
اتصال بام ایران به شبکه ریلی۱۰ساله شد؛

قطار وعده ها به مقصد نرسید!
4

 پای قانون لنگ می زند
 بر اساس اعالم مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، قانون کارگران ساختمانی در حال اصالح است؛ 

3

 رییس دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری:

احتمال آغاز افزایش 
 شیوع کرونا در  استان

 نگران کننده است

 معاون بهبود تولیدات دامی 
جهاد کشاورزی استان :

اصفهان صادر کننده مرغ 
به سایر استان هاست

4
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7 5

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
بارش های اصفهان از 
اسفندماه آغاز می شود

5

 مدیرکل اهدای خون استان  خبرداد:
وضعیت قرمز ذخیره 

خونی در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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رشد 1۶ برابری 
آبرسانی در 

اصفهان، نتیجه  
42 سال تالش 

8ماندگار

بازگشایی تاالر 
هنر در برنامه 
»هر یکشنبه، 
یک افتتاح« 

مرمت تندیس 
تقدیس استاد تناولی

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

 با ذکر» م.الف«

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی )عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی مسجد غدیر در شهر جدید بهارستان( به شرح زیر را در بهارستان 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید، لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت  گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه از ساعت 14 مورخ 1399/11/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 مورخ 1399/12/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 13 مورخ 1399/12/20

زمان گشایش پاکت ها در سایت: ساعت 10 صبح مورخ 1399/12/23
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( اسناد و بارگذاری پاکتهای 
)الف و ب و ج( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090- امور قراردادها- تماس حاصل نمایند. )توجه: مناقصه گران می بایست 

به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند(
الزم به ذکر اســت پیمانکار می پذیرد که کارفرما 55 درصد هزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی پرداخت نماید )پرداخت 

طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان 

12099001352000023
عملیات تکمیل ساختمان و محوطه سازی 

مسجد غدیر در شهر جدید بهارستان
حداقل رتبه 5 

رشته ابنیه
4 ماه 13/088/771/692654/440/000

نوبت اول

شهادت حضرت  امام هادی علیه السالم  را تسلیت می گوییم
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اقدام عجیب دیکتاتور ترکمنستان!
رییس جمهور ترکمنستان اقدام به ترفیع جایگاه تنها پسرش و انتصاب او در مقام معاون نخست 
وزیر کرده است، اقدامی که عمدتا به عنوان زمینه سازی برای یک خاندان سیاسی در این کشور غنی 
از منابع انرژی حوزه آسیای مرکزی نگریسته می شود.به گزارش آسوشیتدپرس، انتصاب سردار، 
پسر قربانقلی بردی محمداف، رییس جمهور ترکمنســتان در این سمت در روزنامه دولتی نوترال 
ترکمنستان اعالم شد. بردی محمداف طی سخنرانی در یک نشست با مقام های ارشد اظهار کرد، 
پسر وی مسئول تکنولوژی های نوآورانه خواهد بود.سردار بردی محمداف که قبال در سمت فرماندار 
منطقه ای و سپس وزیر در کابینه خدمت کرده، عمدتا به عنوان کسی که برای جانشینی پدرش آماده 

می شود نگریسته می شود.

تدابیر امنیتی گسترده در عراق در آستانه سفر  پاپ
سخنگوی فرماندهی عملیات مشــترک عراق اعالم کرد که تدابیر امنیتی گسترده ای برای تامین 
امنیت سفر پاپ فرانسیس به عراق در ماه آتی میالدی اتخاذ می شود.به نقل از اسپوتنیک، تحسین 
الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق گفت: ما اقدامات بسیاری درمورد سفر پاپ 
فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان به عراق داریم،  جدولی  را برای استقرار نیروهای امنیتی در 
بغداد و استان های دیگر که پاپ به آنها سفر خواهد کرد، تدوین کرده ایم.الخفاجی گفت: از طرفی 
نیز بررسی های اطالعاتی و امنیتی ویژه ای درباره این سفر در بغداد و در مکان های دیگری که پاپ 
به آنها خواهد رفت، وجود دارد.واتیکان روز دوشنبه هشتم فوریه اعالم کرد که پاپ فرانسیس طی 
سفری که به عراق در ماه آتی خواهد داشــت، دیداری نیز با آیت ا... العظمی سید علی سیستانی، 

مرجع عالی قدر شیعیان در نجف برگزار خواهد کرد.

برگزاری نشست گروه 7 به میزبانی »بوریس جانسون«
نخست وزیر انگلیس هفته آینده میزبان نشست مجازی رهبران گروه ۷ خواهد بود تا خواستار اقدام 
جهانی برای اطمینان یافتن از توزیع عادالنه و منصفانه واکســن کرونا شود.به نقل از رویترز، دفتر 
نخست وزیر انگلیس اعالم کرد: بوریس جانسون هفته آینده میزبان نشست مجازی رهبران گروه 
۷ خواهد بود تا خواستار اقدام مناسب برای اطمینان یافتن از توزیع برابر واکسن کرونا در سراسر 

جهان و جلوگیری از پاندمی های بیشتر در آینده شود.
دفتر نخست وزیر انگلیس افزود: نشســت رهبران ۷ کشــور ثروتمند و صنعتی جهان، نخستین 
نشست آنها از آوریل سال گذشته به شــمار می رود و نخســتین حضور جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا در یک نشســت چندجانبه بیــن المللی خواهد بود.دفتر نخســت وزیــر انگلیس افزود: 
جانسون در این نشســت خواســتار همکاری گروه ۷ برای اتخاذ یک رویکرد جهانی هماهنگ در 
قبال پاندمی ها خواهد شد، مثل ایجاد یک سامانه هشدار سریع و زودهنگام، موجب پایان یافتن 
 اختالفات سیاسی و احساسات ملی گرایانه ای شود که مانع از واکنش و پاسخ سریع به ویروس 

کرونا شد.

ترکیه در فلسطین منطقه صنعتی احداث می کند
اتحادیه اتاق های بازرگانی و بورس ترکیه، از دریافت مجوز ســاخت منطقه صنعتی در شهر جنین 
واقع در شمال کرانه باختری خبر داد.مرکز اطالع رسانی فلســطین گزارش داد  رسانه های رسمی 
ترکیه حکم رییس جمهور این کشور در این زمینه را منتشــر کردند.بر اساس این تصمیم اتحادیه 
مذکور اجازه خواهد داشت تا اقدام به احداث منطقه صنعتی در شهر جنین کند.خبرگزاری آناتولی 
نیز گزارش داد خالد العســیلی، وزیر اقتصاد در دولت تشکیالت خودگردان فلسطین از این اقدام 

استقبال کرد.

المانیتور ادعا کرد:

رقابت روسیه و ایران برای نفوذ در سوریه از طریق شرکت های امنیتی خصوصی
روســیه و ایــران از فرصت های جدید بــرای افزایش نفــوذ خود در 
 ســوریه اســتفاده می کنند. آن ها اخیــرا از شــرکت های خصوصی 
 امنیتی خواســته اند تا در سراســر ســوریه دفاتــری باز کننــد و به 
 مردان جوان مبالغ زیادی پول برای استخدام در این گروه ها بدهند.

 با توجه به اوضاع وخیــم اقتصادی و کمبود فرصت های شــغلی در 
مناطق تحت کنترل حکومت ســوریه جذب این جوانان دور از انتظار 

نیست.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب آمده 
است: دولت سوریه هنگام شــروع جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ صدور 
مجوز برای شرکت های خصوصی امنیتی را متوقف کرده بود، اما صدور 
مجوز ها را در سال ۲۰۱۳ دوباره از سر گرفت.بیش از ۷۰ شرکت امنیتی 
خصوصی در ســوریه ثبت شده اند. این شــرکت ها از افراد ثروتمند و 

طرفداران حکومت سوریه محافظت می کنند. 
 شــرکت های مــورد اشــاره از ســال ۲۰۱۳ دامنــه فعالیت هــای 
 خــود را گســترش داده و بــا گروه های روســی یــا ایرانــی روابط

 برقرار کرده اند. آن هــا از رهبــران بلندپایه نظامی یا محــل نگهبانی 
نیرو های روســی، از جمله تاسیســات نفتی در قامشــلی، حســکه 
و دیرالــزور محافظــت می کردند. ایــن گروه ها همچنیــن از برخی 
دیگــر از کاروان های ایرانــی که برای اهــداف مذهبی وارد ســوریه 
می شدند محافظت می کردند و حتی در کنار نیرو های ایرانی و روسی 

می جنگیدند.
 یکــی از شــرکت های اصلــی کــه بــرای نیرو هــای روســی کار

 می کند »المهام« متعلق به شــرکت قاطرجی اســت. این شرکت از 
مناطق تحت کنترل نیرو های دموکراتیک ســوریه نفت وارد می کند.

 شــرکت دیگر »ســرویس گارد و خدمات امنیتی ســناد« مســتقر 
در دمشق است.

 این شرکت که با نیرو های روسی ارتباط دارد، از تاسیسات نفتی تحت 
کنترل مستقیم روسیه مانند میادین نفتی ال تیم و الورد و الشوال در 

دیرالزور محافظت می کند.
 شــرکت الصیاد با نیرو های روســی برای تعقیب باقی مانده داعش

  در صحرای ســوریه همــکاری می کند.اعضای گروه روســی واگنر 
 مســتقر در فــرودگاه نظامــی دیرالــزور نظــارت بــر آمــوزش 
 شــرکت های خصوصــی امنیتــی وابســته به روســیه را بــر عهده 
 دارنــد. یکــی از کارمنــدان گارد و خدمــات امنیتــی ســناد کــه

  نمی خواســت نامش فاش شــود به المانیتور گفــت: دفاتر تامین 
 امنیــت خصوصی در حمص پیشــنهاد کردند که مــا در ازای دریافت

 ۳۰۰ دالر در مــاه برای نیرو های روســی در محافظت از تاسیســات 
 نفتی در حســکه و قامشــلی کار کنیم. قبل از شــروع کار، شش ماه

 پیــش پرداخــت بــه اضافــه ۱۰ روز مرخصی هــر دو ماه یــک بار 
 پیشنهاد شــده اســت. با تمدید قرارداد، پرداخت به ۴۰۰ دالر در ماه 
افزایش می یابد.گزینه دیگر این است که افراد استخدام شده در ازای 
دریافت حقوق ماهیانه ۲۰۰ دالر و هر ماه با ۱۰ روز مرخصی در دیرالزور 

یا  ادلب کار کنند.
وخیم تــر و  شــغلی  فرصت هــای  کمبــود  افــزود:   وی 

  شــدن وضعیــت زندگــی در مناطــق تحــت کنتــرل نیرو هــای 
 حکومــت ســوریه، بســیاری از جوانــان را مجبــور به همــکاری با

 نیرو های روسی کرده اســت. روس ها ماهانه حقوق باالیی پرداخت 
 می کننــد، ضمن اینکه این افراد مزایای بیشــتری نســبت به ارتش

 و نیرو های اطالعات سوریه دارند.یکی دیگر از شرکت های خصوصی 
به نــام القلعه که بــا نیرو های ایرانــی کار می کند در شــهر البوکمال 
 تحت کنتــرل نیرو های ایرانی در اســتان دیرالزور فعال اســت. این 
 گــروه کاروان های حجــاج ایرانــی و عراقــی را که به ســوریه وارد

 می شوند همراهی می کند. 
 افســران ســابق ارتــش و اطالعــات ســوریه ایــن شــرکت را 

 زیــر نظر تهــران مدیریــت می کنند.شــرکت الفجــر از کاروان های
  نفتی که بیــن عــراق و پاالیشــگاه های نفت در حمــص و بانیاس 
در حال حرکت هســتند بــرای در امان ماندن از حمــالت داعش در 
صحرای سوریه محافظت می کند.حسن النایفی، نویسنده و تحلیلگر 
سیاسی به المانیتور گفت: تضاد منافع بین روسیه و ایران دیگر مانند 

گذشته پنهان نیست. 
هر کشــور به دنبال ابزار های الزم برای محافظت از منافع خود است. 
ایرانی ها موفق شــده بودند، قبل از روس ها، تعداد زیادی از جوانان 
سوریه را به خدمت بگیرند؛ بنابراین ایرانی ها اکنون در جنوب سوریه و 
همچنین در البوکمال و المیادین در شرق سوریه، شبه نظامیان محلی 
یعنی تیپ ابوالفضل العباس و تیــپ فاطمیون را در اختیار دارند.وی 
افزود: روس ها اقدامات مشابهی را مانند ایرانی ها در دیرالزور و مناطق 
تحت کنترل حکومت در شرق سوریه انجام دادند. آن ها با پول و قدرت 

جوانان را جذب کردند. 
 روســیه و ایــران ممکن اســت بــه دنبال تشــکیل شــبه نظامیان

  محلی باشــند تــا برنامه های خــود را از طریــق آن ها اجــرا کرده 
 و همچنیــن از آن ها بــه عنــوان نیرو پیــاده در جنگ هــای نیابتی 

خود استفاده کنند.

وزیر امــور خارجه آمریــکا با معرفی رســمی رابرت 
مالی به عنوان نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران، بر 
دیپلماسی برای آنچه که دست نیافتن ایران به سالح 
هسته ای نامید،  تاکید کرد.آنتونی بلینکن در یادداشت 
توئیتری خود نوشــت: از دیدن اینکــه رابرت مالی، 
نماینده ویژه رییس جمهوری در امور ایران آغاز خوبی 
در وزارت خارجه داشــته است، خرسندم.وی افزود: 
دیپلماســی اصولی بهترین راه برای اطمینان از عدم 
دستیابی ایران به ســالح هسته ای است.جو بایدن، 
رییس جمهــوری آمریکا در رقابت هــای انتخاباتی 
خود از بازگشت سریع به توافق هسته ای سخن گفت 
اما با گذشت بیش از سه هفته از شروع به کار دولت 
خود، هنوز اقدام ملموســی در زمینــه برطرف کردن 
تحریم علیه مردم ایران انجام نداده اســت.تاکنون 

همه مقامات ارشــد دولت بایدن مدعی شده اند که 
شرط بازگشت آنها به برجام که از سال ۱۳۹۷ تاکنون 
در خارج از آن هستند و اقدامات آنها نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت و همچنین توافق هسته ای بوده 
اســت، پایبندی کامل ایران به تعهدات خود است.از 
آن سو، جمهوری اســالمی ایران در پی نقض عهد و 
همچنین بی عملی اروپا در جبران خسارات وارده به 
مردم ایران، از سال گذشته گام های کاهش تعهدات 
خود را آغاز کرد و البته خاطرنشــان ساخت همه آنها 
برگشــت پذیرند.با این حال، قانون راهبردی اقدام 
برای لغو تحریم، دولت را مکلف کرده است از ابتدای 
اسفندماه در صورت تداوم تحریم ها، اجرای پروتکل 
الحاقی پیمان منع گســترش سالح اتمی را متوقف 
سازد و سطح بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی 

را کاهش دهد.بلینکن و جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید، بارها از رایزنی با متحدان، شرکا و 
اعضای کنگره برای مواجهه با این مشکل سخن گفتند 
و ســخنگوی وزارت خارجه هم بارهــا تاکید کرد که 
عدم اطالع رسانی در این زمینه به معنای آن نیست 
که اقدامی انجام نمی شــود.وزیر خارجه آمریکا در 
نخســتین اقدام با وزیران خارجه سه کشور اروپایی 
عضو برجام به صورت مجازی گفت وگو کرد که موضوع 

ایران محور اصلی این تبادل نظر بود.

تاکید وزیر خارجه آمریکا بر مسیر دیپلماسی با ایران

جمعی از نمایندگان با طرح سوال از وزیر اطالعات، از وی خواستند تا با حضور در مجلس برای توضیح درباره اظهاراتش که به گفته آنان، نقض سیاست های کلی بوده، 
پاسخگو باشد.علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اســالمی ضمن اعالم خبر طرح سوال نمایندگان از وزیر 
اطالعات اظهار داشت: با توجه به اظهارات سیدمحمود علوی، وزیر اطالعات در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در ۲۰ بهمن پیرامون احتمال نقض سیاست های 
کلی جمهوری اسالمی و در مخالفت با فتوای مقام معظم رهبری درباره حرام بودن تولید سالح هسته ای که متاسفانه منجر به ایجاد هزینه سیاسی برای نظام جمهوری 
اسالمی شده، طرح سوال از وی تهیه و در سامانه مجلس ثبت شده است تا این عضو کابینه پاسخگوی نمایندگان باشد.وی با بیان اینکه وزیر اطالعات بعد از گذشت چند 
روز درصدد جبران اظهارات خود اقدامی نکرده است، افزود: اظهارات علوی بر خالف جایگاه سازمانی وزارت اطالعات مبنی بر افزایش امنیت برای کشورمان است، بوده و 
امنیت ملی را دچار مشکل کرده است. ضمن اینکه در حوزه سیاست خارجی هم ممکن است این اظهارات،  جمهوری اسالمی را دچار مشکالتی کند.خضریان خاطرنشان 
کرد: به تازگی نمایندگان مجلس سوالی را ثبت کرده و به امضا رسانده  و از وزیر اطالعات خواسته اند که علت مواضع خالف دیدگاه های کالن جمهوری اسالمی را توضیح 

دهد و مقرر شد این سوال در کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیدگی شود.

نقل قول روز»علوی« به مجلس فراخونده شد

وز عکس ر

تقدیم استوارنامه 
سفیر جدید ایران 
به رییس جمهور 

مکزیک
علیرضا قزیلی، ســفیر جدید 
جمهوری اســالمی ایــران در 
مکزیکوســیتی اســتوارنامه 
خود را تقدیــم رییس جمهور 

مکزیک کرد.

طرح شفافیت آرا دوباره در دستور کار مجلس قرار می گیرد
رییس مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اشاره به جمع آوری بیش از ۵۰ امضا برای در دستور کار 
قرار گرفتن مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: این طرح می تواند در دستور کار هفته جاری 
صحن علنی قرار می گیرد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده محالت با تاکید بر اینکه بحث 
شفافیت مورد توجه مجلس بوده است، خاطرنشان کرد: این طرح نیازمند دو سوم آرای نمایندگان 
بود که در زمان رســیدگی تنها ۳ رای کم آورد.رییس مجلس گفت: بر اســاس ماده ۱۳۰ آیین نامه 
داخلی مجلس که می توان به یک طرح زودتر از 6 ماه رســیدگی کرد، بیش از ۵۰ امضا جمع آوری 
شده که بر همین اساس طرح شفافیت آرای نمایندگان می تواند در دستور کار هفته جاری قرار گیرد.

علت تعلل در رسیدگی به پرونده »عنابستانی« 
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در رابطه با علت تعلل در رســیدگی به رفتار جنجالی نماینده 
ســبزوار به یک جمله اکتفا کرد و گفت: »منتظر گزارش نیروی انتظامی هستیم.«پس از گذشت 
حدود  ۲۱ روز از ماجرا، هیئت نظارت بــر رفتار نمایندگان نه تنها به این موضــوع ورود نکرده بلکه 
»موســی غضنفرآبادی« در گفت و گویی گفته بود که این موضوع در اولویــت هیئت نظارت قرار 
ندارد. پیگیری های خبرنگاران مبنی بــر اینکه این موضوع در مجلس به چه مرحله ای رســیده 
منجر شد تا دیگر عضو هیئت نظارت از انتظار کشــیدن مجلس برای گزارش نیروی انتظامی خبر 
دهد. »مصطفی طاهری«، نماینده مردم زنجان و عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در رابطه 
با علت تعلل در رسیدگی به رفتار جنجالی نماینده سبزوار به یک جمله اکتفا کرد و گفت: »منتظر 
گزارش نیروی انتظامی هستیم.«این در حالی است که نیروی انتظامی بارها اعالم کرده که گزارش 
را برای قوه قضاییه ارجاع داده اســت و طبق اظهارات به نظر می رسد این گزارش نیازی به ارسال 

به مجلس ندارد. 

