بررسی قرار گیرد، پیشنهادات نمایندگان دریافت شود و همان پروسه قبل تکرار شود، اما این بار باید 
کار سریع تر و در سه چهار شیفت کاری انجام شود که تصویب بودجه تا پایان سال امکان پذیر شود.

زارع در پایان تاکید کرد که احتماال با شــرایط فعلی الیحه چند دوازدهم بودجه به مجلس شورای 
اسالمی ارائه خواهد شد.

ادامه تحصیل برای نمایندگان مجلس ممنوع می شود؟
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس جزئیات مصوبات اخیر اعضای این کمیسیون را 
تشریح کرد.حجت االسالم علیرضا سلیمی اظهار داشت: ادامه بررسی اصالح قانون هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان در دستورکار اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه قرار داشت.وی در توضیح مصوبه 
اعضای این کمیسیون، بیان داشــت: طبق مصوبه اخیر عضای کمیســیون، نمایندگان از داشتن 
تابعیت و یا اقامت ممنوع شدند و اگر تابعیت و یا اقامت کشور دیگری را دارند نیز باید لغو شود.عضو 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در تشریح مصوبه دیگر اعضای کمیسیون، اظهار داشت: 
هم چنین با مصوبه اعضا، نمایندگان از تحصیل در مقاطع باالتر ممنوع شدند. بررسی طرح اصالح 
قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دســتورکار جلسات کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس قرار دارد و تاکنون چند بند از آن اصالح شده است. در صورت بررسی تمام مفاد و اصالح آنها 

طرح مذکور برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رییسه مجلس خواهد شد.

نظر مقام روسی درباره بازگشت برجام به حالت عادی
نماینده دائم روسیه در ســازمان های بین المللی خواســتار اقدام آمریکا در ارتباط با برجام شد و 
اظهار کرد: در غیر این صورت چیزی جز پوچی حاصل نخواهد شد. »میخائیل اولیانوف« در وین در 
توئیتی به تحلیلی در خصوص احتمال رد پیشنهاد ایجاد مکانیسمی برای هماهنگ سازی اقدامات 
واشــنگتن و تهران در ارتباط با برجام از ســوی دولت بایدن، واکنش نشان داد.او در این خصوص 
نوشت: امیدوارم این ارزیابی نادرست باشد. در غیر این صورت شاهد آتش غرور و جاه طلبی های 
بی حاصل خواهیم بود.اولیانوف در ادامه نوشــت: طرف دیگر )آمریکا( باید اولین گام را بردارد. راه 
به ناکجاست. زمان آن رســیده آمریکا و ایران اقدامات هماهنگ برای احیای اجرای کامل برجام 
انجام دهند.»محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای شامگاه دوشنبه تصریح 
کرد: می توان مکانیسمی را برای هماهنگ سازی و همزمان کردن اقدامات واشنگتن و تهران جهت 

اجرای کامل تعهدات برجامی به کار گرفت.  

واکنش آمریکا به دستاورد موشکی اخیر ایران
وزارت خارجه آمریکا نسبت به آزمایش موشک حامل ماهواره توســط ایران ابراز نگرانی کرد.این 
وزارتخانه با اذعان به دستاورد موشکی جدید ایران، گفت که این آزمایش می تواند توانایی موشکی 
ایران را در میانه حرکت دو کشــور به سمت دیپلماسی، تقویت کند.یک ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا گفت که واشــنگتن نگران تالش های ایران برای توسعه وسایل پرتاب فضایی است چرا که 

این تجهیزات، قابلیت پیشبرد موشک های بالستیک ایران را دارند.

کافه سیاست

فعال سیاسی: 

»رییسی« برای انتخابات 
کاندیدا نمی شود

یک فعال سیاسی اصولگرا درباره کاندیداتوری 
رییســی برای انتخابات ۱4۰۰ گفت :رییسی 
درخواســت ها برای کاندیداتوری را نپذیرفت 
و در قوه قضاییــه می ماند.حمیدرضا فوالدگر 
درباره سناریوی انتخاباتی اصول گرایان گفت: 
شورای وحدت آغاز به کار کرد و دبیر اجرایی آن 
نیز آقای منوچهر متکی است. از آن طرف نیز 
شورای ائتالف نیروهای انقالب کار خود را بعد 
از انتخابات مجلس ادامه داده و آقای پرویز 
سروری دبیری آن مجموعه را بر عهده دارد.وی 
افزود: شــورای وحدت این دوره با محوریت 
جامعه روحانیــت به میدان آمده و شــورای 
ائتالف را نیز به عنوان یکی از بخش ها دعوت 
کرد تا نماینده معرفی کند، از آن طرف شورای 
ائتالف می گوید »در انتخابات مجلس توانست 
با اکثریت تشکل های اصولگرا کار کند و نتیجه 
هم حاصل شد بنابراین پوشش رای ما بیشتر 
است«.وی درباره درخواست اصول گرایان از 
سیدابراهیم رییسی برای کاندیداتوری توضیح 
داد: االن به صورت متفرق درخواست از آقای 
رییسی برای حضور در صحنه انتخابات ریاست 
جمهوری مطرح می شود، این افراد معتقدند 
»با آمــدن ایشــان وحدت میــان نیروهای 
اصولگرا و انقالبی حاصل اســت«.این فعال 
سیاسی اصولگرا افزود: با کاندیداتوری آقای 
رییسی همه سالیق اصول گرایی روی حمایت 
او به اتفاق نظر می رســند؛ اما آنچه من اخیرا 
شنیدم آقای رییسی نپذیرفته و پاسخ ایشان 
منفی است و می خواهد در همان قوه قضاییه 
اجرای برنامه ۵ ســاله خود را دنبال کند. اگر 
آقای رییســی نیاید فرآیند انتخاب نامزد در 

جریان انقالبی و اصولگرا مشکل می شود.

بین الملل

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، یک قطعه 
زمین به شماره ۳۵۵ واقع در شهرک آزادگان با کاربری مسکونی به شــماره  پالک ثبتی ۵۵۰۳ فرعی از ۱۵9 اصلی را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص 

حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ 99/۱۱/۱۶ بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مر اجعه نمایند.

آگهی مزایده

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:1089722

آدرس5 درصد سپرده شرکت در مزایدهقیمت کارشناسی مساحت )متر مربع(شماره قطعه زمینردیف

شهرک آزادگان- خیابان حافظ جنوبی- عرفان ۶۳/۰۰۰/۰۰۰9 ریال7/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱8۰ متر مربع۱۳۵۵

۱- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین  آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.
2- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برند گان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشــنهاد دهندگان میبایســت ۵ درصد مبلــغ پایه زمین مــورد نظر را تحــت عنوان 
ســپرده شــرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اســناد خزانه و یــا فیش نقدی 
 بــه حســاب شــماره ۱۰۶۶82۱9۰۰۰۱ نزد بانــک ملی بــادرود واریــز و ضمیمه پیشــنهاد

 خویش نمایند.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت دومنوبت اول
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

اولویت واگذاری زمين با اقشارمحرومان است
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه برخی پروژه ها به دلیل مبحث تامین اعتبار و محدودیت های 
آن با مشکالت اجرایی مواجه شده و الینحل مانده است، دستورات الزم در خصوص پیگیری اعتبارات را صادر 
کرد و از معاونین تحت مسئولیت خویش خواست نسبت به بررسی موضوع و پیگیری تا مرحله  اجرا اقدام 
کنند. علیرضا قاری قرآن، واگذاری زمين به اقشار ویژه و محرومان استان را یکی از اولويت های این اداره 
کل دانست و گفت: اختصاص اراضی به این عزیزان در دستور کار قرار دارد و سیر مراحل اداری آن با سرعت 
در حال انجام است.وی ضمن اشاره برمحدودیت ها و چالش های موجود در سال جاری اظهار کرد: امسال 
همت و غیرت به همراه تالش و كوشش تمامی دست اندركاران برای اتمام پروژه ها ستودنی بوده است. این 

اداره کل تالش دارد تا خروجی تمامی اقدامات خود را در جلب رضایت مردم دنبال کند. 

نمایشگاه لوازم خانگی از 24 بهمن در اصفهان برپا می شود
بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی اصفهان از بیست و چهارم بهمن ماه طی پنج روز میزبان 
برندهای مطرح لوازم خانگی داخلی و خارجی خواهد بود.این نمایشگاه طی روزهای ۲۴ تا ۲۸ بهمن ماه 
با حضور ۸۴ شرکت و برند مطرح حوزه لوازم خانگی در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
استان واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت برگزار خواهد شد.نمایشگاه لوازم خانگی 
اصفهان در این دوره بیش از ۱۲ هزار مترمربع مساحت خواهد داشت و یکی از جامع ترین نمایشگاه های 
مرتبط با لوازم خانگی در سطح کشور طی سال ۹۹ به شمار می رود. نکته قابل توجه نمایشگاه امسال این 

است که شرکت هایی از پنج استان اصفهان، قم، سمنان، تهران و آذربایجان شرقی در آن حضور دارند.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد:

توزیع ۶00 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: امسال در هفته منابع طبیعی ۶۰۰ هزار 
اصله نهال توزیع می شود.محمدعلی کاظمی در جلسه ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی اظهار کرد: 
در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری امسال ۶۰۰ هزار اصله نهال جنگلی و بیابانی شامل قره داغ، تاغ، 
اکالیپتوس، زیتون، توت، کاج، ســرو، زبان گنجشــک، اقاقیا، داغداغان، زالزالک، سنجد و ارغوان 
برای کاشت در عرصه های منابع طبیعی توزیع خواهد شد.وی با اشــاره به برنامه های هفته منابع 
طبیعی گفت: رونمایی از طرح های اجرا شده از جمله کاداستر اراضی ملی و دولتی، افتتاح طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری، برگزاری جشن درختکاری در سایر شهرستان ها، همایش سفیران انفال، 
اســتفاده از ظرفیت کنگره ۶۰ و همایش آموزش و پژوهشــی با همکاری مرکز آموزش وتحقیقات 

کشاورزی ومنابع طبیعی استان ازجمله برنامه هایی است که در هفته منابع طبیعی اجرا می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

ذخیره سد زاینده رود به 188 میلیون مترمکعب رسیده است
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره ســد زاینده رود به ۱۸۸ 
میلیون مترمکعب رسیده و ۸۶ درصد آن خالی است.حسن ساســانی با بیان اینکه تنها حدود ۱۴ 
درصد سد زاینده رود آب دارد، اظهار کرد: ذخیره این سد به ۱۸۸ میلیون مترمکعب رسیده و ۸۶ درصد 
آن خالی است.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به وضعیت بارش 
در سرشاخه های زاینده رود، افزود: میزان بارندگی در کوهرنگ از ابتدای سال آبی )مهرماه( تاکنون 
به ۴۷۵ میلی متر رسیده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۵۰۹ میلی متر و متوسط بلند مدت 
)۴۵ سال( ۷۷۰ میلی متر بوده است.وی اضافه کرد: میزان بارش ها در سرشاخه زاینده رود نسبت به 

سال گذشته هفت درصد و در مقایسه با بلند مدت ۳۸ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل امور مالیاتی در نشست خبری مطرح کرد:

اصفهان، دومين استان پرداخت كننده ماليات

اصفهان اين روزها در آستانه جشن چهل و  حديث زاهدی
دومين ســالروز پيروزي انقالب اسالمي، 
حال و هواي پرشور و نشــاطي دارد؛ نزديك اداره كل مالياتي كه مي شوم 
ميدان نقش جهان با آذين بندي هاي زيبا جلوه ديگري به خودگرفته است  
و چشم هر بيننده اي را به خود جلب مي كند. غبطه می خورم به حال اصناف 
و كارمندان  كه هر روز مي توانند نظاره گر اين ميراث با عظمت باشند و با خود 
فكر مي كنــم، چنددرصد از ماليــات هايي كه پرداخت مــي كنيم صرف 
نگهداري آثار باستاني ، طرح هاي  عمراني و آباداني شهرها و روستاها مي 

شود؟
مديــر كل مالياتــي اســتان اصفهــان در نشســت خبــری خــود بــا 
خبرنگاران،دومین استان مالیات دهنده در کشــور را اصفهان عنوان مي 
كند و مي گويد:  ۹۷ درصد از درآمد اســتان از محل مالیات است كه اين 
ماليات ها صرف حقوق پرداختی کارمندان دولت به مبالغ ۳۰ هزار میلیارد 
تومان و  بخشی از آن به وزارت بهداشت داده می شود که این عدد به ترتیب 
در ســال های ۹۶ تا ۹۸؛ ۴ هــزار و ۴۰۰ میلیارد، ۵ هزار میلیــارد و ۶ هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان بوده اســت و ســه درصد از مالیات ها هم به شهرداری 
ارائه می شود که مبلغ آن در ســال ۱۳۹۵، ۸۴۰ میلیارد، در سال ۹۶، ۸۶۰ 
میلیارد، در ســال ۹۷، هزار و ۱۸۰ میلیارد و در سال ۹۹ تا با االن حدود هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و همچنين در ۲۴ فرمانداری، ۱۰۷ شــهرداری و 

۸۷۰ دهیاری سطح اســتان اصفهان، هزینه كرد عوارض مالیات بر ارزش 
افزود است.

مهدلو با بیان اینکــه تاکید مقام معظم رهبری، حمایــت از تولید داخل و 
شعار امسال جهش تولید است، اظهار کرد: به همین منظور اداره مالیات در 
بیش از یک ماه تالش و به خصوص با توجه به شیوع کرونا، بسته حمایتی 
را برای فعاالن اقتصادی فراهم کرد.وی افزود: به دلیل شــرایطی که کرونا 
برای فعاالن و کسبه خرد ایجاد کرده، این بسته عالوه بر فعاالن اقتصادی و 
واحدهای تولیدی به سایر کسب و کارها تعلق گرفت.مدیرکل امور مالیاتی 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه طی ۹ ماه نخست امسال بدهی مالیاتی 
بیش از ۴۶۰۰ فعال اقتصادی تقســیط طوالنی مدت شد، گفت: پرداخت 
این اقساط تا ۲۵ اسفند ســال ۱۴۰۳ خواهد بود تا شــرایطی برای حفظ 
نقدینگی آنها مهیا شــود.وی با بیان اینکه عالوه بر آن هــر ماه بیش از ۱۰۰ 
مورد از مؤدیان مالیاتی که نتوانستند بدهی تقسیط شده را پرداخت کنند، 
بدهی های آنها دوباره تقسیط شد، اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۶ هزار 
مورد بخشــودگی جرائم مالیاتی برای فعاالن اقتصادی فراهم شد.مهدلو 
همچنین ادامه داد: از ۱۶ دی ماه امســال تاکنون بخشودگی ویژه جرائم 
مالیاتی معادل ۶ درصد برای فعاالن اقتصادی استان را در نظر گرفته ایم.

وی با تاکید بر اینکه با فرهنگ سازی و خوداظهاری صورت گرفته بیشترین 
قبولی دفاتر مؤدیان و کمترین در دفاتر را در استان داشته ایم، گفت: پرونده 

مؤدیان حقیقی و حقوقی استان ۲۶۵ هزار مورد است که امسال تنها ۸۰۰ 
مورد دفاتر رد شد.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین تشکیل 
اداره ۲۰۵۰ در هیئت های حل اختالف مالیاتی را از دیگر بندهای این بسته 
حمایتی عنوان کرد و افزود: پیش از تشــکیل ایــن اداره تعداد اعتراضات 
مؤدیان استان اصفهان به تهران بسیار زیاد بود که با این اقدام طی سه سال 
گذشته میزان اعتراضات مؤدیان ۹۰ درصد کاهش یافت و به نوعی تشکیل 
این اداره موجب اعتمادسازی، عدالت مالیاتی و کاهش اعتراضات در بین 

مؤدیان شده است.
به گفته مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان، از ۱۰۰ درصد اظهار نامه های 
اشخاص حقیقی ۶۴ درصد آنها قطعی شده که دیگر در فرآیند حسابرسی 
مالیاتی قرار نخواهد گرفت و باید توجه داشــت که با افزایش تعداد اظهار 
نامه ها دقت حسابرسی ها کاهش می یابد بنابراین از تبصره ماده ۱۰۰ حداکثر 
استفاده می شود.وی با بیان اینکه قطعی شدن اظهار نامه ها موجب کاهش 
میزان تنش بین سازمان امور مالیاتی و مؤدیان را کاهش داده و مؤدی خود 
اظهاری می کند، گفت: در این فرآیند حدود ۶۵ درصد پرونده ها از پروسه 
رسیدگی خارج می شود و در اصل موجب رضایت ۹۵ درصدی مؤدیان شده 
است.مهدلو در ادامه به طرح پایش که برای نخستین بار در کشور در اصفهان 
انجام می شود، اشــاره کرد و گفت: این طرح به عنوان طرحی زیربنایی در 
حوزه مالیات طی ۵ ماه گذشته در اصفهان در حال اجراست که در آن ۲۵۰ 
هزار پرونده توسط ۵۰۰ نفر نیرو در کل استان رسیدگی می شود.وی با بیان 
اینکه حدود ۱۰۰ هزار پرونده از بین این پرونده ها رسیدگی می شود که به طور 
متوسط هر نفر ۵۰۰ پرونده را باید رسیدگی کند، تصریح کرد: در طرح پایش، 
یک درصد از پرونده های مالیاتی مهم استان اصفهان در اشخاص حقیقی و 
حقوقی انتخاب شده و توسط ۲۰۰ نفر از پرسنل رسیدگی شد. مدیرکل امور 
مالیاتی استان اصفهان یادآور شد: طی پنج ماه گذشته در قالب این طرح 
حدود ۲۰۰ مورد پرونده  رسیدگی شد که منجر به شناسایی درآمدهای واقعی 
و درآمدهای غیرواقعی شده است.وی گفت: این طرح موجب آزاد شدن ۲۰۰ 
نفر نیروی انسانی و حضور آنها در سایر بخش های مالیات برای خدمات 
رسانی بهتر شده که از این نیروها در بحث کوچک سازی و پاکسازی پرونده 
بهره برده ایم و تاکنون ۲۰۰ کمد را تخلیه پرونده کرده و تا پایان امسال بیش 
از ۵۰۰ کمد خالی خواهد شد و در مجموع پرونده های راکد و قدیمی حذف 
می شود.مهدلو همچنین به روزرسانی رسیدگی به پرونده های ارزش افزوده 
را از اقدامات مهم اداره مالیات استان اعالم کرد و گفت: طی سال های گذشته 
بیشتر بودجه دولت از محل فروش نفت بود در حالی که پاک ترین درآمد 
و سود اقتصادی در دنیا از محل مالیات است و در کشور نیز نیمی از حقوق 

پرداختی به کارکنان دولت از محل مالیات ها تامین می شود.

خبر  روز

 تولید، سرمایه گذاری و اشتغال؛ بیشترین مطالبات 
مردم کاشان

اســتاندار اصفهان گفت: بیشترین خواســته و مطالبات مردم کاشان غیرشــخصی و اجتماعی 
مبنی بر وجود مشکالت در عرصه تولید، سرمایه گذاری و اشتغال است.عباس رضایی در حاشیه 
سفر به کاشان گفت: خوشبختانه مردم کاشــان به خاطر فرهنگ باالی نیک اندیشی و اجتماعی 
که دارند کمتر کسی مســئله شــخصی را در دیدار های احیر دنبال و پیگیری کرد.وی، با اشاره به 
اینکه بیشترین موارد مشــکالت مربوط به تولید، سرمایه گذاری و اشــتغال بود افزود: رفع این 
مشکالت نیازمند راه حل های اساسی اســت.به گفته رضایی، در مجموع بیشترین مشکالتی که 
مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ادر دیدار های مردمی مطرح کردند مربوط به مسکن 
و شهرسازی بود.اســتاندار اصفهان، ارائه دو راهکار برای رفع این مشــکالت را تاکید کرد و گفت: 
رفع مشکالت مسکن و شهرســازی در منطقه نیازمند افزایش اختیارات مدیر کل استان به مدیر 
شهرستانی است.رضایی، اذعان داشت: راهکار دوم این است که مدیر کل استان هر ۱۵ روز یک 
بار به شهرستان بیاید که در هفته آینده مطرح خواهد شد.وی گفت: وجود برخی مشکالت دست و 
پاگیر ناشی از محدودیت های قانونی و بخشی از آن نیز مربوط به مدیریت هایی است که جسارت 

الزم را در راستای حل و فصل مسائل ندارند.

