
اصفهان در رده سوم بدترین استان کشور برای سرمایه گذاری قرار گرفته است؛

حرکت معکوس در اقتصاد استان
3

 حذف و اضافه های درمانی 
 حذف دفترچه های تامین اجتماعی از ابتدای اسفندماه در اصفهان انجام خواهد شد، 

اما هنوز بسیاری از پزشکان به سیستم بیمه متصل نیستند؛ 
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری:

جمعیت بیکار چهارمحال 
 به ۴۰ هزار نفر کاهش 

یافته است

افزایش ۶۵ درصدی 
بستری های ناشی از 

 ویروس کرونا 
در کاشان

رییس کل دادگستری استان خبر داد:
بازگشت بیش از هزار 
کارگر به چرخه تولید
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یک ساعت به زمان 
فعالیت متروی اصفهان 

اضافه شد
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مرگ ۱۳۶نفر 
درآتش سوزی های 

اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهار شنبه 29 بهمن ۱۳99 
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 شماره ۳۱9۴

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان
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انعقاد 2277 
قرارداد عمرانی 
در دوره پنجم 

مدیریت شهری 
7اصفهان 

خودکفایی 
ایران 

درصنعت ریل 
با ذوب آهن 

اصفهان

آگهی مزایده  عمومی 
شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول

 ذیل به فروش رساند.

نام روزنامه :  زاینده رود  

 تاریخ انتشار : 29 /1399/11

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-4-276
فروش یک دستگاه آپارتمان 
116 متری واقع در فوالدشهر  

299.000.000جاری

99-4-277
فروش یک دستگاه آپارتمان 
105 متری واقع در فوالدشهر  

295.000.000جاری

99-4-278
فروش ضایعات کنتور برنجی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
660.000.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت ۱۵:۰۰روزشنبه
 به تاریخ 99/۱2/9

تاريخ گشايش اسناد مزایده : ازساعت 8:۰۰ صبح روزیکشنبه به تاریخ 99/۱2/۱۰
 محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan .ir 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳۱ داخلی ۴۵8
)آپارتمان : آقای کرمی-   مدیر مالی منطقه فوالدشهر  )تلفن : ۰۳۱-۵2۶۴۰۰۵2((

آگهی تجدید مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری گزبرخوار م الف:1096447

شهرداری گزبرخوار  در نظر دارد :

به استناد بودجه عمرانی سال ۱۳99 عملیات دیوار کشی ضلع شرق و محوطه سازی ساختمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر را از طریق مناقصه عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد 

شرایط اقدام نماید . 

تا پایان وقت اداری  ،  متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه 
۱۳99 به واحد عمران و شهرسازی شهرداری گز برخوار مراجعه  /۱2  روز شنبه به تاریخ ۱۶/
 نمایند . ضمنا اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی

 www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد .

آگهی مزایده 

میثم محمدی - شهردار زرین شهر م الف:1096460

99 شورای  /۱۱ شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۴89 مورخ 7/

گذاری امور بهره برداری و نگهداشت  اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به وا
صورت  به  جانبازان  بلوار  در  واقع  شهرداری   CNG سوخت   جایگاه 
مزایده  طریق  از  ل  دوسا مدت  برای  فروش  ناخالص  سود  در  مشارکت 
 عمومی اقدام نماید ، لذا از شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل

 می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات  بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 
وقت اداری مورخ 99/۱2/۱۶ به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند .

نوبت اول

نوبت اول
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ژاپن به چین اعتراض کرد
دبیر کابینه ژاپن گفت، توکیو مراتب اعتراض خود را به پکن اعالم کرد که کشــتی های چینی وارد 
آب های ساحلی ژاپن در نزدیک جزایر مورد مناقشه سنکاکو در دریای چین شرقی شده اند.به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، روز دوشنبه چهار کشتی گشت زنی متعلق به چین وارد منطقه مرزی آبی 
ژاپن در نزدیکی جزایر سنکاکو شدند.این نخســتین بار از ژانویه سال میالدی است که با تصویب 
قانونی از سوی پکن در مورد صدور مجوز گارد ســاحلی برای شلیک به سوی کشتی های خارجی 
در آب های مورد مناقشه، یک کشتی چینی با چنین سالحی روی عرشه اش به آب های قلمروی 

ژاپن نزدیک می شود.

درخواست کمک اقلیم کردستان عراق از شورای امنیت 
رییس اقلیم کردستان عراق حمله راکتی به پایگاه آمریکا در اربیل را محکوم کرد.نیچروان بارزانی، 
رییس اقلیم کردستان عراق در سخنانی حمله راکتی گروه عراقی موسوم به »سرایا اولیاء الدم« 
به پایگاه الحریر در اربیل را محکوم کرد.بارزانی از شــورای امنیت و سازمان ملل خواست که این 
تهدیدات را جدی بگیرند و بــرای پایان دادن به تهدیدات علیه اقلیم کردســتان با کمک به دولت 
عراق در اجرای قانون اساسی و به ویژه ماده ۱۴۰ آن تالش کنند.وی همچنین از مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر و فرماندهی کل نیروهای مســلح عــراق و همچنین فرماندهــی نیروهای ائتالف 
بین المللی در عراق خواست که هرچه سریع تر سازوکار هماهنگی با اقلیم کردستان عراق را وضع 
کنند و نیروهای امنیتی موســوم به آسایش و پیشــمرگ کرد با ارتش و نیروهای امنیتی عراق و 
همچنین ائتالف بین المللی در منطقه همکاری کنند.بارزانی در ادامه تصریح کرد: عدم هماهنگی 

و وجود گروه های مسلح غیر قانونی منجر به تنش در منطقه شده است.

آمریکا دعوت برای نشست »آستانه 15« را نپذیرفت
نماینده ویژه روسیه برای سوریه گفت که آمریکا دعوت برای شرکت در نشست آستانه ۱۵ را رد کرده 
است.به نقل از اسپوتنیک، الکساندر الورنتیف، نماینده ویژه پوتین، رییس جمهور روسیه در امور 
سوریه گفت: ما برای شرکای آمریکایی جهت شرکت در نشست آستانه ۱۵  دعوت نامه فرستادیم 
اما متاســفانه رد دعوت را دریافت کردیم.وی افزود: در حال حاضر آمریکایی ها ســرگرم مسائل 
داخلی خود هستند و تصمیم ندارند درگیر امور ســوریه شوند. بسیار خب ما هم منتظر می مانیم.

الورنتیف گفت که فعالیت گروه تروریستی داعش نگران کننده است و باید جلوی تشدید اوضاع 
گرفته شود.

سفر هیئت اسراییلی به مالی برای عادی سازی روابط
یک رسانه عبری از ســفر هیئت دیپلماتیک بلند پایه رژیم صهیونیستی به مالی طی چند روز آتی 
به منظور عادی ســازی روابط میان آنها خبر داد.روزنامه عبری زبان معاریو نوشت که یک هیئت 
دیپلماتیک بلند پایه رژیم صهیونیستی طی چند روز آتی به شهر باماکو، پایتخت مالی سفر خواهد 
کرد.طبق گزارش این رسانه، هدف از این سفر ازســرگیری روابط دیپلماتیک میان دو طرف است 
که در سال ۱۹۷۳ قطع شــد.معاریو به نقل از منابع اطالعاتی فرانســوی در این باره فاش کرد که 
امارات نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنــد و متعهد به ارائه کمک قابل توجه به مالی در صورت 
ازســرگیری روابط با تل آویو شده است.این رســانه در ادامه نوشــت که رژیم صهیونیستی نیز به 
مالی که با حمالت تروریســتی مواجه است، تعهد داده اســت که توافقی را با این کشور امضا کند 
که شامل کمک های نظامی و اطالعاتی باشد.در ادامه این گزارش آمده است:رژیم صهیونیستی 
 در تالش اســت روابط خود را با نیجــر و اندونزی عادی کنــد، روندی که با تغییــر دولت آمریکا 

کند شد.

گزارش العرب از پیامدهای تصمیم بایدن برای توقف فروش سالح به ریاض؛

کمک نظامی چین به عربستان، موازنه قدرت میان ریاض و تهران

در ســال های اخیر، رســانه های غربی گزارش هایــی از نقش چین 
در پیشــرفت ظرفیت های سعودی در ســاخت و توسعه موشک های 
بالســتیک دور برد، ارائه داده اند.پس از تصمیم دولت بایدن در مورد 
توقف فروش ســالح به عربســتان و امارات، انتظار مــی رود که این 
 کشــورها برای رفع نیازهای خود در زمینه ســالح به دنبــال بازارهای

 جدیدی باشند.
به گزارش ســرویس بیــن الملل »انتخــاب«، در ادامــه این مطلب 
آماده است: بایدن در اولین ســخنرانی خود در تاریخ ۴ فوریه در زمینه 
اســتراتژی خارجی اش اعالم کرد که حمایت آمریکا از دخالت نظامی 
در عربستان و امارات در یمن، پایان یافته و واشنگتن به فروش سالح 
های هجومی که ممکن اســت برای انجام عملیات در یمن اســتفاده 
شــوند، خاتمه می دهد.تصمیم بایدن ناگهانی نبود، چرا که موسسات 
مختلف در آمریکا در طول سال های گذشته تالش کردند فروش سالح 
به عربستان برای ادامه جنگ در یمن متوقف شود. عربستان و امارات 
برای مقابله با این موضع آمریکا، در صدد تنوع بخشیدن به روابط خود 

با طرف های متعددی هستند.
ابوظبی و ریاض احتماال به دنبال توســعه روابط دفاعی خود با چین و 
روسیه هســتند، همانطور که چین پهپادهایی را به عربستان سعودی 

و امارات متحده عربی فروخته و براســاس گزارش هــا، چین در حال 
توسعه سامانه های موشکی بالســتیک با ریاض است.در سال های 
اخیر، رســانه های غربی گزارش هایــی از نقش چین در پیشــرفت 
 ظرفیت های سعودی در ساخت و توسعه موشکهای بالستیک دور برد،