 برگزاری رزمایش» َاَمن« با حضور نیروی دریایی ارتش 
در پاکستان 

فرمانده ناوگان جنوب نیروی دریایی در راستای هماهنگی برای رزمایش َاَمن ۲۰۲۱ با فرمانده ناوگان 
نیروی دریایی پاکستان دیدار کرد.امیردریادوم آریاشفقت رودسری، ارشد نظامی ارتش در استان 
هرمزگان و فرمانده ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران به پاکستان 
سفر کرد و مورد استقبال رسمی مقامات نیروی دریایی پاکستان قرار گرفت.وی در دیدار با فرمانده 
ناوگان نیروی دریایی پاکستان، روابط ایران و پاکستان را مستحکم و پایدار توصیف کرد.همچنین 
نوید اشرف، فرمانده ناوگان نیروی دریایی پاکستان در این دیدار بر همکاری های چندجانبه نظامی 

در عرصه دریا تاکید کرد.

 گسترش تعامالت مرزی ایران و نخجوان بررسی شد
در دیدار سید عباس حسینی، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در نخجوان و نیام الدین تقی اف، 
فرمانده مرزبانی جمهوری خود مختار نخجوان گسترش تعامالت و همکاری مرزی و ترانزیت کاال 
دو طرف مورد بررسی قرار گرفت .حسینی در این دیدار با تاکید بر حسن همجواری به ویژه تعامالت 
ترانزیتی کاال گفت: جمهوری اسالمی ایران از احیای مرزهای جمهوری آذربایجان خرسند است و 
این موضوع می تواند در افزایش همکاری ها موثر باشــد.در این دیدار »نیام الدین تقی اف«هم با 
قدردانی از مواضع جمهوری اسالمی ایران در حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ، آن را نشانه 
توجه ایران به دوستی و برادری ، حسن همسایگی و نیز توجه و احترام به قوانین بین المللی دانست 
.فرمانده مرزبانی نخجوان گفت : مســائل حمل و نقل ترانزیت و عبور و مرور شهروندان در مواقع 
الزم صورت می گیرد و در همین راستا در آینده نزدیک نشست مشترک دو طرف برگزار خواهد شد .

کافه سیاست

دیپلمات پیشین: 

 سود برخی ها
 در عدم توافق است

یک دیپلمات پیشین گفت: یکی از مشکالت 
پیش روی برجام این اســت کــه بیش از 
حد الزم، واســطه های میان ایران و آمریکا 
وجــود دارد که این واســطه ها ســود خود 
را در عدم توافــق میان تهران و واشــنگتن 
می بینند هرچند دم از برجام و دیپلماســی 
می زنند.»علی اکبر فرازی« بــا بیان اینکه 
وقتی دو کشور پیام هایشان را در تریبون ها 
اعالم کنند، مســئله حیثیتی شده و معموال 
جــای انعطاف کمتــری به وجــود می آید، 
اظهار داشــت: گذشــته از مواضع اعالمی و 
رســانه ای، ایران و آمریکا باید از کانال ها و 
مسیرهای مطمئنی با یکدیگر صحبت کنند 
تا راه برای رســیدن به یک نقطه مشــترک 
فراهم شــود.فرازی با بیان اینکــه ایران و 
آمریکا نبایــد آن قدر ســختگیری کنند که 
شرایط برای بازگشت به برجام دیگر ممکن 
نباشد، خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی 
عضو برجام که می توانند نقش ســازنده ای 
را برای احیای برجام تسهیل کنند، برخالف 
تصوری که می شــد، نقش مثبتــی در این 
مــدت ایفا نکردند بــه ویژه آنکــه اظهارات 
خالف عرف امانوئــل مکرون کــه متاثر از 
البی های عبری و عربی بود، موجب شــد تا 
اروپا از مسیر همیشگی خود خارج شود.وی 
با بیان اینکه تاکید و اصــرار بر دخیل کردن 
مســائل منطقه ای و موشــکی یا مشارکت 
دادن کشورهای غیرمربوط در برجام راهگشا 
نیست، ابراز داشت: مهم ترین مسئله امنیتی 
اروپا، مســائل مربوط به خاورمیانه است. 
اروپا باید بداند این گونه مسائل بدون کمک 
و نقش آفرینــی ایران قابل حل نیســت و 
به همین خاطر، بایــد نقش آفرینی مثبتی 
داشته باشد وگرنه از تداوم روند موجود ضرر 
خواهد کرد.به گفته فرازی، اگر کشــورهایی 
درصدد میانجی گری هستند، باید بدانند که 
برجام یک بازی برد - برد برای همه است و 
نه آنکه خودشان از مناقشه سود و نفع ببرند 

و موجب سخت تر شدن کار شوند.

بین الملل
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تاکید استاندار بر تعیین تکلیف زمین های بدون کاربری
استاندار اصفهان بر تعیین تکلیف و باز پس گیری زمین های بدون کاربری تاکید کرد.استاندار 
و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان در نشست این شورا با تاکید بر اینکه عده 
ای سال هاست که زمین های شهرک های صنعتی را به منظور اجرای طرح های توسعه و ایجاد 
و احداث واحدهای تولیدی در اختیار گرفته اند، گفت: با گذشت زمان های بسیار و فرصت های 
زیاد به آنان، اما متاســفانه هیچ اتفاقی برای رونق بخشی و اســتفاده از ظرفیت این زمین ها 

صورت نگرفته است.
عباس رضایی گفت: باید سرنوشت این زمین ها مشخص شــود و در صورت رخ ندادن اتفاقی 
مثبت، پس گرفته شوند.وی با اشاره به اینکه این زمین ها به متقاضیان زمین برای فعالیت های 
صنعتی واگذار خواهد شــد، افزود: با این کار، می توان بخشی از مشکالت شهرک های صنعتی 

را حل کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان :

اصفهان صادر کننده مرغ به سایر استان هاست
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۵۳۰ هزار تن 
مرغ در یک ماه اخیر در استان تولید شده اســت، گفت: مازاد تولید مرغ به سایر استان ها نیز 

صادر شده و محدودیت صادرات وجود ندارد.
حسن ایراندوســت با اشــاره به مصوبه جدیدی برای کشتارگاه های اســتان، اظهار کرد: تمام 
مرغداران باید مرغ تولید شده را به کشتارگاه های اســتان تحویل داده و در سامانه رهتاب ثبت 
کنند تا مستندی باشد که نشان دهد در قبال نهاده ای که دریافت کرده اند، گوشت تولید و تحویل 
شده است.وی افزود: ســامانه رهتاب برای راســتی آزمایی تولید و دفاع از حقوق مرغدار مورد 
استفاده قرار می گیرد، تا در تالطمات بازار این تصور پیش نیاید که مرغدار با وجود دریافت نهاده 
دولتی مرغی تولید نکرده است.ایراندوست افزود: استان های دیگر نیز به گوشت مرغ نیاز دارند 
و هر استانی که به گوشت مرغ نیاز داشــته باشد می تواند از اســتان اصفهان مرغ و تخم مرغ 
خریداری کند، هم اکنون نیز تخم مرغ تولید شده در استان اصفهان به بسیاری از استان ها صادر 
می شود و همکاری در تنظیم بازار مرغ سایر استان ها توسط استان اصفهان انجام می شود.وی 
ادامه داد: کمبود داخلی نداریم، بالغ بر ۵۳۰ تن کشــتار در این ماه انجام شده که به راحتی نیاز 

استان را پوشش داده و می تواند به سایر استان ها نیز صادر شود.

معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

تورم بر اقتصاد بازی های یارانه ای تاثیر گذاشته است
معاون پژوهشــی بنیاد ملی بازی های رایانه ای گفت: نصب انواع بازی های رایانه ای در دوران 
شیوع ویروس کرونا در کشــور حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.حامد نصیری در اصفهان 
گردش مالی بازی های رایانه ای در سال ۹۸ را چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعالم و اضافه کرد: 
این حجم عظیم از گردش مالی که در بخش های مختلف مانند خرید سخت افزار تخصصی و 

بازی است گویای نقش مهم این صنعت در اقتصاد است.
وی  افزود: در دوران شــیوع ویروس کرونا با افزایش مصرف بازی های رایانه ای در کشورمان 
همراه بودیم به طوری که نصب این بازی ها به ویژه از اســفند پارســال تا سه ماه نخست سال 
جاری که بحث در خانه ماندن مورد تاکید بود حدود ۷۰ درصد بیشــتر شــد.وی با بیان این که 
بیشتر هزینه کردها در گردش مالی بازی های رایانه ای در کشور، ریالی و به دلیل اختالف تبدیل 
نرخ ریال به ارز است، تصریح کرد: این اختالف ها در بازی های کنسولی عدد بزرگی است و اگر 
هزینه بازی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود اکنون باید تا یــک و نیم میلیون تومان خریداری 

شود که این مسائل روی اقتصاد بازی های رایانه ای تاثیرگذار است.

 بر اساس اعالم مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، قانون کارگران ساختمانی در حال اصالح است؛

پای قانون لنگ می زند

»احمد« یک کارگر ساده است؛ نه از آنها  مرضیه محب رسول
که شغل ثابتی دارند و هر روز از کاری که 
فردا باید انجام دهند، مطمئن هستند. احمد هر روز که تمام می شود 
دغدغه فردایی را دارد که آیا کاری برای گرفتن دستمزد پیدا می کند یا 
نه. حتی نمی داند وقتی برای کاری انتخاب می شود تا کی و چقدر قرار 
است کار کند و حقوق بگیرد. در دنیایی که احمد جزئی از آن است، نه 
میزان کار و نه حقوق و دســتمزد و نه بیمه و آینــده تقریبا هیچ چیز 

مشخص نیست.
 احمد و احمدها بخشــی از  کارگران ساختمانی هســتند ؛ کسانی که 
اگر شانس بیاورند و در ســایه وجود کارگران خارجی و سوء استفاده 
کارفرماها فرصتی بــرای کار پیدا کنند، نه بیمه ای برای شــان در نظر 
گرفته می شــود و نه راهی برای گرفتن حق و حقوق خود دارند. حتی 
قانون هم به درســتی از آنها حمایت نمی کند. نیروی کار انســانی در 
صنعت ساخت و ساز همواره نقش و سهم بسیار قابل توجه دارد ولی 
متاسفانه شاهد این موضوع بوده ایم که در بســیاری از مواقع حقوق 
پایینی داشــته و از مزایای کار به طور کامل برخوردار نیستند. یکی از 
مواردی که می تواند کمک شــایانی به این گروه کاری داشــته باشد 
قانون بیمه کارگران ساختمانی است. قانون بیمه کارگران ساختمانی 

از سال ۵۲ به نام بیمه اجباری کارگران ســاختمانی مصوب شد و در 
آن قانون آمده است که کارگاه های ســاختمانی ملزم هستند کارگران 
را بیمه کنند. قانونی که برای آن دسته از کارگرانی که تحت نهاد خاصی 
نبودند چندان هم تاثیر گذار نبود و امروزه شــاهد آن هستیم که اکثر 
پیشکسوت های این قشر، بدون پرداخت حق بیمه، درآمد و حقوق، 
به ســختی زندگی می کنند.قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال 

۸۶ مصوب شد تا حدی  امید را در کارگران به وجود آورد.
 هرچند که به دلیل ســهمیه کــم و تقاضای باال بســیاری از کارگران 
ســاختمانی  بیش از ۲ سال اســت که در لیست نوبت ســهمیه قرار 
دارند و فعال فاقد بیمه هســتند. قانون اصالح مــاده ۵ بیمه کارگران 
ساختمانی در مجلس یازدهم اما مجدد در دستور کار  قرار گرفت اما 
برخالف انتظار مطالبات کارگری در ایــن اصالحیه مورد توجه اعضای 
 فراکسیون تولید و اشتغال مجلس قرار نگرفته است و به گفته یکی از

 اعضای هیئــت مدیره کانــون عالــی انجمن های صنفــی کارگران 
 ســاختمانی کشــور، مجلــس، نماینــدگان کارگــری را به جلســه

 نهایی دعوت نکرده است. 
حاال صحبت هــا حکایت از قرار گرفتن مشــکالت بیمــه ای کارگان 
ســاختمانی در مســیر حل و فصل دارد. مدیرکل تامیــن اجتماعی 

استان اصفهان گفته است: صندوق های بازنشستگی وقتی به دوران 
میانسالی و کهنسالی می رســد باید به دنبال گسترش پوشش بیمه 

باشند و افراد بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهند.
محسن ریاضی با تاکید بر اینکه ســازمان تامین اجتماعی تمایلی به 
قطع بیمه کسی ندارد و به دنبال آن است که کارگری را بیمه کند، افزود: 
سال ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی تشــکیل شد بر این اساس هر 
کسی که می خواهد عضو شود باید ۳۰ سال حق بیمه و ۳۰ درصد حق 
بیمه بدهد تا در طول عمر از مزایای ســازمان برخوردار باشد و اگر این 
شرایط پایدار باشد، ســازمان هم پایدار است و می تواند تعهدات خود 

را پرداخت کند.
ریاضی با اشــاره به اینکه قانون کارگران ســاختمانی در حال اصالح 
اســت تا ۲۰ درصد ســهم بیمه کارفرما جوابگوی تقاضاها باشد، بیان 
کرد: بســیاری از مزایایی که سازمان به ســایر بیمه شدگان می دهد 
به کارگران ســاختمانی نمی دهد، بر اســاس آنچه در قانون کارگران 
ساختمانی تصویب شده اســت، کارگران ســاختمانی مشمول ایام 
بیمــاری و غرامت دســتمزد نمی شــوند، قانونی که تصویب شــده 
 کارگران ساختمانی را از این مزایا محروم کرده و نیاز به اصالح قانون 

و مقررات دارد.

بیش از ۵۰۰۰ نفر از مردم وســهامداران شرکت پلی 
اکریل از وزیر صمت خواستند کارخانه های شرکت 
پلی اکریل به هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی 
شرکت تحویل داده شــود. ظرف مدت ۴۸ ساعت 
بیش از ۵۰۰۰ نفر از از حامیان صنعت نساجی کشور 
و سهامداران شرکت پلی اکریل ایران، با شرکت در 
یک کارزار مردمی و امضای یک نامه آنالین خطاب 
به وزیر صمت، درخواســت داشتند که کارخانه های 
شــرکت پلی اکریل تحویل هیئت مدیره منتخب 

مجمع عمومی سوم دی ماه این شرکت بر اساس 
ماده ۱۰ قانون حمایت از صنایع شــده و همچنین 
خواســتار اعالم برنامه عملیاتی و زمان بندی شده 
جهت تحویــل کارخانه ها به هیئت مدیره شــرکت 
شدند. در این نامه آمده اســت :با وجود اقدامات 
مثبت هیئت اجرایی حمایت از صنایع، متاســفانه 
طوالنی شــدن حضور این هیئت و همچنین وجود 
ابهامات مطرح شــده فراوان در نرخ گذاری و نحوه 
فروش محصوالت که طی نامه های رســمی هیئت 
مدیره به هیئت اجرایی حمایت از صنایع مستقر در 
شرکت نیز اعالم شده است و البته افزایش بیش از 
دو برابری زیان انباشــته شرکت از زمان حضور این 
هیئت و عدم تعیین تکلیف در خصوص بدهی های 
ناشــی از تســهیالت و احکام قضایی صادره علیه 

شــرکت که بنا به نظر هیئت حمایت از صنایع این 
موارد تکلیف قانونی هیئت مدیره شــرکت اســت، 
لزوم ادامه حضور این هیئت در کارخانه های شرکت 
محل تردید جدی است.ذکر این نکته ضروری است 
که یکی از دالیــل عدم توجیه ادامــه حضور هیئت 
حمایت از صنایع دقیقا موضوع زیان انباشته شرکت 
پلی اکریل و عدم تعیین تکلیف کردن تسهیالت و 
همچنین انجام افزایش سرمایه است، چراکه حتی 
بر فرض شرایط مناسب تولید فعلی، عدم توجه به 
موضوعات مذکور که از تکالیف هیئت مدیره است، 
وضعیت آتی شرکت را در وضعیت متزلزلی قرار داده 
و بنابراین ضروری اســت که با تحویــل کارخانه به 
هیئت مدیره شرایط الزم برای ایشان جهت پیگیری 

و تعیین تکلیف موثر این موارد، فراهم شود.

درخواست سهامداران شرکت پلی اکریل از وزیر صمت

خبر روز

 بسیاری از مزایایی که سازمان به سایر بیمه شدگان می دهد 
به کارگران ساختمانی نمی دهد، بر اساس آنچه در قانون 
کارگران ساختمانی تصویب شده است، کارگران ساختمانی 
مشمول ایام بیماری و غرامت دستمزد نمی شوند، قانونی که 
تصویب شده کارگران ساختمانی را از این مزایا محروم کرده و 

نیاز به اصالح قانون و مقررات دارد

معاون توزیع شرکت توانیر:

خدمات برقی، غیرحضوری می شود
معاون توزیع شــرکت توانیــر از انجــام ۷۲ درصد خدمات شــرکت های توزیع بــرق به صورت 
غیرحضوری در کشــور خبرداد و گفت: تا پایان ســال ۱۳۹۹، صددرصد خدمــات صنعت برق به 
صورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.غالمعلی رخشانی مهر با اشاره به اجرای طرح ارائه خدمات 
غیرحضوری از پایان آذر سال جاری افزود: این طرح با هدف رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در خصوص کرونا، کاهش ترددها، موضوع سوخت و موارد زیست محیطی اجرا شده که تاکنون ۷۲ 
درصد خدمات پس از اجرای این طرح غیرحضوری ارائه می شود.وی گفت: مشترکین در اصفهان، 
مشهد، تهران و شیراز و بسیاری از شهر های بزرگ دیگر، استقبال قابل توجهی در خصوص دریافت 
خدمات برق به صورت غیرحضوری داشته اند.معاون توزیع شرکت توانیر افزود: با توجه به فراهم 
شدن زیرساخت هایی از جمله اپلیکیشن برق من، خدمات رسانی ۲۴ ساعته تلفن گویای ۱۵۲۱ 
و ۱۲۱ مردم می توانند خدمات مورد نیاز خود را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.رخشانی مهر 

گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹، صددرصد خدمات صنعت برق بصورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.

فرصت مجدد برای ثبت نام در طرح مسکن ملی
معاون وزیر راه وشهرســازی گفت: برای متقاضیانی که پیش از این شهر مورد نظر خود را اشتباه 
انتخاب کردند، فرصت مجدد ثبت نام در نظر گرفته شده است.محمود محمودزاده ، با بیان اینکه 
یکی از شروط ۴ گانه برای ثبت نام مسکن ملی که از ابتدا اعالم شده بود، سابقه ۵ سال سکونت 
در شهر مورد تقاضاســت، گفت: برخی از متقاضیان بدون توجه به سابقه ۵ سال سکونت، نسبت 
به ثبت نام در شهر مورد تقاضا در طرح مســکن ملی اقدام کردند.وی ادامه داد: این بند از شروط 
طرح مسکن ملی باعث شــد تا برخی از متقاضیان در مراحل تایید نهایی نتوانند مدارک ۵ سال 
سکونت را ارسال کنند و در نهایت حذف شدند و یا اینکه خودشان انصراف دادند.محمود زاده اظهار 
کرد: پیگیری متقاضیان و درخواســت آنها برای رفع این مشکل باعث شد که مهلت دیگری برای 
متقاضیان در این بخش در نظر بگیریم، چرا که بسیاری از آنها واجد شرایط بودند بنابراین فرصت 

دیگری را برای این طرح در نظر گرفته ایم. 