 افتتاح 7 طرح کشاورزی در چادگان با اعتبار
 ۶4 میلیارد ریال

۷ طرح جهاد کشاورزی در شهرستان چادگان با اعتباری بالغ  بر ۶۴ میلیارد ریال با اعتبارات دولتی 
و تسهیالت بانکی به بهره برداری رسید.بختیار حاجتی، مدیر جهاد کشاورزی چادگان در توضیح 
این طرح ها گفت: یک گلخانه به مساحت چهار هزار مترمربع و یکی به مساحت پنج هزار مترمربع 
از با حضور فرماندار و معاونان فرماندار، بخشدار، امام جمعه شهرستان و معاونت بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان و رؤسای ادارات شهرستان افتتاح شــد.وی بیان داشت: هر دو گلخانه به میزان 
۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات دولتی و ۲۰ میلیارد آورده شخصی هزینه شده که میزان اشتغال زایی 
ثابت هر دو گلخانه ۱۰ نفر به  طور ثابت و ۴۰ نفر ســیار هست.حاجتی تصریح کرد: در همین راستا 
۴۴ هکتار طرح آبیاری بارانی در روستاهای انالوجه، فراموش جان، علی آباد و ابادچی با اعتباری 
بالغ بر ۴ میلیارد ریال و اســتخر ذخیره آب در روســتای هر مانک بخش چنــار رود افتتاح و به 
بهره برداری رســید.مدیر جهاد کشاورزی چادگان افزود: در ســال جاری تعداد ۷ پروژه در حوزه 
جهاد کشاورزی شهرستان با اعتباری بالغ بر مبالغ ۶۴ میلیارد ریال از اعتبارات دولتی و تسهیالت 

بانکی به بهره برداری رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

مشکل آب شرب شهرضا با تعامل رفع شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان گفت: الزم است با تعامل میان دستگاه 
های مختلف هر چه سریع تر مشکل آب شرب شهرستان شهرضا رفع شود.حیدر قاسمی با اشاره 
به ضرورت تشکیل جلسات شورای اداری، افزود: در این جلسات تمامی مسئولین دستگاه ها در 
کنار هم قرار می گیرند، هدف تسهیل و تسریع در کار مردم است اما زمانی به واقع در راستای این 
هدف گام بر می داریم که شورای اداری کارساز و مطلوب باشد. وی با توجه به مشکالت شهرستان 
شهرضا بیان داشت: با پیگیری های نماینده شهرستان جلسه ای با مسئوالن مربوطه در خصوص 
مشکالت شهرستان شهرضا تشکیل شود که بتوانیم بخشی از مشکالت از جمله بحث آب شرب 
شهرستان شهرضا را هرچه زودتر حل کنیم و شایسته است به این شهرستان که پیشینه ایثارگری، 

علم و تقوا دارد بیشتر توجه شود.

با مسئولان

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری:

نگرانی بابت قطعی برق 
با تشکیل شهرک رمز ارز 

اصفهان نداریم
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اصفهان گفت: در نظر داریم 
با ایجاد شــهرک رمز ارز، ماینرها متمرکز 
شــوند و نگرانی بابت قطعی برق نداریم، 
چراکه با هماهنگی شرکت برق مناطقی 
از استان که برق اضافه دارند را شناسایی 
کرده و قــرار اســت در بخــش فریدن، 

سمیرم و کوهپایه مستقر شوند.
سیدحسن قاضی عسگر از امضای تفاهم 
نامه با بانک رسالت خبر داد و گفت: این 
تفاهم نامه با عنوان »توســعه کســب و 
کارهای خانگی از طریق هســته های کار 
و زندگی« به منظــور حمایت طرح های 
کســب و کار خــرد و خانگی بــه اجرا در 
می آید. تاکنون ۵۰۰ هســته کار و زندگی 
شــناخته شــده و حمایت از آنهــا انجام 

شده است.
 معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
استانداری اصفهان در خصوص تشکیل 
شهرک رمز ارز، توضیح داد: در نظر داریم 
با ایجاد این شهرک ماینرها متمرکز شوند 
و نگرانی بابت قطعی برق نداریم، چراکه 
با هماهنگی شرکت برق مناطقی از استان 
که برق اضافی دارند را شناســایی کرده 
و قرار اســت در بخش فریدن، سمیرم و 
کوهپایه مستقر شوند.قاضی عسگر،ادامه 
داد: رمز ارز زمینه ارزآوری را مهیا می کند 
و در نظر داریم تا انرژی مورد نیاز شهرک 
با انرژی سبز تامین شود تا خللی در برق 

استان ایجاد نشود.
وی گفــت: در حــوزه کشــاورزی اصالح 
الگــوی کشــت نهایــی شــده و دنبال 
آن هســتیم. در کشــاورزی بــه اقتصاد 
کشــاورزی توجه نشــده و باید به سمت 
کشت گیاهان ارزشمند و باارزش افزوده 

باال برویم. 

رییس ســازمان بسیج اصناف با اشــاره به مافیای 
واردات پارچه چادر مشکی و برخی تصمیمات غلط 
دولت ها و بخشــی خصوصی پیرامون تولید اشاره 
کرد و گفت: در راه اندازی کارخانه نای زرین خوانسار 
۹۵ درصد همت و تالش بســیج اصناف دخیل بوده 
است.غالمرضا حســن پور در مراسم افتتاحیه خط 
تولید پارچه چادر مشکی کارخانه نای زرین خوانسار 
با تبریک فرارسیدن ۲۲ بهمن اظهار داشت: در سالی 
که از ســوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید 

مزین شد شاهد این حرکت بزرگ در راستای رونق 
تولید هســتیم و افتخاری بــزرگ در عرصه اقتصاد 
مقاومتی است.حســن پور افزود: یکی از دغدغه ها 
و مطالبات ۴۰ ساله مســئوالن و مردم تولید چادر 
مشکی در داخل کشور بود که با تشکیل کارگروه ملی 
پارچه مشــکی مقدمات راه انــدازی مجدد کارخانه 
انجام شد و بازگشــایی نخستین شرکت خصوصی 
در حوزه حجاب را شاهد هســتیم.رییس سازمان 
بسیج اصناف با بیان اینکه علت ورود سازمان بسیج 
اصناف به این موضوع به جهت کمک های کشوری 
و وزارتخانه ها در این حوزه است، تاکید کرد: زنجیره 
تولید باید کامل باشــد در غیر این صــورت تولید با 
شکست مواجه خواهد شد.حسن پور یکی از وظایف 
بسیج اصناف را هدایت تولیدات به بازار عنوان کرد و 

افزود: امروز با خیل عظیمی از مشــتاقان و مصرف 
کنندگان چادر مشکی مواجه هستیم و به همین دلیل 
مسئوالن اتحادیه های صنفی بنکداران استان های 
تهران، قم، اصفهان، مرکزی و سمنان در مراسم حضور 
داشتند.وی یادآور شد: برای ما ننگ است که بانوان ما 
از چادرهای مشکی تولید خارج )ژاپن و...( استفاده 
کنند و چرا باید از کشــور ارز خارج شــود، بنابراین 
راه اندازی این کارخانه کار بزرگ فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی بود. حسن پور در رابطه با مافیای واردات 
پارچه چادر مشکی و برخی تصمیمات غلط دولت ها 
و بخشی های خصوصی پیرامون تولید هشدار داد و 
تصریح کرد: باید از کارخانه پارچه چادر مشکی نای 
زرین خوانسار و تمام کارخانه هایی که به همت دولت 
و با توان آیت ا...رییسی احیا می شود، حمایت کنیم.

بسیج اصناف، رقیب ژاپنی ها را سرپا کرد

فرونشست ساالنه 1۵ تا 20 سانتیمتری دشت های استان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: افت آب های زیرزمینی موجب فرونشست ساالنه ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتری دشت ها در استان شده که در این میان 
می توان به فرونشست دشت برخوار، مهیار، گلپایگان و اصفهان اشاره کرد.منصور شیشه فروش در نشســت اعضای کمیته بحران آب استان، با اشاره به تدوین 
استراتژی دستگاه های اجرایی، پیرامون مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز، اظهار کرد: در سال آبی جاری میزان بارندگی در ایستگاه 
چلگرد به ۴۷۴ میلیمتر رسیده و این رقم نسبت به ۴۰ سال گذشته ۳۷ درصد کاهش را نشان می دهد که بیانگر استمرار پدیده خشکسالی در استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه پدیده خشکسالی بیالن منفی آب های زیر زمینی را در اصفهان رقم زده است، تصریح کرد: به دلیل نبود بارندگی کافی، ساالنه شاهد یک تا یک 
و نیم متر افت آب زیرزمینی در آبخوان های استان هستیم.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ادامه داد: افت آب های زیرزمینی موجب فرونشست 
ساالنه ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتری دشت ها در استان شده که در این میان می توان به فرونشست دشت برخوار، مهیار، گلپایگان و اصفهان اشاره کرد.وی با اشاره به خشک 
شدن تاالب گاو خونی، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۶ درصد تاالب گاوخونی خشک شده است که این امر می تواند ریزگردهای موجود در تاالب را تا ۶ هزار کیلومتر 
مربع در هوا معلق کرده و ۶ استان همجوار را درگیر کند.شیشه فروش، حجم سد زاینده رود را ۱۸۷ میلیون متر مکعب اعالم و خاطرنشان کرد: ذخیره سد زاینده 

رود نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.

نشست مسئوالن 
 اصفهان با معاون 

وزیر کشور
نشســتی بــه دعــوت نمایندگان 
شهرستان اصفهان جهت پیگیری 
مسائل و مطالبات شهرهای استان 
اصفهان با حضور رییس ســازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
بخشــداران، شــهرداران و مدیران 

استان اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر
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اجرای طرح هادی در 38۵ روستای چهارمحال و بختیاری
مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اســامی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اجرای طرح هادی در ۳۸۵ 
روستای چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این تعداد طرح هادی با اعتبار ۱۸۸ میلیارد تومان اجرا شده 
است.سهراب رییسی گفت: کل تعداد روستاهای باالی ۲۰ خانوار چهارمحال و بختیاری ۵۶۱ روستاست که 
از این تعداد ۳۸۵ روستا از اجرای طرح هادی بهره مند شده است.مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی 
چهارمحال و بختیاری گفت: طرح هادی برای ۶۱۹ روستای چهارمحال و بختیاری تهیه شده است.وی در 
ادامه با اشاره به اینکه طرح هادی زمینه ساز توسعه روستاها در این استان شده ، گفت: اجرای طرح هادی 
از برکات انقاب اسامی به شــمار می رود.مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی چهارمحال و بختیاری 

گفت: هم اکنون اجرای طرح هادی در روستاهای چهارمحال و بختیاری در حال اجراست.

تداوم خشکسالی ها در چهارمحال و بختیاری منجر به 
خودسوزی دشت دهنو شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با تداوم خشکسالی ها و پایین رفتن 
سطح آب های زیرزمینی، خودسوزی و مشکات ناشــی از آن برای دشت ها ایجاد می شود.شهرام 
احمدی افزود: دشــت دهنو شهرســتان بروجن از حدود ۲۰ روز قبل دچار خودسوزی شده که مهار 
آن نیازمند بارندگی است.احمدی، دشت هایی مانند دشت دهنو را از نظر غذایی بسیار غنی اعام و 
تصریح کرد: برای مهار خودسوزی دست دهنو شهرستان بروجن به بارش نزوالت آسمانی نیاز است.

احمدی تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با استفاده از خودروهای 
آتش نشانی و تانکرهای حمل آب نسبت به آب پاشی منطقه اقدام کرد.وی یادآور شد:  آغاز بارندگی ها 
و نزوالت جوی در خاموش کردن و مهار خودسوزی دشت دهنو نقش مستقیم دارد.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تداوم خشکسالی ها و پایین رفتن سطح آب های 

زیرزمینی یک بحران و هشدار جدی به شمار می رود. 

غنی سازی 90۵ هکتار از جنگل های چهارمحال و بختیاری
۹۰۵ هکتار از جنگل های چهارمحال و بختیاری با کاشــت درخت غنی سازی شد. رییس اداره فنی 
جنگل داری و جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گفت: غنی سازی جنگل های استان 
در شهرستان های جنگلی لردگان، اردل، کوهرنگ، کیار و خانمیرزا و در حوضه های آبخیز سردشت، 
سرخون، حسین آباد و ارمند انجام شده است.  علی  حسین امینی افزود: اعتبارات الزم برای این طرح 
از محل صندوق توسعه ملی و طرح ملی صیانت است.وی افزود: دراین طرح گونه های درختی مختلف 
مانند ارژن، بادام تلخ، بادام کوهی، بلوط، زالزالک، بنه و گابی وحشی استفاده شد.رییس اداره فنی 
جنگل داری و جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به اینکه غنی سازی جنگل ها با 
استفاده از بذر و نهال انجام می شود، گفت: ازاین میزان سطح حدود ۷۰۵ هکتار بذرکاری و ۲۰۰ هکتار نیز 
نهال کاری است.امینی افزود: این کار به منظور حفظ ذخایر جنگلی، بهبود تراکم، کمیت و کیفیت جنگل 
و حفاظت از خاک انجام می شود.یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری را 
مراتع و جنگل ها پوشش داده است که رقمی معادل ۸۶.۵ درصد از سطح این استان را شامل می شود.

افتتاح و کلنگ زنی 18 طرح عمرانی در شهرستان کیار
فرماندار کیار در آیین افتتاح همزمان طرح  های دهه فجر این شهرستان اظهار داشت: به مناسبت دهه 
فجر ۱۵ طرح عمرانی در این شهرستان آماده افتتاح شده است که برای اجرای آن ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان اعتبار سرمایه گذاری شد.سید »شجاع  الدین زیابی« بابیان اینکه با تکمیل این تعداد 
طرح برای ۳۸ نفر از مردم این شهرستان اشتغال زایی شده است، افزود: تعدادی از این طرح ها از 

سوی بخش خصوصی انجام گرفته و توانسته برای افراد بسیاری اشتغال زایی کند.

بام ایرانخبرخوان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

اتصال به شبکه ریلی از مهم ترین فعالیت های عمرانی چهارمحال و بختیاری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به توســعه فعالیت های عمرانی و خدمات رســانی، اتصال به شبکه 
ریلی را از مهم ترین فعالیت های عمرانی اســتان برشــمرد و گفت: 
این طرح که از سال ۹۰ آغاز شده پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ به 

بهره برداری برسد.
مجید نظری افزود: طرح راه آهن مبارکه، سفیددشــت به شهرکرد در 
چهار قطعه و به طول ۹۲ کیلومتر در حال اجرا بوده و دارای دو ایستگاه 
است که ایستگاه اول در سفیددشت واقع شده که از ۱۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی برخوردار اســت و ایســتگاه دوم که در کمربندی شــمالی 
شــهرکرد جانمایی شــده در حال اخذ مجوزات الزم است و به زودی 
عملیات اجرایی آن آغاز می شــود.نظری اضافه کرد: این طرح دارای 
۱۱ پل و ۱۵ دستگاه تونل اســت.وی، از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی 
طرح آبرسانی بن به بروجن خبر داد و گفت: این طرح جزو ۳۱ طرح 
اولویت دار کشور است که آب موردنیاز ۴۵۶ هزار نفر از جمعیت استان 

را تامین می کند.
نظــری افــزود: خــط اصلــی انتقــال آب ایــن طــرح دارای ۱۱۶ 
کیلومتر اســت که در ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رســد و سپس 

خــط فرعــی آن بــا ۱۳۷ کیلومتــر وارد مرحلــه اجرایی می شــود.
وی اضافــه کرد: ایــن طرح دارای ســه ایســتگاه پمپاژ آب اســت 
کــه ایســتگاه شــماره دو دارای ۴۲ درصد پیشــرفت و ایســتگاه 
شــماره ســه دارای ۶۳ درصد پیشــرفت اســت و ایســتگاه پمپاژ 
 شــماره یک کــه در اســتان اصفهــان واقع شــده در حــال تامین 

تجهیزات است.
نظری از توسعه خدمات رســانی به روستا ها و شــهر های استان در 
سال های پس از پیروزی انقاب اسامی اشاره کرد و ادامه داد: طول 
شبکه گاز رسانی از چهار هزار و ۵۳۲ کیلومتر در سال ۹۲ به ۵ هزار و ۹۶۲ 
کیلومتر در سال ۹۹ رســیده و تعداد انشعابات از ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ هزار 
در قبل از دولت یازدهم به ۱۹۱ هزار مورد در سال ۹۹ رسیده است.وی 
گفت: در حال حاضر درصد روستا های برخوردار از گاز به ۸۹.۹ درصد 
رسیده است.نظری افزود: در حوزه برق نیز در حال حاضر کل جمعیت 
شهری برق دارند و ۹۹.۵ درصد خانوار های روستایی باالی ۱۰ خانوار 

برق دار هستند.
وی اضافه کرد: طی هشت سال گذشته در حوزه انتقال برق ۱۶ طرح با 
یک هزار میلیارد تومان اعتبار و برای طرح های توزیع برق ۳۵۰ میلیارد 

تومان هزینه شده است.نظری به فعالیت های حوزه آبرسانی نیز اشاره 
کرد و افزود: مشترکان آب آشــامیدنی تا سال ۹۲ حدود ۲۵۸ هزار و 

۷۰۰ مشترک بوده که در حال حاضر به ۳۳۲ هزار مشترک می رسد.
وی اضافه کرد: شاخص بهره مندی روستا ها از آب آشامیدنی تا سال 
۹۲ حدود ۶۲ درصد بوده که در سال جاری به ۷۹ درصد افزایش یافته 
است.نظری افزود: روستا های بهره مند از شبکه آب آشامیدنی سالم 
تا سال ۹۲، ۴۸۰ روستا بوده که در سال جاری به ۵۴۳ روستا افزایش 

یافته است.
وی به توسعه راه های اســتان در ســال های پس از پیروزی انقاب 
اسامی نیز اشــاره کرد و گفت: طول راه های استان از ۶۶۲ کیلومتر از 
سال ۵۷ به ســه هزار و ۷۴ کیلومتر در سال ۹۹ رسیده است.نظری با 
اشاره به شناســایی ۶۹ نقطه حادثه خیز در اســتان تاکید کرد: از این 
تعداد رفع ۴۹ نقطه به استان اباغ شده که تاکنون این عملیات در ۱۰ 
نقطه اجرا و مابقی نقاط آشکار سازی شده است.وی توسعه خدمات 
بهداشــتی، افزایش فضا های آموزشــی و فرهنگــی، افزایش تعداد 
دانش آموزان و دانشجویان و افزایش تعداد فضا های ورزشی را از دیگر 

دستاورد های انقاب اسامی برشمرد.
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فقدان سند مالکیت
11/81 شــماره نامه: 139985602015004641-1399/11/19 نظر به اینکه 
آقای محمود محمدی زردخشوئی فرزند اسداله به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک 2161 فرعی از 694- اصلی واقع در باغبهادران بخش 9 
ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 442853 صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا 
چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند 
یا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 
به متقاضی تســلیم خواهد کرد. م الف: 1091063 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان لنجان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