 ارائه داده اند.
 به گزارش شبکه »سی ان ان« ریاض نوعی تکنولوژی از چین خریداری 
کرده تا بتواند به کمک آن زرادخانه خود را در چارچوب موازنه قوا با ایران، 
تقویت کند.گزارش های دیگر حاکی از آن است که سعودی ها به چین 
متوسل شده اند تا زیرساخت های مورد نیاز برای تولید سوخت هسته 
ای را فراهم کنند، که هزینه آن بالغ بر میلیاردها دالر است.آمریکایی ها 
چالش هایی که سالح چینی می تواند در ورود به خاورمیانه ایجاد کند را 
جدی می گیرند و می دانند که برخی از این سالح ها در صورت استفاده، 
هیچ کس را زنده نمی گذارد. پیش از این نیز مارک اســپر هشدار داده 
بود که چین جنگنده هایی را به خاورمیانه صــادر می کند که می توانند 
ضربات کشنده ای به اهداف خود وارد کنند.سالح های چینی و خطرات 
آن، مناقشه هایی را در واشــنگتن به راه انداخته که نگرانی در مورد آن، 
حتی از شبح سوخوی روسیه که توسط امارات خریداری شده نیز بیشتر 
است.به گفته کارشناسان، ورود سالح چینی به عربستان و امارات، دیگر 

دولت ها را نیز به تکیه بر این سالح تشــویق می کند، به ویژه آنکه چین 
برای عقد قرارداد فروش سالح های خود، برخالف ایاالت متحده شروط 

سیاسی نمی گذارد.
تحلیلگران تاکید می کنند که توان عربستان و امارات برای تامین هزینه 
خرید سالح، باعث می شود دســت یابی آنها به سالح چین و روسیه 
یا فرانسه و بریتانیا، آسان باشد، به ویژه آنکه بریتانیا پس از خروج از 
اتحادیه اروپا معامالت مهم را از دست نمی دهد. همانطور که ریاض و 
ابوظبی در حال حاضر هم تعدادی از ســامانه های سالح بریتانیایی و 
فرانسوی را در اختیار دارند.در ســایه این رقابت شدید، احتماال دولت 
بایدن مجبور می شود بین سیاست تحت فشار گذاشتن عربستان به 
دالیل حقوق بشری و میلیاردها دالری که قراردادهای فعلی آمریکا با 
عربستان دارد توازن برقرار کند.در ژانویه گذشته، وزارت خارجه آمریکا 
تعدادی از قراردادهای فروش تســلیحات با امارات و عربســتان را به 
حالت تعلیق درآورد، در حالی که دولت ترامپ در ماه های آخر، با این 
معامالت موافقت کرد بود.ارزش قراردادهای تعلیق شده امارات متحده 
عربی، به حدود 2۳ میلیارد دالر رســیده و شامل جنگنده های اف ۳۵ 
هم می شود. البته دولت بایدن هنوز در مورد منظور خود از سامانه های 

سالح های »هجومی« توضیحی نداده است.

وزیر خارجه ایران با هشــدار برای بسته شدن پنجره 
فرصت برای حل بن بســت گفت: ایــران 2۱ فوریه 
را به عنوان پایان بازرســی های هســته ای فراتر از 
تعهداتش در پادمان های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تعیین کرده است. با بســته شدن این پنجره، 
ایران اورانیوم بیشــتری را غنی سازی کرده و توسعه 
هسته ای را بیشتر به پیش خواهد برد.ظریف  ادامه 
داد: ما انتظار داریم توکیو همچون یک دوست عمل 
کند؛ به خصوص در رابطه با حقــوق بین الملل.وی 
افزود: از آنجایی که آمریکا حقوق بین الملل را نقض 
کرده، بهترین نقشــی که ژاپن می تواند ایفا کند این 

اســت که به آمریکایی ها نشــان دهد تصمیم های 
غیرقانونی آنها را اجرا نمی کند.به نوشته کیودو، ظریف 
مشخصا خواستار آزادســازی دارایی های ایران شد 
که به دلیل تحریم های آمریــکا در بانک های ژاپن 
بلوکه شده اند.بر اساس این گزارش، به گفته ظریف 
دارایی های بلوکه شده ایران در ژاپن و کره جنوبی در 
مجموع حدود ۱۰ میلیارد دالر اســت که میزان آن در 
ژاپن کمتر از ۳ میلیارد دالر می شود.وی درباره نقش 
اتحادیه اروپا، بر مسئولیت »جوسپ بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مرحله بندی کردن 
بازگشت واشنگتن به تبعیت از برجام، تاکید کرد.اما 

وزیر امور خارجه ایران، مذاکره مستقیم با دولت جو 
بایدن رییس جمهوری آمریکا تا زمان محقق شدن 
این هدف را رد کرد.ظریف افزود: آقای بورل می تواند 
جدول زمانی را در مشورت با ایران و آمریکا مشخص 
کند. روشن است که آمریکا باید گام نخست را بردارد.

ظریف در ادامه صحبت های خود گفت که نمی توان 
درباره توافق هسته ای برجام دوباره مذاکره کرد.

هشدار »ظریف«:

 پنجره فرصت برای حل بن بست، به زودی بسته می شود

سخنگوی رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه درباره برگزاری این رزمایش در شرایط کنونی، با وجود شیوع ویروس کرونا در سطح جهان گفت: امنیت تعطیل بردار 
نیست.دریادار غالمرضا طحانی توضیح داد: رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه  با شــرکت یگان های منتخب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
یگان های منتخب از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و یگان هایی از کشور روسیه در وسعت ۱۷ هزار کیلومتر مربع در شمال اقیانوس هند آغاز می شود.

وی با بیان اینکه خوشحالیم که امسال برای دومین بار میزبان یگان های نیروی دریایی کشور روسیه هستیم، افزود: این رزمایش با در نظر گرفتن اینکه یگان های 
میهمان  وارد آب های سرزمینی کشورمان می شوند و بنا بر سناریوهای از پیش تعیین شده در محل های مشخص شده مستقر شدند.سخنگوی رزمایش مرکب 
دریایی ایران و روسیه با اشاره به اهمیت منطقه شمال اقیانوس هند، افزود: شمال اقیانوس هند بین سه تنگه راهبردی از پنج تنگه راهبردی دنیا قرار دارد و در حقیقت 
انرژی دنیا را احاطه کرده است و با توجه به تردد شناورهای تجاری و نفتکش در این منطقه حساس، ضرورت برقراری امنیت تجارت دریایی را دو چندان می کند.

دریادار طحانی درباره چرایی برگزاری این رزمایش در شرایط کنونی، با وجود شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، تاکید کرد: امنیت تعطیل بردار نیست و تمرینات در 
جهت ارتقای امنیت نیز تعطیل بردار نیست و با وجود شرایطی که بیماری کرونا بر دنیا تحمیل کرده است ما تمرینات را تعطیل نکردیم و با رعایت همه شرایط بهداشتی 
رزمایش را به حول و قوه الهی با ایمنی کامل در دریا برگزار خواهیم کرد.وی افزود: یگان های شناور نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران و یگان های 

منتخب نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در دومین سال متوالی میزبان شناورهایی از کشور روسیه هستند .    

واکنش روزجزئیات رزمایش دریایی ایران و روسیه

وز عکس ر

طرفداران ترامپ
تجمع حامیــان ترامپ برای 
تماشــای عبور کاروان حامل 
رییس جمهوری سابق آمریکا 
در »پالــم بیــچ« فلوریدا در 
روز رییس جمهــوری ایاالت 

متحده آمریکا.

»قالیباف« الیحه بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد
رییس مجلس شورای اسالمی پس از تصویب کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع 
داد و اعالم کرد مجلس از روز یکشنبه هفته آینده بررسی جزئیات بودجه را در صحن مجلس آغاز می کند.

محمد باقر قالیباف بیان کرد: مجلس شورای اسالمی از زمانی که الیحه بودجه اولیه به مجلس ارائه شده 
اولین جلسه را با دولت تشکیل داد و بنا شد با تفاهم پیشنهادات در خصوص الیحه بودجه بررسی شود 
و بنا بود جهت حل مشکالت مردم الیحه با همفکری مجلس و دولت اصالح شود چرا که الیحه بودجه 
در حقیقت وضعیت اقتصادی مردم را در طول یک سال رقم می زند.وی در ادامه اظهار کرد: اما در بین راه 
تعامل الزم دولت با مجلس صورت نگرفت و مجلس الیحه را برای اصالح به دولت بازگرداند خوشبختانه 
در الیحه ارائه شده ۷ مورد از اصالحاتی که مد نظر مجلس بود، اعمال شد.قالیباف اقزود: ان شاءا... در 
روز یکشنبه آینده مجلس بررسی جزئیات بودجه را آغاز خواهد کرد چرا که فرصت ما بسیار محدود است.

واکنش سفارت ایران به ادعای حمله به سفارت امارات
سفارت جمهوری اســالمی ایران در اتیوپی ادعای روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر نقشه ایران برای 
حمله به ســفارت امارات عربی متحده در آدیس آبابا را رد کرد.بخش رســانه ای سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در اتیوپی ادعای روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مبنی بر نقشه ایران برای حمله به 
سفارت امارات عربی متحده در این کشور را رد کرد و افزود: این اتهامات بی اساس توسط رسانه های 
معاند وابسته رژیم صهیونیستی ساخته شده و توسط آنها پردازش می شود.سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در آدیس آبابا اضافه کرد: نه اتیوپی و نه امارات عربی متحده حرفی درباره دست داشتن ایران در 
این مسائل نزده اند.گفتنی است روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی ادعایی ایران را متهم به 

دست داشتن در نقشه حمله به سفارت امارات عربی متحده در اتیوپی خواند.

زمان برگزاری انتخابات هیئت رییسه مجلس خبرگان 
مشخص شد 

سخنگوی هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری از برگزاری انتخابات هیئت رییسه و کمیسیون های 
تخصصی این مجلس در اجالس چهارم اسفندماه خبر داد.آیت ا... سید احمد خاتمی با اعالم این 
خبر، گفت: این انتخابات، نخستین دستور کار هشتمین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبری 
است و اعضای هیئت رییسه اعم از رییس، نواب، منشــی ها و کارپردازان برگزیده می شوند و اگر 
فرصت شود اعضای کمیسیون ها نیز انتخاب می شوند وگرنه طبق اختیارات هییت رییسه، اعضای 
سابق کمیسیون ها ابقا خواهند شد.وی افزود: اصالح آیین نامه انتخابات این مجلس دستور کار 

دوم این دوره از اجالس خبرگان است.

تصمیم جدید مجلس درباره شفافیت آرا
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز گذشته با بررسی مجدد طرح شفافیت آرای 
نمایندگان در کمیســیون آیین نامه موافقت کردند. احمد آمیرآبادی، عضو هیئت رییســه مجلس 
گفت: تعدادی از نمایندگان طبق ماده ۱۳۰ آیین نامه تقاضایی به هیئت رییسه دادند تا مجددا طرح 
شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ چون طبق آیین نامه اگر طرحی مورد مخالفت 
مجلس قرار گرفته باشد امکان بررسی دوباره آن تا شش ماه آینده وجود ندارد مگر این که این موضوع 
را درخواست دهند.وی افزود: این درخواســت به رای مجلس  گذاشته می شود البته اگر به تصویب 
نرسد عمال کمیسیون آیین نامه نمی تواند تا شش ماه دیگر به آن رسیدگی کند. قرار است بودجه نیز در 
مجلس مورد بررسی قرار گیرد، در این زمان کمیسیون آیین نامه فرصت رسیدگی دارد تا بعد از بودجه 
طرح شفافیت در صحن بررسی شود.به گفته وی، در صورت موافقت مجلس این اجازه به کمیسیون 

آیین نامه داده می شود تا  مجددا طرح شفافیت آرا را مورد بررسی قرار دهد.