رییس اداره راه و شهرسازی فریدون شهر:

 شرایط اقلیمی هزینه ساخت مسکن 
در فریدون شهر را افزایش داد

رییس اداره راه و شهرســازی فریدون شهر گفت: شــرایط اقلیمی این شهرستان هزینه ساخت 
مسکن را نسبت به دیگر مناطق استان حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش داده است.هادی توازهی 
افزود: مناطق خاص مثل فریدون شــهر در اجرای پروژه های عمرانی و مسکن سازی با شرایط 
متفاوتی نســبت به برخی دیگر از شهرســتان ها مثل محدودیت فصل کاری،  افزایش دستمزد،  
قیمت مصالح به دالیلی موجب افزایش هزینه احداث مســکن شده است.وی بیان  کرد: میزان 
تسهیالت پیش بینی شده برای احداث، مقاوم سازی و بازسازی مسکن در این شهرستان با دیگر 
مناطق کشور یکسان بوده و تفاوتی میان این شرایط خاص و متفاوت دیده نشده است که همین 
عامل روند اجرای پروژه ها را کند کرده و یا اقبال چندانی از سوی مردم نمی شود.رییس اداره راه و 
شهرسازی فریدون شهر ادامه داد: در قانون حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شهری با معیار جمعیت شهری مصوب و ابالغ شده که این موضوع با توجه به شرایط 
متفاوت بخش های مختلف کشور و شرایط ویژه و کم برخوردار این خطه پاسخگو نیست.به گفته 
وی، تغییر قانون توزیع منابه به صورت کمک های دولتی با شاخص ضریبی از هزینه ساخت واحد 

مسکونی موجب توجه به  تفاوت اقلیم ها و شرایط خاص هر منطقه خواهد شد.

کافه اقتصاد

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:اخبار

تهدید کرونا را تبدیل به فرصت کردیم
مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: با شیوع ویروس کرونا، سعی کردیم شیوه های نوین بازاریابی را در حوزه صنایع دستی اجرایی کنیم .فریدون اللهیاری اظهار داشت: 
ویروس کرونا بیشترین آسیب را به مشاغل کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی وارد کرد. دو حوزه گردشگری و صنایع دستی در ساختار سازمانی ما جزو اولین مشاغلی 
بود که با شیوع کرونا آسیب شدیدی دید. در اسفند ماه سال گذشته با تعطیلی کارخانه های صنایع دستی و نیمه تعطیل شدن فروشگاه های صنایع دستی مواجه شدیم.

وی افزود: سه فصل گردشگری را امسال از دست دادیم و فشار زیادی را فعاالن صنایع دستی ما تحمل کردند، با امید به اینکه به روز های خوب بازگردیم. با این اوصاف اداره 
کل میراث فرهنگی استان تالش کرد در حد توان یک سری تمهیداتی را  بیندیشد تا حدی آمال و مشکالت هنرمندان را کاهش دهد.مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان 
اصفهان گفت: بیش از ۲۰۰ هزار نفر فعال در حوزه صنایع دستی استان داریم که در قالب ۵ هزار کارگاه صنایع دستی و هزار فروشگاه صنایع دستی فعالیت می کنند. ۶۰ هزار 
هنرمند صنایع دستی داریم که از این تعداد ۳۰ هزار نفر فعال در زمینه مشاغل خانگی هستند. به تعدادی از افراد که بیمه هستند، مبلغ ۶ میلیون تومان و کسانی که بیمه 
نیستند مبلغ ۱۲ میلیون وام تعلق گرفت و از طریق سیستم بانکی پیگیر هستیم تا آخر سال پرداخت شود.فریدون اللهیاری افزود: در بحث های نرم افزاری سعی کردیم 

تهدید کرونا را تبدیل به فرصت کنیم. متاسفانه، چون صنایع دستی ما کهن هستند، هنوز شیوه های بازاریابی و تبلیغات ما به صورت سنتی اجرا می شود.

بیست و چهارمین 
نمایشگاه 

تخصصی لوازم 
خانگی در اصفهان

بیست و چهارمین نمایشگاه 
تخصصــی لــوازم خانگی از 
برند هــای مطــرح داخلــی 
شــرکت  در  خارجــی  و 
لمللی  نمایشــگاه های بین ا

اصفهان برپاست.

وز عکس ر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس:

 منطق سرمایه گذاری 
در بورس مخدوش شد

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: سیر صعودی بازار 
سرمایه در اوایل سال جاری و هم چنین 
کاهش شــدید آن در اواخر سال، نمونه 
بارز نوسانات غیرطبیعی به شمار می رود 
که منطــق ســرمایه گذاری در بورس را 
مخــدوش کرد.مهدی طغیانــی در این 
باره که با وضعیت فعلی بــورس چگونه 
می توان بــه این بازار اعتمــاد کرد، اظهار 
کرد: نوسان در ماهیت بورس است و اگر 
بازار ســرمایه شــرایط نزولی یا صعودی 
خــود را طی کنــد امری طبیعی اســت، 
 اما برخــی از این نوســان ها غیرطبیعی 
هستند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
گفت: منطــق اصلی ســرمایه گذاری در 
بورس بر اســاس ســه مقولــه حقیقت 
اقتصاد کشــور، صنعت و بنــگاه مربوطه 
استوار است که از این سه گان اقتصادی 
به»تحلیل های بنیادین« تعبیر می شود.

طغیانی تصریــح کرد: هرگونــه حرکتی 
برخالف این سه شاخص تحلیل بنیادین 
در بازار ســرمایه، غیرطبیعی و نادرســت 
است که بر این اســاس، در اوایل سال، 
با وجــود تحریم، شــیوع کرونــا و رکود 
اقتصادی حاصل از آن، رشد ۲۵ درصدی 
برخــی از دارایی ها را شــاهد بودیم و یا 
بعضی از صنایعی که به طور کلی راکد و رو 
به زیان بودند روز به روز با افزایش سهام 

مواجه شدند. 
وی ادامه داد: باید ســرمایه گذار توانایی 
تشخیص شــرایط طبیعی از غیرطبیعی 
را داشــته باشــد و بســنجد کــه ارزش 
جایگزینــی و ارزش واقعی ســهم خود 
چقدر اســت. ضروری اســت کــه این 
موضوع در زمان کنونی افت بازار سرمایه 
که سرمایه گذاران، بدون توجه به ارزش 
واقعی ســهام خود صرفا خواهان خروج 

از این بازار هستند، مورد توجه قرار گیرد.
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اتصال بام ایران به شبکه ریلی۱۰ساله شد؛

قطار وعده ها به مقصد نرسید!
کلنگ آغاز عملیات اجرایی راه آهن مبارکه- سفیددشــت- شــهرکرد 
به عنوان بخشــی از قطعه ســوم پروژه راه آهن اصفهان- چهارمحال 
بختیاری- خوزستان در تاریخ ۲۸ تیرماه سال ۹۰ با حضور علی نیکزاد، 
وزیر مسکن و شهرسازی وقت به زمین زده شد.علی نیکزاد در مراسم 
کلنگ زنی طرح پروژه راه چهارمحال و بختیاری در منطقه سفید دشت 
احداث پروژه راه آهن اصفهان- چهارمحال و بختیاری- خوزســتان را 
از جمله طرح های بزرگ کشور در راســتای اتصال مرکز این استان به 
شبکه ریلی اعالم کرد و گفت: بر همین اساس اعتبار این پروژه در قانون 
بودجه لحاظ شده است که با تخصیص اعتبار الزم فاز نخست این پروژه 
شامل سفید دشت - مبارکه - شهرکرد تا پایان سال ۹۱ به بهره برداری 
خواهد رسید.این پروژه در حالی توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت 
جزو پروژه های مهم دولت عنوان و اعالم شد که تا پایان سال ۹۱ به بهره 
برداری برسد که هنوز این پروژه نیمه تمام است و در آستانه رسیدن به 
سن ده سالگی قرار دارد.طی بررسی های انجام شده پروژه اجرای راه 
آهن چهارمحال و بختیاری پس از کمی فعالیت و با اتمام دولت دهم 
متوقف شــد و طی فعالیت دولت یازدهم نیز تالشی برای اجرای این 

پروژه صورت نگرفت.
در دولت دوازدهم این پروژه جزو طرح های اقتصاد مقاومتی دولت قرار 
گرفت و روند اجرای این طرح فعال شد.نماینده مردم شهرستان های 
شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پروژه راه 
آهن چهارمحال و بختیاری جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی و جهش 
تولید چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: تکمیل و بهره برداری از 
این پروژه از مهم ترین مطالبات مردم در استان چهارمحال و بختیاری 
است.احمد راستینه ادامه داد: اتصال چهارمحال و بختیاری به شبکه 
ریلی کشور زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود.

وی گفت: ورود راه آهن به اســتان زمینه ساز ورود ســرمایه گذاران به 
استان و فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی است که این امر موجب 
کاهش نرخ بیکاری در استان می شود.وی ادامه داد: تامین اعتبارات 
به این پروژه و تسریع در اجرای طرح با جدیت توسط نمایندگان در حال 
پیگیری اســت.وی با بیان اینکه این پروژه فعال بوده و نظارت بر روند 
اجرای آن در حال انجام است، بیان کرد: ایستگاه مسافری پروژه راه آهن 
چهارمحال و بختیاری در شهر شهرکرد پیش بینی شده است.وی ادامه 
داد: ایســتگاه باری راه آهن نیز در منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و 
بختیاری در منطقه فرخ شهر پیش بینی شده است که تحقق این مهم 

زمینه ساز فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی در استان می شود.

پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری 4۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز  با اشاره 
به اینکه پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد، اظهار داشت: پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری در چهار قطعه در 
حال احداث اســت.ا... کرم نصیری ادامه داد: ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای این پروژه تامین شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای 
اجرای این پروژه در حال پیگیری است که به زودی اختصاص می یابد و 
سرعت اجرای پروژه شتاب می گیرد.وی با اشاره به اینکه پروژه راه آهن 
چهارمحال و بختیاری یکی از مهم ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی است، 
عنوان کرد: اجرای کامل این پروژه و اتصال چهارمحال و بختیاری به شبکه 
ریلی کشور از مهم ترین اهداف مسئوالن ارشد استان است.در حال حاضر 
پروژه راه آهن مبارکه - شهرکرد در اســتان های اصفهان و چهارمحال و 

بختیاری در حال اجراست.

زیرسازی پروژه راه آهن اصفهان – شهرکرد 
تا پایان سال آینده انجام شود

مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان نیــز در خصوص آخرین 
وضعیت پروژه راه آهن اصفهان- شــهرکرد می گوید: ایــن پروژه از مبارکه 

اصفهان تا شــهرکرد به طول ۹۰ کیلومتر امتداد دارد.علیرضا صلواتی با بیان 
اینکه استان چهارمحال و بختیاری به هیچ یک از مسیرهای ریلی کشور وصل 
نیست، بیان کرد: با احداث این مسیر ریلی این استان به شبکه سراسری 
وصل می شود.وی با بیان اینکه جابه جایی ۳.۳ میلیون تن بار بین مسیر 
اصفهان – شهرکرد برای این خط ریلی پیش بینی شده است، بیان کرد: در 
سال اول نیز جابه جایی ۷۰۰ هزار مســافر برای این خط ریلی پیش بینی 
شده است.صلواتی با بیان اینکه در افق بهره برداری میزان بار برای پروژه راه 
آهن اصفهان – شــهرکرد ۳.۵ میلیون تن است، افزود: این در حالی است 
که جابه جایی مسافر را تا دو میلیون نفر در این پروژه پیش بینی کرده ایم.

وی با بیان اینکه سرعت قطار مسافربری در راه آهن اصفهان -شهرکرد ۱۶۰ 
کیلومتر و برای قطار باربری سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت پیش بینی شده 
است، ادامه داد: تمام توان خود را برای بهره برداری هر چه سریع تر این پروژه 
به کار خواهیم گرفت.مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با بیان 
اینکه پروژه راه آهن اصفهان – شــهرکرد از ســال ۹۱ آغاز به کار کرده است، 
تصریح کرد: این پروژه تا سال گذشــته ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
که هم اکنون پیشرفت آن به ۴۵ درصد رسیده است.وی با اشاره به اینکه در 
برنامه ریزی صورت گرفته قرار است بحث زیرسازی پروژه راه آهن اصفهان 
– شهرکرد تا پایان سال آینده انجام شــود، اضافه کرد: سعی داریم پس از 

زیرسازی، روسازی پروژه را انجام و تحویل شرکت ملی راه آهن دهیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

 احتمال آغاز افزایش شیوع کرونا در  استان
 نگران کننده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: شیوع ویروس 
کرونا طی ماه های گذشته روند کاهشی داشت ؛ اما این روند طی چند هفته اخیر متوقف و در وضعیت 
ناپایداری قرار گرفته است به طوری که احتمال آغاز روند افزایشی این ویروس در استان وجود دارد.مجید 
شیرانی افزود: اگر چه بیماران سرپایی در استان طی روزهای اخیر در حال افزایش است و این بیم می رود 
که بیماران بستری نیز در هفته های آینده افزایش یابد؛ اما طی حدود چهار روز اخیر تعداد مرگ و میر در 
استان به صفر رسیده است.وی ادامه داد: با توجه به افزایش شیوع کرونا در برخی استان های کشور به 
ویژه یکی از استان همجوار، این نگرانی در خصوص افزایش شیوع کرونا در استان وجود دارد از این رو باید 
همچنان در اجرای پروتکل های بهداشتی اهتمام ویژه ای به کار گرفت.شیرانی با اشاره به اینکه تغییر رنگ 
شهرستان های آبی به زرد در استان در حال افزایش است، تصریح کرد: در آخرین رنگ بندی انجام شده از 
سوی وزارت بهداشت، شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، اردل، کیار، لردگان و کوهرنگ در وضعیت 
زرد و شهرستان های بن، ســامان و خانمیرزا در وضعیت آبی قرار دارند.رییس دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری همچنین شناسایی چند مورد بیمار مبتال به ویروس 
جهش یافته کرونا در کشور را نگران کننده دانست و گفت: تاکنون موردی از ابتال به ویروس جهش یافته 
در استان شناسایی نشده هر چند امکان تشخیص این ویروس در آزمایشگاه های استان وجود ندارد و 
چنانچه مورد مشکوکی شناسایی شود باید برای تشخیص به تهران ارسال شود.شیرانی با تاکید بر پرهیز 
از برگزاری تجمعات و دورهمی ها به ویژه در فضاهای سرپوشیده و بسته، خاطرنشان کرد: عادی انگاری 
ویروس کرونا می تواند مهم ترین عامل در افزایش شــیوع کرونا باشد از همین رو عالوه بر خودداری از 

برگزاری دورهمی ها باید از سفرهای برون استانی به ویژه به استان خوزستان نیز به جد پرهیز شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال وبختیاری:

کار برای فرهنگ و هنر هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است
نخستین جشنواره منطقه ای شعر و ترانه گویشی با عنوان» سوزو«)سبزکوه(در خانمیرزا ی چهارمحال 
و بختیاری برگزار شد و برگزیدگان معرفی و تجلیل شدند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری در این آیین اظهار داشت: کار برای فرهنگ و هنر هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است 
چرا که فرهنگ و هنر ریشه در اصالت مردمان هر منطقه دارد.ابراهیم شریفی، رسالت فرهنگ و هنر 
در دوران شیوع ویروس کرونا را مهم و با اهمیت دانســت و گفت: در شرایط بحران  کرونا اگر بتوانیم 
لبخندی بر لب مردم بنشــانیم آن هنر است و گرنه تخریب، ســیاه نمایی و بدزبانی هنر نیست.وی 
تصریح کرد: رسالت فرهنگ و هنر ایجاد امید و نشاط در جامعه اســت و بی شک هنرمندان در این 
عرصه نقش مهمی برعهده دارند.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: به 
زودی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرســتان خانمیرزا مستقر می شود.در بخش شعر زیر ۳۰ 
سال، باقر ظفری از چهارمحال و بختیاری شهرستان اردل، ایمان رضایی از خوزستان شهرستان دزفول، 
عبدا... موسوی از خوزستان شهرستان ایذه، حسن نجفی از استان چهارمحال و بختیاری شهرستان 
کوهرنگ و بهنام ناصری از استان خوزستان شهرســتان اندیکا به عنوان افراد برگزیده اعالم شدند.

همچنین برگزیدگان بخش شعر باالی ۳۰ سال نیز خسرو محمدی از استان چهارمحال و بختیاری 
منطقه بازفت، محدثه الماسی از استان خوزستان شهرستان ایذه، عباس شیخی از استان چهارمحال 
و بختیاری شهرستان خانمیرزا، رسول سنایی از استان کهگیلویه و بویراحمد منطقه بهمئی، مجتبی 
بخشایش از استان چهارمحال و بختیاری شهرستان لردگان معرفی شدند.در بخش ترانه نیز یونس 
عبدالهی از خوزستان شهرستان شوشتر، صویر بختیاری از استان اصفهان، دانیال مومنی از چهارمحال 
و بختیاری شهرستان اردل، مهرداد ناصری از استان خوزستان شهر اهواز و محمد قنبری مرداسی از 

استان خوزستان شهرستان اللی برگزیده اعالم شدند.