11 شــماره آگهــی: 139903902004000296 شــماره پرونــده:  /82
139604001013004360 آگهــی مزایــده پرونــده اجرایی شــماره بایگانی: 
9603984/2 ششدانگ پالک ثبتی به شــماره 6152 فرعی از 26 اصلی واقع در 
بخش 14 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان به مساحت 192/25 )یکصد 
و نود و دو متر و بیســت و پنج ســانتیمتر مربع( به آدرس: اصفهان- خیابان رباط 
اول- کوچه شهید شــهبازی )14(- کوچه گل ها- دست راست- بن بست بی نام 
پالک 34- کدپستی 8139686631 که سند مالکیت آن در صفحه 174 و 171 دفتر 
امالک جلد 881 ذیل شماره 210393 و 210391 و اسناد 0468936 و 0468937 
بنام زهره شــهبازی دستجرده به شــماره ملی 1280952466 و حسین شهبازی 
دستجرده به شــماره ملی 1280896991 )هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ( 
بعنوان مالک عرصه و اعیان موضوع پالک فوق، ثبت و صادر گردیده است با حدود: 
شمااًل: به طول 16/30 متر دیوار به دیوار پالک 487 فرعی، شرقًا: به طول 11/05 
متر دیواریست به زمین پالک 487 فرعی، جنوبًا: به طول 16/70 متر دیواریست به 
زمین 487 فرعی، غرباً: به طور شکسته در سه قسمت اول و دوم به طول های 4/90 
متر و 4/75 متر هر دو قسمت دیواریست به زمین پالک 619 فرعی و سوم به طول 
3/10 متر درب و دیواریست به کوچه. طبق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری 
مورخ 1399/11/01 ملک مورد نظر عبارت است ساختمان 2 طبقه با اعیانی قدیمی 
و بصورت همکف و زیرزمین با اطاقی روی پارکینگ با کاربری مسکونی و اطاقکی 
بصورت نیمه کاره جهت توســعه ســرپله می باشــد. پالک فوق دارای عرصه به 
متراژ حدود 192 متر مربع و اعیانی 260 متر مربع با کف موزاییک و موکت و بدنه 
دیوارهای همکف کاغذ دیواری و دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره های خارجی 

پروفیل فلزی و شیشه و نمای بیرونی و از حیاط آجری و دارای مشترکات آب و برق 
و گاز و شبکه فاضالب شهری و ســرمایش آن کولر آبی و گرمایش بخاری گازی، 
آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه کا شــی و کابینت ها فلزی است، بدنه دیوارهای 
زیرزمین تا حدود یک متر سرامیک و مابقی گچ و رنگ و اسکلت ساختمان دیوار باربر 
و سقف ها ترکیبی از تیرچه و بلوک و تیرآهن و طاق ضربی و دیوارها آجری است. 
با عنایت به موقعیت محلی و مقدار عرصــه و اعیان و قدمت اعیان و قواره پالک و 
میزان بر پالک به بن بست و فاصله آن تا گذر اصلی و مشترکات و متعلقات و کلیه 
عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ پالک فوق به مبلغ 25/800/000/000 ریال 
) بیست و پنج میلیارد و هشــتصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده است و ششدانگ 
پالک فوق طی سند رهنی 119459- دفترخانه 155 تهران در رهن آقای مهدی 
وفادار واقع می باشد و فاقد بیمه می باشد، محل برگزاری مزایده: )از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشــنبه مورخ 99/12/06 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول »شهید صداقتی« ابتدای خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود.( مزایده از مبلغ 25/800/000/000 
ریا ل)بیست و پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است، ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 99/11/23 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره 

اجرای اسناد رســمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و  ارائه اصل 
فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناســایی معتبر الزامی است. ضمنًا 
برنده مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را طی فیش مربوطه حداکثر 
ظرف مدت 5 روز به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتی که ظرف مدت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در غیر این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.  م الف:1093319 زهرا یعقوبی رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ مزایده

11/83 شــماره پرونده: 139804002003005148/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9807285/1 شماره آگهی ابالغیه: 139903802003000269 در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه فوق، بدینوســیله به خانم عفت علی اصغری وشاره احدی از ورثه 
)مادر( مرحوم حسین یحیی آبادی به نشانی اصفهان- دستجرد خیار- کوی چهل 
توت- کوی شــهید زارع- پالک  45 که بنا بر گواهی مامور مربوطه ابالغ واقعی 
 اخطاریه بدلیل نقل مکان از آدرس اعالمی به شــما امــکان پذیر نگردیده، اعالم 
می گردد؛ 3 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان ملک به  پالک ثبتی 123 فرعی 
از 2955 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان ســه راه سیمین خیابان 
جانبازان کوچه رمضان پور )1( سمت چپ کوچه مطهری انتهای بن بست پالک 
95 کدپستی 8174737811 که ســند مالکیت آن با شماره چاپی 442474 سری 
د سال 91 که در صفحه 422 دفتر امالک جلد 1368 ذیل شماره 255387 ملکی 
آقای حسین یحیی  آبادی ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: شمااًل: دیوار 
به دیوار به طول 10 متر به باقیمانده 2955 اصلی، شرقًا: در دو قسمت اول دیوار به 
دیوار به طول 8/15 متر به پالک باقیمانده مرقوم دوم درب و دیوار به طول 2/20 متر 
به کوچه منسده، جنوبًا: دیوار به دیوار به طول 9/30 متر به خانه احداثی در باقیمانده 
پالک 2955 اصلی، غربــًا: دیوار به دیوار به طول 10/20 متــر به خانه احداثی در 

باقیمانده پالک 2955 اصلی با قدر الحصه از سایر مشاعات، که در قبال طلب خانم 
حمیده السادات فیاض بابت مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 16453، تاریخ 
سند: 1382/07/30، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 69 شهر اصفهان 
استان اصفهان، توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1399/11/25 در 
شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی خیابان 
تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجرای اسناد رســمی از طریق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده از مبلغ 11/500/000/000 ریال )یک میلیارد و یکصد و 
پنجاه میلیون تومان( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و 
روزنامه کیمیای وطن در تاریخ 1399/11/07 چاپ و منتشر گردید و درج در سایت 
سازمان به منزله انتشار  در روزنامه کثیراالنتشار محلی می باشد و خریداران جهت 
شرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طی فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالک کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000  
نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ  مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. م الف: 1093543 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی تغییرات شرکت تجهیز صنعت نصر سهامی خاص
 به شماره ثبت 1203 و شناسه ملی 10260686701 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - رحمن سیف به کدملی 3961915415 به سمت رئیس هیئت مدیره، مجید 
ســعیدفر به کدملی 1092247262 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد 
شمس به کدملی 0569403571 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر 

)1092530(

آگهی تغییرات شرکت سامان انرژی نیرو سهامی خاص
 به شماره ثبت 42182 و شناسه ملی 10260599624 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1399/09/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی سال 1398 مورد تصویب مجمع 
قرار گرفت. - محسن مهرشــاد به کدملی 1284965228 و عماد چلونگر به 
کدملی 1272239985 به ترتیــب بعنوان بازرس اصلی و علــی البدل برای 
 یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1092498(

اعالم مفقودی 
شناسنامه دستگاه چاپ: 

ملخی یک ورق 50 *35   سریال 680102 
افست GTO  کوچک 45 *30   سریال 661459 

افست GTO  بزرگ 35 *51   سریال 720708 
افست KBi  دو ورق 70 *50   سریال 65802101

متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

با حضور جمعی از مسئوالن استانی و فعاالن انقابی در شهرکرد؛

3عنوان کتاب با محوریت انقالب در چهارمحال و بختیاری رونمایی شد
در آیینی که با حضور جمعی از مسئوالن استانی و فعاالن انقابی در شهرکرد برگزار شد، کتاب  ۲ جلدی » تاریخ انقاب اسامی در چهارمحال و بختیاری« و کتاب های » انقاب اسامی 
به روایت زنان چهارمحال و بختیاری« و » تاریخ شفاهی شهدای شاخص انقاب اسامی در چهارمحال و بختیاری« رونمایی شد.رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در آیین 
رونمایی از سه عنوان کتاب و عصر خاطره انقاب اسامی گفت: کتاب های به چاپ رسیده در حوزه تاریخ انقاب اسامی در استان سرآغازی  برای تدوین و تالیف آثار بیشتر در این 
حوزه به شمار می روند و برای انسجام بخشی و باالبردن کیفیت آثار به زودی جلسات نقد و بررسی آثار منتشر شده نیز برگزار خواهد شد.حجت ا... شیروانی افزود: اگر چه به دلیل 
ناشناخته بودن تاریخ انقاب در چهارمحال و بختیاری، تدوین کتاب در این زمینه با سختی های بسیاری همراه شد؛ اما کتابی  ۲ جلدی با بیش از یک هزار صفحه و با ارائه مستندات 
دقیق و معتبر چاپ و به عاقه مندان تقدیم می شود.وی، پرهیز از زیاده گویی و تالیف آثار با نگرشی صحیح به مباحث قومیتی  و سیاسی را از نکات برجسته کتاب های تالیف شده در 
حوزه تاریخ انقاب اسامی در استان دانست و تصریح کرد: این آثار، اسنادی ماندگارند که نقش و سهم  مردم چهارمحال و بختیاری در شکل گیری انقاب اسامی را نمایان می سازند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

با مداومت حضوردر صحنه و اقدام به موقع، باعث حرکت بانشاط  اسالم به سمت جلو شویم
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در دیدار با جمعی از عشایر به مناسبت بیعت بختیاری ها با امام راحل )ره( ضمن گرامی داشت ایام دهه فجر، اظهار کرد: بیعت 
اقشار مختلف در این ایام و یکی پس از دیگری صورت گرفت، مجموع این بیعت ها و رفت وآمدها یک توطئه عظیم را از دامن این کشور برداشت. حجت االسام والمسلمین 
محمدعلی نکونام تاکید کرد: یکی از فواید کار به موقع و با بصیرت، به بارنشستن نتایج آن کار در آینده است و امکان دارد فرد در آن لحظه نداند که آن کار تا چه میزان عظمت 
دارد. نکونام با بیان اینکه مردم به فرمان امام خمینی )ره( لبیک گفتند و کودتای نظامی را شکستند، اضافه کرد: آنان به فرموده امام )ره( در خیابان ها حاضر شدند و باید 
گفت که تبعیت از امام بسیار اهمیت داشته و حرکت های به جا و به موقع یاریگر اسام و دین پروردگار است.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
انقاب شکل گرفته در کشور، اسامی است، گفت: عشایر، همافران و مردم در این مقطع اسام را زنده کردند و اصل انقاب، زنده کردن اسام است و باید با مداومت حضور 

در صحنه و اقدام به موقع باعث حرکت بانشاط اسام به سمت جلو باشیم.

شاخص بهره مندی روستا ها از آب آشامیدنی تا سال 
۹۲ حدود ۶۲ درصد بوده که در سال جاری به ۷۹ درصد 

افزایش یافته است
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مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

اولویت ساخت مدارس در مناطق محروم اصفهان است
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: اولویت ساخت مدارس در این استان مناطق محروم و دارای 
تراکم جمعیت دانش آموزی است.محمد اعتدادی با اشاره به نقش مهم خیران در ساخت مدارس 
و مراکز آموزشی و ورزشی اصفهان افزود: این استان با داشتن یک هزار و ۵۰۰ خیر مدرسه ساز، رتبه 
برتر شمار خیران مدرسه ساز در کشور را دارد.وی با تاکید بر توجه به پیوست فرهنگی در ساخت مراکز 
آموزشی، پرورشی و ورزشی اصفهان گفت: داشتن پیوست فرهنگی توسعه همه جانبه تعلیم و تربیت 
را به همراه دارد.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان نیز اظهار داشت: سیاست سازمان 
نوسازی تکمیل طرح های نیمه کاره در کشور است که در اصفهان طی ۲ سال گذشته ۶۰ طرح آموزشی 
و پرورشی نیمه کاره باالی ۱۰ سال ساخت تکمیل شــد.وی یادآورشد: خیران مدرسه ساز در ساخت 

فضاهای آموزشی اصفهان کارنامه درخشانی دارند که این حرکت معنوی آنان قابل تحسین است.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان:

هوا تا یک هفته تغییر خاصی نمی کند
تا یک هفته آینده، اوضاع آب و هوای اصفهان تغییر خاصی نمی کند.کارشناس پیش بینی هواشناسی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه تا یک هفته آینده، سامانه جوی فعال در استان پیش بینی نشده است، 
گفت: آسمان امروز صاف تا کمی ابری پیش بینی شده است.مژگان امیرامجدی با بیان اینکه دمای 
هوای استان اصفهان بین دو تا سه درجه افزایش می یابد، گفت: در این بازه زمانی، دمای هوای شهر 
اصفهان در گرم ترین و سردترین ساعات ۱۹ و ۳ درجه سانتی گراد باالی صفر پیش بینی شده است.

وی گفت: چوپانان با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین و بویین میاندشت با دمای منفی 
چهار درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان پیش بینی شده اند.

افتتاح 182 واحد مسکونی مددجویان بهزیستی استان اصفهان
همزمان با سراسر کشــور، ۱۸۲ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی اســتان اصفهان و در ارتباط ویدئو 
کنفرانسی با رییس سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد.مدیر کل بهزیستی استان اصفهان هنگام افتتاح 
یکی از این واحد های مسکونی در برخوار گفت: ۱۵۱ مورد از این خانه ها به خانواده های دارای دو عضو معلول 
و ۳۱ خانه نیز به مددجویان سرپرست معلول یا زنان سرپرست خانوار تعلق گرفته است.سعید صادقی، کل 
هزینه ساخت این واحد ها را ۱۷۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این هزینه، ۵۰ درصد به صورت بالعوض 
و ۵۰ درصد به صورت تسهیالت در اختیار مدد جویان قرار گرفته است.وی افزود: در سطح استان اصفهان، 
هزار و ۲۰۰ مددجوی فاقد مسکن وجود دارد که هزار نفر در مناطق شهری و ۲۰۰ نفر در منطق روستایی استان 
زندگی می کنند که امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه ها بتوانیم مسکن این مددجویان را فراهم کنیم.

توزیع 100 هزار دز واکسن آنفلوآنزا در اصفهان 
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت: ۱۰۰ هزار دز واکسن آنفلوآنزا در استان 
اصفهان توزیع شده و همچنان امکان توزیع این واکسن در استان را داریم.رضا فدایی با اشاره به اینکه انجام 
واکسیناسیون آنفلوآنزا در اســتان اصفهان تایرات خوبی را به جای گذاشت، اظهار داشت: در این استان در 
سال جاری ۱۰۰ هزار دز واکسن توزیع شد.وی افزود: این واکسن ها در اختیار گروه های پر خطر از جمله کادر 
درمان، بیماران سرطانی، بیماران نقص ایمنی، ساکنان مراکز شبانه روزی بهزیستی، مددجویان زندان های 
استان و … قرار گرفت.مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری 
با همکاری مردم تعداد مبتالیان به آنفلوآنزا به شدت کاهش یافت، اضافه کرد: تاکنون تنها یک مورد مثبت 
آنفلوآنزا در استان اصفهان شناسایی شده است.فدایی با بیان اینکه همچنان احتمال شیوع آنفلوآنزا در استان 

اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: این در حالی است که خوشبختانه تاکنون شرایط خوبی را داشته باشیم.

با مسئولان 5جامعه

هشدار در خصوص عادی انگاری کرونا در اصفهان همچنان به قوت خود باقی است؛

پیک چهارم در کمین است

درحالــی نگرانی هــا از آغاز پیــک چهارم  پریسا سعادت
همه گیری کرونا در کشورمان ایجاد شده که 
همزمان میزان مشارکت هموطنان در رعایت پروتکل های بهداشتی نیز سیر 
نزولی به خود گرفته و به این نگرانی دامن زده است.این درحالی است که از 
همان روزهای ابتدایی بهمن ماه با وجود تمــام داده های امیدوارکننده از 
کاهش بیماری و نزولی شدن تعداد متوفیان ویروس منحوس، متخصصان 
بهداشت و درمان همواره تاکید داشتند درصورت عادی انگاری دوباره وارد 
مراحل نگران کننده می شویم و احتماال این بار باید منتظر اخبار ناگوارتری 
نسبت به دوره های قبل باشیم، چون نه تنها کادر درمانی فرسوده شده بلکه 
ویروس کرونا چموش تر هم شده است. چرخی در اصفهان نشان می دهد 
هم مردم و هم مسئوالن نسبت به ســخت گیری های کرونایی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی سهل انگار شده اند. خیابان های شلوغ و عدم رعایت 
فاصله گذاری های اجتماعی در سطح شهر بسیار مشهود است همچنین 
وجود تابلوهای حراج روی ویترین مغازه ها با وجــود اعالم ممنوع بودن 
حراج های فصلی هم قابل مشاهده است ؛اقدامی که در هفته های گذشته 
رییس اصناف اصفهان انجام آن را ممنوع اعالم و هشدار مقابله با این اقدام 
را داده بود. بسیاری از اصناف اعالم می کنند با مجوزهای رسمی حراج انجام 
می دهند هر چند اغلب این حراج ها به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم 

با استقبال چندانی روبه رو نیســت؛ اما شاید اتفاقی که درتهران و شلوغی 
ناشی از حراج افتاد، در هر جای دیگر شهر امکان رخ دادن داشته باشد آن 
هم در شرایطی که مسئوالن علوم پزشــکی و امور اجرایی استان در مورد 
افزایش آمار ابتال طی روزهای اخیر در استان اصفهان هشدارهای جدی را 
مطرح می کنند. در ادامه ساده انگاری ها و تخلفات کرونایی، ممنوعیت های 
تردد پس از ساعت نه شب هم در روزهای اخیر توسط عده بیشتری نقض 
می شود. شلوغی خیابان های اصفهان پس از ساعت ۹ شب نشانی از بی 
اعتنایی تعداد زیادی از مردم به این محدودیت هاست و در حالی که خبری 
از پلیس و نظارت های میدانی نیست، بسیاری از اصناف و رستوران ها باز 
هستند و به مشتریان خدمات ارائه می دهند .در این شرایط سخنگوی ستاد 
مقابله و پیشگیری با کرونا در استان اصفهان عادی انگاری شرایط ویروس 
کرونا از سوی مردم را بسیار خطرناک دانست و گفت: عادی انگاری موجب 
آسیب ها و خطرهای جبران ناپذیر خواهد شــد.حجت ا...غالمی در آیین 
افتتاح طرح های دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تاکید بر اینکه نباید مرگ 
و میرهای ناشی از کرونا در آذر امسال فراموش شود، بیان کرد: هر چه رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی کم شود خطر مرگ و میر و ابتال به بیماری کووید ۱۹ 
بیشتر می شود.سخنگوی ستاد مقابله و پیشــگیری با کرونا اصفهان، با 
قدردانی از زحمــات کادر درمان ادامــه داد: هر مقدار دســتورالعمل های 

بهداشتی رعایت نشود زحمات مجموعه افراد بهداشت و درمان کشور از بین 
می رود.وی، عادی انگاری شــرایط ویروس کرونا از ســوی مردم را بسیار 
خطرناک دانست و تصریح کرد: عادی انگاری موجب آسیب ها و خطرهای 
جبران ناپذیر خواهد شد.از سوی دیگر جهش های مداوم این ویروس در 
برخی کشورها و رسیدن آنها به کشورمان توسط مسافران خارجی عاملی شد 
تا تقریبا از دومین هفته بهمن هشدارها جدی تر و همچنین نگرانی ها عمیق تر 
از گذشته باشد.در همین حال عادی انگاری شرایط کرونایی از سوی برخی 
هموطنان باعث شد تا در آخرین بررسی های انجام شده مسئوالن بهداشت 
و درمان، واقعیتی نگران کننده یعنــی کاهش نزدیک به ۸ درصدی رعایت 
پروتکل های بهداشتی نمایان شود، آن هم درســت زمانی که به  رغم آغاز 
واکسیناسیون همچنان متخصصان تاکید دارند بهترین و کارآمدترین راه 
مقابله با ویروس کرونا رعایت پروتکل های بهداشــتی و شکست چرخه 
انتقال است.متخصصان بهداشت و درمان در این زمینه تاکید دارند اگرچه 
در فضای باز احتمال انتقال و شرایط ویروس کمتر از اماکن بسته است؛ اما 
نباید فراموش کرد که اغلب این افراد در مکان هایی برای استراحت کنار هم 
نشسته و بعضا برای استفاده از ســرویس های محدود بهداشتی یک جا 
تجمع دارند یا اینکه لوازمی را دســت به دســت می کنند که این به معنی 

تکمیل زنجیره انتقال و احتمال بیماری است.