کافه سیاست

واکنش سازمان ملل 
به تصمیم ایران برای 

محدودسازی بازرسی ها
یک ســخنگوی ســازمان ملل به تصمیم 
ایران برای محدودسازی بازرسی آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی از تاسیســات 
هسته ای ایران واکنش نشان داد.فرحان 
حق، سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه 
در یــک کنفرانس خبــری در واکنش به 
برنامه ایران برای محدودســازی بازرسی 
های آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
ایران،  خواســتار همکاری کامــل ایران با 
آژانس شد. او در این باره گفت که سازمان 
ملل از تمامی طرف های توافق هسته ای 
از جمله ایران می خواهد که به این توافق 

پایبند باشند. 
بر اساس این گزارش،  واکنش این مقام 
سازمان ملل در پی این مطرح می شود که 
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم 
کشــورمان نزد ســازمان های بین المللی 
در وین اعــالم کرد که نامــه توقف اجرای 
اقدامات داوطلبانه ایــران تحت برجام از 
تاریخ 2۳ فوریه 2۰2۱ برابر با ۵ اسفندماه، 
عصر روز دوشــنبه تحویل مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی شد.غریب آبادی 
افزود: این اقدام در اجرای قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای 
حقوق مصــرح جمهوری اســالمی ایران 
تحت بندهــای 2۶ و ۳۶ برجام و به علت 
عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهدات 
خود در جهت رفع تحریم های غیرقانونی، 

صورت گرفته است.
نماینــده دائم کشــورمان تصریــح کرد: 
در ایــن نامــه از آژانس خواســتیم تا در 
اســرع وقت اقدامات الزم را برای اجرای 
درخواست های ایران جهت توقف اقدامات 
مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل 
الحاقی، به عمل آورد.وی افــزود: از این 
پــس، همکاری هــای ایــران و آژانــس 
 صرفا بر مبنــای تعهــدات پادمانی ادامه

 خواهد یافت .

ابوظبی و ریاض احتماال به دنبال توسعه روابط دفاعی 
خود با چین و روسیه هستند، همانطور که چین 
پهپادهایی را به عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی فروخته و براساس گزارش ها، چین در حال 
لستیک با ریاض  توسعه سامانه های موشکی با

است

بین الملل
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 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

مشکل متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن برطرف شد
 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:متقاضیان بالتکلیف طرح اقدام ملی مسکن استان 
اصفهان با تدابیر اندیشیده شده و زمان بندی الزم برای متقاضیان، متولیان و بانک تعیین تکلیف 
شدند.علیرضا قاری قرآن با اشاره به آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در اصفهان اظهار کرد: 
این طرح ملی در استان وارد مرحله اجرایی شده و در مرحله تحویل زمین به سازندگان و دریافت 
پروانه قرار دارد. وی ادامه داد: تکالیفی که در این طرح برعهده دولت بوده اجرایی شــده و مرحله 
بعدی بر عهده متقاضیان، سازندگان و ارائه تســهیالت توسط بانک است.مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان تامین زمین توســط دولت را محور اصلی این طرح برشمرد و گفت: تامین زمین و 
مقدمات اولیه طرح ها انجام شده و پروژه ها توسط متولیان به تناسب هر شهرستان و براساس ثبت 
نام شروع شده و در سال های آینده به طور مستمر پاسخگوی نیاز مسکن استان خواهد بود.وی با 
بیان اینکه سهم استان در طرح اقدام ملی مسکن ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد است، اظهار کرد:۹۳ هزار نفر 
متقاضی پس از سه مرحله ثبت نام از امتیازات این طرح بهره مند شدند که حدود ۲۰ هزار نفر پس از 
پاالیش و تعیین متقاضیان حائز شرایط به طرح ها معرفی و برای این افراد تامین زمین شده است.

قاری قرآن اضافه کرد: واحد های مسکونی در طرح اقدام ملی و تولید مسکن، برای متقاضیان شهر 
اصفهان در شهر های جدید بهارستان و فوالدشهر ساخته می شود.

تولید نان با کیفیت، بخشی از برنامه قلب سالم
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: آموزش مســتمر و به روز نانوایان، مطالبه 
گری مردم از نانوایــان و بهره مندی کارخانه هــای آرد از فناوری جدید ســه عامل اصلی کیفیت 
مطلوب نان در استان اصفهان است.محسن ضیایی ادامه داد: به منظور ارتقا و حفظ کیفیت نان، 
دستگاه های نظارتی استان مرتب فرآیند تولید آرد و نان را پایش و کنترل می کنند.مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی استان اصفهان افزود: طبق اعالم پژوهشکده غالت کشور، اصفهان از نظر کیفیت 
آرد و نان و عملکرد نانوایان جزو سه استان برتر کشــور است.ضیایی با اشاره به اینکه اصفهان در 
تولید نان سبوس دار هم پیشتاز اســت، اظهار کرد: به دلیل فرهنگ ســازی برای ترویج تولید و 
مصرف نان سبوس دار، ذائقه مردم اصفهان به نان های سبوس دار گرایش پیدا کرده و ما تالش 
می کنیم تا نان سبوس دار واقعی وارد سفره های مردم شود.وی به اجرای برنامه قلب سالم اشاره 
کرد و گفت: اصفهان از سال ۸۸ الگوی اجرای این طرح در کشــور است که بخشی از آن به تولید 
نان باکیفیت و سالم اختصاص دارد و این امر هم به بهبود کیفیت نان اصفهان کمک کرده است.

آیا مراکز گردشگری در عید نوروز بازگشایی می شود؟
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفت: به دلیل آنکه وضعیت 
شیوع بیماری در اســتان در ایام نوروز مشخص نیســت؛ همچنان وضعیت امکان سفر به استان 
دچار ابهام است.فریدون اللهیاری اظهار داشــت: به جز بازه های زمانی که ستاد استانی مبارزه با 
کرونا تصمیم به تعطیلی تاسیسات گردشگری گرفتند، در سایر موارد این مراکز با ظرفیت حداکثر 
5۰ درصد باز بودند و خدمت رسانی می کردند.وی افزود: باز بودن مراکز گردشگری منوط به رعایت 
پروتکل های بهداشتی و اجرای دستورالعمل »سفر هوشمند« تدارک دیده شده توسط وزارت میراث 
فرهنگی است. در این دســتورالعمل ظرفیت های هر یک از مراکز گردشگری و اقامتی، چگونگی 
خدمات رسانی آژانس های مسافرتی و نحوه اقامت مسافران با در نظر داشتن مسائل بهداشتی بیان 
شده است.وی ادامه داد: برای تعطیالت نوروزی فعال تصمیمی بر تعطیلی مراکز گردشگری گرفته 
نشده؛ اما انتظار حضور زیاد گردشگران را نداریم. البته وضعیت استان و شهرستان ها هم در بازه های 
زمانی مختلف ثبات مناسب را نداشته و برای مثال در تعطیالت ۲۲ بهمن شاهد منع ورود گردشگران 

به شهر اصفهان بودیم و این فرصت مناسب برای جذب گردشگر از بین رفت.

اصفهان در رده سوم بدترین استان کشور برای سرمایه گذاری قرار گرفته است؛

حرکت معکوس در اقتصاد اصفهان

پیچیدگی های اداری و سنگ اندازی قوانین  مرضیه محب رسول
بر سر راه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
استان سال هاســت اصفهان را در رتبه پایین رشد و توسعه اقتصادی و 
کارآفرینی قرار داده است. هر چند مسئوالن استان چند سالی است که 
وعده رفع این موانع و برقراری میانبرهای اقتصادی برای جذب سرمایه و 
سرمایه گذاران را داده اند؛ اما ظاهرا همچنان اصفهان رتبه مناسبی در میان 
اســتان های کشــور در جــذب ســرمایه ندارد.میانگین نمــره امنیت 
سرمایه گذاری در کل کشــور در بهار امسال به روایت مرکز پژوهش های 
مجلس ۶.۱۶ از ۱۰ بــوده با این توضیح که نمــره ۱۰ یعنی بدترین نمره و 
تامل برانگیز اینکه نمره امنیت سرمایه گذاری ۱۸ استان از میانگین نمره 

کشوری بدتر بوده است.
 شاخصی که نمایانگر دلیل انتقادها و فریادهای سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی است. تازه ترین ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس می گوید؛ 
به ترتیب استان های یزد، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان و سیستان 
و بلوچستان در رتبه های بهتر از حیث شــاخص های تاثیرگذار بر امنیت 
ســرمایه گذاری قرار گرفته اند.یافته های گزارش دهم بازوی تحقیقاتی 
مجلــس درباره شــاخص های فصلی امنیت ســرمایه گذاری نشــان 
می دهد امنیت ســرمایه گذاری در بهار۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن و 
برخالف روند فصل گذشته نامناســب تر )بدتر( شده است. زیرا امنیت 

سرمایه گذاری از ۱۰ به عنوان بدترین و صفر به عنوان بهترین در پاییز ۱۳۹۷ 
دارای کمیت۶.۴۳ و در زمستان همان سال۶.۱۸، در بهار سال بعد۶.۰۷ و 
در تابستان ۱۳۹۸ نیز ۶.۰۷ بوده که از بهبود تدریجی امنیت سرمایه گذاری 
حکایت داشته اما این روند رو به بهبود از تابســتان۹۸به بعد متوقف و 
به تدریج بدتر هم می شود. مرکز پژوهش های مجلس فاش می کند روند 
بهبود امنیت سرمایه گذاری در پاییز۱۳۹۸ همزمان با بی ثباتی های بعد 
از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ معکوس شد و البته که نقش 
بیماری کرونا و تعطیالت اجباری چندماهه و پیش بینی نشده بسیاری از 
کسب وکارها در این وضعیت قابل توجه و اثرگذار بوده است.از نظر فعاالن 
اقتصادی استان عدم انجام وعده های مسئوالن، اعمال نفوذ و تبانی در 
معامالت ادارات بدترین و آزاردهنده تریــن مولفه های اثرگذار بر امنیت 
سرمایه گذاری بوده درحالی که در بهار امســال، انتقادها از رواج و توزیع 
کاالهای قاچاق، سرقت مالی شامل پول نقد، کاال، تجهیزات و استفاده 
غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی فروکش کرده اســت. 
این در حالی است که در زمستان سال گذشته عالوه بر انتقاد از بدقولی 
مســئوالن به وعده ها، فعاالن اقتصادی از اختالل ناشی از تحریم های 
خارجی هم گالیه داشتند. براساس نتایج این تحقیق، در بهار۱۳۹۹، از بین 
۹حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعاالن اقتصادی 
در حوزه )هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا( مناسب ترین ارزیابی را نسبت 