بام ایرانبا مسئولان

فقدان سند مالکیت 
۱۱/۹7به موجب تقاضای وارده شماره ۴۰۳۲۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به استناد 
۴ برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شــهود رسما گواهی گردیده خانم 
فاطمه صالحی و ورثه آقای حسین شــفائی به موجب دادنامه حصر وراثت شماره 
۹۹۰۹۹7۶۸۹۲۶۰۱7۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ )به استناد وکالت نامه شماره ۱۰۴7۴ 
مورخ ۱۳۹۹/۰7/۰۱  دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۶7 کاشان ( مدعی می باشند 
ششدانگ  قطعه زمین به شماره 7۴۸۱ فرعی از ۳۳ اصلی واقع در بخش دو حوزه 
ثبتی کاشان به مســاحت ۲۴7.۵  متر مربع در دفتر امالک جلد ۵ صفحه ۶۵ ذیل 
شماره ۲۳7  ثبت و سند مالکیت و به شــماره چاپی ۱7۲۹۳۹ سری الف سال ۹۱ 
)فاطمه صالحی( و دفتر امالک جلد ۳7۱ صفحه ۴۹۱ ذیل شماره ۵۲۱۱۶  ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی ۱7۲۹۴۰ سری الف سال ۹۱ ) حسین شفائی ( صادر 
و تسلیم گردیده است که به علت اثاث کشــی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده است 
تقاضای صدور سند المثنی را نموده اند که طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و اسناد معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . م الف: 1093147  

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان مهدی اسماعیلی طاهری 
فقدان سند مالکیت

۱۱/۹۸ آقای عباسعلی جعفری طاهری فرزند حسین برابر وکالت نامه ۴۴۶7۲ مورخ 
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ دفترخانه ۱7۵ آران و بیدگل از طرف آقای حسین یادگاری طاهری 
و طبق تقاضای وارده ۴۰۳۴۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ و باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده مدعی هستند که سند مالکیت 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۹۶/۰۳ متر مربع به شماره پالک ۱۹۲۶۳ 
فرعی مفروز و مجزا از ۱۸۸۵7 فرعی مجزا ار ۱۵ اصلی بانضمام انباری قطعه ۳۶ به 
مساحت ۲/۵۶ متر مربع و بانضمام پارکینگ قطعه ۱۶ به مساحت ۱۱/۰۴ متر مربع 

واقع در بخش دو حوزه ثبتی کاشان که در صفحه ۴۱۰ دفتر 7۹۶ امالک ذیل ثبت 
۱۳۳7۵۱ به نام حسین یادگاری طاهری فرزند رضا ثبت و سند مالکیت ان صادر و 
تسلیم گردیده است . ضمنا پالک فوق برابر سند رهنی 7۳۳7۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ 
دفتر ۳ کاشان در قبال مبلغ ۲۹۰۹۵۸۶۵۰ ریال در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی 
کاشان می باشد .ضمنا بموجب نامه های ۹۶۰۰۴۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ اجرای اسناد 
رسمی کاشان و ۹۶۰۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ اجرای اســناد رسمی کاشان و 
۹۶۰۰۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ اجرای احکام شعبه نهم دادگستری کاشان توقیف 
می باشــد که در جابجایی مفقود شده است چون درخواســت صدور سند مالکیت 
 المثنی نموده طبق  تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی آییــن نامه قانون ثبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله تســلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است واگر  ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 1093902 اسماعیلی 

طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
تحديد حدود اختصاصي

۱۱/۹۹ شــماره نامــه : ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۲۵۰۱۴۳۵۴-۱۳۹۹/۱۱/۲۵ چــون 
تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره ۳۱۰ فرعی مجزی شده از 
 ۲۳/۱۴۱  واقع در بخش ۱۴ ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتي به نام غالمرضا 
پیر نجم الدین کلیچه فرزند عبدالرسول  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیراز ماده ۱۵ قانون 
ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 
۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد  و طبق تبصره 
۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 

ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.

 م الف: 1094520  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
۱۱/۱۰۰ شــماره نامه : ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۲۵۰۱۴۳۶۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۵ چون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب گلخانه پالک شماره ۶۳۹ فرعی مجزی شده از ۲۲/۳۱۸  
 واقع در بخش ۱۴ ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام ســید اســماعیل 
میر معصومی کرمی فرزند سید مصطفی  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیراز ماده ۱۵ قانون 
ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 
۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد  و طبق تبصره 
۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. 
م الف: 1094518  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

۱۱/۱۰۱ شماره نامه: ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۲۴۰۱۱۶۶۶-۱۳۹۹/۱۱/۱۸  نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره ۲7۲۳/۱۲ ، ۲7۲۲ )که در راستای 
استانداردســازی به پالک ۲7۲۳/۵۴ تبدیل گردیده اســت(  واقع در بخش پنج 
اصفهان به نام جمیله ســلطانی ذیل صفحه ۳۴7 دفتر ۱۰۹۳ امالک ثبت و سند 
مالکیت دفترچه ای تحت شماره چاپی ۳۱۵۳7۱ صادر و تسلیم گردیده است اعالم 
میدارد نامبرده )جمیله ســلطانی(  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ۴۶۹۶۶ 
مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰7 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 

رمز تصدیق ۸۱۵۲۹۹ به گواهی دفترخانه ۱۵۲ اصفهان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1094316 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

۱۱/۱۰۲  شماره نامه: ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۰۲۳۰۰7۲۶۱-۱۳۹۹/۱۱/۲۳ سند مالکیت 
ششدانگ خانه بشماره پالک )۳۴۲۶ و ۳۴۲۶/۱(  واقع در بخش دو ثبت اصفهان 
ذیل ثبت ۸۶۴۴ صفحه ۴۲۸ دفتر ۸۵ با شــماره چاپی ۶7۸۴۲۱ بنام عباس بردبار 
ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم شد با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت یاد 
شده از طرف غالمحسین خضری بوکالت از عباس بردبار طی وکالت نامه ۱۶۳۸۵-

۹۹/۱۱/۰۲ دفترخانه ۱۱۱۰ تهران و درخواست صدور المثنی سند مالکیت المثنی 
در اجرای ماده ۱۲۰  آئین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شــرف صدور 
است  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1094375  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

رییس هیئت ســوارکاری چهارمحــال و بختیاری 
با بیان اینکــه در چهارمحال و بختیــاری حدود ۵۰ 
باشگاه سوارکاری وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد 
کمتر از ۱۰ مورد مجوزدار بوده و بقیه باشگاه ها به دلیل 
نداشتن پروانه بهره برداری استاندارد و به روز، فعال 
نیســتند.محمد علیزاده، نژادهای فعال اسب را در 
استان شامل عرب کورسی، دره شوری، ترکمن و کرد 
برشمرد و گفت: متاسفانه تعصب خاص بر پرورش 

برخی از اسب ها در استان وجود دارد و این تفکر باید 
از بین بــرود.وی درخصوص ظرفیت اســتان برای 
پرورش اســب توضیح داد: چهارمحال و بختیاری 
به دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا پتانسیل خوبی برای 
پرورش اسب به ویژه اســب های کورسی و قدرتی 
دارد، چرا که به دلیل کمبود اکسیژن در ارتفاعات قلب 

و ریه اسب قوی شکل می گیرد.
رییس هیئت ســوارکاری چهارمحــال و بختیاری  
ادامه داد: زمانی که اســب های استان در مسابقات 
دیگر شــهرها یا کشــورها شــرکت داده می شوند، 
به دلیل ظرفیت باالی بدنی و ریه های قدرتمند، نتایج 
خوبی به دســت آورده و به نوعــی می توان گفت که 
اســب های چهارمحال و بختیاری دوپینگ طبیعی 
دارند.علیزاده با بیان اینکه پرورش اســب در جهان 

به صنعت تبدیل شده اســت، یادآور شد: اگر با این 
دید به ورزش سوارکاری نگاه شود، هم افراد از این 
ورزش مفرح لذت برده و هم ثروت از آن به دســت 
می آید، چرا که در بســیاری از نقاط کشور و از جمله 
استان، آگاهی الزم برای نحوه پرورش اسب و جنبه 
اقتصادی آن وجود ندارد.وی درخصوص مشکالت 
پرورش اسب در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
این مسئله بســیار هزینه بر بوده و اگر افراد پشتوانه 
اقتصادی و علمی الزم را نداشــته باشــند منجر به 
شکست شده و اطمینان از صرفه اقتصادی پرورش 
اســب، اعطای مجوز برای راه اندازی مرکز پرورش 
اسب را با دشواری مواجه می کند، بنابراین الزم است 
که عالوه بر تمکن مالی افــراد، آموزش های الزم به 

پرورش دهندگان اسب داده شود.

     رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت آب 
و فاضالب اســتان چهارمحال و بختیــاری از کم 
بارشــی ۳۳ درصدی نــزوالت آســمانی خبر داد 
و افزود: بیاییــد همه با هم آب آشــامیدنی را کم 
 مصرف کنیم تا همیشــه برای مصــرف کردن آب 
داشته باشــیم.  دکتر احمد رضا محمدی با اشاره 
به کمبود بارش ها در ســال جاری گفت: نیاز مبرم 
به همراهی مردم شــریف در خصوص مصرف آب 

آشــامیدنی داریم که این مهم نیز جز با عزم مردم 
میسر نمی شود چرا که در هر موضوعی مردم پای 
کار آمده اند نتیجه خوبی به دســت آمده اســت. 
محمدی افزود: با توجه به گزارش ها و بارش های 
سال آبی تاکنون در مقایسه با میانگین بلند مدت 
در مورد نزوالت آســمانی ۳۳ درصد عقب هستیم 
و با توجه به بررسی جداول پایگاهای چهارده گانه 
هواشناســی اســتان در ۱۱ پایگاه تا کنون بارشها 

منفی است.
وی گفت: امروزه همگان به نقش بی بدیل و تاثیر 
گذار آب در شکل دهی به توسعه پایدار اذعان دارند 
بنابراین باید با مدیریت صحیح و صرفه جویی در 

مصرف آب شیرین در تمام بخش های مختلف از 
جمله شرب ، کشــاورزی و صنعت قدر آن را بیش 

از پیش بدانیم.     
  مدیر عامل شــرکت آبفای چهارمحال و بختیاری 
ضمــن در خواســت صرفه جویــی در مصرف آب 
آشامیدنی در روزهای پایانی سال با توجه به سنت 
حسنه خانه تکانی به هم استانی های عزیز توصیه 
کرد  از شســت وشــوی قالی ، پتو و . . . در منازل 
جدا خــوداری فرمایند چرا که به خــودی خود به 
دلیل وجود بیماری کرونا شست و شوها نسبت به 
گذشته  افزایش یافته و مصرف آب را تا ۳۰ درصد 

زیاد تر کرده است.

رییس هیئت سوارکاری چهارمحال و بختیاری:

 اسب های چهارمحال و بختیاری دوپینگ طبیعی دارند
مدیر عامل شرکت آبفای استان چهارمحال و بختیاری:

 صرفه جویی در مصرف آب را در روزهای پایانی سال 
مورد توجه قرار دهیم
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دانشگاه های اصفهان در نظام رتبه بندی وبومتریکس 
بر اســاس تازه ترین داده های مجله تحلیلی خبری یو.اس. نیوز اند ورلد ریپورت در سال ۲۰۲۱، 
دانشــگاه های صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، کاشان، دانشــگاه اصفهان و واحدهای 
نجف آباد، اصفهان و خمینی شهر از دانشگاه آزاد اســامی در میان برترین دانشگاه های جهان 
قرار گرفتند.در  این رتبه بندی، اطاعات تقریبا ۱۵۰۰ دانشــگاه از ۸۶ کشــور در ۱۳ متغیر مختلف 
شامل عملکرد تحقیقات دانشگاهی و اعتبار جهانی و منطقه ای آنها اندازه گیری می شود. در این 
رتبه بندی، ۲۵۵ دانشــگاه از آمریکا، ۱۷۶ دانشگاه از چین و ۸۷ دانشــگاه از انگلیس قرار دارند.

دانشگاه آزاد اسامی واحد نجف آباد رتبه سوم میان دانشگاه های آزاد اسامی کشور و رتبه نخست 
در استان اصفهان را در رتبه بندی وبومتریک سال ۲۰۲۱ کسب کرده است. 

رییس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اصفهان خبرداد :

اجرای طرح تبرکات فاطمی در بقاع شهرستان اصفهان
رییس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اصفهان گفت: از شهادت حضرت زهرا )س(تا ۲۲بهمن 
تبرکات فاطمی، توسط بقاع متبرکه شهرستان اصفهان توزیع شد. حجت االسام بیدرام بیان کرد: 
الزم است مراکز افق و بقاع متبرکه ای که در برگزاری مراسم سوگواره یاس نبوی ،تولد حضرت زهرا 
و مراسمات دهه فجر نقش ایفا می کنند، به این سیره و منش حضرت زهرا )س(، یعنی توجه به 
محرومین و نیازمندان، تمســک کرده و به نیابت از حضرت مادر ، در راستای انفاق به محرومین 
گامی بردارند.وی خاطر نشان کرد: با توجه به دستورالعمل سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای 
ارائه خدمت به محرومین و انفاق نیابتی از حضرت زهرا )س( ، بســته های غذایی و غذای گرم 
تهیه و به نام تبرکات فاطمی به تعداد ۴۰۰۰بســته معیشتی و۱۰هزار بســته غذای گرم به ارزش 
ریالی ۱۳ میلیارد ریال به مستمندان پیرامون بقاع متبرکه اهدا شد.وی در ادامه عنوان کرد :بقاع 
شاخص اســتان از جمله امامزاده ابوالعباس )ع(،امامزاده اســحاق )ع(،امامزاده شامیرحمزه 
،مقبره عامه مجلسی ،امامزاده شاهزاده حســن )ع(،امامزاده کرار و... طرح تبرکات فاطمی را 

به صورت ویژه اجرا کردند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان مطرح کرد:

نبود آموزش های قبل از ازدواج علت 10 درصد طالق ها
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان، گفت: در کشور و استان اصفهان حدود ۹ درصد طاق ها 
در اولین سال و حدود ۴۰ درصد در پنج سال اول زندگی زوج ها اتفاق افتاده و این امر وابسته به 
نداشتن آموزش های قبل از ازدواج و تصمیم گیری برای انتخاب همسر است.مجتبی ناجی ، با 
اشاره به اینکه ۸۳ درصد مشــکات بین فردی در خانواده ها و بین زوج های جوان به دلیل نبود 
یا ضعف مهارت های ارتباطی اســت، اظهار کرد: مهارت ارتباطی ضعیف، نداشــتن مهارت کنترل 
اضطراب و تنش های ناشی از ناکامی و شکست در بین این زوج ها نیاز به تقویت دارد تا از افزایش 

تعارضات زناشویی منجر به طاق جلوگیری کند.
وی با بیان اهمیت آموزش برای کاهش تنش های زندگی زوجی، افزود: وقتی یکی از زوجین با 
ناکامی مواجه شود تحمل شــرایط برای آنها قابل پذیرش نیست، باید زوج ها آموزش های الزم 

برای مقابله با ناکامی و تنش را بیاموزند.
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان، تصریح کرد: در کشور حدود ۹ درصد طاق ها در اولین 
سال و حدود ۴۰ درصد طاق ها در پنج سال اول زندگی زوج ها اتفاق افتاده و میانگین آمارها در 
استان اصفهان هم به این صورت بوده اســت.ناجی تاکید کرد: آمار ۹ درصدی طاق ها در اولین 
سال زندگی زوج ها نشان می دهد مهارت انتخاب همسران و برقراری ارتباط موثر برای شروع و 
آغاز زندگی مشترک ضعیف است و در همان سال اول زندگی مشترک همسران منجر به جدایی 

و طاق شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته، احتمال اینکه شهروندان اصفهانی به کرونای انگلیسی مبتال شده باشند وجود دارد؛

»کرونا« در کمین

در حالی که ضد و نقیض ها در مورد واکسن کرونا همچنان ادامه دارد، 
دومین محموله واکسن اسپوتنیک روسی هم وارد ایران شد تا روند 
واکسیناسیون سرعت بگیرد. در این میان آمارها حکایت از اوج گیری 
کرونا در کشور دارد، بسیاری از شهرستان ها از وضعیت زرد به نارنجی 
و قرمز بازگشته اند و در برخی از استان ها دوباره تعداد بیماران به باالی 

پنجاه درصد رشد داشته است. 
به نظر می رسد زنگ هشــدار موج چهارم کرونا به صدا درآمده است. 
موجی کــه به گفته وزیــر بهداشــت، این بار به دلیل شــیوع ویروس 

جهش یافته کرونا سنگین تر از قبل خواهد بود.
 در این میان مسوالن بهداشــت و درمان کشور در هفته اخیر به شدت 
تاش می کنند تا دیدگاه مثبتی در میان مردم نسبت به واکسیناسیون 
ایجاد کنند. هر چند هنوز بســیاری از مردم نســبت به این مســئله 
تردیدهای جدی دارند ولی صحبت ها در مورد پیک چهارم بروز کرونا 
و شدت یافتن بیشــتر این بیماری آن هم در روزهای پایانی سال باال 

گرفته است.
تقریبا الگوی قبلی موج ســوم در حال تکرار شــدن است و برخی از 
شهرهای اصفهان از وضعیت زرد به نارنجی تغییر کرده اند.  استاندار 

اصفهان هم اعــام کرده این تبدیل وضعیت ها زنگ هشــداری برای 
ورود به موج چهارم اســت و ضروری است کماکان دستورالعمل های 
بهداشــتی از جملــه کاهش تجمعــات، کاهــش ترددهــا، رعایت 
فاصله گذاری و رعایت نظافت شــخصی را در دســتور کار قرار دهیم. 
رضایی هم مانند سایر کادر درمان در علوم پزشکی اصفهان گفته است 
واکسیناسیون موج رشد را کاهش خواهد داد؛ اما تا آن زمان حداقل 

باید چندین ماه دیگر پروتکل ها کاما جدی گرفته شود.
 در راستای این موضوع، مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان هم از مردم خواسته نســبت به واکسیناسیون کرونا خوش 
بین باشند.رضا فدایی ، اظهار کرد: واکسیناسیون راه حل نهایی برای 
مهار اپیدمی یک بیماری تنفسی واگیردار مثل کووید۱۹ و بیماری های 
مسری پیش از آن مثل سرخک، آبله مرغان و امثال آن است.مسئول 
بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اصفهان افزود: در شرایط کنونی و 
با وجود آغاز واکسیناسیون، رعایت پروتکل های بهداشتی در جامعه 

همچنان اهمیت دارد. 
در کنار این صحبت ها اما زمزمه  ورود کرونای انگلیســی به اصفهان 
جدی تر شــده اســت، هر چند دو هفته قبل اولین مورد مشکوک به 

این بیماری در استان دیده شــد؛ اما علوم پزشکی ورود این بیماری 
به اصفهان را تایید نکرد .اخیرا رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفته: احتمال اینکه شــهروندان اصفهانی به کرونای انگلیسی مبتا 
شده باشند وجود دارد؛ چرا که ما امکان انجام تست همه بیماران برای 
تشــخیص این بیماری را نداریم. طاهره چنگیز با بیان اینکه احتمال 
شیوع کرونای انگلیســی در اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: در این 
زمینه باید توجه داشت که تست دو فوتی در استان های تهران و قزوین 
مثبت بوده اســت و از این رو انتظار می رود در استان اصفهان نیز ابتا 

به این بیماری را داشته باشیم.
وی افزود: باید توجه داشت که ما با توجه به زمان بر بودن و گران بودن 
تست کرونای انگلیسی و همچنین در دسترس نبودن تجهیزات مورد 
نیاز به ویژه دستگاه ام جی اس امکان تست بیماران برای تشخیص 

این بیماری را نداریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر دو 
شهرستان نطنز و اردستان در استان در وضعیت نارنجی کرونا هستند، 
ابراز داشت: چنانچه مردم رعایت نکنند اصفهان و دیگر شهرستان های 

استان نیز درگیر این بیماری خواهند شد.