عادی انگاری موجب آسیب ها و خطرهای جبران ناپذیر 
این  مداوم  ی  دیگر جهش ها خواهد شد.از سوی 
ویروس در برخی کشورها و رسیدن آنها به کشورمان 
توسط مسافران خارجی عاملی شد تا تقریبا از دومین 
هفته بهمن هشدارها جدی تر و همچنین نگرانی ها 

عمیق تر از گذشته باشد

بــه مناســبت چهل و  حديث زاهدی
لروز  ســا دومیــن 
پیروزی انقالب اسالمی جمع زیادی از محکومان با 
موافقت رهبر معظم انقالب اســالمی مشمول عفو  
قرار گرفته و از رأفت اســالمی بهره مند شدند. این 
بخشــش که هرســاله به همین مناسبت صورت 
می گرفت امســال به طور گســترده تری  با كمك 
خيرين اســتان انجام شــد. مدیرکل زندان های 

استان اصفهان در این مراسم اظهار کرد: برای آزادی 
۷۲ زندانی با بدهی ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، 
۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گذشت شکات پرونده 
ها داشــتیم و بقیه مبالغ توســط خیرین پرداخت 
شــد.محمود ضیایی فرد گفت: بــه برکت این ایام 
زمینه آزادی تعداد بیشتری فراهم شد و امیدواریم 
زندانیانی که آزاد می شوند قدر این عافیت را بدانند 
و به برکت خون شــهیدان و این ایام، ســعادتمند 
باشــند.وی، درخصوص ۱۲۸ مورد عفــو زندانیان 
استان نیز، گفت: پرونده های عفو این زندانیان در 
کمیسیون عفو اســتان و سپس کمیســیون عفو 
مرکزی مطرح و بررسی شد و نهایتا مورد عفو مقام 
معظم رهبری قرار گرفتند.رییس کل دادگســتری 

استان اصفهان نیز در حاشیه این مراسم، اظهار کرد: 
ســابقه نداشــته در یک روز این تعداد زندانی آزاد 
شوند.محمدرضا حبیبی افزود: حسن اتفاق خوبی 
بود که همزمان با اقدام قابل تحســین خیرین که 
مقدمات آزادی ۷۲ نفر را فراهم کردند، دستور عفو 
مقام معظم رهبری صادر شد و امروز ۲۰۰ انسان به 
آغوش خانواده برگشتند و در واقع ۲۰۰ خانواده بدون 
سرپرست خوشحال شدند.رییس کل دادگستری 
اســتان اصفهان تصریح کرد: در بین زندانیان آزاد 
شــده افراد آبرومند و فعال اقتصادی داریم که به 
دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شدند، اما جای آنها 
در زندان نیست و پیگیریم که زمینه آزادی این افراد 

فراهم شود.

200 نفر از زندانیان استان اصفهان آزاد شدند

آغاز نخستین مرحله 
 واکسیناسیون کرونا

 در اصفهان
واکسیناســیون کرونــا همزمــان 
با سراســر کشــور در بیمارســتان 
عیســی بــن مریــم اصفهــان به 
 عنوان بیمارستان ریفرال کووید ۱۹

 آغاز شد.

غفلت مالکان خودرو و فرصت طلبی سارقان 
رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۳ سارق حرفه ای خودرو که اقدام به سرقت ۵ خودرو در شهر 
اصفهان کرده بودند ،خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
خودرو درشهر اصفهان بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: پس از انجام یکسری تحقیقات مشخص شد این سارقان از غلفت مالکان خودرو 
که خودرو را برای لحظه ای کوتاه روشن و از آن خارج می شدند سوء استفاده و اقدام به سرقت می 
کردند.رییس پلیس آگاهی اصفهان ادامه داد: سرانجام با اقدامات خاصی که انجام شد ۳ سارق در 
این خصوص شناسایی و دستگیر شدند که به ۵ فقره سرقت خودرو در شهر اصفهان اعتراف کردند.

سرهنگ ترکیان خاطر نشان کرد: رعایت نکات هشداری پلیس و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم 
زمینه وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش می دهد. در خصوص سرقت خودرو نیز مالکان، خودروی خود 
را روشن رها نکنند، سوئیچ را در خودرو نگذارند، در محل های تاریک و کم تردد پارک نکنند و خودروی 

خود را به تجهیزات ایمنی پیشگیری از سرقت مانند دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال مجهز کنند. 

كشف بيش از 10 کيلو ترياک در نایین 
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از كشف ۱۰کيلوو 44۰ گرم ترياک توسط عوامل ايستگاه بازرسي 
شهيد شرافت خبر داد. سرگرد هادي کيان مهر بيان داشت: ماموران انتظامي شهرستان در راستاي 
کنترل محورهاي مواصالتي اصلي و فرعي با هدف برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و نا امن سازي 
مسيرها ، با انجام گشت و کمين در بيابان هاي اطراف ايســتگاه بازرسي ، به يک دستگاه پراید 
مشکوک و آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسي از این خودرو ۱۰ و 44۰ گرم ترياک کشف و 

یک سوداگر مرگ جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضایی شد.

کشف چوب بلوط جنگلي در  سميرم 
فرمانده انتظامي شهرستان سميرم از توقيف يک دستگاه خودرو حامل چوب بلوط قاچاق در اين 
شهرستان خبر داد. سرهنگ سهراب قرقاني بیان داشت: ماموران گشت کالنتري مرکزي سمیرم 
حين گشت زني به يک دستگاه سواري سمند مشکوک و خودرو را جهت کنترل مدارک و محموله 
متوقف کردند.اين مقام انتظامي در ادامه بيان داشــت : در بازرسي از خودرو مقدار ۶۰۰ کيلو گرم 
چوب بلوط قاچاق کشف شد.وي افزود: ارزش محموله کشــف شده توسط کارشناسان مربوطه 
۲۵۰ میلیون ریال اعالم شده است .سرهنگ قرقانی بيان داشت : در اين رابطه يک نفر دستگير 

و با تشکيل پرونده به مراجع قضايي تحویل داده شد.

استرداد دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومی 
رییس پلیس راه اســتان گفت: به مناسبت چهل و دومین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اســالمی و ایام ا... دهه فجر دفترچه ثبت ســاعت رانندگان ناوگان عمومی که اخذ شده به آنها 
استرداد می شود. سرهنگ اصغر زارع بیان داشــت: به منظور ارج نهادن به تالش های رانندگان 
حوزه حمل و نقل ناوگان عمومی مسافربری، دفترچه ثبت ســاعت آن دسته از رانندگان ناوگان 
عمومی مسافربری که به علت تخلفات رانندگی تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه اخذ شده با شرایطی به آنها 
استرداد می شود.وی افزود: می بایست یک سوم مدت زمان بایگانی تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه سپری 
شده باشــد ولی درمواردی که دفترچه رانندگانی رانندگان به علت تصادفات جرحی یا فوتی اخذ 
شده، بازگردانده نمی شود.رییس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: همچنین دفترچه رانندگانی 
که به علت مثبت بودن نتیجه تست سالمت )الکل ،مواد مخدر (اخذ شده نیز بازگردانده نمی شود.

سرهنگ زارع خاطر نشان کرد: دفترچه رانندگانی که گواهینامه آن ها حسب دستور مرجع قضایی 
نیز توقیف شده به آنان بازگردانده نمی شود.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان مطرح کرد:

لزوم شفاف سازی 
بهره برداری از موقوفات 

بهداشت اصفهان
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
الزم است شفاف ســازی در زمینه روند بهره 
برداری از موقوفات حوزه بهداشــت و درمان 
ایجاد شــود.طاهره چنگیز با بیــان اینکه در 
برخی از مراکز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
درآمدی ندارد، ادامه داد: برای مثال در زمینه 
مرکز اورژانس شــهرضا برای مــا درآمدی 
وجود ندارد؛ اما اوقاف درخواست اجاره کرده 
که این امر برای ما امکان پذیر نیست و باید 
این امر به صورت ریشــه ای حل شود.وی با 
بیان اینکه ضروری اســت شفاف سازی در 
زمینه رونــد بهره بــرداری از موقوفات حوزه 
بهداشــت و درمان ایجاد شود، گفت: در این 
زمینه باید مشــخص شــود که چگونه قرار 
است در زمینه بهداشت و درمان در موقوفات 
هزینه شــود.چنگیز با بیان اینکه امسال ما 
نیاز به ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین 
هزینه هایمان داریم، اضافه کرد: در این زمینه 
برای پرداخت مطالبــات اوقاف اعتباری در 
دســت نداریم و باید در این زمینه بازنگری 
داشته باشیم.وی با بیان اینکه مرکز بهداشت 
شهرضا موقوفه اســت، ادامه داد: این مرکز 
دو هزار و ۸۶4 متر اســت و بــرای پذیره آن 
درخواســت ۷۰۰ میلیون تومان شــده است 
که آن را تعییــن تکلیف خواهیم کرد.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
پذیره اماکن موقوفه مورد استفاده دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان را نداریم، افزود: در 
این زمینه در خصــوص پرداخت اجاره بهای 

موقوفات برنامه ریزی خواهیم داشت.

اولین سالمتکده طب سنتی ایرانی در اصفهان، همزمان با چهل و دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.غالمرضا عسگری، از افتتاح اولین 
سالمتکده طب سنتی ایرانی در اصفهان خبر داد و اظهار کرد: این سالمتکده که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی شده، بزرگ ترین سالمتکده طب 
سنتی در کشور با زیربنای ۱۱۰۰ متر مربع و ظرفیت تخت درمان بستر است.وی با اشاره به بهره برداری از اولین سالمتکده طب سنتی ایرانی در شهر اصفهان در خیابان 
آیت ا... اشرفی اصفهان و خیابان شهید تقی یار، گفت: زمین این سالمتکده با مشارکت خیرین فراهم شده و ساخت و راه اندازی آن با هزینه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان انجام شده است.رییس سالمتکده طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از هزینه حدود ۱۱ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای 
ساخت و راه اندازی این مرکز خبر داد و افزود: سالمتکده طب سنتی ایرانی قبال طرح درمان بستر بود، اما باتوجه به نیاز استان، به سالمتکده تغییر کاربری داد و حدود 
۲ سال طول کشید تا آماده شود.وی با بیان اینکه پرسنل سالمتکده طب سنتی ایرانی همه از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، پزشکان و پرسنل دانشگاه 
هستند، گفت: در این سالمتکده خدمات مختلفی همچون گیاه درمانی، حجامت، ماساژ درمانی و همه آنچه در طب سنتی ما وجود داشته به صورت علمی به مردم 
ارائه می شود.عسگری با اشاره به اینکه سالمتکده طب سنتی ایرانی در اصفهان قابلیت توسعه دارد، خاطرنشان کرد: این مرکز ظرفیت حداقل ۱۲ تخت بستری دارد، 

منتها در این فاز راه اندازی سالمتکده و ارائه خدمات سرپایی آغاز شد.

افتتاح بزرگ ترین سالمتکده طب سنتی کشور در اصفهان 
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مقابله با »یقه سفیدها« و دالالن ورزش به کجا رسید؟

رسوخ دالالن در بدنه ورزش ایران
زمان زیادی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده اســت و با توجه به 
درخواســت وزارت ورزش از وزارت اطالعات در برخورد با واسطه ها و 
دالالن غیر رسمی ورزش، ابهامات و سواالت متعددی در این خصوص 

وجود دارد که پاسخ روشنی تاکنون به آن داده نشده است.
۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری بود که وزیر ورزش و جوانان در نامه ای 
خطاب به ســید محمود علوی، وزیر اطالعات خواستار ورود و برخورد 
جدی این نهاد با واســطه ها و دالالن غیر رسمی ورزش و به خصوص 

فوتبال شد.
»داللیســم« در ورزش ایران و به ویژه در رشــته فوتبال که با تبادالت 
مالی هنگفت روبه رو اســت، پدیــده ای نوظهور نبوده و از ســالیان 
قبل به عنوان یکــی از اصلی تریــن آفت های ســاختاری در ورزش 
کشــور به ویژه حوزه قهرمانی آن مطرح اســت و کمتر موردی پیش 
می آید که زمانی با نــام بازیکنان و مربیان نــام آور داخلی و خارجی 
 مواجه هســتیم ردپایی از واســطه گری، داللی و ســودجویی وجود

 نداشته باشد.
در عین حال این مســئله صرفا مربوط به بازیکنان و مربیان شاخص 
داخلی و خارجی نیســت و انعقاد قرارداد عجیــب و غریب با برخی 
بازیکنان که از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و مبلغی بسیار بیشتر از 
ارزش واقعی خود در ورزش ایران دریافت کرده اند، پول هایی با درصد 
قابل توجهی به جیب افراد دیگری تحت عنوان واســطه سرریز کرده 
اند.حتی چنبره دالالن در ورزش ایران صرفا بــه جابه جایی بازیکنان 
و مربیان خالصه نمی شود، بلکه واســطه گری در بخش قراردادهای 
مالی با باشگاه ها چالش دیگری است که نیازمند ورود دستگاه های 
بازرســی و نظارتی بوده و باید از حیف و میل کردن پــول هایی که به 
جیب این دست از افراد سرریز می شــود جلوگیری کرد، مقوله ای که 
طی سالیان گذشته ورزش کشور در برخورد با آن آچمز شده و با توجه 
به اینکه عوامل بســیاری در جابه جایی چنین پول هایی ایفای نقش 

می کنند، هرگز به صورت جدی با آن برخورد نشده است.

درخواست وزارت ورزش از وزارت اطالعات
در متن نامه وزیر ورزش و جوانان به وزیر اطالعات آمده بود: »از آنجا 
که مدتی است عوامل نامشخص و غیر رســمی تحت عنوان واسطه 
در انتقال ورزشکاران خارجی به کشور روابط ناســالمی را ایجاد کرده 
و موجب بروز مشــکالت زیاد و فعالیت غیر قانونی و عوارض حقوقی 
و مالی برای باشگاه های مختلف ورزشــی و به ویژه فوتبال شده اند، 
از جنابعالی و مجموعه خدوم و پرتالش وزارت اطالعات درخواســت 

می  کنم مانند همیشــه یاور مردم و ورزش کشــور بوده و دســتورات 
الزم را به عوامل ذی ربط صادر کند تا ســریعا بــا اقدامات غیر قانونی 
و بحران آفریــن دالالن در ورزش )به ویژه رشــته فوتبال( که موجب 
خدشــه به اعتبار و پیکره ورزش کشــور شــده برخورد الزم و قانونی 
صورت گیرد و ریشــه این کار خشکانده شــود و بدیهی است تمامی 
بخش ها و مدیریت های این وزارتخانه و باشگاه های ورزشی موظف 
به همکاری با مجموعــه ذی ربــط وزارت اطالعات به منظور ســالم 
 ســازی و مقابله موثر با پدیده دالل ها در ورزش و بخصوص فوتبال 

کشور هستند«.
در این بین اما داللی در ورزش به عنوان یک فعالیت درآمدزا و به ظاهر 
موجه، پیش رفته است و  یقه ســفیدها در این حوزه افرادی هستند 
که در طبقه پایین جامعه قرار نداشــته و با احترام صوری، پوششــی 
مناســب و گران بها به گونه ای عمل می کنند که مردم به آن ها گمان بد 
نبرده و این گونه به چپاول و پول شــویی مبادرت می کنند، افرادی که 

به طور حتم برخی از آن ها با عوامل و مسئوالن تیم ها و باشگاه های 
ورزشی روابط پنهان دارند. 

معاون وزیر ورزش: از وزارت اطالعات بپرسید!
به تازگی و پس از گذشت ۹ ماه، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه 
ای وزارت ورزش و جوانان به تازگی در نشســتی خبری در پاسخ به 
سوالی، مبنی بر این که درخواست وزیر ورزش از وزیر اطالعات در رابطه 
ورود و برخورد جدی این نهاد با واسطه ها و دالالن غیر رسمی ورزش 
و به خصوص فوتبال، به کجا رسید و آیا صرفا به همان یک یا دو مورد 

بازداشت و آزاد شدن، خالصه شد؟ 
تصریح کرد: این موضوع مربوط به فساد در ورزش و همه رشته ها بود 
و بخشی از این اقدامات رسانه ای شد و بخشــی نیز اقدامات پنهان 
بود! بهتر است از دوستان وزارت اطالعات در این رابطه سوال بپرسید 

که فعالیت ها چگونه بوده است.

بنزما:

رئال،بهترین تیم دنیاست
مهاجم رئال بعد از پیروزی مقابل ختافه گفت: با عملکرد خوب موفق شــدیم به پیروزی برسیم.

تیم فوتبال رئال مادرید ســه شنبه شــب در بازی معوقه هفته اول اللیگا میزبان ختافه بود که با 
نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید.کریم بنزما بعد از این پیروزی که گل اول تیمش را به ثمر رساند 
در مصاحبه با نشریه »موندو دپورتیوو« گفت: پیروزی مقابل ختافه برای رسیدن به اهداف مان 
مهم بود. همیشه بازی هایمان برابر ختافه سخت و پیچیده است ولی تیم ما خیلی خوب می داند 
چگونه به نتیجه برسد.وی افزود: گل من در این بازی خوب بود. توپ خوبی را از جونیور دریافت 
کردم و با جاگیری مناسب آن را به گل تبدیل کردیم. مهم تر از همه این گل به پیروزی تیمم کمک 
کرد. امسال را خوب شروع کردم و امیدوارم به همین روال ادامه پیدا کند. ما بازیکنان حرفه ای 
هستیم و نباید به حرف های خارج از زمین توجه کنیم. ما رئال مادرید بهترین تیم باشگاهی دنیا 

هستیم و باید به کارمان ادامه دهیم.

محمد صالح،» مسی« آفریقاست
محمد صالح از زمان انتقال به لیورپول در سال 20۱7 و بعد از نمایش های فوق العاده در این تیم 
به یک فوق ستاره در دنیای فوتبال و البته در زادگاه خود یعنی مصر تبدیل شده است. تا جایی که 
شاید بتوان از او به عنوان اصلی ترین رکن موفقیت لیورپول طی فصول گذشته یاد کرد.در همین 
رابطه کارل هاینس رومنیگه، مدیر باشگاه بایرن مونیخ به تمجید از این ستاره مصری پرداخته و 
می گوید: » به نظر من محمد صالح، مسی آفریقاست و توانایی بازی در بهترین تیم های جهان 
را دارد. آنچه را که او به دســت آورده می توان با موفقیت های کریســتیانو رونالدو و لیونل مسی 

مقایسه کرد«. 
کارل هاینس رومنیگه در ادامه به شایعاتی که پیرامون آینده محمد صالح مطرح می شود و اینکه 
آیا بایرن مونیخ نیز به دنبال جذب این بازیکن است یا خیر، واکنش نشان داد و گفت: » در حال 
حاضر ما به دنبال امضای قرارداد با محمدصالح نیســتیم اما مســلما در اختیار داشتن او باعث 
افتخار خواهد بود.«گفتنی است طی ماه های اخیر شایعات زیادی در رابطه با آینده محمد صالح 
به گوش رســیده و حتی گفته می شود دو غول فوتبال اســپانیا یعنی رئال مادرید و بارسلونا نیز 

عالقه مند به جذب این بازیکن هستند.

اظهار نظر دوباره »پوچتینو« درباره مسی
به نظر می رسد که بحث پیوستن لیونل مسی به پاری سن ژرمن بسیار جدی تر از قبل شده است.