به سایر حوزه ها و فعاالن اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... )حمل 
ونقل، انبارداری، عمده فروشی و ُخرده فروشی( نامناسب ترین ارزیابی را 
در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. نکته 
جالب توجه این است که در سال ۱۳۹۷ اصفهان در میان بدترین استان 
ها در شاخص سرمایه گذاری در رده پانزدهم قرار داشته اما طی دو سال 
به صورت صعودی در رده چهارم قرار گرفته و در نتیجه شاخص ها در این 
رده بدتر از سال های پیشین شده است. این در حالی است که تا دو سال 
قبل از سال ۱۳۹۷ شاخص های سرمایه گذاری در استان ثابت بوده ؛اما 
طی دو سال اخیر این شاخص به شدت نزولی شده است. شاخص های 
سرمایه پذیری در استان در حالی هر روز افت کرده و نگران کننده می شود 
که بسیاری از طرح های بزرگ اســتان نیمه کاره و بدون تامین اعتبار از 
سوی دولت رها شده و مسئوالن استان وعده جذب سرمایه گذار داخلی و 
خارجی برای اتمام آن را داده اند. با این وضعیت اما  کامال مشخص است 
که این مدل از وعده ها چیزی جز از ســر بازکردن مسئولیت ها نخواهد 
بود و در نهایت طی ماه های آینده باید منتظر  رشد شاخص هایی مانند 
بیکاری و رشد اقتصادی در استان باشیم. در این میان همچنان اصفهان 
به اخذ مالیات بیش از میزان تعیین شده و دادن وام هایی با بهره کالن به 
فعاالن اقتصادی و سایر شاخص های نه چندان امیدوار کننده به توسعه 

استان افتخار می کنند.

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: ستاد 
پیگیری اجرای سیاســت های اقتصادی مقاومتی 
در قوه قضاییه با پیگیری هایی که انجام داده اســت 
تاکنون از تعطیلی چندین کارخانــه بزرگ و بیکاری 
هزاران کارگــر در اســتان اصفهان جلوگیــری کرده 
است.محمدرضا حبیبی اظهار داشت: با هدف ایجاد 
امنیــت اقتصادی و رفــع موانع حقوقــی و قضایی 
تولید و اشتغال، ستاد پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصادی مقاومتی در قوه قضاییه تشکیل شده است 
و از زمان ریاست آیت ا... رییســی، در راستای سند 

تحول تغییراتی را در این ســتاد اعمال شد؛ از جمله 
اینکه ریاســت آن با رییس کل دادگستری است و 
دبیری آن با دادستان است.رییس کل دادگستری 
اســتان اصفهان با بیان اینکه دادســتان با توجه به 
اختیارات قضایی و قانونی که دارد در راستای اجرای 
مصوبات و پیگیری آن قدرت بیشتری دارد، افزود: 
انتخاب دادستان به عنوان دبیر این ستاد یک اقدام 
اساسی بود و مصوبات ضمانت اجرایی بیشتری دارد 
و تاثیرگذاری آن در ســازمان ها و دســتگاه هایی که 
مخاطب قرار می گیرند، بیشتر است.وی با بیان اینکه 
در مجموعه این ستاد دستگاه قضایی و سازمان های 
وابسته مانند سازمان بازرســی کل کشور و سازمان 
صمت و همه معاونان عضو هســتند و در راســتای 
حمایــت از کارآفرینــان و فعاالن اقتصــادی اقدام 

می شود، گفت: اگر جایی دستگاه های اجرایی برای 
فعاالن اقتصادی مانع تراشی و ترک فعل کنند و کار 
را به تاخیر بیندازند، به این ستاد که مراجعه کنند آن 
دســتگاه را می خواهیم و در جلسه ستاد توضیحات 
طرفین را می گیریم و اگر دیدیــم واقعا بدون دلیل 
دستگاه اجرایی مانع تراشی می کند همان جا تصمیم 
می گیریم و آن دســتگاه را مکلــف می کنیم که به 
وظیفه اش عمل کند. حبیبی ادامه داد: در مورد بانک ها 
موارد متعدی داشــته ایم به ویژه برای استمهالی که 
می خواستند برای بعضی از فعاالن اقتصادی بدهند و 
اگر استمهال داده نمی شد واقعا فعاالن اقتصادی به 
مشکل برمی خوردند و کارخانه رو به تعطیلی کشیده 
می شد و در بســیاری از این موارد، مدیران بانکی را 

خواستیم و وساطت کردیم تا استمهال داده شود.

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

 بازگشت بیش از هزار کارگر به چرخه تولید

خبر روز

از نظر فعاالن اقتصادی استان عدم انجام وعده های مسئوالن، 
اعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات بدترین و آزاردهنده ترین 
مولفه های اثرگذار بر امنیت سرمایه گذاری بوده درحالی که در بهار 
امسال، انتقادها از رواج و توزیع کاالهای قاچاق، سرقت مالی 
شامل پول نقد، کاال، تجهیزات و استفاده غیرمجاز از نام و عالئم 

تجاری یا مالکیت معنوی فروکش کرده است

معاون راهداری اصفهان مطرح کرد:

حضور دستفروشان در حاشیه جاده ها و کم شدن ایمنی تردد
 معاون راهداری اصفهان گفت: حضور دستفروشان در حاشیه جاده های استان منجر به مخدوش 
شــدن ایمنی تردد در این جاده ها می شــود.فرزاد دادخواه با بیان اینکه طرح  راهداری محوری با 
هدف گذاری یک هزار کیلومتر از راه های اســتان اصفهان با ســرعت و پیشرفت مناسبی  در حال 
اجراست، افزود: این اقدامات منجر به ایمنی تردد کاربران جاده ها شده و بر اساس برنامه ریزی 
قبلی اکنون بستر الزم برای آغاز منظرآرایی راه ها فراهم شده است.معاون راهداری استان اصفهان 
حضور دستفروشان در حاشیه جاده های استان اصفهان را تهدیدی برای ایمنی تردد دانست و گفت: 
در این زمینه مکاتباتی را با مسئوالن مختلف داشته ایم و مقرر شد در این زمینه دستورالعمل واحدی 

تدوین و ابالغ شود.

اعطای مجوز راه اندازی عطاری بدون مهارت سنجی
عضو اتحادیــه صنف عطاری و سقط فروشــان اصفهان گفت: هر کس به دنبــال مجوز و پروانه 
راه اندازی عطاری اســت ابتدا باید تخصص وی از طریق آزمون ثابت شود؛ اما این رویه در حال 
حاضر در اصفهان دنبال نمی شــود.رضا منتظــری در خصوص تجویز داروهای گیاهی توســط 
عطاری های اصفهان اظهار داشت: این اقدام و طبابت در عطاری های اصفهان خالف قانون است 
و تخلف محسوب می شود زیرا آنها تنها فروشــنده گیاهان دارویی هستند.وی با اشاره به یکی 
دیگر از مهم ترین مشکالت این صنف در اصفهان ادامه داد: هر کسی که به دنبال مجوز و پروانه 
راه اندازی این حرفه در هر کجای کشــور  اســت ابتدا باید تخصصش از طریق آزمون ثابت شده 
و سپس به  وی مجوز داده شــود.رییس اســبق اتحادیه صنف عطاری و سقط فروشی استان 
اصفهان بیان داشــت: در حال حاضر این رویه در اتحادیه صنف عطاری و سقط فروشان استان 
اصفهان وجود ندارد و سریعا به درخواست کنندگان بدون آزمون و سنجش مجوز اعطا می شود.

وی با بیان اینکه نظر اتحادیه صنف عطاری ها خالف این اســت، گفت: فروشــندگان این صنف 
باید آشنایی کامل با گیاهان دارویی داشته باشــند و در غیر این صورت باید ابتدا آموزش دیده و 

سپس اقدام به فروش داشته باشند.

چالش مشاوران امالک در شاهین شهر؛

 به ازای هر250 نفریک واحدصنفی است
فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: صدور بیش از ۸۰۰ پروانه، فعالیت به عنوان مشاورین 
شهرستان شاهین شهر و میمه را دچار چالش کرده است.اسفندیار تاجمیری با اشاره به افزایش روز 
افزون مشاوران امالک در شهرستان شاهین شهر اظهار داشت: با توجه به بررسی های صورت گرفته 
۸۰۰ واحد صنفی مشاور امالک در شاهین شــهر وجود دارد.وی افزود: چنانچه جمعیت ۲۰۰ هزار 
نفری شاهین شهر را به ۸۰۰ واحد صنفی مشاور امالک تقسیم بندی کنیم به ازای هر ۲5۰ نفر یک 
واحد صنفی از این رسته در شاهین شهر وجود دارد.فرماندار شاهین شهر با بیان اینکه بر اساس اعالم 
بخش بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت این شهرســتان، چندین تقاضای جدید نیز برای 
دریافت پروانه کسب در سامانه مربوطه به ثبت رسیده که در حال بررسی و صدور مجوز است، اضافه 
کرد: این میزان صدور پروانه برای مشاوران امالک این شهرستان قابل انتقاد است و مسئوالن باید به 
این امر توجه داشته باشند.وی تصریح کرد: نقد ما به مرجع صادرکننده این است که بازار شاهین شهر 
دیگر کشش این تعداد مشاور امالک را ندارد و بیشتر شدن این واحدها عالوه بر اینکه نظارت بر آن ها 
را دشوار می کند زمینه بروز سوداگری و رفتارهای غیرمنطقی و غیرتخصصی را افزایش نیز می دهد.

تاجمیری با اشــاره به افزایش نزدیک 5۰ درصدی قیمت زمین و مسکن در نیمه نخست امسال، 
تصریح کرد: این در حالی است که تعداد معامالت انجام شده در بنگاه های معامالتی در مقایسه با 

سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است.