رییس مرکز بهداشت اســتان اصفهان از فراهم شدن 
امکان پرداخت الکترونیکی کمک به نیازمندان حوزه 
درمــان کرونا د ر اصفهــان خبر داد.کمــال حیدری با 
اشاره به اینکه خیران اســتان اصفهان در زمینه کمک 
به بیماران مبتا بــه کرونا کمک های قابــل توجهی را 
داشته اند، اظهار داشت: طی یک سال گذشته تاکنون 
این افراد ۲۱۰ میلیارد ریال برای درمان بیماران کرونایی 
هدیه کرده اند.وی تصریح کرد: شهروندان می توانند با 
مراجعه به سامانه ویژه کمک به بیماران مبتا به کرونا 

هر ماه مبلغی را برای کمک به بیماران مختلف تخصیص 
دهند که پس از ثبت نام در سامانه، در بازه های زمانی 
هفتگی یا ماهانــه، پیام های یــادآوری کننده جهت 
پرداخت نذورات به مشترکان ارسال می شود.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ارسال 
رسید دریافت وجه بافاصله پس از واریز مبلغ، اتصال 
به درگاه بانکی امن و ارائه گزارش های دقیق ماهیانه از 
مجموع تراکنش های خیریــن را از جمله مزایای این 
سیســتم الکترونیکی اســت.وی با بیان اینکه از ۲۱۰ 
میلیارد ریال کمک خیران به بیماران کرونایی اســتان 
اصفهان حدود ۲۰ میلیارد ریال برای شهر اصفهان بوده 
است، ابراز داشــت: از محل این اعتبار تاکنون ۱۵ عدد 
تشک مواج، ۵۰ دستگاه کمک تنفسی )بای پپ(، ۳۲۰ 

دستگاه سنجش اکسیژن خون )پالس اکسیمتر(، 
۲۷ عدد تخت آی سی یو، ۴۰ عدد دستگاه نوار قلب و 
۳۰ هزار ماسک پارچه ای تهیه و به مراکز درمانی درگیر 
کرونا نظیر بیمارســتان های امین، خورشید و الزهرا 
اهدا شده است.وی، فرهنگ ســازی و ترویج سنت 
نیکوی نذر ســامت را یکی از نیازهای مبرم جامعه در 
شرایط همه گیری کرونا ذکر کرد و افزود: مجمع خیران 
بهداشت و سامت استان اصفهان با طرح شعار خاقانه 
»تو را به خیر، همه را به ســامت« از هم استانی های 
اصفهانی خواسته است، به شکرانه نعمت سامتی خود 
و خانواده هایشان، نذورات خود را با هر مبلغی که مد نظر 
دارند، به تجهیز مراکز درمانــی و بهبود بیماران مبتا به 

کرونا اختصاص دهند.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:

امکان کمک الکترونیکی به بیماران کرونا فراهم شد

ی  طاهره چنگیز با بیان اینکه احتمال شیوع کرونا
انگلیسی در اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: در این 
زمینه باید توجه داشت که تست دو فوتی در استان های 
تهران و قزوین مثبت بوده است و از این رو انتظار می رود 

در استان اصفهان نیز ابتال به این بیماری را داشته باشیم

مراسم ازدواج دو 
پزشک در اردوی 

جهادی
اردوی جهادی گروه پزشــکی 
احیای القلوب به مدت دو روز 
در روســتای فیروز آباد شهر 
ری مشغول خدمت رسانی به 
مردم هســتند،در حاشیه این 
اردوی جهادی مراسم ازدواج 

دو پزشک جهادی برگزار شد.

کشف 20 میلیارد کاالی قاچاق در لنجان 
فرمانده انتظامی شهرســتان لنجان از کشــف ۲ هزار و ۵۰۰ نوع کاالی خارجــی قاچاق به ارزش 
۲۰ میلیارد ریال طی بازرســی از یک انبار در عملیات ماموران اداره مبــارزه با قاچاق کاال و ارز این 
فرماندهی خبر داد. ســرهنگ احمد نيکبخت بیان داشــت:ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان با انجام اقدامات هوشــمندانه و پلیسی از دپوی تعداد 
زیادی انواع کاالهای خارجی قاچاق در انباری واقع در حاشیه شهر مطلع و بافاصله موضوع را در 

دستور کار قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از کســب اطاعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی از محل مورد نظر 
بازرســی کردند که در نتیجه این عملیات تعداد قابل توجهی کاالی خارجی قاچاق شامل ۲ هزار 
و ۵۰۰ قلم انواع بخور ســرد و گرم، ترازوي ديجيتال و دستگاه تب ســنج را کشف کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان لنجان با بیان اینکه در اســتعام های صورت گرفته مشخص شد هیچگونه 
اطاعاتی از انبار مذکور در سامانه جامع انبارهای اداره صنعت، معدن و تجارت ثبت نشده ، اظهار 
داشت: ارزش این محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال ارزیابی شده 

است.

اعتراف سارق محتویات داخل خودرو به 22 فقره سرقت 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دســتگیری یک سارق معتاد و سابقه دار که 
در زمینه ســرقت محتویات داخل خودرو فعال بود و اعتراف وی به ۲۲ فقره ســرقت در عملیات 

کارآگاهان این پلیس خبر داد.
 سرهنگ حسین ترکیان بیان داشــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو 
در منطقه شرق شهرســتان اصفهان موضوع به صورت ویژه و تخصصی از سوی کارآگاهان پایگاه 
شرق پلیس آگاهی استان اصفهان دنبال شد.وی افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات علمی 
و یک سری اقدامات هوشمندانه خود دریافتند یکی از ســارقان سابقه دار که اعتیاد شدیدی به 
مواد مخدر صنعتی دارد برای تامین هزینه مواد مصرفی خود دست به سرقت قطعات و محتویات 
داخل خودروهای شــهروندان می زند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
تصریح کرد: کارآگاهان پس از جمع آوری مدارک و مستندات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی 

با انجام یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

دستگیری کالهبردار میلیاردی در سمیرم 
فرمانده انتظامي شهرستان سميرم از دستگيري فردی که با وعده خرید خودرو اعتماد تعدادی 
از شــهروندان را به خود جلب کرده و با این شــیوه، مبلغ یک ميليارد ريال از آنان کاهبرداری 

کرده بود خبر داد .
 سرهنگ سهراب قرقاني بیان داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان 
سمیرم در پی شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر کاهبرداري فردی از آنان، موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شــد فرد کاهبردار با ایجاد روابط خانوادگي با 
مال باختگان و معرفي برادر خود به عنوان متصدی نمايندگي یکی از شــرکت های خودروساز 
خارجی به آنان وعده خرید خودرو با تخفیف ویژه داده و با این شــیوه توانسته بود اعتماد مال 
باختگان را جلب کرده و مبلغ يک ميليارد ريال از آنان دریافت و در قبال آن رســيدهاي جعلي 
ارائه داده و پس از آن متواری شده بود .فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم با اعام این مطلب 
اظهار داشت: پس از تکمیل شدن تحقیقات، کارآگاهان با تاش شبانه روزي و انجام یک سری 
اقدامات علمی و تخصصی موفق شدند متهم را که در یکی از مناطق شهرستان مخفی شده بود، 

شناسايي و در يک عمليات ویژه وی را دستگير و به پليس آگاهي منتقل کردند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

چهره روزاخبار

 مدیرکل اهدای خون استان 
خبر داد:

وضعیت قرمز ذخیره 
خونی در اصفهان

مدیرکل اهدای خون استان اصفهان گفت: 
ذخایر خونی در استان اصفهان در وضعیت 
قرمز قرار دارد و این ذخایر به کمتر از سه روز 
رسیده است.مجید زینلی با اشاره به آخرین 
وضعیت ذخایر خونی استان اصفهان اظهار 
داشــت:  همواره در روزهای پایانی سال با 
کمبود اهدای خون مواجه می شــویم اما در 
سال جاری این موضوع تشدید شده است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان 
اینکه در همه گروه های خونی نیازمند اهدای 
خون هستیم، ابراز داشت: به شدت نیازمند 
همراهی مــردم نوع دوســت اصفهان برای 
اهدای خون هستیم و امیدواریم شهروندان 
به این هشدارها توجه کنند.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر به صورت میانگین روزانه ۲۵۰ 
نفر برای اهدای خــون به مراکز اهدای خون 
استان اصفهان مراجعه می کنند، اضافه کرد: 
از این تعداد ۲۰۰ نفر موفــق به اهدای خون 
می شوند و این در حالی است که باید این آمار 
به روزانه ۳۰۰ نفر اهدای خون افزایش یابد. 

شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از 
افراد از ترس ابتا به بیماری، مراجعه کمتری 
به مراکز انتقال خون داشــته باشند که این 
امر بر ذخیره ســازی گروه های خونی تاثیر 
گذاشته است در حالی که مراکز انتقال خون 
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید 
دارند کرونا یک بیماری تنفســی اســت و 
اهدای خون خطری برای افــراد اهدا کننده 

نخواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

بارش های اصفهان از اسفندماه آغاز می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بارندگی های مناسبی در استان گزارش نشده و پیش بینی می شود بارش ها از 
اسفندماه آغاز شود.منصور شیشه فروش ، با اشــاره به اینکه از ابتدای پاییز تاکنون بارندگی موثری در اصفهان اتفاق نیفتاده ، اظهار کرد: از ابتدای مهر تاکنون میانگین 
وزنی بارش در استان ۷۵ میلی متر بوده است.وی افزود: میانگین بارش ها در استان از ابتدای مهر تاکنون کاهش ۱۷ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت داشته، این 
درحالی است که نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه طی این مدت ۴۵ میلی متر بارندگی در شهر 
اصفهان ثبت شده، افزود: میانگین بلندمدت بارش ها در شهر اصفهان ۵۸ میلی متر بوده است.شیشه فروش با اشاره به اینکه طی این مدت بیشتر بارش ها در مناطق 
شرق و شمال استان اتفاق افتاده است، گفت: میزان بارش ها در کوهرنگ که از سرشاخه های زاینده رود و مبین وضعیت بارش ها در استان است، از ابتدای مهر تاکنون 
۴۵۸ میلی متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۳۸ درصد و نسبت به میانگین مدت مشابه سال قبل نیز ۴ درصد کاهش دارد.وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 
زراعی جاری تاکنون بارندگی های مناسبی در استان گزارش نشده، برهمین اساس برنامه ها و استراتژی هایی متناسب با شرایط کم آبی در استان اجرا می کنیم.



رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان:

توجه به زیرساخت ها از اولویت های مهم هیئت بدمینتون است
رییس جدید هیئت بدمینتون استان اصفهان پس از انتخاب به عنوان رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان، اظهار کرد: در هر ارگانی زیرساخت ها حرف اول را 
می زند، بنابراین تالش می کنیم با توسعه و تقویت زیرساخت های بدمینتون استان اصفهان و تدوین برنامه هایی برای بخش های عمومی و تخصصی در مسیر 
رشد و توســعه بدمینتون گام های موثری برداریم.علیرضا قاری قرآن افزود: با توجه به فضاهای خوبی که بسیاری از ارگان ها از جمله شهرداری ها و آموزش و 
پرورش دارند و همچنین، با هم افزایی و همسویی آنها، می توانیم جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و برنامه های خوبی را اجرا کنیم. در ادامه، نرگس 
قدوسی، معاون ورزش بانوان استان اصفهان نیز گفت: استان اصفهان همواره بانوان قهرمان در رده های مختلف سنی داشته و امیدواریم ریاست جدید هیئت، با 
توجه به پتانسیل بانوان در بخش های داوری، مربیگری و همچنین قهرمانی و استعدادیابی، زمینه رشد و قدرت نمایی آنها را فراهم کند.وی افزود: شهرستان های 
استان نیز از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار هســتند که با توجه به این ظرفیت ها و با برنامه ریزی، می توان این توان بالقوه را بالفعل کرد تا استان و کشور از آنها 

استفاده کنند و شاهد بروز استعدادهای جدیدی از بدمینتون استان در تیم های ملی باشیم.
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راز محبوبیت »انصاریان« از زبان عمویش
مدافع اسبق قرمزها، جزو چهره های دوست داشتنی و محبوب فوتبال ایران بود.حجت االسالم و 
المسلمین حسین انصاریان، عموی مرحوم علی انصاریان درباره دالیل محبوبیت این چهره فقید 
توضیحاتی داد. وی در این باره گفت: »به جوانان می گویم چرا علی محبوب همه بود؟ اول اینکه 
هیچ گاه چهره عبوس و تلخ نداشت. انسانی که خدا، اهل بیت)ع( و قرآن را قبول دارد، ظاهرش 

شاد است. دوم در بین امتیازهای اخالقی اش خدمت به پدر و مادر سرآمد بود.«

عاقبت تلخ تیمی که هاشمیان و نکونام را داشت!
مدیرعامل باشــگاه پاس همدان گفت: تیم فوتبال پاس همدان، به علــت بدهی مالی از ادامه 
بازی های لیگ دسته دوم محروم شده  است.امیر عظیمی درباره وضعیت پاس همدان توضیح 
داد: باشــگاه پاس ســه میلیارد تومان بدهی دارد که باید ابتدای فصل پرداخت می شد تا برای 
اعضای تیم کارت بازی صادر شود. با تماس هایی که مسئوالن استان گرفتند تا هفته هشتم به ما 
اجازه بازی دادند اما دیگر این مهلت تمدید نشد و ما طبق قانون نمی توانیم تا پرداخت بدهی ها در 
مسابقات لیگ، حضور داشته باشیم.عظیمی اضافه کرد: بازیکنان تیم پاس، کارت بازی ندارند و 
برای هر بازی از کارت ملی و شناسنامه استفاده می کردیم که این مسئله به هیچ وجه برای وجهه 

تیم پاس و استان همدان مناسب نیست.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی این اســت که در اســتان، بودجه ای به تیم پاس تخصیص داده 
نشــده و ما تا االن یک ریال کمک مالی دریافت نکردیم، اظهار کرد: روزانه ســه تا چهار میلیون 
تومان هزینه های جاری تیم است، تا االن هزینه کردیم اما دیگر نمی توانیم.وی افزود: حدود ۷۰ 
میلیون تومان قرارداد بازیکنان ماست که طبق قانون ۳۰ درصد آن فقط در صورت صعود به لیگ 
باالتر پرداخت می شــود، حدود ۵۰ میلیون باقی می ماند که آن هم ۱۰ میلیون فقط هزینه خرید 
یک جفت کفش استوک است.مدیرعامل باشگاه پاس یادآور شد: قرار بود ۱۰ درصد مبلغ قرارداد 
بازیکنان پرداخت شــود؛ اما تا االن موفق به این کار نشــدیم، اگر ما به تعهدات مان عمل نکنیم 

باعث دلسردی بازیکنان می شود.
تیم فوتبال پاس روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه میزبان تیم صدر جدولی نفت امیدیه است و در صورتی 
که بدهی های تیم تا آن روز پرداخت نشــود، این بازی با نتیجه سه بر صفر به نفع نفت امیدیه به 

اتمام می رسد.

تصمیم »اسکوچیچ«؛ برپایی اردوی تیم ملی در فروردین ماه
با وجود لغو بازی هــای مقدماتی جام جهانی اما اردوی تیم ملی در فروردین ماه برپا می شــود.

مسابقات مقدماتی جام جهانی 2۰22 قطر از زمان شــیوع کرونا در جهان نیمه کاره مانده است. 
با اینکه قرار بود دیدار های مقدماتی جام جهانی در آســیا فروردین ماه از سر گرفته شود؛ اما بار 
دیگر با تصمیم فیفا این بازی ها لغو شده و تیم ملی ایران نیز فعال مسابقاتش را انجام نمی دهد.

با وجود اینکه بازی های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا به خرداد ماه موکول شده اما دراگان 
اسکوچیچ، ســرمربی تیم ایران تصمیم گرفته اردوی تدارکاتی تیمش در فروردین ماه را داشته 
باشد. اسکوچیچ که مدت زیادی است با بازیکنان تیم ملی ایران کار نکرده، معتقد است طوالنی 
شدن بازی ها تاخرداد ماه به تیم ایران ضربه می زند و به همین خاطر او تصمیم گرفته در فروردین 
ماه اردوی تیم ملی برگزار شــود.بر این اســاس در فروردین ماه ۱4۰۰ اسکوچیچ نفرات منتخب 
خود از تیم های لیگ برتری و لژیونرها را فرا می خواند تا فیفا دی مذکور را از دســت ندهد. عالوه 
بر اردوی تدارکاتی اسکوچیچ چند حریف را نیز برای بازی تدارکاتی در نظر گرفته که احتماال یک 
یا دو مسابقه دوستانه نیز برای تیم ایران در فروردین ماه تدارک دیده خواهد شد.با توجه به این 
برنامه ریزی برای تیم ملی مسابقات لیگ برتر هم تعطیل خواهد شد تا اسکوچیچ و کادرفنی اش 

برنامه های خود را پیاده کنند.

مروری آماری بر دیدار تیم های سپاهان اصفهان و استقالل تهران؛

صدر جدول چگونه طالیی شد؟

نتیجه دیدار فینال نیم فصل اول رقابت های   سمیه مصور
لیگ برتر به سود تیم سپاهان پایان یافت تا 
طالیی پوشان نصف جهان بر صدر جدول تکیه زده و منتظر نتایج دیدارهای 
باقی مانــده از دور رفت رقابت هــای لیگ بمانند، نتایجــی که می تواند 

قهرمانی در نیم فصل را برای شاگردان محرم نویدکیا به ارمغان بیاورد.
تیم های ســپاهان و اســتقالل در حالی عصر شــنبه در چارچوب هفته 
پانزدهم رقابت های لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دو تیم با 26 و 
2۵ امتیاز در رده های اول و دوم جدول رده بندی قرار داشــتند و همین 
موضوع سبب شده بود تا این دیدار از حساســیت های زیادی برخوردار 
باشد.جدال این دو تیم مدعی با برتری دو بر صفر تیم سپاهان پایان یافت 
تا طالیی پوشان با شرایط روحی و روانی باالیی آماده آغاز نیم فصل دوم 
رقابت های لیگ شــوند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به 

نکات آماری این دیدار :

28 امتیاز حاصل کار شاگردان محرم در پایان نیم فصل اول بیستمین دوره 
رقابت های لیگ برتر بود. طالیی پوشان بعد از برگزاری ۱۵ بازی با 8 برد، 
4 تساوی و ۳ باخت، 2۵ گل زده، ۱8 گل خورده و با کسب 28 امتیاز خود 

را به صدر جدول رساندند.تیم سپاهان در این دوره از مسابقات با نویدکیا و 
مرزبان فصل خوبی را سپری کرده و توانسته بعد از چند سال افت بار دیگر 
خود را  به عنوان مدعی قهرمانی در لیگ مطرح کنند.  آنها برای مدعی شدن 
تیم خوبی داشتند. بازیکنان پر تعداد و توانمندی، پیراهن این تیم را برای 
فصل بیستم بر تن کرده اند که شاید شاخص ترین آنها نفراتی مثل نیازمند، 
گولسیانی، محبی، کریمی، رفیعی، نژاد مهدی، اسماعیلی فر، کی روش، 
حسینی و البته امید نورافکن و سجاد شهباززاده هستند. شهباززاده با ۱2 

گل در صدر جدول گلزنان این فصل قرار گرفته است.

طالیی پوشان در حالی با ارائه یک بازی خوب و منطقی، موفق شدند به 
لطف دو گلی که در همان نیمه نخست به ثمر رسانده بودند، پیروز از زمین 
مسابقه خارج شوند که ســروش رفیعی ســتاره این میدان بود.در این 
دیدار ابتدا سجاد شهباززاده موفق شد دروازه استقالل را روی اشتباه خط 
دفاعی و برخورد توپ به عارف غالمی باز کند و در ادامه نیز سروش رفیعی 
با ارسالی دقیق به دهانه دروازه، روی غفلت خط دفاعی، اشتباه مظاهری 
و دخالت شــهباززاده، گل دوم را به ثمر رســاند.رفیعی که پیش از این با 
فوالد، تراکتور و پرسپولیس دروازه استقالل را باز کرده بود، حاال با پیراهن 

سپاهان نیز به آبی های پایتخت گل زده است. او در این جدال، 8۰ درصد 
پاس صحیح داشت و 2 پاس کلیدی نیز برای هم تیمی هایش مهیا کرد.

۳ تکل موفق، ۳ بار گرفتن خطا از بازیکنان اســتقالل، ۵ عملکرد دفاعی 
صحیح و ارسال ۵ سانتر به روی دروازه حریف، خالصه عملکرد سروش 
رفیعی در این بازی حساس بود.رفیعی در پایان این دیدار با کسب نمره 8 
بهترین بازیکن زمین لقب گرفت و با ارائه یک بازی خوب، به تیمش کمک 

کرد تا به صدر جدول رده بندی لیگ برتر صعود کند.