تا رویارویی پاری سن ژرمن با بارسلونا در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا کمتر از یک هفته 
باقی مانده این درحالی است که پاریســی ها با انواع و اقســام روش ها از عالقه خود به جذب 
مسی سخن به میان می آورند و این باعث خشــم آبی اناری ها شده است.چند روز پیش مجله 
فرانس فوتبال عکسی از لیونل مسی را با پیراهن پاری ســن ژرمن منتشر کرد که بازتاب زیاد و 
بار دیگر اعتراض باشگاه بارسلونا را به دنبال داشت.رونالد کومان این اقدام را غیر حرفه ای و بی 

احترامی به بارسلونا دانست. 
پوچتینو در واکنش به ایــن خبر جنجالی فرانس فوتبال گفت: مجلــه فرانس فوتبال ارتباطی با 
ما ندارد. پیش از این پاری ســن ژرمن به هیچ کســی بی احترامی نکرده و از حد و حدود خود 
فراتر نرفته اســت.او ادامه داد: ما مرتکب هیچ اشتباهی نشــده ایم. هر بازیکنی این حق را دارد 
که بگوید دوست دارد با چه بازیکنی همبازی شــود و این درباره بازیکنان رئال مادرید و بارسلونا 
و یا هر تیم دیگری هم صدق می کند. ما به همه تیم هــا احترام می گذاریم و نباید مجله فرانس 

فوتبال را به ما ربط داد.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

هیئت پزشکی ورزشی اصفهان 
و باشگاه سپاهان، تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند
رییس و دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان 
اصفهان با حضور در باشــگاه فــوالد مبارکه 
ســپاهان با محمدرضا ســاکت، مدیر عامل 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان 
مالقــات کردنــد.در این جلســه تفاهم نامه 
همــکاری بین باشــگاه ســپاهان و هیئت 

پزشکی ورزشی استان اصفهان امضا شد.

»میلیچ« سرمربی موقت ذوب آهن مقابل مس رفسنجان
بعد از باخت تیم فوتبال ذوب آهن به سپاهان در هفته چهاردهم لیگ برتر، هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن رحمان رضایی سرمربی این تیم را از سمتش برکنار کرد.ذوبی ها در روزهای گذشته مذاکراتی را 
با گزینه های مختلف انجام داده اند و این مذاکرات اوایل هفته آینده با معرفی سرمربی، نهایی خواهد 
شد.این در حالی است که ذوب آهن روز یکشنبه هفته آینده باید در هفته پانزدهم لیگ برتر به مصاف 
مس رفسنجان برود.رسول کربکندی، ســخنگوی هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: بعید است 
سرمربی جدید ذوب آهن به بازی با مس برسد. از این رو، »میلیچ« مربی خارجی کادر فنی به عنوان 
سرمربی موقت تیم را در مسابقه بعد هدایت می کند.کربکندی افزود: سعی ما این است که تا اوایل 

هفته آینده سرمربی جدید را از بین سه یا چهار گزینه ای که مدنظر داریم، معرفی کنیم.

شهرخودرو در انتظار دریافت طلب 8 میلیاردی از پرسپولیس
پس از هشدار جدی مسئولین شهر خودرو به باشــگاه پرسپولیس بابت پرداخت مبلغ رضایت نامه 
یحیی گل محمدی، مدیران پرســپولیس ضمن تماس با مسئولین شــهر خودرو به دنبال تعامل و 
کسب رضایت بودند که با مخالفت آنها روبه رو شدند! شــهر خودرویی ها اعالم کردند اگر ظرف چند 
روز آینده مطالبات شان پرداخت نشود به AFC شکایت خواهند کرد!بر خالف ادعای بخش حقوقی 
باشگاه پرســپولیس، ظاهرا سرخ پوشان در مهلتی که کمیته اســتیناف برای اعتراض در رای صادر 
شده مشخص کرده بود اقدام به اعتراض نکردند و رای به نفع شهر خودرو صادر شده است و حاال آنها 
موظف به پرداخت ۸ میلیارد هستند.در شــرایطی که وضعیت مالک شهر خودرو به واسطه حواشی 
اخیر نامشخص است، مدیران این تیم که با مشــکالت مالی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند در 
صدد هستند تا با دریافت مطالبات ۸ میلیاردی خود از پرسپولیس مشکالت مالی تیم را برطرف کنند.

اعالم زمان بازگشت »ربیع خواه« به میادین
هافبک مصدوم آلومینیوم امیدوار اســت با بهبود مصدومیت بتواند از فروردین ماه ۱۴00 به ترکیب 
تیمش اضافه شود.محســن ربیع خواه پس از چهار سال حضور در پرســپولیس، لیگ بیستم را با 
آلومینیوم اراک آغاز کرد و از هفته دوم به جمع شاگردان رسول خطیبی اضافه شد و در چهار دیدار پیاپی 
نمایش خوبی داشت، اما مصدومیت شدید در دقایق ابتدایی بازی هفته ششم مقابل پیکان موجب 
شد تا او حداقل سه ماه و نیم دور از میادین باشد.هافبک با تجربه آلومینیوم که در دیدار با پیکان از 
ناحیه نازک نی پای چپ دچار شکستگی شده بود، در اراک تمرینات خود را زیر نظر کادر پزشکی این 
تیم آغاز کرده و در حال پشت سر گذاشتن مراحل بازتوانی با قدم زدن در کنار زمین و انجام حرکات 
کششی است.محسن ربیع خواه درباره آخرین وضعیت مصدومیت خود اظهار کرد: خدا را شکر خیلی 
بهتر هستم و با زحماتی که کادر پزشکی تیم می کشند، واقعا شرایط بهتری دارم.رضا نظیری، مسئول 
کمیته پزشکی تیم آلومینیوم اراک نیز در خصوص شرایط ربیع خواه عنوان کرد: ان شاءا... روند بازتوانی 
او به خوبی پیش برود و با نظر پزشک جراح امیدوار هستیم که از اواسط فروردین به میادین برگردد.

حضور »دیاباته« مقابل سپاهان منوط به تست امروز
مهاجم مالیایی استقالل که به علت مصدومیت، دو بازی گذشته تیمش مقابل نفت مسجدسلیمان 
و نساجی مازندران را از دست داد، به تمرینات آبی ها اضافه شده اما بازی کردنش مقابل سپاهان در 
هاله ای از ابهام قرار دارد.دیاباته طی روزهای گذشته در تمرینات گروهی استقالل هم حضور داشت؛ 

اما با توجه به دوری بلند مدت از فوتبال هنوز از نظر بدنی شرایط ایده آل را ندارد.
در این شرایط بازی کردن او مقابل سپاهان امروز مشخص می شود. قرار است در تمرین امروز کادر 
پزشکی استقالل از دیاباته تست جسمانی بگیرد تا شرایط این ستاره برای بازی حساس روز شنبه 

مشخص شود.

خبر  روز

شنبه، پایان حسرت عجیب 
»نیازمند« مقابل استقالل؟

هر چه در خط حمله شاگردان محرم نویدکیا، 
بی محابا در لیگ بیستم تاخت و تاز می کنند و 
با 23 گل زده، بهترین خط آتش لیگ بیستم را 
در اختیار دارند، اوضاع در خط دفاعی این تیم 
خوب نیست؛ آن هم در شرایطی که پیام نیازمند 
سنگربان 2۵ ســاله این تیم در فصل گذشته 
توانست عنوان بیشــترین کلین شیت در لیگ 
نوزدهم را با ثبت ۱7 کلین شیت از آن خود کند 
و تنها 22 گل دریافت کرد، اما در لیگ بیســتم 
و طی ۱۴ هفته، ۱۸ بار دروازه سپاهان باز شده 
است!آمار نیازمند هم جالب نیست و او تنها ۴ 
کلین شیت داشــته و از آخرین باری که در این 
فصل موفق به کلین شــیت شده، پنج مسابقه 
می گذرد؛ آخرین دیداری که مقابل پرسپولیس 
در ورزشگاه آزادی بود و پس از آن مقابل فوالد، 
پیکان، صنعت نفت، شــهر خودرو و ذوب آهن 
دروازه سنگربان جوان سپاهان باز شده است.

طالیی پوشان در زمانی این شــرایط را سپری 
می کنند که در مهم ترین دیدار نیم فصل نخست 
باید شنبه آینده به مصاف استقالل که دومین 
خط حمله برتر لیگ را دارد، بروند.اتفاق عجیب 
درباره سپاهان و ســنگربان جوان این تیم هم 
درباره کلین شیت نکردن های او مقابل استقالل 
اســت؛ چرا که در چهار مصاف قبلی استقالل و 
سپاهان در لیگ برتر و جام حذفی، پیام نیازمند 
موفق به کلین شیت نشده و 7 بار هم دروازه اش 
را در برابر مهاجم آبی پوش باز شده دیده است. 
آخرین باری که نیازمند مقابل استقالل موفق 
شــد دروازه اش را بســته نگه دارد، بیش از دو 
ســال قبل در هفته دهم لیگ هجدهم بود که 
در ورزشــگاه آزادی و در شب پیروزی یک گله 
سپاهان مقابل شاگردان شفر، نیازمند موفق به 
کلین شیت شد. حاال باید دید پس از پنج هفته 
متوالی ناکامی و یک رکورد منفی ویژه مقابل 
اســتقالل و بیش از ۸۴0 روز بدون کلین شیت 
مقابل آبی ها، در حساس ترین جدال نیم فصل 
نخست در اصفهان بار دیگر موفق به بسته نگه 
داشتن دروازه اش خواهد شد یا تیره روزی های 
سنگربان جوان سپاهان در مقابل استقالل و در 

لیگ بیستم ادامه دار می شود.

مستطیل سبز
دیدار دو تیم شهرداری بم و ذوب آهن در حالی در ایستگاه آخر مرحله مقدماتی فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان برگزار شد که شاگران مدائم زاده 
برای صعود تنها به برد نیاز داشتند و شاگردان جعفری حتی با تساوی نیز صعود می کردند. هرچند دو تیم یک بازی فنی به نمایش نگذاشتند، اما تیم شهرداری 
بم در یکی از شروع های مجدد توسط سربالی و از روی یک ضربه ایستگاهی توپ را به تنها نقطه خالی دروازه خواجوی فرستاد تا تیمش در دقیقه 27 از میزبان 
پیشی گیرد. ذوبی ها که برای جبران گل از دست رفته دســت به حمالت زیاد، اما ناموفق زده بودند در دقیقه 3۱ و از روی ضدحمله با پاسکاری خوب بازیکنان 
شهرداری و شوت دیدنی چهکندی، دومین گل را دریافت کردند. ذوبی ها در ادامه و قبل از آنکه نوروزی سوت پایان نیمه اول را بزند توسط سبزواری یکی از گل 
های خورده را جبران کردند. گاندوهای اصفهان برای جبران گل خورده در نیمه دومین عملکرد بهتری داشتند و چند موقعیت خوب را از دست دادند و تنها توانستند 
در این نیمه در مقابل حمالت بی امان بمی ها مقاومت کنند تا گل های بیشتری دریافت نکنند. در نهایت این بازی با نتیجه 2 بر یک به پایان رسید تا شهرداری بم 

به همراه فوالدمبارکه سپاهان که در کرج موفق به شکست ۴ بر یک هیات فوتبال البرز شده است، راهی مرحله بعدی شود.

خداحافظی تلخ گاندوها با لیگ فوتبال بانوان

رییس کمیتــه ملی المپیک اظهار داشــت: با همه 
ســختی هایی که ملــت در دوران کرونــا دارد باید 
دهه فجر را تبریک گفت و دســتاوردهای انقالب را 
مرور کرد. ما واقعا قبــل از انقالب جایگاه جدی در 
ورزش قهرمانی نداشتیم. از نظر زیرساختی بعد از 
انقالب بیش از ۱00 درصد توسعه داشتیم.سیدرضا 
صالحی امیری افزود: با مصوبــه دولت و مجلس 
با مالیات 27 صدم درصد از ارزش افزوده، فضای 
ورزشی افزایش یافت. مهم ترین اتفاق این است 
که دوشــادوش مردان، زنان هم رشد کردند. نسل 
جدیدی در مــردان و زنان ظهور کردنــد که مدعی 
قهرمانی هســتند.رییس کمیته ملی درباره اینکه 
فلسفه بازدیدهای شــما از فدراسیون ها چیست، 
عنوان کرد: ما در آســتانه المپیک هستیم و موتور 
ورزش در شــرایط کرونایی در حال حرکت اســت. 

ما و وزارت کنار فدراسیون ها هستیم و همه ورزش 
ایران االن درگیر تمرین هستند. هر روز که به المپیک 
نزدیک می شویم فشار به فدراسیون ها برای آمادگی 
جهت المپیک بیشتر می شــود.صالحی امیری در 
پاسخ به این سوال که برای ورزشکاران و مسئوالن 
فدراسیون ها گله مند هستند که در فاصله نزدیک به 
المپیک شما سرکشــی می کنید، خاطرنشان کرد: 
بعید است دوســتان این حرف را بزنند. ما از زمانی 
که کار را شــروع کردیم هر هفته در یک فدراسیون 
بودیم. ما می خواهیم از نزدیک در جریان مشکالت 
قرار بگیریم و کمک کنیم. هم وزیر ورزش و هم ما 
در کمیته ملی المپیک دائم با فدراسیون ها جلسه 
داریــم.وی در مورد اینکــه این شــائبه وجود دارد 
فدراســیون هایی که در کمیته عضو دارند در بودجه 
ذی نفع هستند، تصریح کرد: چیزی به نام چانه زنی 

نداریم و توزیع بودجه براســاس شاخص هاست. 
کل تخصیص مــا در چارچوب های تعریف شــده 
روی ســایت قرار می گیرد. یک مــورد اعتراض در 
مورد بودجه نداشــتیم. البته فدراسیون کشتی 20 
برابر هاکی و گلف بودجه می گیرد؛ اما این بودجه به 
خاطر فعالیت ها، برنامه ها و همین طور با کارشناسی 
خبرگان صورت می گیرد. ما عالوه بر هیئت اجرایی، 
برای تعریف شاخص ها و توزیع بودجه در سال ۱۴00 
رؤســای فدراســیون ها را دعوت کردیم. ما شفاف 
عمل می کنیم و آنچه انجام می دهیم روی ســایت 

قرار می گیرد.

رییس کمیته ملی المپیک:

برای توزیع بودجه چانه زنی نداریم
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شهردار اصفهان:

 مجمع خیرین سالمت برای تسریع در ساخت مرکز 
توانبخشی بیماران نوروپاتی همت کند  

عملیات عمرانی ساخت نخستین مرکز جامع توانبخشی بیماران ای ال اس و نوروپاتی با اهدای 
زمین 500 مترمربعی از سوی مدیریت شهری در خیابان ایثار سپاهان شهر آغاز شد.

روز سه شنبه با حضور شهردار اصفهان، رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان، جمعی از مدیران 
و اعضای شورای شــهر، امام جمعه سپاهان شــهر و مدیران مجمع خیرین ســالمت، عملیات 
اجرایی احداث اولین مرکز جامع توانبخشــی بیماران ای ال اس و نوروپاتی در ســپاهان شهر 
اصفهان آغاز شــد.زمین این مرکز به متراژ 500 متر از ســوی شــهرداری اصفهان و طبق مصوبه 
شورای اسالمی شهر اصفهان به جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی اصفهان واگذار 
شده تا مرکزی در ســه طبقه با بخش های توانبخشــی، فیزیوتراپی و درمان های ویژه این نوع 
بیماران ساخته شود.  اعتبار مورد نیاز برای ســاخت این مرکز در مجموع 10 میلیارد تومان پیش 
 بینی شده اســت که 5 میلیارد تومان صرف ســاخت و 5 میلیارد تومان برای تجهیز مرکز هزینه

 خواهد شد.
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در این مراسم با اشــاره به اینکه مرحوم قربانی که مدیرعامل 
جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی اصفهان و از موسســان ایــن جمعیت بود، تا 
آخرین روزها در حال تالش برای این بیماران بود، اظهار کرد: به خاطر تالش ها و مأیوس نشدن 
های مرحوم قربانی، باید اراده کرد تا با همت مجمع خیرین ســالمت، این مرکز راه اندازی شود. 
وی افزود: پروژه های بزرگ عمرانی همچون مترو، حلقه حفاظتی و سالن اجالس سران در شهر 
اصفهان در حال ساخت است که این پروژه هم به عنوان بخشی از جریان عمران در شهر به شمار 
می رود. شــهردار اصفهان تصریح کرد: باید با احساس مســئولیت جدی نسبت به ساخت این 

مرکز، همت و تسریع شود.
همچنین در این مراســم، محمد مجیری، رییس هیئت مدیره جمعیــت حمایت از بیماران ای 
ال اس و نوروپاتی اصفهان اظهار کرد: این جمعیت در ســال های اخیر بــا همت مرحوم قربانی 
تشکیل شد و این مســیر تا تخصیص زمینی برای ساخت مرکز توانبخشــی برای بیماران ای ال 

اس و نوروپاتی ادامه یافت.  
وی بیان کرد: مرحوم قربانی با تن رنجور همواره به دنبال کارهای خیر در شهر اصفهان بود و برای 
اختصاص این زمین هم تالش های بسیاری از ســوی وی صورت گرفت به طوری که در آخرین 
جلسه شورای اسالمی شهر که در این رابطه بود، حضور داشت و دو هفته بعد به لقاء ا... پیوست.

رییس هیئت مدیره جمعیت حمایــت از بیماران ای ال اس و نوروپاتــی اصفهان بیان کرد: این 
بیماری در کشور ما ناشناخته است و راه عالج قطعی نیز برای آن وجود ندارد اما به همت جمعیت، 
مکانی آماده شــده که اطالعات این بیماران را گردآوری کرده و خدماتی بــه آنها ارائه می دهد که 

امیدواریم با ساخت این مرکز کمی از دردهای بیماران التیام یابد. 

هر هفته یک تا دو نفر از بیماران ای ال اس در اصفهان جان خود را از دست می دهند
همچنین، کوروش محمدی، رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: زمانی که بحث واگذاری زمینی از سوی شــهرداری به این بیماران در قالب الیحه 
ای از سوی شهردار اصفهان به شورای شهر رسید، همه اعضا با رای قاطع، با این موضوع موافقت 
کردند.وی با بیان اینکه امیدواریم این اقدام به عنوان قدم بزرگ و ماندگار برای قشری که پناهی 
ندارد باقی بماند، افزود: متاســفانه این بیماران در قوانین کشــور لحاظ نشده اند و خدماتی هم 
از سوی بهزیستی و وزارت بهداشت به آنها ارائه نمی شــود.رییس کمیسیون اجتماعی و محیط 
زیست شورای اسالمی شــهر اصفهان بیان کرد: جمعیت این بیماران در شهر اصفهان حدود 500 
نفر است که با کمبود دارو و مسائل مالی روبه رو هســتند و هر هفته یک تا دو نفر از آنها به دلیل 

بیماری جان خود را از دست می دهد.