کافه اقتصاد

دالیل و ضد و نقیض های کمبود میوه در اصفهان؛اخبار

یخ زدگی گلخانه ها در جنوب بهانه کمبود خیار 
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان اصفهان در خصوص افزایش قیمت خیار و کمبود این محصول در بازار  تصریح کرد: بهانه مسئوالن در 
این زمینه یخ زدگی خیار های گلخانه ای در برخی از استان های کشور اســت و این در حالی است که طی بررسی های میدانی مشخص شد گلخانه های اصفهان 
در زمینه تولید خیار وضعیت مناسبی را دارند و در زمینه تولید با مشــکلی مواجه نبوده ایم.مجتبی برزگر   ادامه داد: به دنبال حل مشکل افزایش قیمت و کمبود 
موز و خیار در اصفهان هستیم.همچنین مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان شرط واردات موزه به شرط صادرات سیب را رد کرده و می گوید: 
این قانون مربوط به حدود چهار سال گذشته بوده و در همان سال نیز لغو شد که البته باید توجه داشت که برای این امر نیز طرح های تشویقی در نظر گرفته شده 
بود.فرهاد حاجی مرادی می افزاید: دلیل اصلی کمبود موز در بازار اصفهان عدم ثبت واردات از سوی سازمان صمت است ضمن اینکه ما مخالف واردات میوه به 
کشور هستیم.وی اضافه می کند: میوه های خارجی که از مبادی قانونی وارد کشور می شود از جهاد کشاورزی مهر تایید دریافت می کند، اما برای میوه های قاچاق 

تضمینی بر سالمتی آن ها وجود ندارد.

تولید برنج به 
 روش مدرن
 در اندونزی

ســاکنان دپــوک اندونــزی 
بــا اســتفاده از فنــاوری 
 هیدروژنیــک برنــج تولیــد

 می کنند.

وز عکس ر

عضو هیئت رییسه مجلس:

دولت منبع درآمد 
جایگزین برای مطبوعات 

مشخص کند
عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی از نشانه های سوء تدبیر و بی توجهی 
به ابعاد تصمیمات در دولت همین مصوبه اخیر 
در رابطه با لغو الــزام ارائه آگهی های دولتی ها 
به روزنامه هاست.حسینعلی حاجی دلیگانی 
اظهــار کرد: ایــن تصمیم درحالی بــه یکباره 
گرفته و ابالغ شــده اســت که اصحاب رسانه 
هیچ آمادگــی ذهنی و هیچ اطالعــی از قبل 
نســبت به این موضوع نداشــتند که بخش 
عمده ای از درآمدهای این روزنامه ها از طریق 
آگهی های دولتی تامین می شود.وی با اشاره 
به اینکه شرایط کرونایی به اندازه کافی معیشت 
اصحاب رسانه را در تنگنا قرار داده است، بیان 
داشت: به نظر می رسد دولت ابعاد و پیامدهای 
این تصمیم خود را به درســتی ارزیابی نکرده 
و در شرایطی که رسانه ها با شــرایط ناشی از 
شرایط کرونا دســت و پنجه نرم می کنند، به 
یکباره یکی از منابع اصلی آن ها قطع می شود، 
بدون آنکه راه جایگزینی برای آن ارائه یا مطرح 
شده باشد.حاجی دلیگانی تاکید کرد: اینکه در 
این رابطه صرفه جویی ریالی و صرفه جویی در 
مصرف کاغذ اتفاق می افتد اگر در عمل محقق 
شود یک اتفاق مثبت خواهد بود؛ اما با توجه 
به تداوم فعالیت روزنامه ها و انتشار آن ها بهتر 
بود از ظرفیت این روزنامه ها به نحو احسن و 
بهتری استفاده شود؛ در عین حال توجه به ارائه 
راهکارهای جایگزین و آماده شــدن رسانه ها 
برای اجرای این مصوبه یک ضرورت اساسی 
است. حاجی دلیگانی با بیان اینکه باید راه های 
اســتقالل مالــی و خودکفایی آن ها توســط 
نهادهای حمایت کننده فراهم شود، تاکید کرد: 
الزم بود دولت با توجه به شرایط فعلی در ابعاد و 
پیامدهای مصوبه خود تامل بیشتری می کرد، 
راه های جایگزین و متنوع را به اصحاب رسانه 
ارائه می داد و در عین حال بــه دنبال کاهش 
مراجعات و صرفه جویی در هزینه ها از محل 
صرفه جویی ها یا سایر بخش ها، منابعی را 

برای حمایت از رسانه هااختصاص می داد.
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 توسعه شهرک های کشاورزی 
نسخه التیام بخش توسعه پایدار و رونق اقتصادی

یکی از سیاســت های مهــم وزارت جهاد کشــاورزی در کشــور و از 
رویکرد های توسعه چهارمحال و بختیاری به نوعی توسعه شهرک های 
کشــاورزی است.مســیر درســت صادرات محصوالت کشاورزی از 
شهرک های کشاورزی می گذرد. رفتن به سمت شهرک های کشاورزی 
یک ضرورت اســت که نمی توان از آن اجتناب کــرد و یکی از دالیل و 
ضرورت های مورد نظر برای توســعه شهرک های کشاورزی در استان 
چهارمحال و بختیــاری جلوگیری از فرآیند طوالنــی دریافت زمین و 
انجام استعالمات برای ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی است که 
معموال یک فرآیند بین ۶ تا ۲۴ ماه یعنی دو ســال است که در توسعه 
شهرک های کشاورزی این مسئله برطرف می شود.محصوالتی که در 
شهرک های کشاورزی تولید می شود با توجه به داشتن مدیریت واحد 
و نظارت مستمر محصوالت تولیدی، به راحتی قابلیت صادرات دارند.

شهرک های کشاورزی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد
گلخانه ها مزیت های باالیی از لحــاظ اقتصادی برای تولید کنندگان و 
تامین نیاز داخلی و صادرات دارند و از طرفی میزان بهره وری تولید در 
آن ها باالست و کمترین میزان هدر رفت آب و خاک را دارند. همچنین 
میزان اشــتغال زایی در این بخش بیشــتر از هر فعالیــت صنعتی و 
کشاورزی با در نظر گرفتن ســرمایه گذاری انجام شده است و افراد 
می توانند حتی ظرف مدت دو سال بازگشت ســرمایه داشته باشند.

اقتصادی ترین حالت ایجاد گلخانه در شــهرک های کشاورزی است، 
زیرا مدیرت یکچارچه دارند و همه هزینه های دریافت زیرســاخت ها 

به صورت یکپارچه دریافت می شود.
طبق اعــالم وزارت جهاد کشــاورزی، بیشــتر فعالیت شــهرک های 
کشــاورزی ایجــاد شــده در ســطح کشــور را در بخش شــیالت و 
آبزی پروری، دامپــروری، پرورش طیور و ایجاد گلخانه اســت که به 
دلیل زودبازده بودن این شــهرک ها امکان برگشــت همه ســرمایه 
در کمتر از ســه سال میسر اســت.رییس ســازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: افزایش تولیــد، امنیت غذایی، مصرف 
بهینه آب و افزایش بهره وری و افزایش صادرات و برندسازی اهمیت 
توسعه شهرک های کشاورزی را نشــان می دهد که توسعه گلخانه ها 
بخشی از آن اســت.عطاءا... ابراهیمی در ســتاد توسعه شهرک های 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: صدور ســند برای 
ســرمایه گذاران باید به شــکل قطعی باشــد هم چنین از مشکالت 
ما در توســعه شــهرک ها بحث گازرســانی به این شهرک هاست که 
چهار خط لوله گاز اصلی از اســتان عبور می کنــد و از محدودیت های 
جدی برای تامین زیر ساخت های شــهرک های کشاورزی تامین گاز 

شهرک هاست.

 شناسایی 73 مکان برای احداث شهرک
 و مجتمع کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

مدیر شــرکت شــهرک های کشــاورزی ســازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اهمیــت راه انــدازی مجتمع و 

شــهرک کشــاورزی در راســتای برای کاهش هزینه هــای تولید و 
افزایش بهره وری گفت: این مجتمع ها در حوزه های مختلف شیالت، 
گلخانه های ســبزی و صیفی، دامداری و گیاهان دارویی با مساحتی 
بیش از پنج هزار هکتار در سطح اســتان شناسایی و مکان یابی شده 
است.دلشاد جهانبخشی افزود: از این تعداد ۳۳ مجتمع با۹۰۰ هکتار 
در حال دریافت مجوز اســت که ۱۱ مجتمع به مســاحت ۱۵۰ هکتار 
برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی شــدند.وی با اشاره به اینکه 
۸۵درصد تولیدات، ۲۰درصد اشــتغال و ۲۵درصــد درآمد ناخالص 
کشور بر دوش بخش کشاورزی است، افزود: تالش برای بهینه کردن 
راندمان آبیاری و اصالح و بهســازی کانال های کشــاورزی و رویکرد 
نوین به ســمت آبیاری اراضی کشاورزی اســت که باید برای محقق 
شدن این امر تغییر به سمت و سوی احداث مجتمع ها و شهرک های 
کشاورزی باشد.در شهرک ها و مجتمع های کشاورزی بحث مدیریت 
بهره وری »به گزینی« محصوالت کشــاورزی، کشــاورزی قراردادی 
و کشاورزی فرابخشــی، جلوگیری از خرد شــدن اراضی و واگذاری 
اراضی، کمک به تولید، آموزش، بهســازی و نوآوری در بازار نیز دیده 
شده است. جلوگیری از کوچک شدن و پایین آمدن ضریب بهره وری 
اراضی پیرامون طرح های کشــاورزی، از دیگر مزایای اجرای مجتمع 

کشاورزی است.

شهرک های کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
دچار مشکل گازرسانی هستند

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفــت: به علت عدم 
زیرســاخت مناســب گازرســانی، شــهرک های کشــاورزی استان 
دچار مشکل گازرســانی هســتند.عطاا... ابراهیمی در ستاد توسعه 

شهرک های کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:گازرسانی 
به شهرک های کشاورزی استان متوقف شــده و سرمایه گذاری الزم 
برای آن انجام نشــده اســت.وی افزود: عدم اجــرای قانون احکام 
دائمی برخی ماده ها و تبصره های سازمان برنامه و بودجه و تخصیص 
اعتبارات الزم برای توسعه زیرساخت های شهرک های کشاورزی نیز 
یک محدودیت است، ولی در استان ما اقدامات خوبی صورت گرفته 
و ۲۴ مورد مکان یابی انجام شده است و زیرساخت های الزم از جمله 
آب، برق و گاز برای خیلی از مجتمع های کشــاورزی انجام شده یا در 
مجاورت لوله گاز قــرار گرفته اند که محدودیتی در زمینه گازرســانی 

نداشته باشند.