با بازگشت عزت پورقاز به قلب خط دفاعی سپاهان این تیم در فاز دفاعی به 
تیم بهتری تبدیل شده و طی دو بازی سخت در برابر ذوب آهن و استقالل 
یک گل خورده است. مدافع ســابق تیم ملی که در دور رفت بازی ها و در 
هفته های متمادی نیمکت نشین بود در دو بازی اخیر تیم که به ترکیب 
ثابت برگشــته، زوج خوب و هماهنگی به همراه نژاد مهدی در قلب خط 
دفاعی سپاهان تشــکیل داده و از همه مهم تر آرامش او موجب شده تا 
خط دفاعی سپاهان در دو بازی سپری شده عملکرد بهتری از خود به جا 
بگذارد. تنها گلی هم که سپاهان در دو بازی اخیر دریافت کرده روی شوت 

از راه دور حسین شنانی بوده که از دست پیام نیازمند کاری ساخته نبود. 

مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری درباره تعیین 
تکلیف برنامه آماده سازی دوچرخه سواران جهت 
انتخاب رکابزن اعزامی به المپیک توکیو، بیان کرد: ما 
جلسه ای را در این مورد داشتیم و برنامه ای که ارائه 
کردیم این بود که سه مرحله  اردو و دو مرحله لیگ را 
برگزار کنیم سپس چهار رکابزن را  انتخاب کنیم. این 
چهار رکابزن را به اردو  و مسابقات بین المللی اعزام 
می کنیم و در پایان یک نفــر از میان آنها که بهترین 
عملکرد را داشــته باشــد، راهی المپیک می شود.

علیرضا احمدی افزود: چندین مسابقه را  در فرانسه 
، ایتالیا  و ســوئیس در نظر گرفتیم که از خرداد ماه 
شروع می شوند و رکابزنان در اروپا هم اردو خواهند 
داشت و هم در مسابقات شرکت می کنند.مدیر تیم 
های ملی دوچرخه سواری در پاسخ به این پرسش 
که چرا رکابزنان زودتر به مسابقات بین المللی اعزام 

نمی شوند، تصریح کرد: ما اگر بودجه الزم را داشتیم، 
زودتر این کار را انجام می دادیم؛  اما با توجه به هزینه 
های زیاد اعزام تصمیم گرفتیــم نزدیک المپیک، 
کیفیت اردو و حضور در مســابقات را باال ببریم و در 
نهایت قرار شد رکابزنان نزدیک المپیک در مسابقات 
اروپایی شرکت کنند.احمدی در مورد برگزاری اردو 
ها نیز گفت: در نظر داشتیم اردوی جوانان و امید را 
در گیالن و اردوی بزرگساالن را در قشم برگزار کنیم 
و اما به علت  افزایش شیوع ویروس کرونا موافقت 
نکردند. در حال رایزنی با استان های دیگر هستیم 
در نهایت اگر استانی قبول نکند، مجبوریم اردو را در 
تهران برگزار کنیم. البته می دانیم آلودگی هواست  
اما اگر اردو را برگــزار نکنیم تا بعد از تعطیالت حدود 
یک ماه رکابزنــان باید در خانه باشــند. اردو اگر در 
تهران باشد استقامتی ها را با ماشــین به خارج از 

شــهر می بریم وآنجا تمرین می کنند و سرعتی ها 
هم در پیســت تمرین خواهند کرد.وی در پاسخ به 
این پرســش که چند اتاق کمپ تیــم های ملی  در 
اختیار بخش اداری فدراسیون است بنابراین امکان 
اینکه رکابزنان استقامتی  و سرعتی است همزمان 
اسکان داده شــوند، وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: 
بله.  بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی ایــن کار را 
انجام می دهیم. در اتاق های چهارتخته، دو نفر  و در 
اتاق های هشت تخته، چهار نفر را اسکان می دهیم. 

تعیین برنامه دوچرخه سواری تا المپیک

خبر روز

واکنش »زیدان« به سرمربی گری در تیم ملی فرانسه
زین الدین زیدان در خصوص شایعات ســرمربی گری تیم ملی فرانسه صحبت کرد و آن را یک 
هدف در کارنامه مربیگری اش خواند.امروز از ساعت ۱8 و 4۵ دقیقه رئال مادرید میزبان والنسیا 
است.زیدان در نشست خبری پیش از این مســابقه گفت: ذهنم در مادرید است و من در اینجا 
خوشحالم و از روزم لذت می برم. من عاشق فوتبالم ولی شما نمی دانید در آینده چه چیزی رخ 
خواهد داد. سرمربی شدن در تیم ملی فرانسه هدفم اســت همانطور که در ۱۰ سال پیش زمانی 
که مربیگری را آغاز کردم، گفته ام. اما اکنون اینجا هستم و ذهنم در مادرید است.وی ادامه داد: 
مصدومیت ها بدشانســی نیســت ولی نگران کننده اســت. ما بارها و بارها گفته ایم که بازیکنان 
زیادی در اختیار نداریم. از طرفی می خواهیم به بازیکنان آســیب دیــده کمک کنیم که ریکاوری 
کنند.زیدان گفت: واسکز و کارواخال به ترکیب بازگشته اند و امیدوارم دیگران نیز به تمرینات ما 
اضافه شوند. دلمان برایشان تنگ شده و من همیشــه می خواهم تمام بازیکنانم حاضر باشند.

سرمربی رئال مادرید در خصوص استفاده از استعدادهای جوان آکادمی اظهار داشت: مشخصا 
بازیکنانی می بینم که می توانند در تیم اصلی بازی کنند. این یکی از خاصیت های مادرید اســت 
که چنین بازیکنانی در آکادمی اش دارد. اما برخی اوقات نمی شود از آنها استفاده کرد زیرا رقابت 

خیلی سنگین و قدرتمند خواهد شد.

درخواست »رونالدو« از مدیران یوونتوس
ســان گزارش داده اســت که مهاجم پرتغالی از مدیران یوونتوس خواسته اســت تا دفاع چپ 
برزیلی را به خدمت بگیرند. البته این اولین باری نیســت که ستاره پرتغالی چنین درخواستی از 
مدیران یوونتوس دارد چرا که فصل گذشته نیز همین را از آنها خواسته بود. در آن زمان مذاکرات 
میان باشگاه ایتالیایی و مارسلو خوب پیش نرفت؛ اما در حال حاضر شرایط مارسلو در رئال کامال 
متفاوت است. نه رئال  و نه بازیکن برزیلی مشــکلی با جدایی ندارند و به همین خاطر رفتنش 

قطعی به نظر می رسد.
در حال حاضر رئال مادرید برای  فصل آینده در پســت دفاع چپ روی فرالند مندی و ســرجیو 
رگیلون حساب می کند. دومی محصول آکادمی رئال اســت که به اورتون رفته اما بند خرید 4۵ 
میلیونی در قراردادش دارد و می تواند به رئال برگردد. مارسلو در این فصل فقط در ده تا از 28 بازی 
حضور پیدا کرده و مجموعا 8۳8 دقیقه بازی کرده است. قرارداد مارسلو با رئال در سال 2۰22 به 
اتمام خواهد رسید. او کاپیتان دوم و یکی از مورد احترام ترین بازیکنان تاریخ رئال با ۵۱۷ بازی، 

۳8 گل  و ۱۰۱ پاس گل است.

دیوید مویس:

»الکس فرگوسن« حواسش به »جسی لینگارد« هست
جســی لینگارد تا پایان فصل بــه صورت قرضی در اختیار تیم وســتهام اســت. او موفق شــد 
در نخســتین بازی خود در ترکیب این تیــم دو بار گلزنی کنــد، اما در بازی اخیر ایــن تیم برابر 
منچستریونایتد در جام حذفی، غایب بود.دیوید مویز گفت:»یاد زمانی افتادم که در اورتون بودم 
و فیل نویل و تیم هــاوارد را آوردم. فیل نویل به خاطر قدرت ذهنــی و روحیه اش و چیزهایی که 
برای تیم به ارمغان آورد فوق العاده بود و واقعا به ما کمک کرد. امیدوارم جســی هم همین کار را 
بکند.او فقط برای یک مدت کوتاه اینجاســت.من با سر الکس فرگوسن راجع به او صحبت کرده 
ام و از من خواست که به جسی سالم برسانم و برایش آرزوی موفقیت کرد.او گفت که حواسش 
به جسی هست چون این سر الکس بود که جسی را وقتی بچه بود به اولدترافورد آورد.این نشان 
می دهد که سر الکس چقدر به همه بازیکنان جوانی که داشته اهمیت می دهد و او خوشحال بود 
که جسی شروع خوبی در اینجا داشته است.«وستهام اکنون هم امتیاز با چلسی است و در رده 

ششم جدول لیگ برتر قرار دارد و یکی از سورپرایزهای این فصل بوده است. 

فوتبال جهان

تایید شستا؛ بدهی 
فدراسیون صاف شد

مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی می گوید فدراسیون فوتبال بدهی 
دو میلیون یورویی خود به این هلدینگ را به 
نرخ روز تسویه حساب کرد.محمد رضوانی فر، 
مدیرعامل )شستا( درباره ادعای فدراسیون 
فوتبال مبنی بر تسویه حساب بدهی خود به 
شســتا گفت: مجموع مبالغی که به حساب 
فدراسیون فوتبال واریز شــده بود را از سوی 
این فدراسیون دریافت کردیم. مجموعا مبلغ 
دو میلیون یورو مطالبات داشتیم که به نرخ 

روز پس گرفتیم.
وی در واکنش بــه اینکه باالخــره کمک دو 
میلیون یورویی خود به فدراسیون برای واریز 
حقوق ویلموتس را دریافــت کرده اند، اظهار 
کرد: ما کمکی که به فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش کرده بودیــم، عینا دریافــت کردیم.

مدیرعامل شستا در حالی از دریافت این دو 
میلیون یورو به نرخ روز خبر داده که خزانه دار 
فدراسیون فوتبال حدود ۱۰ روز قبل از افزایش 
مجموعــه پرداختی های این فدراســیون به 
حساب شستا به 2۵ میلیارد تومان خبر داده 
که معادل مبلغ دو میلیون یــورو در آبان ۹8 
است!حال معلوم نیســت ادعای مدیرعامل 
این هلدینگ به دریافــت دو میلیون یورو از 
فدراســیون فوتبال به نرخ روز بر چه مبنایی 
است؛ بر مبنای ارزش یورو در آبان ۹8 )۱2.۵ 
هزار تومان( یا ارزش یورو در بهمن ۹۹ )۳۱.۷ 
هزار تومان(.در عین حال ماجرای بدهکاری 
فدراسیون فوتبال به شســتا از سال گذشته 
باعث مشــکالتی برای این فدراسیون شده 
بود چرا که به علت بدعهدی فدراسیون، شستا 
اقدام به توقیف امالک فدراسیون در آذر ۹۹ و 
حراج ساختمان فدراسیون فوتبال کرد که در 
این بین پای ساختمان باشگاه پرسپولیس 
هم به این پرونده باز شد چرا که این ساختمان 
در اسناد رسمی جزو امالک فدراسیون فوتبال 
است؛ اما با وساطت وزیر ورزش و وزیر تعاون 
قرار شد به فدراســیون فوتبال تا پایان سال 
مهلــت داده شــود و حاال طرفین از تســویه 

حساب این بدهی خبر می دهند.

گردان محرم در پایان نیم  28 امتیاز حاصل کار شا
فصل اول بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر بود. 
طالیی پوشان بعد از برگزاری 15 بازی با 8 برد، 4 
تساوی و 3 باخت، 25 گل زده، 18 گل خورده و با کسب 

28 امتیاز خود را به صدر جدول رساندند

مستطیل سبز

وز عکس ر

حسن یزدانی به 
 حریف تمرینی

 هم رحم نمی کند
حســن یزدانی که طی یک سال 
اخیر فقط در مســابقات لیگ برتر 
شــرکت کــرده و در تورنمنت ها و 
مســابقات برون مــرزی حضور 
نداشــته، این روزها تشنه رقابت 

است.
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معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خبر داد:

احیای دولتخانه صفوی با سنگ فرش خیابان سپه
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: با مصوبه شورای ترافیک سنگ فرش خیابان سپه 
به عنوان یکی از پروژه های دولتخانه صفوی در دستور کار قرار گرفته و به زودی عملیات اجرایی آن 
آغاز خواهد شد.مسعود بنده خدا اظهار کرد: سال های زیادی است که شهروندان منتظر ایجاد پیاده 
راه بزرگ محور تاریخی مرکز شهر در مسیر دولتخانه صفوی هستند.وی تصریح کرد: در این گذرگاه 
تاریخی میدان امام )ره(، خیابان سپه و چهارباغ عباسی به صورت مسیر بزرگ پیاده به هم متصل 
می شود که برای تامین رفاه ساکنان و کســبه و دسترسی معابر منتهی به آن از جمله گذر کازرونی، 
بازارچه نو، تلفنخانه، سردار جنگ با خیابان چهارباغ و حکیم، تدابیر الزم اندیشیده شده است.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: برای کســبه میدان امام خمینی )ره( و چهارباغ 
ساعاتی جهت تخلیه و باراندازی کاال اختصاص خواهیم داد تا با تکمیل این محور تاریخی همگان از 
مزایای آن همچون رونق کسب و کار و توسعه گردشگری بهره مند شوند.بنده خدا با بیان اینکه از زمان 
آغاز عملیات اجرایی سنگ فرش خیابان سپه، این اقدام مدت سه ماه به طول می انجامد، افزود: 
این اقدام در طرح تفصیلی نیز پیش بینی شده بود، اما به دلیل وجود چند خانه تاریخی در مسیر، 
اجرای پروژه با مشکالتی رو به رو شد که در ادامه با تغییراتی در طرح در حال حاضر مراحل اداری 

برای اجرای عملیات سنگ فرش در دست انجام است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان اعالم کرد:

مرمت تندیس تقدیس استاد تناولی
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان از ترمیم تندیس تقدیس، اثر استاد تناولی خبر 
داد.ایمان حجتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »تندیس تقدیس اثر استاد تناولی بار دیگر در 
معرض دید مردم در میدان امام حسین )ع( اصفهان قرار گرفت.بخش میانی این تندیس، سال 
گذشته سرقت شد که با پیگیری های شهرداری و نیروی انتظامی در همان ساعت اولیه پیدا شده و 
از سارقان پس گرفته شد. حاال با مرمت این تندیس توسط سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، 

این تندیس شهری مجددا در معرض دید مردم قرار گرفت.«

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تشریح کرد:

آخرین وضعیت احداث پروژه ایستگاه متروی شاهد
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: پارت آخر دال تیکت هال غربی ایستگاه متروی 
شاهد در خیابان الله روز جمعه بتن ریزی شد.مجید طرفه تابان اظهار کرد: ابعاد آرماتوربندی پارت 
آخر دال سقف تیکت هال غربی به طول ۴۵ متر، عرض ۱۲ متر و ارتفاع بتن یک متر بود.وی افزود: 
برای آماده سازی پارت آخر دال تیکت هال ایستگاه متروی شاهد، حدود ۶۰ تن آرماتور طی دو روز 
آماده سازی و بسته شد که میزان بتن مورد نیاز این پارت حدود یک هزار و ۳۰۰ تن بود.مدیر عامل 
سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه داد: تعداد نیروها برای بستن آرماتور و آماده سازی حدود 

۲۲ نفر روز بوده است که با موفقیت به پایان رسید.
وی گفت: عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاک برداری و سازه ایستگاه شاهد واقع در خط دو قطار 
شهری اصفهان با توجه به فضاهای موجود، شــرایط ترافیکی و تاسیساتی محل به صورت روش 
اجرای ســازه معکوس »top_down« اســت که در این روش تداخل ترافیکی و زمان اجرا کمتر 

خواهد بود.
طرفه تابان با بیان این که هزینه اجرایی عملیات سازه نگهبان، خاک برداری و سازه ایستگاه شاهد 
واقع در خط دو قطار شــهری حدود ۴۷۰ میلیارد ریال اســت، اظهار کرد: به رغم شــرایط موجود، 
برنامه ریزی اصولی مهم ترین دلیل متوقف نشدن پروژه های عمرانی شهرداری و رشد سه برابری 

اجرای پروژه ها بوده است.

با حضور شهردار اصفهان برگزار شد؛

بازگشایی تاالر هنر در برنامه»هر یکشنبه، یک افتتاح« 

در بیست و هشتمین برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« دو پروژه عمرانی 
و فرهنگی منطقه ۱۰ شهرداری به ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال با حضور شهردار 
اصفهان، رییس و اعضای شورای شهر به بهره برداری رسید.پروژه بازسازی و 
بازگشایی تاالر هنر یکی از پروژه های آماده افتتاح منطقه ۱۰ به شمار می آید که 
با نظر شهردار اصفهان احیای سالن کوچک، اصالح استاندارسازی پالتوهای 
تمرین، ساخت اتاق فرمان مستقل برای سالن کوچک با تجهیزات، تعمیر 
سیستم های تهویه و سرمایشی و گرمایشی، احیای سالن کنفرانس سالن 
کوچک، اصالح ورودی تاالر و رمپ گذاری برای معلوالن، تعمیر تجهیزات نور 
و صدای آن در دستور کار قرار گرفته بود. برای بازسازی و بازگشایی تاالر هنر 
بالغ بر مبلغ ۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.دیگر پروژه آماده افتتاح 
در این منطقه، پروژه مشــارکتی تجاری اداری میثم است که در عرصه ای 
به وسعت ۸۹۸ مترمربع با زیربنای دو هزار و ۴۰۰ متر مربع احداث شده و 
دارای دو واحد تجاری، هشت واحد اداری است.شهردار اصفهان گفت: در 
برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« برای هنرمندان اتفاق خوبی افتاد و تاالر هنر 
به عنوان یکی از مکان هایی که محل آفرینش و بروز هنر در عرصه هنرهای 
نمایشی و تئاتر بود، دوباره در اختیار هنرمندان قرار گرفت.نوروزی تصریح 
کرد: تاالر هنر یکی از مراکز مهم نمایشی در اصفهان است که نیاز به بازسازی 
داشت و براساس درخواست و نظر هنرمندان این فضا با اضافه شدن پالتو، 

بهسازی و تعمیرات ضروری و نوسازی تجهیزات با شرایط بسیار مناسب، 
بازگشــایی می شــود و در اختیار هنرمندان قرار می گیرد. وی افزود: برای 
این طرح ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده و با پیگیری های معاونت فرهنگی – 

اجتماعی و منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان به نتیجه رسیده است.