در جشن 42 سالگی انقالب اسالمی صورت گرفت؛

حرکت نمادین اصفهانی ها در متفاوت ترین ۲۲ بهمن قرن

فجر ۹۹ از میان سوز بهمن ماه، شروع به تابیدن کرد و غبار ازخاطره آن 
روزها که بهمن خونین را جاودانه کــرد بار دیگر کنار رفت، انقالب اکنون 
در آستانه ورود به دهه پنجاه همچنان بالنده و مقتدر چشم جهانیان را 
به خود خیره کرده است و در این راه پر فراز و نشیب، بهاری دیگر به بار 
نشست  و صحن  دل ها شکوه حماسه را پژواک می دهد.در ایران نیز 
همانند بسیاری از نقاط جهان، کرونا بسیاری از مناسبات و رویدادهای 
اجتماعی را تغییر داده است، همچنان که امسال بیم از همه گیری این 
ویروس غریب، قلب های هم میهنان را در فضایی متفاوت گرد هم آورد 

تا حماسه همچنان  خلق شود.
مردم شهر و روستاهای اصفهان حماسه سالروز یوم ا... ۲۲ بهمن امسال 
را متناسب با پروتکل های بهداشتی و کرونایی ، به گونه ای متفاوت رقم 
زدند. امسال به دلیل شرایط کرونایی، مسیرپیمایی خودرویی، موتوری 

و مجازی جایگزین راهپیمایی مرسوم ۲۲ بهمن اصفهان شد.
راهپیمایی خودرویی از میدان الله به ســمت بزرگراه شهیداردستانی، 
آقابابایی و صیاد شــیرازی و ســپس پل غدیر و پل دفــاع مقدس و 
راهپیمایی موتــوری از مبادی هفتگانه حرم حضــرت زینب )س( در 
زینبیه، میدان شــهید علیخانی، امامزاده ابوالعباس )ع( خوراسگان، 
پل شهرستان، مسجد المهدی )عج( مردآویج، مسجد جامع گورتان در 
خیابان آتشگاه و میدان ۹دی قائمیه به سمت میدان امام حسین )ع(  

انجام شــد. میلیون ها نفر از مردم اصفهان و شهرستان های این خطه 
نیز همزمان با آغاز دهه فجر در راهپیمایی مجازی شرکت کرده و شعار 
های انقالبی را انتخاب کرده اند. در این روز برنامه های نمایشی توسط 
اسکیت سواران، دوچرخه سواران و دیگر گروه های ورزشی، همچنین 
گروه های ســرود، پرواز پاراموتور و به پرواز درآمدن 1۳۹۹ کبوتر نیز در 

مسیرهای راهپیمایی خودرویی و موتوری  اجرا شد.
شــماری از مردم اصفهان نیز بــا تزیین خودرو های خــود به صورت 
خانوادگی در راهپیمایی شــرکت کرده اند.پیش از این نیز اعالم شده 
بود امسال به دلیل شرایط کرونایی هیچ تجمعی وجود ندارد و شرکت 
کنندگان باید در راهپیمایی موتوری و خودرویی، موازین بهداشــتی را 

حتی در داخل خودرو و جمع خانوادگی رعایت کنند.
عزم همگانی برای رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی در کنار اعالم 
حضورمجازی در راهپیمایی امســال ۲۲ بهمن، ۲ بزنگاه مهم دیگر در 
فراز و فرود تاریخ انقالب است که میلیون ها دوربین و خبرنگار در صدد 

ثبت آن هستند.
ملت همیشه در صحنه که هر سال همزمان با سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران، با پای پیاده به میعادگاه عاشــقی قدم می گذاشتند، 
امسال به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
که نتیجه انتشار ویروس کروناست در دو جبهه به میدان رفتند در یک 

میدان و در کارزار مجازی راهپیمایی چهل و دومین ســالگرد پیروزی 
انقالب، نمودی آشکار در فضای مجازی داشت و مردم این بار در فضای 

مجازی با آرمان های امام راحل پیمان ببندند.
همچنین از ســوی دیگر به منظور دوری از انتشار ویروس کرونا، مردم 
سوار بر وسایل نقلیه خود، اعم از خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه، حضور 

پرشور دیگری را در سالگرد پیروزی انقالب به منصه ظهور رساندند.
اگرچه امسال، کرونا محدودیت های بســیاری برای برگزاری مراسم 
ایجاد کرد، اما وفاداری مردم به آرمان هــای انقالب حریف فاصله ها 
و محدودیت های اجباری شــد، همچنان که بسیاری از مردم با نصب 
پرچم در درب منازل خود، و اشتراک تصاویر تزیین خودروها این آزمون 

را  با سربلندی پشت سر گذاشتند.
تعدادی از مردم اصفهان در حالی که ماسک بر چهره داشتند، با نصب 
تصاویر امام خمینی )ره(، رهبر معظم انقالب، حاج قاســم سلیمانی و 
در دست داشتن پرچم ایران اســالمی در معابر، دوچرخه ها و وسایل 
نقلیه ابراز شــادی کردند. شــماری از جوانــان در ورودی راهپیمایی 
خودرویی اقدام به شیشــه نویســی خودروها با شــعارهای انقالبی 
کردند.امســال همچنین در قالب فراخوان ها و مســابقات مختلف از 
 زیباترین تزیین خودروهای شــرکت کننــده در راهپیمایی ۲۲ بهمن 

تجلیل شد.

خبر

 از سوی معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان
 صورت گرفت؛

 اهدای 110 هزار ماسک به سازمان های مردم نهاد 
مناطق کم برخوردار

110 هزار ماسک سه الیه از سوی معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان به سازمان های مردم نهاد در مناطق کم برخوردار اهدا شد.معاون اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با بیان این خبر گفت: به مناسبت ایام ا... دهه فجر و مطابق 
با مصوبه کمیته مشــارکت و کمک به مراکز فرهنگی، 110 هزار ماسک سه الیه به همراه 5 هزار لیتر 
محلول ضدعفونی جهت اهدا به ســازمان های مردم نهادی که در مناطق کم برخوردار فعالیت می 
کنند، تهیه شده تا در اختیار شهروندان ســاکن در این مناطق قرار گیرد.مرتضی رشیدی افزود: در 
تابستان امسال، ۳5 هزار ماسک سه الیه در مرحله اول بین خیریه های بیماران خاص اهدا شد و 
هم اکنون با تهیه 110 هزار ماسک سه الیه، سازمان های مردم نهاد بیشتری را حمایت خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: باتوجه به شرایط موجود هنوز بسیاری از خانواده ها در مناطق کم برخوردار قادر به 
تهیه روزانه ماسک سه الیه نیستند و ممکن است از ماسک های بی کیفیت استفاده کنند که هدف 
ما از اهدای این ماسک ها، تسهیل گری دسترسی این عزیزان به ماسک با کیفیت بوده است.وی، 
تعامل و ارتباط بسیار خوب بین سازمان های مردم نهاد با مدیریت شهری را حاصل اعتماد و برخورد 
صادقانه مجموعه شــهرداری با این عزیزان دانست.رشیدی ادامه داد: حمایت، تعامل و مشارکت 
جزو برنامه های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در مساعدت با سازمان های 

مردم نهاد بوده و این سازمان ها نیز همواره در بهبود شرایط زیست شهری ما را همراهی کرده اند.
وی با اظهار امیداوری مبنی بر همکاری بیشتر با سازمان های مردم نهاد خاطرنشان کرد: امیدواریم 

در سال 1400 بتوانیم گام های موثرتری در جهت حمایت از این مجموعه ها برداریم. 

در نشست مسئوالن اصفهان با معاون وزیر کشور مطرح شد؛

  اختصاص 8 هزار میلیارد اوراق مشارکت برای حمایت
 از شهرداری ها

روز سه شنبه نشستی به دعوت نمایندگان شهرســتان اصفهان جهت پیگیری مسائل و مطالبات 
شهرهای استان اصفهان با حضور مهدی جمالی نژاد رییس ســازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، بخشداران، شهرداران و مدیران اســتان اصفهان برگزار شد.دراین نشست جهت حمایت از 
شهرداری های استان مقرر شد ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اقدامات زیر ساختی در 
نظر گرفته شود.امیرحســین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در این 
خصوص اظهار داشت: این نشست ماه آینده نیز جهت پیگیری اجرای مصوبات این جلسه برگزار 
خواهد شد.پیگیری مسئله تامین قیر، تکمیل پروژه های عمرانی و مدیریت پسماند، رسیدگی به 

زیرساخت های شهری و تامین ماشین آالت از مهم ترین موارد مطرح شده در این نشست بود.

افتتاح نمایشگاه عکس »همه هستیم« 
نمایشگاه عکس »همه هستیم« که به مناســبت دهه فجر برپا شده است با حضور فریده روشن، 

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان افتتاح شد.
 در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، روشن با اشاره به عکس های این نمایشگاه که کمک به ماندگاری 
تاریخ این مرز و بوم می کند ،گفت: کار شــما عکاسان دست کمی از نویســندگانی که تاریخ را می 
نویسند ندارد و جا دارد از تمامی شما عکاســانی که وقایع تاریخی را ثبت می کنید تا آنچه واقعیت 
است را زنده نگه دارید و  به نظر آیندگان برسانید، تشکر کنم.وی، برگزاری این نمایشگاه و نمایشگاه 

های مانند آن را کمک به عکاسانی دانست که انگیزه بگیرند برای ثبت وقایع مهم تاریخی .  

خبر روز خبر خوان

بهره برداری از تصفیه خانه 
 پساب شمال شهر تا

 ۶ ماه آینده
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: منطقه هفت شــهرداری یکــی از مناطق 
متناسب با بافت شهرســازی مدرن است و در 
سال های اخیر گرایش به سمت مرتفع سازی در 
این منطقه افزایش یافته است.حسین امیری 
افزود: منطقه هفت بالغ بر 1۸۲ هزار نفر جمعیت 
دارد و بودجه سال جاری حوزه خدمات شهری 
این منطقه حدود 40 میلیــارد تومان بوده که با 
توجه به تراکم جمعیتی می تواند بخش زیادی از 
مشکالت خدمات شهری منطقه را برطرف کند.
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان ادامه 
داد: در مسیر انجام خدمات اگر مشکالتی نیز 
وجود دارد مردم باید تعامل، مشارکت و همراهی 
خوبی با شهرداری داشته باشند تا بتوانیم گام به 
گام مشکالت را رفع کنیم. امیری با بیان اینکه 
مساحت فضای ســبز در اختیار شهرداری در 
منطقه هفت حدود دو میلیون و ۷50 مترمربع 
اســت که با توجه به متناســب جمعیت 1۸۲ 
هزار نفری آن باید افزایش یابد، خاطرنشــان 
کرد: بزرگ ترین پروژه طرح آب رسانی فضای 
سبز شهر در این منطقه در حال اجراست، البته 
در صــدد اســتفاده از آب های خاکســتری با 
بهره گیری از سیستم های تصفیه خانه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تصفیه خانه پساب فاضالب 
منطقه هفت واقع در میدان المپیک تا شــش 
ماه آینده به بهره برداری می رسد، گفت: حدود 10 
هزار مترمکعب مخازن آن در سال های گذشته 
ایجاد شــده و فیلترهای مربوطه نصب شــده 
است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با 
اشاره به کمبود سرانه فضای تفرجگاهی منطقه 
هفت نسبت به سایر مناطق شهرداری، افزود: 
ســرانه فضای تفرجگاهی منطقه هفت حدود 
1.۶1 مترمربع اســت که نسبت به سایر مناطق 
50 درصد کمتر اســت و باید افزایش یابد.وی 
با بیان اینکه در منطقه هفت 40 پارک محله ای 
وجود دارد، تصریح کرد: طول مادی های واقع 
شده در این منطقه 1۶ کیلومتر است که تاکنون 
برای ساماندهی و بهسازی آن ها اقدامات خوبی 

شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

شهرداری تاکید زیادی بر پیاده راه سازی دارد
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در برنامه زنده تلویزیونی »اینجا اصفهان« اظهار کرد: امروزه با موج شهر نشینی توأمان مواجه هستیم، به طوری که در 
جمعیت ۸4 میلیونی کشورمان ۷5 درصد شهرنشین هستند و از این مقدار 50 درصد در کالنشهرها زندگی می کنند؛ در مقوله کالن شهرها و در بحث زیر ساخت ها، 
موضوع هزینه و اتالف وقت از موضوعات مهمی است که باید مد نظر برنامه ریزان شهری قرار گیرد، در سیر تحول برنامه ریزی و شهرسازی در نسل اول شهرسازی 
رویکردها مبتنی بر بستر کشاورزی، در نسل دوم مبتنی بر صنعت، در نسل سوم مبتنی شهرسازی الکترونیک و رویکرد فعلی شهرسازی دانش محور است.سید 
احمد حسینی نیا ادامه داد: در دنیای امروز و برای کالن شهر اصفهان باید نسل سوم و چهارم را بر اساس دو مؤلفه اصلی اتالف وقت و هزینه ها دنبال کنیم، بنابراین 
نقش شهر هوشمند و زیر ساخت ها در حوزه شهرسازی و مکانیزاسیون مشهود می شود، با توجه به رشد روزافزون جمعیت و توسعه فناوری، شهرداری اصفهان با 
همکاری سازمان فاوا سیستمی طرح ریزی کرد که در فاز اول ساختار الکترونیکی و در فاز دوم هوشمند سازی را دنبال می کرد و این امکان را به شهروندان می دهد 
تا از طریق مرورگرهایی که تعریف شده، خدمات مورد نیاز را بدون مراجعه به شهرداری ها دریافت کنند.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: 
شهرسازی الکترونیک که از سال ۹۷ آغاز و در بهمن ماه ۹۸ توانستیم آزمایش هایی از مناطق به صورت پایلوت بگیریم، بر این اساس شهروندان بدون مراجعه به 
شهرداری ۳4 خدمت تحت عنوان خدمات اینترنتی شهرسازی و درآمد را دریافت می کنند. این خدمات شامل استعالمات دفترخانه و بانک، پروانه، سفت کاری و 
گواهی پایان ساختمان است، همچنین مهندسان ناظر و طراحان نیز بر اساس این ۳4 خدمت که تاکنون ۲4 خدمت آن عملیاتی شده به صورت مجازی و بدون نیاز 

به مراجعه به شهرداری مناطق، فعالیت های خود را انجام دهند.

دیدار برنامه سازان 
جوان خمینی شهری 

با مدیرکل صدا و 
سیمای مرکز اصفهان

نزدیک به ۲0 نفر از برنامه ســازان 
و هنرمنــدان جــوان و نوجــوان 
شهرستان خمینی شهر همزمان با 
دهه مبارک فجر انقالب اســالمی 
با حضــور در صدا و ســیمای مرکز 
اصفهان با عبدالحسینی، مدیرکل 

این مرکز دیدار و گفت وگو کردند.

وز عکس ر
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اصفهان، رنگ و بوی بهار انقالب به خود می گیرد
بیش از ۴۰ ســال از عمــر پربرکت انقاب اســامی 
می گذرد و هر سال در کشور سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقاب اســامی با حضور ملت شریف ایران اسامی 
که همیشــه در عرصه های مختلف با شــور و شــوق 
وارد میدان می شــوند، برگزار می شــود. امسال نیز 
پیش بینی های الزم برای اجرای برنامه های متناسب 
با شرایط بیماری کرونا در ایام دهه فجر صورت گرفته 
است. در این راســتا طبق اعام مدیران شهری هیچ 
برنامه ای تعطیل نشده بلکه شیوه برگزاری آن تغییر 

کرده است.

»زندگی به طعم انقالب« در منطقه یک
»مهین شکرانی« مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه دهه فجر، سرآغاز طلوع اسام، خاستگاه 
ارزش های اسامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی 
از تاریخ ماست که گذشــته را از آینده جدا می کند، در 
خصوص برنامه های این منطقــه ویژه ایام دهه فجر 
گفت: مســابقه »زندگی به طعم انقــاب« از طریق 
فضای مجازی روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود.

وی از برگزاری جشــنواره دانش آموزی مشــترک با 
آموزش و پرورش ناحیه یک و بسیج خبر داد و افزود: 
»نمایش واره شب های روشن« رویدادی است که به 
صورت مشترک در تمامی مناطق پانزده گانه شهر اجرا 
می شود.ویژه برنامه »عطر یاس« نیز  به منظور تجلیل 
از بانوان شاغل در منطقه و بانوان فعال فرهنگی سطح 

منطقه در روز ۱۵ بهمن ماه برگزار شد.

برگزاری مسابقه شهروند و مافیا در منطقه دو
»کاووس حقانی« مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
با تشــریح برنامه های دهــه فجر در ایــن منطقه، 
گفت: آذین بندی ویژه بزرگراه شــهید خرازی شامل 
نورپردازی و نصب پرچم کشورمان انجام شده است 
و برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با توجه به 
شــرایط کرونایی با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
منظور حفظ سامت شهروندان برگزار می شود.وی از 
برگزاری مسابقه »شهروند و مافیا« ویژه خانواده ها و 
مسابقه مجزا برای خانم ها و آقایان خبر داد و تصریح 
کرد: افتتاح موسسه قرآنی میثاق و کافه کتاب دهنو 

با تجلیل از پیشکسوتان کاشی کار، مسابقه کتابخوانی 
»وقتی عشق می بارد«، مسابقه زنگ انقاب، مسابقه 
جشــن انقــاب، برگزاری سلســله نشســت های 
داستان خوانی انقاب و مسابقه دابسمش با عنوان 
»نوای انقاب با کــودکان بهــاری« از طریق فضای 

مجازی از دیگر برنامه های این منطقه است.

فجر فاطمی با برنامه های متنوع در منطقه سه
»حســین کارگــر« مدیر منطقه ســه شــهرداری 
اصفهان با اشاره به برنامه های فرهنگی این منطقه 
به مناســبت دهه فجــر، اظهار کرد: فضاســازی و 
آذین بندی نوآورانه و برگزاری رویدادهای فرهنگی 
هنری در خیابان چهارباغ خواجو، شــامل ســرود 
و پرفورمنس، اجرای برنامه کتاب ســاز به صورت 
مجــازی در ســطح مــدارس منطقــه و برگزاری 
مسابقات هنری ورزشی در محات منطقه و اهدای 
جوایز به برگزیــدگان از جمله این برنامه هاســت.

وی با بیان اینکه به مناســبت این ایام نورافشانی 
در میدان امام حســین )ع( و خیابان کمال انجام 
می شود، افزود: نمایشگاه دائمی تصاویر ابنیه های 
مرمت شده )قبل و بعد از مرمت( با عنوان نمایشگاه 
»میراث داران شهر« در سالن طبقه دوم این منطقه 
راه اندازی می شــود. همچنین برگزاری مســابقه 
با عنوان »شــمیم بهار« و دیدار با خانــواده معزز 
شهدا انجام خواهد شد.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در روز ۱۲ بهمن اجرای سرود 
به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر در محل پل خواجو 

انجام شد.

برگزاری رویداد»نمایش واره شب های روشن«
»رضا اخوان« مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان 
ضمن گرامیداشت فرارسیدن ایام پیروزی انقاب 
اســامی گفت: »نمایش واره شــب های روشن« 
رویدادی است که همراه با نور، صدا و تصویر در این 
منطقه برگزار می شــود.وی افزود: به مناسبت این 
ایام، پژوهش و نگارش کتاب سیر تاریخی و توسعه 
شهری محله شــاهزید در ادامه پروژه بازشناسی 
هویت محله های منطقه ۱۴ انجام شده است.مدیر 

منطقه چهار شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
کتاب آشنایی با محیط زیســت به منظور معرفی 
فضای سبز و پوشش گیاهی و ویژگی های تاریخی 

این منطقه تدوین شده است.

برنامه های فرهنگی با رعایت دستور 
العمل های  بهداشتی

»احمد رضایی« مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
گفت: امســال برنامه های دهه فجر این منطقه به 
دلیل شــرایط کرونایی با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی برگزار می شــود.وی اظهار کرد: ایام ا...

دهه فجر طلیعه پیروزی انقاب اسامی، حاکمیت 
الهی است که زنده نگه داشــتن این بزرگداشت به 
عنوان مظهر اقتدار ملت ایران، مردســاالری دینی و 
پشــتوانه مردمی نظام مقدس اســامی از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت.مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان افزود: از ویژگی های دهه فجر امسال، تقارن 
آن با ایام والدت با سعادت صدیقه طاهره، حضرت 
فاطمه زهرا )س( و حضرت امام خمینی )ره( است.

وی با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا، امسال 
برنامه های دهه فجر متفاوت از برنامه های سال های 
قبل برگزار می شود، تصریح کرد: برنامه های دهه فجر 
همچون دیگر برنامه ها از زمان شیوع کرونا با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.