نیازبه 500 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه 
زیرساخت های شهرک های کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: توسعه زیرساخت های شهرک های کشــاورزی در چهارمحال 
و بختیاری نیازمند ۵۰۰ میلیــارد ریال اعتبار است.حســین برزگر با 
اشاره به سیاست وزارت جهاد کشــاورزی در برنامه پنج ساله تا سال 
۱۴۰۴ مبنی بر توسعه ۶۰ هزار هکتار، توسعه شهرک های گلخانه ای را 
مطرح  کرد و گفت: ظرفیت استان در این خصوص ۷۰۰ هکتار برآورد 
شده اســت.وی اظهار داشــت: هم اکنون ۳۰ هکتار گلخانه در استان 
فعال است و برای فعال ســاختن ۷۰۰ هکتار گلخانه در استان به پنج 
هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز و حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
احداث زیرســاخت های شهرک های نیاز اســت.برزگر افزود: تامین 
منابع به عنوان مهم ترین مشــکل در حوزه احداث گلخانه در اســتان 

محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 گسترش فعالیت های فرهنگی هنری
 رسالت اصلی کانون های مساجد است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کانون های فرهنگی هنری جزو 
نهادهای مسجدی، انقالبی و مردمی هستند. ابراهیم شریفی ادامه داد: کانون های فرهنگی هنری در 
مساجد سطح استان فعالیت دارند و یکی از نهادهای اثر گذار در حوزه های فرهنگی، هنری، مذهبی و 
اجتماعی به شمار می روند.وی ابراز کرد: کانون های فرهنگی هنری با شیوع کرونا در کشور، بازهم وارد 
میدان شدند و تا امروز خدمات گسترده ای در خصوص کمک به نیازمندان و خانواده های آسیب دیده 
از کرونا انجام داده اند و همچنان نیز ادامه دارد.شریفی بابیان اینکه گسترش فعالیت های فرهنگی 
هنری رسالت اصلی کانون های مساجد است، گفت: کانون های فرهنگی هنری که در مساجد مستقر 
هستند هرساله خدمات اجتماعی و فرهنگی گسترده ای انجام می دهند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کانون های فرهنگی هنری مساجد با کمترین امکانات و 
منابع مالی نقشی مهمی در انجام فعالیت های فرهنگی هنری در شهرها و روستاهای استان دارند.

افزایش پایداری با افتتاح پست برق 400 کیلوولت فرادنبه
با بهره برداری از پست برق ۴۰۰ کیلوولت فرادنبه، پایداری شبکه برق چهارمحال و بختیاری افزایش 
می یابد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در حاشــیه بهره برداری از پنج طرح زیربنایی 
صنعت برق با دستور وزیر نیرو در استان، گفت: پست برق فرادنبه در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار 
با دو قســمت ۴۰۰ و ۶۳ کیلوولت و ظرفیت ۴۰۰ مگاولت آمپر، با دو دســتگاه ترانســفورماتور ۲۰۰ 
مگاولت آمپر، ۱۶ فیدر خروجی ۶۳ ولت و شش فیدر ۴۰۰ کیلوولت در مجاورت شهر فرادنبه ساخته 
شده است.آقای فرهزاد افزود: افزایش پایداری شبکه و تامین دیماند مصرفی مشترکان، تغذیه 
ایستگاه های ۶۳.۲۰ کیلوولت مناطق سفیددشت، شهرکرد، فرادنبه، بروجن، آلونی، شلمزار، فوالد 

چهارمحال و بختیاری و پتروشیمی بروجن از مهم ترین اهداف ساخت این استگاه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

جمعیت بیکار چهارمحال به 40 هزار نفر کاهش یافته است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: موسسات کاریابی استان از 
ابتدای امسال تا کنون برای ۴۶۸ نفر متقاضی کار اشــتغال زایی کرده اند.حفیظ ا... فاضلی افزود: از 
این تعداد ۳۳۶ نفر زن و ۱۳۲ نفر مرد بوده اند.فاضلی با بیان اینکه امسال دو هزار و ۷۸۳ جوینده کار 
در موسسات کاریابی اســتان ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: از این تعداد ۹۹۴ نفر زن و یک هزار و ۷۸۹ 
نفر مرد هستند.وی همچنین با اشــاره به فعالیت ۲۴ موسسه کاریابی و چهار مرکز مشاوره شغلی در 
استان ادامه داد: این موسسات حلقه اتصال بین جویندگان کار و محیط های کار هستند.فاضلی گفت: 
تالش ما بر این است تا با استقرار موسسات کاریابی فعال در حوزه مهارت آموزی، عالوه بر ایجاد حلقه 
واسط بین نیرو و محیط کار، شرایط را برای تربیت نیرو های متخصص فراهم کنیم.وی با اشاره به روند 
کاهشی نرخ بیکاری در استان، افزود: جمعیت بیکار استان از ۶۳ هزار نفر در سال ۹۵ به حدود ۴۰ هزار 

نفر در سال ۹۹ کاهش یافته است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان:

9۸درصد محصوالت غذایی تولیدی چهارمحال و بختیاری 
نشانگر تغذیه ای دارند

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات درمانی و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری با 
توصیه نسبت به مصرف مواد غذایی سالم، گفت: ۹۸.۴ درصد محصوالت غذایی تولیدی استان دارای 
نشــانگرهای رنگی تغذیه ای هســتند.رضا محمدی افزود: نشــانگرهای رنگی تغذیه ای عالوه بر درج 
مقادیر شاخص های مربوط به قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب ترانس در هر سهم از ماده غذایی، به 
مصرف کننده کمک می کند تا بتواند با یک نگاه سریع و آسان و بر اساس کدهای رنگی سبز، نارنجی و 
قرمز، ماده غذایی را در این چهار شــاخص مهم ارزیابی کرده و مناسب ترین انتخاب را در کمترین زمان 
انجام دهند.وی با اشــاره به فعالیت ۲۰ کارشناس کنترل مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی در استان، 
تصریح کرد: صدور شناســه نظارت بهداشــتی برای کارگاه های تولید مواد غذایــی و صدور پروانه 

مسئوالن فنی واحدهای تولیدی از مهم ترین وظایف این معاونت است.

بام ایرانبا مسئولان

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
11/108 شــماره آگهــی: 139903902003000184 شــماره پرونــده: 
شــماره  اجرائــی  پرونــده  اســاس  بــر   139704002003000005
139704002003000005 به شــماره بایگانی 9700017 : تمامت 360 ســهم 
مشاع از 18360 ســهم عرصه و اعیان- ثمنیه پالک ثبتی 269 فرعی از 7 اصلی 
واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان به مســاحت پنج هزار و پانصد و هشــت متر و 
پنجاه و هفت دســی متر مربع ) 5508/57( با شــماره دفتر بازداشتی الکترونیک 
139905802025000166 مورد ثبت شــماره 136302 صفحه 155 دفتر 728 
دفاتر بخش چهــارده اصفهان با مالکیت خانم پرتو خیام باشــی فرزند جمشــید 
که برابــر نامــه هــای شــماره 139985602025000823-1399/02/10 و 
139985602025011806-1399/10/04 اداره ثبــت اســناد و امالک منطقه 
غرب اصفهان به نام نامبرده ســابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات پالک مرقوم 
عبارت است از شمااًل در شش قسمت: اول دیوار مشترک به طول چهل و دو متر و 
چهل و هفت )42/47( سانتیمتر به شماره 268 فرعی، دوم دیوار مشترک به طول 
یازده متر و هفت ) 11/07( ســانتیمتر به شماره 268 فرعی، سوم دیوار مشترک به 
طول یازده متر و سی و پنج )11/35( سانتیمتر به شماره 268 فرعی، چهارم دیوار 
مشــترک به طول دوازده متر و چهل )12/40( سانتیمتر به شــماره 268 فرعی، 
پنجم دیوار مشــترک به طول دوازده متر و شصت )12/60( ســانتیمتر به شماره 
268 فرعی، ششم دیوار مشــترک به طول ســیزده متر و چهل و چهار )13/44( 
سانتیمتر به شماره 268 فرعی، شــرقًا : درب و دیوار به طول پنجاه متر و شصت و 
یک )50/61( سانتیمتر به شارع، جنوبًا: در هشــت قسمت که قسمت های سوم و 
چهارم و پنجم  آن شرقی است. اول دیواریســت به طول پانزده متر و بیست و دو 
)15/22( ســانتیمتر به جوی هرزاب، دوم دیواریست به طول سه متر و نود و هفت 
)3/97( سانتیمتر به جوی هرزاب، سوم دیواریست به طول دو متر و هفتاد و شش 
)2/76( سانتیمتر به جوی هرزاب، چهارم دیواریست به طول شش متر و سی و نه 
)6/39( ســانتیمتر به جوی هرزاب، پنجم دیواریست به طول دو متر و شصت و دو 
)2/62( سانتیمتر به جوی هرزاب، ششم دیوار مشــترک به طول سی و چهار متر 
و پنجاه و پنج )34/55( ســانتیمتر به شــماره 270 فرعی،  هفتم دیوار مشترک به 
طول یازده متر و شصت و شش )11/66( ســانتیمتر به شماره 270 فرعی، هشتم 
دیوار مشترک به طول ســی و دو متر و چهل و سه )32/43( ســانتیمتر به شماره 
270 فرعی، غربًا: در دو قسمت اول دیواریســت به طول سی و چهار متر و هفتاد و 
شش )34/76( سانتیمتر به شارع، دوم دیواریست به طول پانزده متر و سی  و هفت 
)15/37( سانتیمتر به شارع. ضمنًا حســب گزارش کارشناسان رسمی دادگستری 
پالک ثبتی مرقوم واقع در اصفهان خیابان آتشــگاه خیابان بهشت محله بوستان 
کوچه ارمغان کوچه میعاد و دارای امکانات آب و برق و گاز می باشــد و شــامل دو 
قسمت بوده که از یکدیگر مجزا گردیده و به شرح: 1- باغ مشجر: به مساحت حدود 
2930 متر مربع واقــع در غرب پالک، در اطراف دارای دیــوار گلی قدیمی و نیمه 
 محصور و دارای اشجار گوناگون مثمر و غیر مثمر با سنین متفاوت و تولیدات نهال و 
گونه های گیاهی و دارای ساختمان قدیمی خشت و گلی نیمه مخروبه به ابعاد حدود 
11 متر در 7 متر در بخش شمالی می باشد. 2- زمین غیر مشجر: به مساحت حدود 
2578 متر مربع واقع در شــرق پالک که در حال حاضر حدود 514 متر مربع از آن 
شامل دو واحد مسکونی به صورت سه طبقه تکمیل شده و در حال بهره برداری و 