بیش از ۶00 میلیارد تومان پروژه مشارکتی در منطقه 10 فعال است
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در این آیین اظهار کرد: تاالر هنر با قدمتی 
بیش از دو دهه نقش موثر و قابل توجهی در حوزه های نمایشی و تئاتر ایفا 
می کرد، اما به دلیل شــرایط خاص عمرانی که برای این مجموعه به وجود 
آمده بود نیاز به مرمت و بازسازی داشت.حمید شهبازی افزود: در سال ۹۸ 
نسبت با پیمانکار قرارداد بسته شد و بخش های زیربنایی، تاسیسات سالن 
اصلی، پالتوها، اتاق گریم، رختکن، سرویس های بهداشتی، سایت اداری 
و آسانسور بازسازی شد.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تاالر 
هنر با صرف هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد تومان مرمت و بازسازی شد، 
خاطر نشان کرد: این اقدام کاری مشترک بین شهرداری منطقه ۱۰ و سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان بوده است.وی ادامه داد: با توجه به 
ظرفیت های این منطقه در حوزه مشــارکت ها و اســتفاده از سرمایه های 
بخش خصوصی، پروژه مشارکتی مجموعه تجاری اداری میثم را در زمینی 

به مساحت ۹۰۰ مترمربع با زیربنای دو هزار و ۴۰۰ مترمربع با صرف هزینه ای 
بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان احداث کردیم.شهبازی خاطرنشان کرد: شهرداری 
منطقه ۱۰ در حال حاضر بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه مشــارکتی فعال 
دارد و از این نظــر در بین مناطق ۱۵ گانه، منطقه ای ویژه و ممتاز به شــمار 
می آید که امیدواریم با توجه به راهبردها و سیاســت های شهرداری تعداد 
پروژه های مشارکتی را افزایش دهیم.وی با بیان اینکه در سال جاری ۵۴ 
پروژه در منطقه ۱۰ اجرا شده اســت، افزود: از این تعداد ۱۵ پروژه در حوزه 
عمرانی و مابقی در شــهرداری منطقه پس از طی فرآینــد اداری و قانونی 
انتخاب پیمانکار اجرایی شد.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در ســال ۹۸ تعداد پروژه های عمرانی این منطقه نسبت به سال ۹۷ 
رشد ۸۳ درصدی داشت و در سال جاری نیز نسبت به سال گذشته تعداد 
پروژه های عمرانی منطقه ۱۰۳ درصد افزایش داشته است.وی تاکید کرد: 
درصدد اجرای پروژه هایی هستیم که اثرگذاری آن در زندگی مردم مشخص 
باشد.شهبازی با اشاره به قرارگیری مسیر پروژه رینگ چهارم در محدوده 
منطقه ۱۰ گفت: برای اجرای مسیر رینگ در این منطقه باید ۲۰۰ هزار مترمربع 
از اراضی را آزادسازی می کردیم که خوشبختانه در زمان مقرر بدون تاخیر 
انجام شد همچنین آزادسازی فضای الزم سه ایستگاه خط دو مترو شامل 

ایستگاه های الله، شاهد و قدس انجام شده است.

معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان اصفهان با تاکید بر لزوم هم افزایی 
دستگاه های فرهنگی و استفاده از ظرفیت های سخت 
افزاری و نرم افزاری گوناگون در راســتای حمایت از 
آثار ارزشــمند هنری اظهار کرد: جشنواره فجر استان 
اصفهان امسال شــاهد حضور پر رنگ خانواده های 
شهدا و همچنین خادم یاران شهدا و فعاالن فرهنگی 
در بخش کمیته اجرایی بود.محمدحسین محمدی 
فشــارکی افزود: پیش از اکران هر فیلم در راســتای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کلیپی با موضوع سردار 
سلیمانی پخش می شد که با استقبال مخاطبان هم 

رو به رو بود.وی یاد آور شد : در جریان اکران فیلم تک 
تیرانداز از خانواده شــهید عبدالرسول زرین با حضور 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان، مدیر کل 
بنیاد شهید و همچنین دوســتانمان در ناحیه بسیج 
امام رضا)ع( با اهدای یکی از آثار اســتاد بدر السماء 
توســط دختر وی به خانواده شــهید تقدیم شــده و 
تجلیل به عمل آمد.محمدی با بیان آن که حمایت از 
آثار هنری جریان ساز و ارزشمند باید دغدغه نهاد های 
فرهنگی باشد، ادامه داد: به  نظر می رسد دستگاه های 
فرهنگی هم به عنوان دغدغه و هم در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و مقاومت آن هم در استانی که به نوعی 
نماد ایثار و شهادت کشور هســت، باید از چنین آثار 
ارزشمندی، حمایت های مادی و معنوی داشته باشند.

معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان اذعان داشت: در بسیاری از 
کشور های دنیا هم عالوه بر بخش خصوصی بسیاری 
از دستگاه های دولتی در راستای اهداف شان از کسانی 
که در حوزه هــای فرهنگی فعال هســتند، حمایت 
می کنند از همین رو الزم اســت بقیه دســتگاه ها و 
متولیان فرهنگی در سطح استان اصفهان هم از آثار 
هنری همچون فیلم های ارزشی و جریان سازی تقدیر، 
تجلیل و حمایت کنند.وی با تاکید بر لزوم هم افزایی 
دستگاه های فرهنگی و استفاده از ظرفیت های سخت 
افزاری و نرم افزاری گوناگون گفت: جشنواره فیلم فجر 
حلقه اتصال حوزه ســینما به انقالب اسالمی است، 
بنابراین دستگاه های فرهنگی باید از فیلم هایی که با 
نگاه و رویکرد ارزش های واال اسالمی و انقالبی تولید 

می شود، حمایت ویژه داشته باشند .

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

 نبود دغدغه در مسئوالن فرهنگی
 برای حمایت از آثار ارزشی جشنواره فجر

 در برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« برای هنرمندان 
الر هنر به عنوان یکی از  اتفاق خوبی افتاد و تا
مکان هایی که محل آفرینش و بروز هنر در عرصه 
هنرهای نمایشی و تئاتر بود، دوباره در اختیار 

هنرمندان قرار گرفت

استاندار اصفهان:

 آسیب شناسی، روش تبلیغ ظرفیت های عمل به قرآن را
 آشکار می کند

 استاندار اصفهان گفت: آسیب شناسی، روش های تبلیغی برای استمرار فعالیت های قرآنی، ظرفیت های 
روشنی را برای عمل به دستورات این کتاب آسمانی آشکار می کند.عباس رضایی روز  گذشته در نشست 
با هیئت مدیره اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت استان اصفهان افزود:عمل به سخن قرآن 
مهم ترین هدف فعالیت های قرآنی است و موسسات قرآنی در عملیاتی شدن منویات این کتاب آسمانی 
در جامعه تالش کنند؛ قرآن در جامعه اسالمی مهجور است و تنها راه نجات آن دعوت با عمل است .وی 
ادامه داد: برای دعوت دیگران به کار خیر و قرآن در درجه اول باید از خودمان شروع کنیم زیرا تناقض در 
رفتار  و گفتار تبلیعات منفی دارد.استاندار اصفهان  با بیان اینکه امروز کشور در یک جنگ اقتصادی قرار 
گرفته است، اظهار کرد: بخشی از تحقق نشدن خواسته های قرآنی ما در جامعه به واسطه از نارسایی ها و 
کمبودهایی است که دشمن با جنگ اقتصادی به وجود آورده است.رضایی تصریح کرد: ضرورت فعالیت 
با یک راهبرد و متولی واحد امکان هم افزایی و وحدت رویه و همچنین تاثیرگذاری بیشتر را فراهم می سازد.

همچنین در این نشست جمعی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت 
استان اصفهان به بیان پیشــنهادها، نقطه نظرات، دیدگاه ها، فعالیت ها و خواسته های خود در راستای 
هرچه بهتر شدن و تاثیرگذاری بیشتر فعالیت های قرآنی پرداختند. استمداد از فرهنگ قرآنی برای رفع 
مشکالت جامعه، تشکیل بانک اطالعات قرآنی استان، استفاده از ظرفیت های موسسات مردمی قرآنی 
توســط نهادهای دولتی، ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، ضرورت حمایت مادی و معنوی از 
موسسات و تشکل های قرآنی، توجه به جایگاه ممتاز استان اصفهان در رشته های مختلف قرآنی، توجه 
به قرآن در روستاها و حاشیه نشینی ها و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی، ضرورت حمایت از 
اقشار آسیب پذیر از جمله نابینایان در حوزه های قرآنی و تهیه متون مورد نیاز آنها، ضرورت تولید محصوالت 
رسانه ای قرآنی توسط رسانه ملی، حمایت از محصوالت رسانه ای تولید شده توسط موسسات قرآنی و 

پخش آن در رسانه ملی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

معاون استاندار :

 تمهیدات بهداشتی انتخابات 1400 در استان اصفهان
 پیش بینی شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار اصفهان با اشــاره به احتمال تداوم شرایط کرونایی تا 
انتخابات ۱۴۰۰ گفت: تمهیدات الزم برای رعایت موازین بهداشتی رای دهندگان پیش بینی شده است.

حیدر قاسمی در حاشیه اولین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان افزود: با توجه به مسئولیت وزارت 
کشور و محوریت اجرایی اســتانداری و فرمانداران جلسه مقدماتی ستاد انتخابات استان اصفهان با 
حضور مسئوالن کمیته های این ستاد برگزار شد.وی ادامه داد: در این جلسه در باره  تدابیر و تمهیدات 
الزم برای بهتر برگزار شدن انتخابات ۱۴۰۰ و همچنین تبادل تجربیات انتخابات گذشته به منظور رفع 
نقایص و نیازها و فراهم کردن شرایط مطلوب بحث و گفت و گو شد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار اصفهان افزود: با توجه به روند کرونا تا انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ پیش بینی های الزم بهداشتی 
و درمانی برای سالمت شــرکت کنندگان دیده شده اســت  تا مردم با اطمینان خاطر در این انتخابات 
شرکت و از حق اجتماعی خود استفاده کنند.وی ادامه داد: نام نویسی انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
از ۲۰ اسفند، نام نویسی انتخابات عشایری از ۱۶ فروردین و نام نویسی انتخابات کاندیداهای ریاست 
جمهوری از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.قاسمی خاطر نشان کرد: نامزدهای شوراهای اسالمی شهر و 
روستا الزم است که برای نام نویسی گواهی عدم سوء پیشینه تهیه کنند که بیش از سه ماه از تاریخ صدور 
آن گذشته نباشد.انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر 
وروستا، اولین میان دوره یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و دومین میان دوره پنجمین دوره 

مجلس خبرگان رهبری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.

اخبار

دیدگاهبا مسئولان

رییس شورای اسالمی شهر :

حرمت اصفهان حفظ شود 
رییس شورای اسالمی شهر  در یکصد و پنجاه 
و نهمین صحن علنی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان،  با تبریک والدت با سعادت حضرت 
امام محمد باقر)ع( و تســلیت شهادت امام 
هادی)ع(، اظهار کرد: دهه مبارک فجر را پشت 
سر گذاشتیم و خوشبختانه برنامه های بسیار 
خوبی برگزار شــد و با محدودیت ها به بهترین 
نحو ممکن گرامی داشته شــد و خوشبختانه 
با استقبال مردم عزیز هم مواجه شد.علیرضا 
نصر اصفهانی اضافه کرد: شب ۲۲ بهمن آسمان 
اصفهان در همه مناطق شــهری نورافشــانی 
شــد و بحث تزئینات و آذین بندی شهر نیز به 
خوبی دنبال شــد و دو برنامه در روز ۲۲ بهمن 
یکی در میدان امام)ره( و گلستان شهدا توسط 
شهرداری های مناطق ســه و شش برگزار شد 
به همین جهت از معاونت فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی، سازمان زیباسازی، خدمات شهری 
و اداره کل روابــط عمومی و امــور بین الملل 
شــهرداری و شورای اسالمی شــهر و سازمان 
های وابسته به شهرداری از همه و همه تقدیر و 
تشکر می کنم.وی تصریح کرد: یکی از پیامدها 
و دســتاوردهای ایام ا... دهه فجر و ۲۲ بهمن 
قطعا بایستی همدلی، هم افزایی و همراهی و 
همزبانی باشد که این مهم می تواند برای دیگر 
اموری که مربوط به انقالب و دیگر مناســبت 
هاســت به عنــوان الگو مطرح شــود.رییس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان تاکید کرد: الزم 
می دانم در این جلسه گله مندی خود را نسبت 
به معدود موتور ســواران که در روز ۲۲ بهمن بر 
خالف سخن رهبری که بر ضرورت حفظ حرمت 
و کرامت مســئولین بارها سخن گفتند عده ای 
ریاست محترم جمهور مستقر را مورد جسارت 
قرار دادند اعــالم کنم و از ریاســت جمهوری 
عذرخواهی می کنم و امیدوارم کسانی که شأن و 
جایگاه و متانت و ادب مردم را مخدوش کردند 
پاسخگوی رفتار خود باشند.نصر اصفهانی اضافه 
کرد: امیدوارم با برنامه ریزی بهتر در آینده چنین 
رفتارهایی که موجب آبروریزی شــهر اصفهان 
وشــهروندان اصفهان است را شــاهد نباشیم 
و همیشــه حرمت اصفهــان را در برنامه های 

مختلف حفظ شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از برگزاری اولین نشست ستاد هماهنگی سفر استان اصفهان با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار و قائم مقام ستاد هماهنگی سفر استان خبر داد.فریدون الهیاری با اعالم این مطلب گفت: »براساس بررسی های انجام شده در این نشست، مقرر 
شد تا سفرهای نوروزی براساس نظر ستاد مبارزه با بیماری کرونا و با شعار »انجام سفرهای ایمن به اصفهان در نوروز ۱۴۰۰«  در دستور کار تمامی نهادهای عضو ستاد 
قرار گرفته، و تمامی اعضا مکلف به رعایت این دستورالعمل ها هستند.«وی افزود: »براساس مصوبات این نشست، سفر از مبدأ شهرهایی که به رنگ قرمز و نارنجی 
هستند به اصفهان ممنوع است.«مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به موضوع اقامت گردشگران طی سفرهای نوروزی تاکید کرد: با 
توجه به مصوبات ستاد هماهنگی سفر استان اصفهان، اقامت و پذیرایی در ایام نوروز ۱۴۰۰ صرفا توسط واحدهای اقامتی و پذیرایی دارای پروانه فعالیت از اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اخذ گواهی ایمنی و بهداشت و همچنین تعداد محدودی از مهمانسراهای اداره ها امکان پذیر است.

ساماندهی سفرهای نوروزی با شعار »اجرای سفرهای ایمن به اصفهان در نوروز 1400«

 مراسم استقبال
 از شهدای گمنام 

مراســم اســتقبال از شهدای 
گمنام  در اصفهان برگزار شد. 
این شــهدا پــس از برگزاری 
مراســم وداع در پادگان های 
 اصفهــان بــه خاک ســپرده

 می شوند.

وز عکس ر
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علیرضا گندمکار، رییس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شــرکت فوالد مبارکه به 
 مناسبت ســالروز افتتاح واحد ورق رنگی ناحیه نورد سرد در تاریخ 18 بهمن 
سال 1381، در گفت وگویی به تشریح دســتاوردهای این خط تولید ارزشمند 

پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
   چرا ورق گالوانیزه در صنعت جایگاه خاصی دارد؟

امروزه استفاده از محصوالت پوشــش دار در صنعت افزایش یافته و از دالیل 
مهم آن تاثیر نپذیرفتــن از محیط و عدم تخریب و خوردگــی فلز و درنتیجه 

افزایش عمر ورق و همچنین بهبود خواص زیبایی شناختی آن است.
  به  طور کلی در فوالد مبارکه چند نوع محصول پوشش دار تولید می شود؟

محصوالت پوشش دار فوالد مبارکه شامل ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه و ورق 
رنگی اســت که خط تولید ورق گالوانیزه با ظرفیت اسمی 200 هزار تن توسط 
شرکت C.M.I طراحی و نصب شد و در ادامه با همکاری کارکنان فوالد در 18 

بهمن سال 1381 افتتاح شد.
  در خصوص کمیت و کیفیت این خط تولید توضیح دهید.

میزان تولید در اوایل راه اندازی خط، پنج تا هشت هزار تن در ماه بود. مسائل 
و مشــکالت زیادی در طراحی و تجهیزات خط وجود داشــت که با مشورت 
کارشناســان خارجی و تالش تیم مدیریت، پروژه های بهبــود زیادی در این 
زمینه تعریف و صورت گرفت. از ایــن پروژه های بهبود می توان به تبدیل ماده 
محافظ کروم شش ظرفیتی به ماده محافظ کروم سه  ظرفیتی اشاره کرد. ماده 
محافظ کروم 6  ظرفیتی یک ماده سمی است که در طوالنی مدت بیماری زاست 
و می تواند برای محیط  زیست و سالمت کارکنان و مشتریان مضر باشد. این 
ماده با تغییراتی که در تجهیزات اعمال شد، با ما ده بی خطر کروم سه  ظرفیتی 
جایگزین شد. همچنین پروژه کاهش جرم پوشش محصوالت از 90 گرم به 80 
گرم بر متر مربع اجرا شد. از موارد دیگر می توان به افزایش سرعت فرآیند خط 
تولید از 90 متر به 93 متر در دقیقه اشاره کرد. به  طور کلی هم اکنون تولید خط 
گالوانیزه به حدود 17 هزار تن در ماه رسیده و از ابتدای راه اندازی تاکنون، بیش 
از ســه میلیون و 200 هزار تن محصول گالوانیزه فــوالد مبارکه به بازار مصرف 
عرضه شده است. باالترین رکورد تولید ساالنه این خط بیش از ظرفیت نامی 

و به میزان 211 هزار و 750 تن بوده است.
  در خصوص تاریخچه این خط تولید توضیح دهید.