پرچم ایران، زیباترین آذین شهر
»محمدرضا برکت« مدیر منطقه شــش شــهرداری 
اصفهان ضمن گرامیداشــت یاد و خاطــره رهبر کبیر 
انقاب حضرت امام خمینی )ره( و شهدای واالمقام 
انقاب، فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر را به همه فجر 
آفرینان به ویژه مردم همیشه در صحنه اصفهان تبریک 
گفت و افــزود: در پرتو طلوع فجر درخشــان انقاب 
اســامی، اســام حیاتی دوباره یافت و عزت طلبی، 
خودباوری و خوداتکایی، جای ســال ها ذلت، تحقیر 
و وابستگی را گرفت و فریاد رســای استقال، آزادی، 
آزادگی، جمهوری اسامی و سرافرازی و سربلندی بر 
بلندای این سرزمین طنین انداز شد.وی افزود: در این 
منطقه به مناسبت دهه مبارک فجر برنامه های متنوعی 
در حال برگزاری اســت و معابر و خیابان های منطقه 
با پرچم مقدس ایران اســامی به زیباترین شــکل 

آذین بندی شده است.

   برگزاری رویداد»نمایش واره شب های روشن«
»علی اصغر شاطوری« مدیر منطقه هفت شهرداری 
اصفهان گفت: دهه فجر، سرآغاز طلوع اسام، خاستگاه 
ارزش های اسامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی 
از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا می کند.وی 
خاطرنشان کرد: به مناسبت این ایام مجموعه فرهنگی 
فروردین روز ۱۹ بهمن ماه افتتاح خواهد شــد.مدیر 

منطقه هفت شــهرداری اصفهان ادامــه داد: رویداد 
»نمایش واره شب های روشــن« همراه با نور صدا و 

تصویر در منطقه برگزار خواهد شد.

رویداد مجازی »حماسه انقالب« در منطقه هشت
»محمد کیهانی« مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان 
ضمن گرامیداشت آغاز دهه مبارک فجر و سالروز ورود 
تاریخی بنیانگذار کبیر انقاب اسامی ایران به میهن 
در ۱۲ بهمن ماه ســال ۱۳۵۷ و متعاقــب آن پیروزی 
انقاب اسامی در ۲۲ بهمن همان ســال، از برگزاری 
ویژه برنامه »حماسه انقاب« از طریق فضای مجازی 
در روز یازدهم بهمن ماه خبر داد.وی افزود: این برنامه 
از طریق فضای مجازی فرهنگسراهای منطقه برگزار 
می شود که شامل تولید برنامه ویژه دهه فجر و بازنشر 
در فضای مجازی است.مدیر منطقه هشت شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در این منطقه به مناسبت ایام دهه 
فجر ویژه برنامه مسابقه جام شهدای مدافع سامت 
برگزار می شــود، تصریح کرد: رویــداد »نمایش واره 
شب های روشن« و نمایشگاه دستاوردهای خانگی 
بانوان در باغ نوش از دیگر برنامه های این منطقه است.

برگزای برنامه »شب به یاد ماندنی، یک شب ماندگار«
»علیرضا رفیعی« مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
ضمن تبریــک تقارن ایــن ایام مبــارک با والدت 
فرخنده حضــرت فاطمه زهــرا )س( و روز مادر به 
برنامه های این منطقه اشــاره کرد و گفت: رویداد 
»نمایش واره شب های روشن«، ویژه برنامه مادران 
مهربانی در پانزدهمین روز از بهمن ماه ســال جاری 
به منظور تقدیر از مادران شــهدا و اهــدای نمادین 
شــاخه گل رز و یک هدیه زرین به تعداد سال های 
پیروزی انقاب اســامی از جمله برنامه های این 
منطقه به مناسبت فرارسیدن فجر انقاب است.وی 
با بیان این »شب به یاد ماندنی، یک شب ماندگار« 
عنوان برنامه ای است که در قالب نشست مجازی 
برگزار خواهد شد، افزود: در روز ۲۲ بهمن همچنین 
مســابقه »کوچه پس کوچه« به صورت مجازی و 
مسابقه نقاشی دکوپاژ از فضاســازی و آذین بندی 

دهه فجر برگزار خواهد شد.

اجرای 12 برنامه ویژه فجر انقالب
»حمید شــهبازی« مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
گفت: به مناســبت چهل و دومین ســالگرد پیروزی 
انقاب اســامی ایــران ۱۲ عنوان برنامه ویــژه در این 
منطقه اجرا خواهد شــد.وی اظهار کرد: همزمان با ایام 
فجر انقاب، ویژه برنامه »شــب های روشن« شامل 
نمایش واره نور، صدا و تصویر در میدان احمدآباد اجرا 
می شود.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با اشاره به 
ویژه برنامه »سرود فاطمی« افزود: در این برنامه اجرای 
سرود خیابانی به مناسبت والدت حضرت زهرا )س( روز 
پانزدهم بهمن ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در معابر این منطقه 
اجرا شد.وی ادامه داد: ویژه برنامه آسنا یک ویژه برنامه 
تلویزیونی به مناسبت دهه فجر و والدت حضرت زهرا 
)س( است که ساعت ۱۷:۳۰ روز پانزدهم بهمن ماه از 
شبکه تلویزیونی اصفهان و امید پخش شد.شهبازی با 
بیان اینکه ویژه برنامه جشن »فجر فاطمی« به مناسبت 
دهه فجر و والدت حضرت زهرا )س( ســاعت ۱۹ روز 
بیستم بهمن ماه از طریق فضای مجازی برگزار می شود، 
افزود: مســابقه »بــاغ و برج« یک مســابقه ترکیبی 
بازی های فکری و تحرکی اســت کــه از طریق فضای 
مجازی برگزار می شود؛ همچنین به مناسبت این ایام 
مسابقه پازل در مراکز فرهنگی منطقه اجرا خواهد شد.

جشنواره های فجر فاطمی در منطقه 11
»حمید اشــرفی« مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان 
گفت: به مناسبت بزرگداشت دهه فجر، این منطقه در 
پی برگزاری هرچه باشکوه تر دهه مبارکه فجر و تقارن 
این ایام با میاد با سعادت یگانه دخت حضرت رسول 
اکرم )ص( حضرت فاطمه زهرا )س(، ویژه برنامه های 
فرهنگی و هنری را برنامه ریزی کرده است.وی افزود: 
رژه حمل پرچم مقدس، رویدادهای فرهنگی و هنری 
و خیمه انقاب، مسابقات ورزشی و فرهنگی در فضای 
مجازی، مراسم عطر افشانی گلزار شهدا، جشن های 
فجر فاطمی در مساجد سطح شــهر، مراسم تکبیر و 
نورافشانی در میدان شاهد و بام های منازل و مساجد 
اجرای برنامه ســخنرانی و مداحی حجت االســام 
ماندگاری از جمله برنامه های ســتاد بزرگداشت دهه 

فجر در منطقه ۱۱ است.

بانوســرای آفتاب به مناســبت ســالروز والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، روز زن و ایام دهه فجر 
با همکاری سایر دســتگاه های مربوط در اصفهان 

ویژه برنامه هایی را برگزار می کند.
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتــاب با بیان این 
خبر گفت: نمایشــگاه تولیدی لبــاس با موضوع 
»لباس عاشورایی« با حضور کارشناسان عرصه مد 
و لباس و با هدف تعظیم شعائر و احیای فرهنگ 
غنی اسام و تشیع، ترغیب و تشویق طراحان برای 
ارائه ایده ها با نگاه دینی و طراحی لباس مذهبی 
ویژه عزاداری، جذب برتریــن های طراحی لباس 
و فعاالن این عرصه و جلوگیــری از ترویج لباس 
نامأنوس و نامناسب در مراســم مذهبی از تاریخ 
۱۵ تا ۲۱ بهمن ماه در گالری شــماره یک کتابخانه 

مرکزی برگزار می شود.
لیا لندی اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری 
مرکز تخصصی بانوان آفتاب وابســته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان، 
دفتر امــور بانوان و خانواده اســتانداری، اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسامی و دانشگاه علمی کاربردی 
اســتان اصفهان به منظور یکسان ســازی و ارائه 
بســته های محتوایی ویژه ســازمان ها، مناطق و 
سازمان های مردم نهاد، تشکیل کارگروه تخصصی 
لباس عاشورایی و رونمایی از نسخه جدید منشور 
مد و لباس شهر اصفهان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: برای این نمایشــگاه بیــش از ۲۰۰ اثر 
طراحی لباس در دو بخش طراحــی لباس خانم 
ها شــامل »چادر و مانتو« و طراحی لباس مردان 
شــامل »پیراهن رســمی و فرم هیئت مذهبی و 
مداحان« ارســال شــد که تعداد ۹ اثــر انتخاب و 
 این آثار برای دوخته شــدن به طراحــان برگزیده

 ارجاع شد.
وی ادامــه داد: اختتامیــه نمایشــگاه »لبــاس 
عاشورایی«، ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح در محل 
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.
لیا لنــدی همچنیــن تصریــح کــرد: اختتامیه 
جشنواره »شعر مادرانه« به همت مرکز تخصصی 
بانوان آفتاب و فرهنگســرای پایداری و همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی، دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداری و بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس از برنامه های مناسبتی و مشارکتی 
بین دســتگاهی اســت که ۱۵ بهمن ماه در سالن 

اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار شد.
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتاب گفت: فراخوان 
این جشنواره شــعر، اول آذرماه امسال با موضوع 
زن و فرهنــگ پایــداری در چهــار بخــش »زن، 
حماســه و ایثار« ،»زن و آزادگی«، »زن، مقاومت 
و ایستادگی« و »زن و گام دوم انقاب« اعام شد 

و قرار است پس از انجام داوری در هر محور ۳ اثر 
انتخاب و در پایان از ۱۲ نفر برگزیده با اهدای جایزه 

و تندیس تقدیر شود.
وی اظهار داشــت: آثار منتخب در قالب یک کتاب 
با عنوان »شــعر مادرانه« چاپ می شود که در روز 

مراسم از جلد کتاب رونمایی خواهد شد.
لندی گفت: در کنار برگزاری جشــنواره، نمایشگاه 
کتاب شــعر شــعرای حوزه دفاع مقدس و ورک 
شاپ تصویرگری تمثال شهید ســردار قاسمی به 
همراه مادر بزرگوارشان توســط چهار هنرمند اجرا 

خواهد شد.
رییس مرکــز تخصصی بانوان آفتــاب اظهار کرد: 
»زاویه دید« عنوان یکی دیگر از برنامه هایی است 
که به صورت یک کلیپ تولیدی از فیلم »درســاژ« 
با محوریت تحلیل حوزه های روانشناسی، جامعه 
شناسی و مطالعات زنان به مناسبت میاد حضرت 
فاطمه زهــرا)س(، روز زن و دهه مبارک فجر، ۱۸ 
بهمن ماه ویژه مادران و دختران از ســاعت ۱۵ در 
سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی اجرا می شود.لیا 
لندی گفت: برنامه »به نام مادر« نیز روز پنجشنبه 
۱6 بهمــن ماه)امروز( با شــعار» با نــگاه مادرت 
ببین« به صورت جشــنی متفاوت ویــژه مادران 
به همراه دختران آســمانی در ســالن هنرسرای 

خورشید برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن جشــن بــه همت 
مرکز تخصصی بانــوان آفتاب و خانــه نوجوان با 
همکاری موسســه دختران آســمانی همــراه با 
 برنامه های متنوع، شــاد و خاق ویــژه دختران

 برگزار می شود.

 اعالم ویژه برنامه های بانوسرای آفتاب
 حرکت به سمت آینده با نگرشی نو  ویژه روز زن و دهه فجر 

در  »نیمه پر لیوان« 
مجموعه فیلم های کوتاه با عنوان»نیمه پر لیوان«با هدف نگرشی نو و حرکت به سمت آینده  از سوی 
خانه نوجوان تهیه شده است.مدیر خانه نوجوان با بیان این مطلب گفت: » نیمه پر لیوان«عنوان ویژه 
برنامه ای است که در قالب سه فیلم کوتاه 
مفهومی با موضوع مشکات جوانان در 
چهل سال اخیر به مناسبت دهه فجر، ۱6 
و ۱۷ بهمن ماه به نمایش در می آید.صفیه 
سادات موســویان افزود: این مجموعه 
فیلم های کوتــاه به همــت کانون فیلم 
خانه نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان و 
به همــت نوجوانان منتخــب و فعال در 
کانون های فیلم، شــعر و ادب و تئاتر و با 
همکاری گروه تیراژه هنر تهیه شده است.وی تصریح کرد: کار فیلمنامه نویسی، فیلم برداری، تدوین و 
بازیگری تمام کلیپ های تهیه شده توسط اعضای کانون های فیلم و تئاتر و نویسندگی خانه نوجوان 
اجرا شده اســت.مدیر خانه نوجوان ادامه داد: ویژه برنامه »نیمه پر لیوان« در قالب سه فیلم کوتاه 
کمتر از ۱۰ دقیقه ای با عناوین »آدامس« ، »تبلت« و »رویای مجازی« تهیه شــده که در ایام دهه 
فجر روی صفحه اینستاگرامی خانه نوجوان به نشانی khane_nojavan_esf  بارگذاری می شود.

وی اظهار داشت: عوامل تهیه این فیلم های کوتاه از بین نوجوانان مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان 
انتخاب شده اند که در رده سنی ۹ تا ۱۹ سال قرار دارند.موسویان گفت: این مجموعه فیلم های کوتاه با 
این هدف تهیه شده که به نوجوانان بگوییم با اینکه امروز شرایط سخت اجتماعی بر جامعه ما حاکم 
شده و شاید با دیدن فیلم های مجازی تصور کنیم که اگر در کشورهای دیگر زندگی می کردیم شرایط 
بهتری داشــتیم؛ اما هرگز نباید فراموش کنیم که هویت ملی و اجتماعی ما تنها در کشور خودمان 
حفظ می شود و اگر بتوانیم به این هویت پر و بال بدهیم بدون شــک آینده و اتفاقات خوبی برای 

کشور ما رقم خواهد خورد.

16 بهمن؛ سی و سه پل نارنجی می شود
مسئول روابط عمومی موسسه خیریه محمدحسین رضوی  در خصوص تغییر رنگ پل های تاریخی 
در روز جهانی سرطان، اظهار کرد: چندین سال است که پل های معروف را در استان های مختلف در روز 
جهانی سرطان به رنگ نارنجی درمی آورند.الناز اسامی در خصوص فعالیت این موسسه خیریه ادامه 
داد: عاوه بر تحت پوشــش قرار دادن جوانان و نوجوانان مبتا به سرطان، در زمینه انجام پروژه های 
تحقیقاتی جهانی و کشوری از نظر مالی و علمی نیز فعالیت داریم. امسال خیریه محمدحسن رضوی 
عضو دائمی سازمان جهانی کنترل سرطان شد که در این سازمان جهانی حدود ۱۸۰ کشور عضو هستند. 
از ایران نیز این موسسه خیریه عضو این ســازمان جهانی شد تا به کنترل سرطان کمک شود.مسئول 
روابط عمومی موسسه خیریه محمدحسین رضوی با بیان این که امسال شعار روز جهانی سرطان » 
من هستم و من خواهم بود« است، خاطرنشان کرد: در تاریخ ۱6 بهمن مصادف با روز جهانی سرطان با 
هماهنگی با شهرداری اصفهان سی و سه پل و در تهران نیز پل طبیعت با نورپردازی به رنگ نارنجی که 
نماد سرطان است درمی آیند تا به آگاهی سازی درباره بیماری سرطان کمک شود و افراد مبتا بدانند 
که این بیماری قابل کنترل است. در فضای مجازی نیز هشتگ شعار روز جهانی سرطان راه اندازی شده 
است تا در فضای گسترده تری به موضوع بیماری سرطان پرداخته شود.وی با تاکید بر اینکه امسال به 
دلیل شیوع کرونا ویروس برنامه هایی که سال های قبل بوده برگزار نمی شود، تصریح کرد: امسال به 

دلیل بیماری کووید ۱۹ برنامه حضوری اجرا نمی شود و تنها نورپردازی پل ها را در برنامه خود داریم.

خبر ویژهخبر خوان

تعیین تکلیف 
 ساختمان های نیمه ساز

 در شهر اصفهان
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس ماده 
۱۱۰ قانون شــهرداری ها، ساماندهی و تعیین 
تکلیف ساختمان های نیمه ساخت رها شده 
در شــهر جزء تکالیف این نهاد است.حسن 
محمدحسینی افزود: بر اساس این قانون در 
خصوص زمین یا بنــای مخروبه ای که نقض 
کننده بهداشــت، پاکیزگی و موازین شــهر 
است، شــهرداری می تواند با طی یک فرآیند 
و دادن فرصــت زمانی به مالک یــا مالکان، 
آنها را موظف کند بر اســاس نظر شهرداری و 
کارشناســان مراحل تعیین تکلیف و تغییر 
وضعیت ســاختمان های نیمه ســاخت رها 
شــده را انجــام دهنــد، در غیر ایــن صورت 
شــهرداری می تواند در ایــن فرآیند مداخله 
کند و ســاختمان ها را از فضــای قبل خارج 
کند و حتی هزینه هایی که شــهرداری در این 
خصوص متقبل می شود از مالک یا مالکان با 
لحاظ ۱۰ درصد اضافه تر دریافت کند.مدیر کل 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: ســاختمان های نیمه کاره رها 
شده در شهر مشــکات مختلفی برای شهر و 
شهروندان ایجاد می کنند که یکی از خطرات 
نهفته، احتمــال ریزش ناگهانی ســازه های 
ســاختمان های نیمه کاره در اثر فرسودگی یا 
اســتحکام نداشتن اســت هم چنین تبدیل 
ساختمان های نیمه ساخت رها شده به محلی 
برای بیتوته افراد معتــاد و کارتن خواب نکته 
دیگری اســت که می تواند امنیت مردم را به 
خطر انداخته و باعث دغدغه خاطر شهروندان 
شود.وی خاطرنشان کرد: ســاماندهی این 
ساختمان ها به پاکیزگی، زیبایی و منظر شهر 
کمک می کند و تعیین تکلیف آنها رونق ساخت 
و سازها را همراه خواهد داشت.محمدحسینی 
اظهار کرد: طی ۱۰ ماه ســال جاری در بخش 
کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه 
فعالیــت و تعطیلی کارگاه های ســاختمانی 
متخلف یا بدون مجوز و پروانــه، از اقدامات  

مخرب فراوانی  جلوگیری شده است.

شهرداری خور به استناد مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۱۷ شورای اسامی شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش 
تعداد ۹ پاک از اراضی مسکونی واقع در مجموعه مسکونی مهدیه )عج( شــهر خور از طریق آگهی تجدید مزایده و 

دریافت بهای آن بصورت نقد اقدام نماید )پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد( 

متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارک و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت اداری 

ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ به شهرداری خور مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری خور

علی اصغر خادمی- شهردار خورم الف:1089668

نوبت  دومنوبت اول

گرچه امسال، کرونا محدودیت های بسیاری برای  ا
برگزاری مراسم ایجاد کرد، اما وفاداری مردم به آرمان 
های انقالب حریف فاصله ها و محدودیت های اجباری 
شد، همچنان که بسیاری از مردم با نصب پرچم در درب 
منازل خود، و اشتراک تصاویر تزیین خودروها این 

آزمون را  با سربلندی پشت سر گذاشتند
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در حال حاضر بیش از 14 هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور وجود دارد، در حالی 
که براساس سند چشم انداز 20 ساله و تا افق 1404 باید میزان خطوط ریلی کشور 
به 25 هزار کیلومتر برسد. اگرچه تا دو سال پیش برای توسعه خطوط ریلی کشور 
ناچار به واردات بودیم، اما با تولید ریل در مجموعه ذوب آهن اصفهان، امروز در 
تامین این محصول به طور کامل خودکفا هستیم و دیگر نیازی به واردات نداریم.