یک واحد مسکونی سه طبقه به صورت سفتکاری در قسمت جنوب شرقی و قسمتی 
نیز راه داخلی منشــعب از کوی میعاد بوده و مابقی زمین بایر می باشد. توضیحًا بر 
اساس تحقیقات انجام گرفته و استعالم اخذ شــده از شهردای منطقه 9 اصفهان، 
مالکین توافقاتی جهت تفکیک و پالک بندی عرصه ردیف 2 )زمین غیر مشجر( با 
آن شهرداری انجام داده اند که ساختمان های احداثی فوق از آثار آن می باشد. لذا با 
توجه به میزان اعالم شده مالکیت مشاعی خانم پرتو خیام باشی از پالک موصوف 
که معادل 108 متر مربع مشاعی محاسبه گردیده و با توجه به موارد فوق و موقعیت 
محلی و قرار گرفتن در بافت مسکونی و مشــترکات و مشاعی بودن، ارزش آن به 
مبلغ سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون )3/180/000/000( ریال برآورد و اعالم 
نظر می گردد. طالبین می توانند به آدرس فوق مراجعــه و از مورد مزایده دیدن به 
عمل آورند.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره به عهده برنده مزایده است. مزایده از ساعت 9 صبح الی 
12 روز سه شنبه مورخ 1399/12/12 در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در ابتدای خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش می رسد و مورد 
مزایده تمامت 360 سهم مشاع از 18360 سهم عرصه و اعیان- ثمنیه پالک ثبتی 
269 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان از مبلغ سه میلیارد و یکصد 
و هشتاد میلیون )3/180/000/000( ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان 
رسمی دادگستری شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر می گردد، توضیحاً طبق ماده 136  
آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. خریداران جهت 
شرکت در جلســه مزایده با واریز ده درصد از کل مبلغ پایه مزایده به حساب شماره 
IR 090100004061013207670192 تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اصفهان و شناسه واریز 998108561161070070570000000000  
امکان حضور در جلسه مزایده را دارند.   م الف:1094857 زهرا یعقوبی رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/109 شــماره نامه: 139985602024011902-1399/11/23  نظر به اینکه 
ششدانگ پالک ثبتی 129 فرعی از اصلی 495 واقع در بخش 5 اصفهان طی سند 
انتقال 202563 مورخ 95/9/21 دفتر 71 اصفهان به نام نگار ولیخانی سند برگی 
به شماره چاپی 498645 و دفتر امالک الکترونیکی 139520302024020026 
صادر گردیده ســپس مالک مذکور با ارائه درخواست 139921702002446739 
مورخ 99/11/5 مورخ 99/10/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره یکتای 139902157023000587 رمز تصدیق 511724 
مورخ 99/11/5 مورد گواهی دفترخانه اســناد رســمی 71 اصفهان رسیده است 

نموده  مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار 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 نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 1095017 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
افراز

11/110 شــماره: 993022378-99/11/25 نظر به اینکه آقایان علی ریاضیات 
فرزند رضا و ســعید داللی فرزند مصطفی بموجب درخواســت وارده به شــماره 
139921702023022378-99/10/29 تقاضای افراز سهم خود به مقدار 71/5 
حبه از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی 1322- اصلی واقع در بخش چهار 
ثبت اصفهان را به طرفیت سایر مالکین مشاعی نموده و اظهار داشته به  آقای رضا 
منصفی پور فرزند علیمحمد احدی از مالکین مشــاعی دسترسی نداشته و آدرس 
دقیقی از وی وجود نداشــته و مجهول المکان اعالم گردیده لذا مراتب به اســتناد 
ماده 3 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع به نامبرده فوق و کسانی که به 
نحوی در پالک مذکور ذیحق و ذینفع می باشــند ابالغ می گردد تا راس ساعت 9 
صبح روز 99/12/13 که جهت معاینه محل و تنظیم صورت مجلس تعیین وقت می 
گردد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور مالکین مانع از 
رسیدگی نخواهد بود. م الف: 1094839 ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک مرکزی  اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

11/111 شــماره آگهــی: 139903902004000299 شــماره پرونــده: 
139704002004000646  آگهــی مزایــده پرونــده اجرائی شــماره بایگانی: 
9705699 تمامت ششــدانگ یک باب آپارتمان به شــماره پالک ثبتی 1775/7 
واقع در بخش ســه ثبت اصفهان واقع در طبقه اول به مســاحت 63/94 متر مربع 
به انضمام پارکینگ 16 فرعی واقع در طبقه همکف به مســاحت 10/80 متر مربع 
با قدرالحصه از عرصه مشاعی اولیه و ســایر مشاعات که عبارتند از راه پله مشاعی 
پالک 24 فرعی محوطه مشاعی پارکینگ 25 فرعی حیاط  مشاعی پالک 26 فرعی 
و انباری مشــاعی پالک 27 فرعی به آدرس: اصفهان خ عبدالرزاق مقابل بازارچه 
حاج محمد جعفر جنب قرض الحســنه حضرت ابوالفضل طبقه اول شمال شرقی 
کدپستی 8147945611 که سند مالکیت آن در صفحه 565 دفتر 102 ذیل ثبت 
شماره 13453 به شماره چاپی 326039 الف/ 83 به نام صدیقه فقیه امامی فرزند 
احمد ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل اول دیواری است به فضای پالک 1762 
به طول 3/40 متر دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی و دوم مورب غربی است 
دیواری است به فضای پالک 3 فرعی به طول های 0/33 و 5/77 متر سوم در دو 
 قسمت که قسمت اول شــرقی است پنجره و دیواری اســت به نورگیر مشاعی به 
طول های 1/11 و 2/25 متر شرقًا دیواری اســت به فضای پالک 1762 به طول 
4/44 متر جنوبًا در چهار قسمت که قسمت دوم منحنی شکل و سوم شرقی است 

دیواری است اشتراکی با آپارتمان هشت فرعی به طول های 3/33 ، 0/80 ، 3/44 و 
2/76 متر  سوم در دو قسمت که قسمت اول غربی است درب و دیواری است به راه 
پله مشاعی 24 فرعی به طول های 3/75 و 5 متر چهارم دیواری است اشتراکی با 
آپارتمان ده فرعی به طول 0/11 متر و غربًا اول در دو قسمت که قسمت دوم جنوبی 
است دیواری است اشتراکی با آپارتمان ده فرعی به طول های 1/41 متر و 0/12 متر 
دوم پنجره و دیواری است به فضای بن بست به طول 2/56 متر حدود و مشخصات 
پارکینگ 16 فرعی به شرح زیر می باشد شــمااًل به دیوار آپارتمان شش فرعی به 
طول پنج متر شرقًا خط مفروض مستقیمی است به محوطه مشاعی پارکینگ 25 
فرعی به طول 2/12 متر جنوبًا خط مفروض مســتقیمی است به محوطه مشاعی 
پارکینگ 25 فرعی به طول 5 متر غربًا خط مفروض مســتقیمی است به پارکینگ 
15 فرعی به طول 2/12 متر که طبق نظر کارشناســان رسمی ملک مزبور عبارت 
است از یک باب آپارتمان مســکونی واقع در طبقه اول شــمال شرقی به انضمام 
پارکینگ شــانزده فرعی واقع در همکف به مســاحت 10/80 متر مربع و انباری 
مشاعی 27 فرعی دارای پروانه ساختمانی به شماره 13/3089 مورخ 77/02/24 و 
گواهی پیمانکار به شماره 20570 مورخ 1380/09/28 می باشد و ساختمانی است 
با اسکلت فلزی و ســقف تیرچه و بلوک با دیوار آجری با اندود گچ و نقاشی و کاغذ 
دیواری کف پارکت پی وی سی درب و پنجره ها آلومینیومی درب های داخلی چوبی 
بدنه و کف سرویسها کاشی و سرامیک گرمایش بخاری گازی سرمایش کولر آبی 
 نمای ساختمان آجر دارای انشــعابات آب و برق و گاز و همچنین دارای آسانسور 
می باشد قدمت ســاخت حدود بیست سال می باشــد که طبق سند رهنی شماره 
36155 مورخ 1393/06/30 دفترخانه 106 شــهر اصفهــان در رهن بانک ملت 
واقع می باشــد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه نامه  اســت و از ساعت 9 الی 12 روز 
یکشنبه مورخ 1399/12/10 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 9/463/120/000 ریال 
) نه میلیارد و چهارصد و شــصت و سه میلیون و صد و بیســت هزار ریال( شروع 
 و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
 و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مــورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابت هزینــه های فوق از محل 
 مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهــی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1399/11/29 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طی فیش 
سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و 
ارائه اصل فیش واریزی به همراه  تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
است ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ را حداکثر ظرف پنج روز پرداخت نماید در 
غیر این صورت ضمن ابطال مزایده مبلغ علی الحساب بنفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. م الف:1096193 زهرا یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان



چهار شنبه 29 بهمن  1399 / 5 رجب 1442/ 17 فوریه 2021/ شماره 3194
مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد:

مرگ 13۶نفر درآتش سوزی های اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان گفت: از ابتدای ســال جاری ۱۳۶ نفر در استان اصفهان 
بر اثر ســوختگی جان خود را از دســت داده اند.ســلیمانی پوربا اشــاره به کاهش تلفات ناشی از 
تصادفات رانندگی در استان اصفهان طی ۹ ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار 
داشت: به نظر می رســد یکی از دالیل آن کمتر شدن تعداد سفرها در پی شــیوع ویروس کرونا و 
محدودیت های اعمال شده در این خصوص بوده است. وی با بیان اینکه در ۹ ماه سال جاری ۷۴۸ 
نفر در تصادفات استان اصفهان جان باختند، افزود: ۶۱۵ نفر از این افراد مرد و ۱۳۳ نفر زن بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به کاهش ۱۲.۵ درصدی تلفات ناشی از تصادفات 
در استان اصفهان ابراز داشت: سال گذشــته در این بازه زمانی ۸۵۵ نفر بر اصر حوادث ترافیکی در 
اصفهان جان باخته اند.وی همچنین با بیان اینکه در ۹ ماه امســال ۱۶ هزار و ۵۱۰ نفر در تصادفات 
مصدوم شده اند، گفت: این آمار نیز با کاهش ۲۳ درصدی رو به رو بوده است و ۱۲ هزار و ۳۶۹ نفر 
از مصدومان تصادفات استان مرد و چهار هزار و ۱۴۱ نفر مرد بوده اند.سلیمانی پور در خصوص آمار 
۱۰ ماهه حوادث کار در اســتان اصفهان نیز گفت: در این بازه زمانی ۹۴ نفر که همگی مرد بودند در 
 حواد کار استان جان باخته اند که بیشترین علت فوت نیز ســقوط از بلندی و برخورد جسم سخت

 بوده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعالم کرد:

 افزایش ۶5 درصدی بستری های ناشی از ویروس کرونا 
در کاشان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بستری های ناشی از ویروس کرونا در دهه دوم بهمن 
امسال به نســبت دهه اول این ماه، ۶۵ درصد افزایش داشته و این شرایط بسیار خطرناک است.