فوالد مبارکه بهره برداری از خط گالوانیزه را از زمــان راه اندازی طی قراردادی 
به شــرکت توکا فوالد واگذار کرد. تمامــی کارکنان این شــرکت پس از اخذ 
آزمــون و مصاحبه های علمی و فنــی و همگی با مدرک باالتــر از فوق  دیپلم 
استخدام شــدند و پس از اســتخدام، توسط کارشناســان خارجی شرکت 
C.M.I آموزش دیدند و مشغول به کار شــدند. در سال 1388، اغلب کارکنان 
واحد به صورت قرارداد مستقیم به اســتخدام فوالد مبارکه درآمدند. در طول 
18 سال بهره برداری از خط گالوانیزه و تغییرات چارت های سازمانی، تجارب 
ارزشــمندی در خصوص جدا بودن سیســتم تولید و تعمیرات در مقایسه با 
تمرکز آن ها به دست آمده است. همچنین فعالیت های بسیاری در خصوص 
بومی ســازی قطعات حیاتی خط گالوانیزه ایجاد شده که از آن جمله می توان 
تغییر اتوماســیون دســتگاه جوش، رادیانت تیوب ها، غلتک های حوضچه 

مذاب، مشعل های کوره، غلتک های کوره و ... نام برد.
  نتیجه بومی سازی ها و تجربیات چگونه دیده می شود؟

این امــر را می تــوان در 
پارامترهــای اصلی تولید 
لوانیزه مشــاهده کرد.  گا
یکی از پارامترهای اصلی 
خــط IU )آماده بــه کاری 
خط تولید( اســت. طبق 
طراحی سازنده، عدد 87 
درصد میزان آماده به کاری 
پیش بینی شــده بود که با 

بهبودهای مستمر و کسب تجارب ارزشمند به عدد 97.5 درصد رسیده است.
  ورق گالوانیزه در فوالد مبارکه به چه روشی تولید می شود و چه مزیتی دارد؟

تولید ورق گالوانیزه ناحیه نورد ســرد به روش غوطه وری داغ اســت. مزیت 
این روش گالوانیزه بر روش های دیگــر، مقرون به صرفه بودن، امکان ایجاد 
ضخامت های باالی پوشش، استحکام باال و چســبندگی پوشش گالوانیزه 

به فوالد است.
  عمده کاربردهای ورق گالوانیزه در چه صنعتی است؟

ورق گالوانیزه کاربردهای فراوانی دارد که از آن جمله می توان به ســقف های 
فلزی، پانل، تابلوهای برق، ســینی کابل؛ قطعات لوازم خانگی مثل یخچال، 
بخاری، ماشین لباسشویی، ماکروویو، کولر؛ تجهیزات آشپزخانه مثل کابینت؛ 
مخازن ذخیره آب؛ مجراهای هوا و دودکش؛ ناودان ها و لوله ها؛ ســازه های 
گوناگون، سازه های فضایی، انبارها؛ اجزای ماشین های کشاورزی و قطعات 

خودرو و اجزای داخلی آن اشاره کرد.
  بهبود مستمر در این خط را چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به اینکه حیات خطوطی همچون گالوانیزه به بهبود مستمر در راستای 
پاسخ گویی به نیاز مشتریان وابسته است و همچنین با توجه به تغییر ذائقه 
کیفی بازار )استفاده زیاد از محصوالت با عرض و ضخامت کم و جرم پوشش 
کم( برخی از قسمت های خط به دلیل نوع طراحی اولیه نیاز به مدرنیزاسیون 
و ارتقای تجهیزات داشــتند. ازجمله مشکالت موجود می توان به عدم امکان 
اعمال پوشش کمتر از 80 گرم بر مترمربع و همچنین عدم طراحی تجهیز اعمال 
کروماته برای استفاده از کروم سه  ظرفیتی اشــاره کرد. پیرو این مشکالت 
قراردادی تنظیم شده که در سال آینده این تغییرات انجام می شود. برخی از 
این تغییرات عبارتند از: تغییر اتوماسیون خط گالوانیزه و امکان تولید محصول 
گالوانیزه با پوشش 60 گرم بر مترمربع که باعث کاهش قابل مالحظه مصرف 
روی و همچنین افزایش کیفیت گالوانیزه شود. همچنین رفع مشکل اضافه 
ضخامت لبه هــای محصول و تغییر ســاختار اعمال پوشــش کروماته روی 

محصول گالوانیزه یکی دیگر از این اقدامات است.
  در حوزه نیروی انسانی و تولید، مهم ترین اولویت های پیش روی شما در 

این خط کدام  هستند؟
در حال حاضر نیروی انسانی باارزشی در این خط تولید مشغول به کار هستند 
که باید با فرا  رسیدن زمان بازنشستگی، جایگزین های مناسبی برای آن ها در 
نظر گرفته شود. همچنین ارتقای کیفیت محصول برای مصارف خودرویی و 
لوازم خانگی از مهم ترین دغدغه های واحد گالوانیزه است که امیدوار هستیم 

با تدابیر به موقع مدیریت  خوبی انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم آغازطرح آبرسانی 
به 6 روستا در شهرستان گلپایگان  گفت:  تا 3 ماه آینده  روستاهای رباط ملکی، 
آرجان و شیدآباد تحت پوشــش تصفیه خانه آب  گلپایگان قرار می گیرند و 
19 روستای باقی مانده در شــش ماهه نخست سال آینده از تصفیه خانه آب 
گلپایگان بهره مند می شوند.  هاشــم امینی درخصوص  آغاز طرح آبرسانی 
از تصفیه خانه و اصالح شبکه آبی 6 روســتای گلپایگان، اظهار کرد: در دولت 
تدبیر و امید اتفاقات بسیار خوبی در زمینه توسعه آبرسانی پایدار به شهرها و 
روستاها در شهرستان گلپایگان انجام گرفت و هم اکنون عملیات  آبرسانی به 
6 روستای استهلک، دیزیجان، غرقاب، الالن و الالنک و رباط گوگدی آغاز شده 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در تیر ماه سال 
جاری سه روستا در گلپایگان به تصفیه خانه آب شرب متصل شدند و اکنون 
نیز کلنگ آبرسانی از تصفیه خانه به 6 روســتای دیگر با جمعیت هزار نفری 
زده شد. همچنین حدود 5 هزار متر نیز اصالح شــبکه در روستاهای فاویان، 
شادگان، دم آسمان، مرغ، رباط ســرخ، درب امامزاده، رباط ابوالقاسم، در، 

تیکن و هنده با هزینه ای حدود یک میلیارد تومان انجام می شود. 
وی با اشاره به هدف از اجرای این طرح عنوان کرد:. این طرح با هدف تامین 
آب پایدار از تصفیه خانه آب گلپایگان به روســتاهای شهرستان در دستور کار 
قرار گرفت و در واقع با اجرای این طرح ها می توانیم مذاق مردم روستاهای 

شهرستان را با تامین آب پایدار از تصفیه خانه آب گلپایگان، شیرین کنیم.
وی ادامه داد: در سال 90 کلنگ زنی تصفیه خانه آب گلپایگان صورت پذیرفت 
و سال 95 این تصفیه خانه از محل سد کوچری به بهره برداری رسید که یک 

تحول بزرگ در حوزه آب و فاضالب شهرستان بوده است. 
مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان به برخی از مزیت های یکپارچه 
سازی شــرکت های آبفای شهری و روستایی اشــاره و تصریح کرد :  فرآیند 
یکپارچه ســازی شــرکت های آبفای شهری و روستایی  ســبب شد جریان 
خدمت به روستاها شدت بگیرد. با توجه به اجرای  طرح 100-300 قرار است 
300 کیلومتر لوله گذاری را در طول 100 روز با هدف توســعه و اصالح آبرسانی 
انجام دهیم که در روستاهای این شهرستان هم در این راستا اقدامات خوبی 

انجام شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: براساس ابالغ دکتر ساالری 
از اول اسفند کارت ملی جایگزین دفترچه درمانی تامین اجتماعی می شود.

به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان؛ دکتر اعتصام پور در نشســت با 
کارگزاری های تامین اجتماعی استان گفت: تمامی افراد تحت پوشش سازمان 
می توانند در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی بدون ارائه 
دفترچه و تنها با ارائه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی خود احراز 

هویت  شده و خدمات را دریافت  کنند.
وی با اشاره به توقف چاپ دفترچه های کاغذی از اول اسفند ماه اظهار داشت: 
بیمه شدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آنها به پایان می رسد نیازی 
به دریافت دفترچه جدید ندارند،اما صفحات ســفید موجــود در دفترچه های 
کاغذی بیمه شــدگان کماکان معتبر و قابل اســتفاده خواهد بود.مدیر درمان 
اســتان اصفهان تاکید کرد: تمامی بیمه شدگان و مســتمری بگیران اصلی و 
تبعی بایســتی قبل از مراجعه به مراکز درمانی نســبت به استعالم استحقاق 
درمان خود اقدام و از پوشــش بیمه ای اطمینان حاصل کنند.دکتر اعتصام پور 
در ادامه به معرفی روش های استعالم اســتحقاق درمان پرداخت و بیان کرد 

:افراد می توانند با استفاده ازسایت ســازمان به آدرس es.tamin.ir  و یا با کد 
دستوری#1420*4*  )بدون استفاده از اینترنت ( از وضعیت اعتبار دفترچه 

درمانی خود مطلع شوند.
 بیمه شــدگان محترم ســازمان قبل از مراجعه بــه مراکز درمانــی دولتی و یا 
خصوصی، شــرایط برخــورداری از حمایت درمانی ســازمان را با اســتفاده از 
سامانه های ســازمان تامین اجتماعی اخذ کنند.مدیر درمان تامین اجتماعی 
اصفهان موفقیت و دستیابی به اهداف این طرح را در گرو همکاری کلیه پزشکان 
و موسسات تشخیصی و درمانی دانســت و افزود: پزشکان و موسسات طرف 
قرارداد پس از احراز هویت فرد )رویت کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه 
درمانی( و استعالم برخورداری بیماران از استحقاق درمان )پوشش بیمه  درمان( 
از روش های اعالمی سازمان، می توانند نسبت به نسخه نویسی و ارائه خدمات 
تشخیصی و درمانی  در بستر الکترونیک و در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه 
با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب  پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه 
درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام کنند.وی، حذف دفترچه های 

کاغذی را گامی در تحقق پرونده سالمت الکترونیک تامین اجتماعی برشمرد.

آب و آبرسانی از جمله خدمات زیرساختی و اصلی 
در کشورها به شــمار می رود و دولت ها برای توسعه 
شــبکه های آبرســانی و اســتفاده مطلوب تمامی 
اقشــار مردم از این نعمت خدادادی چه در شهرها 
و روستاها، تالش می کنند. بدون شک و بر اساس 
آنچه کارشناسان گفته اند توزیع عادالنه آب بهداشتی 
و پایدار از جمله مواردی است که در کنار حفظ سالمتی 
مردم، رفاه بیشــتر آنان را به همراه خواهد داشــت 
و این موضوع همواره جزو مطالبات شــهروندان و 
روســتاییان به شــمار می رود.  طبق آخرین آمار و 
اطالعات موجــود 99.9 درصد جمعیت شــهری و 
82.5 درصد جمعیت روستایی در ایران از نعمت آب 
سالم و پایدار بهره مند شده اند، این آمار در جهان به 
ترتیب 85 درصد و 53 درصد است. بررسی عملکرد 
حوزه آب شهری نشــان می دهد در ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی فقط حدود 74 درصد جمعیت 18 
میلیون نفری شــهرهای ایران به شــبکه آبرسانی 
دسترسی داشــتند؛ اما با تالش های صورت گرفته 
توســط متولیان صنعت آب و فاضالب در 40 سال 
اخیر، اکنون 99.5 درصد جمعیت 60 میلیون نفری 
شهرهای ایران زیر پوشش خدمات آب و فاضالب 

قرار دارند. 
همچنین تعداد تصفیه خانه های آب شهری ظرف 
40 سال اخیر از 27 واحد به 139 تصفیه  خانه رسیده، 
افزایش تعداد سدهای مخزنی در سطح ایران نیز از 
13 سد به 500 سد از دیگر دستاوردهای بزرگ انقالب 

محسوب می شود.

12 میلیون مشترک آب در کشور
توسعه شبکه  های توزیع آب آشامیدنی با افزایش 
انشعابات از 3. 7 میلیون مشترک در اوایل انقالب 
به بیش از 12 میلیون مشــترک و تعداد شــهرهای 
برخوردار از شبکه آب آشامیدنی بهداشتی از 45 شهر 

به بیش از یکهزار شــهر و از چند صد روستا به حدود 
افزون بر 33 هزار روستا از مهم ترین دستاوردهای 

این صنعت به شمار می رود. 
در مجموع هم اکنــون بیش از 63 میلیــون نفر از 
جمعیت کشور از شبکه لوله کشــی آب آشامیدنی 
بهداشتی برخوردار شده  اند و شبکه فاضالب بیش 
از 263 شــهر با 21 میلیون نفر در قالــب 48 هزار و 
636 هزار مشترک را زیرپوشش قرار داده و این در 
حالی  است  که تعداد شهرهای برخوردار از سیستم 
فاضالب در قبل از انقالب حدود 15 شــهر با 2 هزار و 

800 مشترک بود. 

توجه دولت به توسعه زیرساخت های آب و فاضالب
فعالیت چشــمگیر دولت تدبیر و امیــد نیز در امور 
مرتبط با آب و فاضالب به موفقیت های بســیاری 
دست یافت،  تامین آب سالم برای هشت میلیون 
و 300 هزار نفر در کشور، از ابتدای دولت تدبیر و امید 
تاکنون محقق شده که 44. 5 درصد آن سهم دولت 
دوازدهم است، طبق برنامه ریزی انجام شده، وزارت 
نیرو از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون توانســته سه 
میلیون و 700 هزار نفر را از نعمت آب ســالم و پایدار 
بهره مند سازد. عملکرد مقایســه ای نشان می دهد 
تا ابتدای دولت یازدهم 900 هزار نفر تحت پوشــش 
آبرسانی بهداشتی و پایدار قرار داشتند و بعد از دولت 
یازدهم با اضافه شدن چهار میلیون و 600 هزار نفر در 
آغاز دولت دوازدهم، این عدد به پنج میلیون و 500 

هزار نفر در کشور رسید. 
همچنین از زمان آغاز بــه کار دولت دوازدهم تا نیمه 
1400 نیز با آبرســانی به چهار میلیون و 700 هزار نفر 
دیگر قرار اســت تعداد افراد زیر پوشــش آبرسانی 
بهداشــتی و پایدار به رقم 10 میلیون و 200 هزار نفر 
برســد. دولت تدبیر و امید در مجموع از ســال آغاز 
فعالیت خود تا نیمه 1400 تعداد 9 میلیون و 300 هزار 

نفر را از نعمت آب سالم و پایدار بهره مند خواهد کرد. 
عالوه براین بر اســاس عملکرد هشت ساله دولت 
تدبیر و امید به طور متوسط هر سال یک میلیون و 
160 هزار نفر جمعیت روستایی از آب سالم و پایدار 
بهره مند شده اند. تاکنون در دولت تدبیر و امید تعداد 
12 هزار و 437 روستا از شــبکه آب سالم و پایدار 
بهره مند شــده اند، بر این اســاس به طور متوسط 
هرهفته 33 روستا به شبکه آب سالم و پایدار متصل 
شده  است. استان پهناور اصفهان در منطقه مرکزی 
کشور از جمله پیشتازان این عرصه و خدمت در امور 
آب و فاضالب بود. بر اســاس اطالعات و آمار اخذ 
شده از شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تمامی 
بخش های زیر مجموعه این نهــاد در قالب تمامی 
اقدامات زیرساختی و احداث تا اصالح و بهسازی 
 شبکه در شــهرها و روستاها با رشــد قابل توجهی 

روبه رو بوده است.

لوله گذاری آب و فاضالب در استان 
به ترتیب 1۶ و ۸ برابر شد

 لوله گذاری آب در این استان در مقایسه با پیش از 
انقالب 16 برابر شده اســت به این ترتیب که در دهه 
پنجاه یک هــزار و 410 کیلومتر شــبکه لوله گذاری 
آب وجود داشــت و این رقــم اکنون بــه 22 هزار و 
499 کیلومتر افزایش پیدا کرد، مقایســه این اعداد 
با یکدیگر از رشــد 16 برابری این بخش در اســتان 

اصفهان حکایت دارد.
 شــبکه و لوله گذاری فاضالب و استفاده بهینه از آن 
در بخش های صنعتی از دیگــر رویکردهایی بود که 
در استان اصفهان به ویژه در سال های اخیر به شدت 
دنبال شد، در سال 57 یک هزار و 35 کیلومتر لوله 
گذاری فاضالب در استان وجود داشت که این رقم 
اکنون به بیش از هشت هزار و 500 کیلومتر افزایش 
یافته است که رشد هشت برابری را نشان می دهد. 
در بخش لوله گذاری آب واگذار شــده و لوله گذاری 
فاضالب واگذار شده با رشد 12 برابری روبه رو بوده ایم 
به این ترتیب که در شبکه آب واگذاری شده از عدد 
114 هزار به یک میلیون و 400 هزار رســیده ایم و در 
بخش فاضالب 56 هزار بــه ٧٠٨ هزار افزایش پیدا 

کرده است. 

اصفهان، برخوردار از 27 تصفیه خانه فاضالب فعال
پیش از انقالب تصفیه خانه آب در اســتان اصفهان 
وجود نداشت؛ اما اکنون چهار تصفیه خانه فعال در 
این منطقه وجود دارد، از سوی دیگر یک تصفیه خانه 
فاضالب پیش از انقالب اکنــون به 27 تصفیه خانه 
رسیده اســت.با انجام اقدامات مناسب و در پیش 
گرفتن راهکارهای مطلوب درصــد آب بدون درآمد 
استان طی سال های دهه 5٠ حدود ٣5 بود و در این 
روزها به 14.99 کاهش یافته، مشــاهده و مقایسه 
حجم مخازن آب استان از افزایش سه برابری آن ها 
حکایت دارد به این ترتیــب که حجم مخازن پیش 
از انقالب 35 هزار متر مکعب بود و در روزهای اخیر 
به 119 هزار متر مکعب افزایش پیدا کرد، همچنین 
چاه های فعال این استان اکنون 737 حلقه است 
اما پیش از انقالب 15 حلقه چاه فعال در استان وجود 
داشــت. در همین پیوند مدیر آب و فاضالب استان 
اصفهان اظهارداشت: برنامه ریزی برای توسعه شبکه 
آب و فاضالب طی دهه های اخیر به طور چشمگیری 
افزایش یافت تا این موهبت الهی به طور عادالنه در 
اختیار مردم قرار گیرد.هاشم امینی با تاکید بر اینکه 
ارائه خدمات عادالنه به جامعه شهری و روستایی در 
اولویت این نهاد قرار دارد، گفت: اســتفاده همگانی 
و یکســان از امکانات و خدمات برای شرکت آب و 

فاضالب استان از اهمیت باالیی برخوردار است.

بهره برداری از 14 طرح در دهه فجر 99
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان در ارتباط 
با طرح های دهه فجر امسال تصریح کرد: 14 طرح 
بخش شــبکه آب و 2 طرح فاضالب این اســتان 
همزمان با آغاز گرامیداشت دهه فجر به بهره برداری 
رســید.وی، اعتبار ایــن طرح هــا را 245 میلیارد و 

450 میلیون ریال اعالم کرد و افــزود: اقداماتی در 
بخش  مخــازن آب، کلکتور)جمع کننده( فاضالب، 
بهره برداری از تاسیسات انتقال آب، پایش شبکه و 
تقویت منابع آب محلی از جمله طرح های این دهه 
بود.وی ادامه داد: در قالب طرح های مورد اشــاره 
مخزن 2 هزار متر مکعبی در شــهر دهق شهرستان 
نجف آبــاد، مخزن هــزار مترمکعبی شــهر دامنه 
شهرستان فریدن، مخزن 100 مترمکعبی روستای 
چیرمــان کوهپایه در شــرق اصفهــان و مخزن 50 
مترمکعبی روستای آبچویه کوهپایه به بهره برداری 
رسید.به گفته امینی، بازسازی مخزن 100 مترمکعبی 
روستای ازونبالغ در شهرســتان فریدن که پیش تر 
خراب شــده بود دهه فجر امســال پایــان یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان اضافه کرد: 
19.5 کیلومتر شبکه فرسوده آب در شهرستان خور و 
بیابانک در شرق اصفهان به منظور ارائه خدمات بهتر 

به جامعه روستایی بهسازی و نوسازی شد.
امینی با اشــاره به اینکه بهبود منابــع آب محلی در 
دستور کار قرار گرفته اســت، تصریح کرد: بر همین 
اساس پنج حلقه چاه جدید در استان حفر می شود 
و در روزهای پیش رو 6 چاه جدید در شــبکه تامین 
و توزیع آب قرار خواهد گرفت.مدیرعامل شــرکت 
آبفای اصفهان، راه اندازی آزمایشگاه میکروبیولوژی 
در نجف آبــاد، بهره برداری از سیســتم تله متری و 
پایش شــبکه منابع آبی 17 روستای بخش بن رود 
شهرســتان اصفهان را از دیگر طرح های دهه فجر 
برشمرد.وی خاطرنشان کرد: احداث 12 کیلومتر خط 
انتقال آب در روستای جشوقان شهر کوهپایه با هدف 
تامین آب پایدار سالم و بهداشتی انجام می شود.

امینی به 2 طرح مربوط به فاضالب در استان اشاره 
و بیان کرد: کلکتور فاضالب شاهین شهر و منطقه 6 
اصفهان در مدار قرار گرفت تا خدمات مربوط به این 

بخش با کیفیت بهتری انجام گیرد.

رشد ۱۶ برابری آبرسانی در اصفهان، نتیجه  ۴۲ سال تالش ماندگار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات آبرسانی پایدار  به ۶ روستای گلپایگان

با ابالغ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی صورت می گیرد؛

حذف دفترچه درمانی از اول اسفند ماه سال جاری

رییس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

عرضه بیش از 3.۲ میلیون تن ورق گالوانیزه به بازارهای مصرف
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