به طور قطع یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای ذوب آهــن اصفهان به خصوص 
طی دو سال گذشته، پیشــتازی این صنعت مادر در تولید ریل به عنوان یکی از 
نیازهای اصلی کشور و خودکفایی در مسیر تولید است.اگرچه سابقه تولید ریل 
در دنیا به بیش از 200 سال می رسد و برخی کشورهای اروپایی، آمریکا، روسیه، 
ژاپن، چین، ترکیه و هند پیشتاز تولید ریل هستند، اما این اتفاق در ایران اندکی 
با تاخیر محقق شد و ذوب آهن اصفهان در سال 1372، مطالعات و اقدامات الزم 
برای تولید ریل U33 را انجام داد و در ســال 1387 موفق به تولید این نوع ریل 
شد، اما با سختگیری ها در زمینه اســتاندارد بودن و به علت نبود تجهیزات الزم 
در خط تولید، صافکاری و تســت و امکان صدور گواهینامه تحویل این ریل ها با 
تاخیر مواجه شد. از این رو برای دستیابی هرچه سریع تر به فناوری تولید ریل و 
بر پایه توافقات انجام شده با یک شرکت آلمانی، تولید ریل در کارگاه نورد 650 و 
با اصالحات الزم و مجهز کردن خط تولید به تجهیزات الزم برای تولید حدود 70 

تن ریل در ساعت در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
در این راستا در خط تولید ریل ذوب آهن، تجهیزات گران قیمت و خاص صافکاری 
افقی و عمودی ریل و دستگاه های مدرنی برای انواع کنترل حین تولید )آنالین( 
و تســت های غیر مخرب راه اندازی و قرارداد آن در ســال 13۹3 منعقد شد. با 
بررسی های انجام شده عالوه بر تولید ریل های UIC60 وU33، این طرح قابلیت 
تولید انواع ریل های مترو مانند UIC54 و سایر ریل ها با وزن کمتر از 60 کیلوگرم 

در ازای هر متر را نیز خواهد داشت.
اگرچه تا پایان سال 13۹7 تمام نیاز ریلی کشــور از خارج تامین می شد، اما با 
توجه به اینکه مدیران ذوب آهن اصفهان به این باور رســیدند که برای ماندن در 
میدان رقابت ناچار به حرکت و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر هستند، در 
نهایت این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده ریل در منطقه منا )خاورمیانه و شمال 
آفریقا( نخستین محموله ریل تولیدی خود را در پروژه ریلی بستان آباد-تبریز 
تحویل داد و در پی آن در دیگر پروژه های ســاخت راه آهن کشور از جمله در راه 
آهن های چابهار- زاهدان، میانه - اردبیل، همدان - سنندج و رشت - کاسپین 

از این محصول با ارزش افزوده باال استفاده خواهد شد.
با خودکفایی ذوب آهن در تولید این محصول طی سال 13۹8 و با اعتماد وزارت 

راه و شهرسازی و وزارت صمت، این شرکت امروز متعهد به تامین تمام نیاز ریلی 
کشور است و خوشــبختانه طی دو سال گذشــته تاکنون توانسته به طور کامل 

تعهدات ریلی مورد نیاز وزارت راه را تامین کند.
وزیر راه و شهرسازی، تولید ریل ذوب آهن را جلوه ای از خودباوری ملی می داند 
و می گوید: باید باور کنیم توانایی های این مملکت، مردم مستعد این سرزمین 
و ذخایر آن به قدر کفایت دارای ارزش و توان  افزایی اســت که بتوانیم مسائل 

کشور را با آن حل کنیم.
به گفته محمد اسالمی، تولید ریل ملی پروژه ای اســت که ده ها نفر، قریب به 
بیش از 10 سال آن را دنبال و روی آن کار کرده اند و فرآیند پژوهشی آن سال ها به 
طول انجامیده است که با همت ذوب آهن اصفهان، مدیریت متعهد این کارخانه 
و پیگیری های ویژه وزیر صمت به بار نشســته است و شــاهد به  کارگیری این 
محصول در پروژه های عمرانی هستیم.وی اضافه می کند: تولید ریل ملی تاثیر 
بسزایی در فعالیت شرکت ذوب آهن اصفهان دارد و کشور را به یکی از مراکز تولید 
ریل در منطقه تبدیل می کند و این باور قاطع در وزارت راه وشهرسازی ایجاد شده 

که از تولیدات داخل می توان در پروژه ها استفاده کرد.
به گفتــه وزیر راه و شهرســازی، کیفیت ریل تولیدشــده ذوب آهن براســاس 
استانداردهای روز دنیاســت و محدودیت کمی، کیفی و تنوع تولید ریل در این 

واحد تولیدی وجود ندارد، همچنین عالوه بر این، دیگر محصول مورد استفاده 
در زیر ساخت راه آهن شامل نخستین نمونه از ریل زبانه سوزن هم در ذوب آهن 

تولید شده است.
مهرداد توالئیان، معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص انقالب ریلی 
کشور ، می گوید: این میزان بستگی به میزان تناژ مصرفی ریل با توجه به سیاست 
های توسعه ریلی کشور دارد تا جایی که در برخی سال ها نزدیک 100 هزار تن ریل 

و در برخی دیگر حدود 50 هزار تن ریل وارد کشور می شد.
وی با بیان اینکه با گسترش برنامه های توسعه ریلی کشور، حتی ممکن است 
ساالنه به 200 هزار تن ریل نیاز داشته باشــیم، یادآور می شود: طی بررسی های 
صورت گرفته در متوسط پنج تا 10 ساله، نیاز ریلی کشور کمتر از 100 هزار تن است.

توالئیان با اشاره به اینکه خوشبختانه طی سال های ۹8 و ۹۹ طرح های توسعه 
ریلی بسیاری در کشور برنامه ریزی شده و برخی طرح ها نیز اکنون در حال انجام 
است، توضیح می دهد: به عنوان مثال وزارت راه در حال توسعه خطوط ریلی در 6 

محور است که تامین این نیاز توسط ذوب آهن انجام می شود.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه امروز تمام نیاز ریلی کشور 
توسط ذوب آهن تامین می شــود و واردات ریل نداریم، می گوید: میزان تولید 
ریل توسط ذوب آهن بر اساس نیازسنجی و میزان سفارش مشتری و همچنین 

قراردادها و طرح های ریلی در طول سال مشخص می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگاه فعلی ذوب آهن توان تولید 150 هزار تن 
ریل در سال را دارد، تاکید می کند: با خرید برخی تجهیزات جدید، میزان تولید 
ریل در ذوب آهن اصفهان قابل افزایش تا سقف 400 هزار تن در سال خواهد بود.

توالئیان با یادآوری اینکه کارگاه ذوب آهن، عالوه بر تولید ریل، محصوالت دیگری 
هم تولید می کند، توضیح می دهد: بنابر سفارش مشتری ممکن است 10 روز در 
ماه به تولید ریل اختصاص یابد و بقیه روزها به تولید سایر محصوالت اختصاص 
خواهد داشت، اما اگر این کارگاه تنها تولیدکننده ریل باشد، توان تولید 400 هزار 
تن ریل در سال را دارد.وی با اشاره به تنوع ریل تولیدی در ذوب آهن، می گوید: 
تمام خطوط قطارهای بین شهری )راه آهن( دارای دو کیفیت با استاندارد جدید 
برای قطارهای پرسرعت و دیگری ریل با اســتاندارد قدیمی برای قطارهایی با 
سرعت پایین است که مجموعه ذوب آهن به طور همزمان بنا بر سفارش مشتری 

تولید ریل می کند.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص خطوط ریل مترو نیز توضیح 
می دهد: در کشــور دو تیپ ریل مترو )S4۹( و )UIC54( مورد استفاده قرار 
می گیرد و ذوب آهن توان تولید هر دو مدل ریل مترو را دارد؛ به عنوان مثال ریل 
)S4۹( مورد نیاز مترو بهارستان- اصفهان توسط ذوب آهن تامین شده و برخی 

دیگر از خطوط مترو کشور نیز خواستار ریل با تیپ )UIC54( هستند.
وی همچنین به تولید ریل زبانه سوزن در ذوب آهن اشاره می کند و می گوید: در 
حال حاضر ریل اولیه این محصول در ذوب آهن تولید می شــود و تراش نهایی 
آن در تبریز انجام و در نهایت مورد استفاده در سوزن ریل کل کشور قرار می گیرد.

توالئیان با اشاره به افق صادراتی ریل در ذوب آهن، توضیح می دهد: هدف اولیه 
ذوب آهن در وهله نخست جلوگیری از خروج ارز به واسطه واردات ریل به کشور 
بود که خوشبختانه امروز هیچ مجموعه ای برای واردات ریل، ارز از کشور خارج 
نمی کند.وی با بیان اینکه ذوب آهن برای تامین مواد اولیه خود نیاز به ارز دارد، 
تصریح می کند: با توجه به نیاز ارزی ذوب آهن در تامین کک و زغال ســنگ و 
همچنین بنا بر برنامه های بلندمدت، این شرکت به سمت صادرات ریل و دیگر 

محصوالت خود حرکت کرده است.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان به قرارداد صادرات ریل به افغانستان اشاره 
می کند و می افزاید: در حال حاضر هدف ذوب آهن ورود به بازار جدید است، اما 
اکنون صادرات ریل با تناژ باال در برنامه نــدارد، با این وجود، پیرو قرارداد 5 هزار 
تنی صادرات ریل به افغانستان، در تالشیم تا در اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه، 

اولین محموله این قرارداد را برای تحویل، صادر کنیم.

سقف شــناور مخزن نیم میلیون بشــکه ای نفت خام T2مرکز انتقال نفت شهید آل 
خمیس امیدیه )شماره 1 مارونـ  اصفهان( زنگ زدایی و رنگ آمیزی شد.

رحمت ا...مصباح، رییس واحد حفاظت از خوردگی منطقــه گفت: در ادامه تعمیرات 
اساسی مخزن T2این مرکز انتقال نفت، عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی سقف شناور 
با همکاری واحد بازرسی فنی به مســاحت 4470 مترمربع آماده سازی و در نهایت با 

رنگ پرایمر رنگ آمیزی شد.
وی اضافه کرد: سیستم رنگ مورد استفاده در مخازن ذخیره، شامل پرایمر غنی از روی 
اپوکسی، رنگ میانی اصالح شده اپوکسی و رنگ نهایی پلی یورتان است و در هر مرحله 
پس از آماده سازی سطوح بیرونی سقف شناور، کنترل و پایش شرایط جوی محیط، 

الیه های سیستم رنگ با رعایت فاصله زمانی مشخص اعمال می شود.
مصباح بیان داشت: در هر مرحله ضخامت الیه های رنگ خشک اندازه گیری شده و 
با کنترل ضخامت الیه ها، سیستم رنگ سقف شــناور تکمیل می شود.گفتنی است؛ 
 پس از رنگ آمیزی ســقف شــناور مخزن، رنگ آمیزی کف مخــزن در برنامه اجرا 

قرار می گیرد.

امام جمعه شهرستان مبارکه گفت: کارنامه درخشان فوالد مبارکه این شرکت 
را به مهم ترین دســتاورد صنعتی انقالب اســالمی ایران تبدیل کرده است.

حجت االسالم والمسلمین سید مهدی موسوی اظهار داشت: گام اول انقالب 
با افزایش تولید کمی و کیفی در شرکت فوالد مبارکه همراه بود چراکه در گام 
اول انقالب درصدد رسیدن به سه شعار اصلی اســتقالل، آزادی و جمهوری 
اسالمی بودیم که در ســاخت و بهره برداری و افزایش تولید در فوالد مبارکه 

به ثمر نشست.
وی افزود: دو ســالی از بیانیــه گام دوم رهبر معظم انقالب مــی گذرد و در 
شرایط فشار حداکثری و تحریم های چندجانبه و متعدد، بزرگ ترین واحد 
صنعتی کشــور توانســت با همت متخصصان داخلی و تکیه بر تولید داخلی 
کارنامه درخشــان و موفقی را ارائه دهد. با عنایات الهی، خون شهدا و همت 
کارشناسان شرکت فوالد مبارکه، توانســت به عنوان نهال انقالب به درختی 

تنومند تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شــهر مبارکه بیان داشت: در گام دوم انقالب 
با تقویت زیرساخت ها و شناسایی و پایش نیازها و آسیب شناسی می توان 
به جهش تولید دســت یافت که یکی از اهداف مهم بیانیــه گام دوم انقالب 
اسالمی اســت که البته الزمه آن تقویت صنایع و حمایت از متخصصان این 
حوزه است.وی افزود: از ضروریات زیست انسانی مسئله معیشت و اقتصاد 

اســت و یکی از اهداف انقالب هم بهبود معیشــت مردم بوده و با این هدف 
جامعه توانست با صنعتی شدن رفاه بیشــتری برای مردم حاصل کند که در 

شرکت فوالد مبارکه تجلی یافته است.
حجت االسالم والمسلمین موسوی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه مولود 
انقالب است و با همت مدیران و کارشناسان در خدمت اقتصاد محلی و ملی 
بوده است، اضافه کرد: زایش شرکت فوالد مبارکه زایش طبیعی و متنی برای 
انقالب اســت و با همت متخصصان و مردم به ثمر نشست تا سند افتخاری 
برای انقالب اسالمی ایران شود چراکه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، صنعتی، 
فرهنگی و اجتماعی این شرکت توانسته است مایه مباهات انقالب اسالمی 
ایران شود.نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر مبارکه ضمن تشکر از مدیریت 
شرکت فوالد مبارکه در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این شرکت در قالب رسالت مسئولیت اجتماعی 
بر همه هویداســت و در ایام شــیوع کرونا با تجهیز بیمارســتان ها و تامین 
تبلت مورد نیاز دانش آموزان به اوج خود رســید. وی افزود: تاثیرات شرکت 
فوالد مبارکه در جغرافیای محلی و ملی در ابعاد مختلف قابل بررســی است 
و کارنامه درخشان این شــرکت خبر از مهم ترین دســتاورد صنعتی انقالب 

اسالمی می دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: شرکت فوالد مبارکه 
با دســتاوردهای متعدد صنعتی چهره جهانی از انقالب اســالمی اســت.رضا 
شهرســتانی با اشــاره به اینکه 52 ســال از عمر فوالد در ایران می گذرد، اظهار 
داشت: تا پیروزی انقالب اسالمی ایران تولید فوالد در کشور 500 هزار تن بود که 
پس از پیروزی انقالب اسالمی با بهره برداری از شرکت فوالد مبارکه از تولید 30 
میلیون تن عبور کردیم.وی افزود: در چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی ایران به تولید 31 میلیون تن رســیدیم که از این تعداد 11 میلیون تن 
تختال و محصوالت تخت و 20 میلیون تن هم در محصوالت طویل است.عضو 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به اینکه بزرگ ترین واحد 
صنعتی کشــور بهترین محصوالت فوالدی را از نظر کمی و کیفی تولید می کند، 
گفت: شرکت فوالد مبارکه چهره جهانی است و در زمینه تولید تختال و اسلب با 
سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق توانسته از سنگ تا رنگ را تکمیل کند.وی 
اضافه کرد: در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شرکت فوالد مبارکه 
وارد انقالب چهارم می شود که با تجهیز تکنولوژی های روز در راستای افزایش 
بهره وری و کاهش سرمایه در گردش و راندمان باال در تولید به جهش تولید از 

نظر کمی و کیفی و تامین نیاز صنایع دیگر نائل شود.
شهرســتانی باز هم بر افتخارآفرینی فوالد مبارکه صحه گذاشــت و گفت: رمز 
موفقیت بزرگ ترین واحد صنعتی کشــور این اســت که همواره خودش را به 

تکنولوژی روز دنیا مجهز کرده و از بابت کیفیــت و کمیت محصوالت رکورد زده 
است.وی افزود: اهداف چشــم انداز 1404 بر تولید 55 تنی فوالد استوار است 
و امیدواریم با ســرمایه گذاری در بخش تخت و جلوگیــری از دخالت دولت و 
مجلس در مباحث صنعت فوالد بتوان عالوه بر تامین نیاز داخلی مسیر صادرات 
را فراهم کرد. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با نفی شدید 
قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: سیاســت شکست خورده قیمت گذاری 
دســتوری موجب رانت زایی می شــود و تولید کننده و مصــرف کننده نهایی 
متضرران اصلی این سیاست هستند. وی افزود: از آنجا که 17 درصد کل بورس 
ایران را صنایع فوالدی تشــکیل می دهد الزم است در راســتای جلب اعتماد 

سرمایه گذاری در بازار بورس از دخالت های ناصحیح جلوگیری شود.
شهرســتانی، تحریم های متعدد صنعت فوالد و به ویژه شرکت فوالد مبارکه را 
بی تاثیر دانست و گفت: هرچه شدت تحریم ها بیشتر شد تکیه بر توان داخلی 
افزایش یافت و نمونه آن در بومی سازی قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه مشهود 
است که می توان به تولید اسلب 300 میلیمتر برای نخستین بار در کشور اشاره 
کرد که غرور آفرین اســت.وی افزود: قیمت فوالد نسبت به چند ماه اخیر رشد 
خوبی داشته است و همین باعث می شود خریداران محصوالت فوالدی افزایش 
یابند و چنانچه مشکالت ارزی مرتفع شود و با سیاست توسعه صادرات و تامین 

نیاز داخلی از طریق صنایع خرد می توان به ارزآوری موثری دست یافت.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان در 
خصوص پروژه گذر آقانورا... نجفی تصریح کرد: رعایت مفاد صورت جلسه 
شورای عالی شهرسازی و معماری که به اســتان اصفهان ابالغ شده است 
الزامی بوده لذا مطابق با بند 2 این صورتجلسه به تهیه طرح توسط شهرداری 

و ارائه آن به کمیسیون ماده پنج اشاره شده است.
محمد بنائیان، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در خصوص جلسه داوری طرح های گذر آقانورا... نجفی که توسط 
شــهرداری برگزار شــد، اظهار کرد: رعایت مفاد صورتجلســه شورای عالی 
شهرسازی و معماری که به استان ابالغ شده الزامی است و در بند 2 مصوبه 
به تهیه طرح توسط شهرداری و ارسال به کمیســیون ماده پنج  اشاره شده 
است، بنابراین برگزاری جلســات کارشناسی اولیه توسط شهرداری بالمانع 
بوده چرا که به عهده شهرداری گذاشته شده همچنین پس از ارسال طرح به 
دبیرخانه، وظیفه کنترل و بررسی آن از نظر رعایت مفاد مصوبه شورای عالی 

معماری و شهرسازی به عهده این اداره کل و کمیسیون ماده پنج است.
وی ادامــه داد: حضور این اداره کل در جلســه با توجه بــه اهمیت موضوع 
و صرفا به دلیل اطالع داشــتن از مباحــث پیرامون آن بوده امــا اداره کل 
 راه و شهرســازی اســتان هیچ نظری در خصوص داوری و داوران طرح ها

 نداشته است.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان پیشتر 
در جلسات وزارت راه و شهرسازی خواســته بود که داوری در شورای عالی 
شهرسازی و معماری  برگزار شود. وی در این رابطه اذعان داشت:  پیشنهاد 

این اداره کل بود که برای کمتر شدن حواشــی، کلیات موضوع در خصوص 
بازسازی قسمت شمالی گذر و یا استفاده به صورت فضاهای شهری  توسط 

تهران، تعیین تکلیف شود.
وی گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و این اداره کل با توجه به ارائه طرح 
توسط گروه های مختلف، بررسی دقیق طرح ها و داوری توسط کارشناسان 
خبره است تا مناسب ترین طرح در اسرع وقت انتخاب و پس از طی مراحل 

استانی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.

انقالب ریل در ایران

 زنگ زدایی و رنگ آمیزی سقف شناور مخزن T 2 مرکز انتقال نفت
 شماره یک مارون

امام جمعه مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه؛ مهم ترین دستاورد پیروزی انقالب اسالمی ایران

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خبرداد:

فوالد مبارکه چهره جهانی انقالب اسالمی ایران

 پروژه گذر آقانورا... نجفی در اصفهان بر سر دو راهی
 زیر ستون های نقش جهان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