سیدعلیرضا مروجی ، اظهار کرد: در منطقه کاشان شمار مراجعه کنندگان سرپایی به مراکز درمانی 
در ۱۰ روز دوم بهمن ماه نسبت به دهه نخست این ماه ۳۵ درصد افزایش داشته است.وی افزود: 
بستری های ناشــی از ویروس کرونا نیز همزمان با دهه دوم بهمن به نسبت دهه اول این ماه، ۶۵ 
درصد افزایش داشته و این شرایط بسیار خطرناک اســت.رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
خاطرنشان کرد: این افزایش ها نشان دهنده شروع خیز جدید بیماری کووید ۱۹ در منطقه کاشان 
است و اگر اقدام جدی انجام نشود، اسفند سخت تری از اسفند سال ۹۸ پیش روی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون کرونا مجوزی برای ترک ماسک و رعایت نکردن شیوه نامه های 
بهداشتی نیســت، تصریح کرد: واکسیناســیون کرونا نباید دلیلی بر ترک ماسک و رعایت نکردن 

شیوه نامه های بهداشتی باشد. 

صدور مجوزهای تردد جدید با قالبی متفاوت
سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اصفهان گفت: گزارش های علوم پزشکی اصفهان 
و کاشان مطرح شــد که حاکی از توقف روند نزولی ابتالی افراد به بیماری کووید ۱۹ و تغییر روند به 
وضعیت منفی بود.حجت ا... غالمی  اضافه کرد: از کلیه هم استانی ها تقاضا داریم از سفر به ۲ شهرستان 
نظنز و اردستان و همچنین سفر به استان های جنوبی و شمالی ازجمله خوزستان،گلستان، گیالن و 
مازندران که دارای شهرهایی با وضعیت قرمز و نارنجی هستند، خودداری کنند. سخنگوی ستاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا در اصفهان تصریح کرد: در خصوص ترددها و صدور مجوزهایی که پیش از این 
توسط فرمانداری ها صادر می شد و قرار بود نیروی انتظامی صادر کننده این مجوزها شود، نیز مقرر شد 
طی جلسه ای مشترک بین فرمانداری و نیروی انتظامی مسئله بررسی و مجوزهای جدید با شکل 
جدید و  مشخص شدن مبدأ، مقصد، مدت سفر بر اساس کد ملی و شماره گواهی نامه راننده صادر و 

پس از گذشت مدت اعتبار منقضی شود.

حذف دفترچه های تامین اجتماعی از ابتدای اسفندماه در اصفهان انجام خواهد شد، اما هنوز بسیاری از پزشکان به سیستم بیمه متصل نیستند؛

حذف و اضافه های درمانی

برنامه حذف دفترچه هــای بیمه تامین  پریسا سعادت
اجتماعی به صورت فیزیکی در حالی قرار 
است از روز اول اسفند همزمان با سراسر کشور در اصفهان اجرا شود که 
بسیاری از پزشــکان در مطب های خصوصی نه تنها از سیستم نسخه 
نویسی الکترونیکی اســتفاده نمی کنند بلکه اغلب حتی با بیمه های 
تامیــن اجتماعی هم قــراردادی ندارند بــه همین دلیل از سیســتم 
الکترونیکی استفاده نمی کنند. سیستم های کند و قطعی مکرر شبکه 
اینترنت هم می تواند با شــلوغی و وقت گیر بــودن ویزیت بیماران در 
مطب ها از سویی و تحول دارو در داروخانه ها از سوی دیگر منجر شود. 
هر چند حذف نسخه های فیزیکی ضرورتی اســت که باید دیر یا زود 
مانند اغلب سیستم های به روز درمانی در دنیا در ایران هم صورت بگیرد 
و به این طریق از مصرف بی رویه کاغذ و هزینه های اضافی جلوگیری 
شود؛ اما به نظر می رسد حداقل در ماه های ابتدایی همه گیر شدن این 
برنامه، اختالالت جدی برای بیمه شــدگان تامیــن اجتماعی و حتی 
بیمه های تکمیلی ایجاد شود. از سوی دیگر آنچه شواهد نشان می دهد 
پزشکان در مطب های خصوصی چندان نســبت به اجرای این برنامه 
توجیه نشده اند و تمایلی هم به استفاده از آن ندارند. حتی در  بسیاری 
از مواقــع در خصوص ســوال بیمــاران در زمینه اســتفاده از نســخه 
الکترونیک، اطالع و آگاهی چندانی هم نســبت به آن ندارند. با وجود  

این مسئله اما مدیرکل  تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفته است، 
حذف دفترچه های درمانی از دو ســال پیش در مراکــز ملکی تامین 
اجتماعی اجرا شده است ، یعنی بیمه شده و مستمری بگیر با ارائه کارت 

ملی، می تواند از خدمات تحت پوشش سازمان استفاده کند.
محسن ریاضی ادامه داد: در ســازمان تامین اجتماعی ارائه خدمات 
درمانی به دو شکل به بیمه شده و مســتمری بگیر پرداخت می شود، 
اولی درمان مستقیم بوده و بعدی درمان غیر مستقیم است، در درمان 
مســتقیم یعنی بیمارســتان ها و مراکز درمانی ملکی سازمان تامین 
اجتماعی، خدمات ارائــه می دهند و در درمان غیرمســتقیم مراکز در 
تصاحب سازمان تامین اجتماعی نیســت ؛اما سازمان طبق قراردادی 
که با آن ها دارد از این مراکز انتظار دارد به بیمه شدگان و مستمری بگیر 
خدمات ارائه کند که در قالب تعرفه هایی که در ســطح کشور پرداخت 
می شود تامین اجتماعی هزینه را پرداخت کرده و بیمه شده از خدمت 

استفاده می کند.
ریاضی افزود: از ابتدای ماه اسفند قرار است درمان غیر مستقیم افراد 
به صورت حذف دفترچه انجام شــود و البته مورد دیگر این اســت که 
بیمارستان ها، داروخانه ها، پزشــک ها و آزمایشگاه هایی که در تملک 
ســازمان نبوده و در قرارداد با تامین اجتماعی قرار ندارند؛ بیمه شــده 
تامین اجتماعی می تواند از آنها خدمت بگیرد.محسن ریاضی با اشاره به 

اینکه تنها تفاوت حذف دفترچه ارائه نسخه در بستر الکترونیکی است، 
گفت: با حذف دفترچه قرار است نسخه های الکترونیکی فراهم شود 
که پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و بیمارستان در بستر الکترونیکی برای 
مراجعه کننده نسخه می نویسد و هیچ تفاوتی با سابق ندارد و تنها بستر 
عوض می شود، نکته دیگر آن است که اگر مراکز درمانی تمایلی به ارائه 
نسخه الکترونیکی نداشته باشند، با سربرگ خود برای فرد نسخه ای را 
تجویز می کند، تنها کاری که متصدیان مراکز درمانی باید در سربرگ های 
خود رعایت کنند نوشــتن کد ملی مراجعه کننده است که نباید از سوی 
آنان فراموش شود.وی در خصوص وظیفه مستمری بگیر و بیمه شده 
تامین اجتماعی در قبال حذف دفترچه های بیمه اذعان داشت: هر فرد 
که قصد مراجعه به مراکز درمانی را دارد باید کارت ملی یا شناســنامه 
خود را همراه داشــته و یا جلــد دفترچه تامین اجتماعــی را به مراکز 
ارائه دهد، وظیفه دوم افراد این اســت که آن ها باید به درگاه اطالعاتی 
Eservices.tamin.ir مراجعه کرده و اطالعات هویتی و خانواده تحت 
پوشش خود را تکمیل کنند، نکته دیگر در خصوص تاریخ اعتبار دفترچه 
هاست که مربوط به این اســت که آیا کارفرما برای فرد بیمه رد می کند 
یا خیر و به اســتحقاق درمان معروف اســت، در واقع با پنج روشی که 
 سازمان تامین اجتماعی مشخص کرده می توان از استحقاق درمان خود

 استعالم گرفت.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور گفت: طرح انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان منع قانونی و مغایرت با سیاست های 
سازمان ندارد؛ اما مشــمول ارزیابی زیست محیطی 
اســت.حمید جاللوندی، با بیان اینکــه طرح انتقال 
آب از دریا به اســتان اصفهان ممنوعیــت و مغایرت 
با سیاســت های ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ندارد، اظهار کرد: طرح های انتقال آب از دریا مشمول 
ارزیابی زیست محیطی اســت و باید محل برداشت 

آب، تخلیه پساب و مســیر خط انتقال آب مشخص 
شده و به لحاظ مسائل محیط زیستی بررسی شود.

وی افزود: ســازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ 
به دســتور رییس جمهور مبنی بر انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان اعالم کرد که این پروژه انتقال آب بین 
حوضه ای و مشمول ارزیابی زیست محیطی است و 
مشاور و مجری طرح باید گزارش ارزیابی پروژه را برای 
بررسی به سازمان محیط زیســت ارائه کنند.مدیرکل 
دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط 
زیســت با بیان اینکه این ســازمان منع قانونی برای 
موافقت با اجرای پروژه ندارد، تاکید کرد: نحوه اجرای 
پروژه باید بررسی شــود.جاللوندی در پاسخ به اینکه 
شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس به مناطق 

مرکزی چه تبعات اقتصادی و زیست محیطی خواهد 
داشت؟ گفت: سازمان حفاظت محیط زیست پروژه 
تعریف نمی کند و چرایی انتقــال آب از دریا را وزارت 
نیرو باید پاسخ دهد؛ اما این سازمان الزامات محیط 
زیســتی را تعیین می کند که اجرای پروژه انتقال آب 
کمترین تاثیرات و پیامدها را داشــته باشد.مدیرکل 
دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط 
زیست افزود: انتقال آب از دریا به رغم افزایش قیمت 
تمام شده آن از جمله روش های مرسوم در دنیا برای 
تامین آب است، از ســوی دیگر تاثیرات انتقال آب از 
دریا بســیار کمتر از انتقال آب بیــن حوضه ای داخل 
سرزمینی است که مسائل اجتماعی بین مبدأ و مقصد 

و اختالفات قومی دارد.

 سازمان محیط زیست با انتقال آب خلیج فارس
 به اصفهان موافق است؟

حذف دفترچه های درمانی از دو سال پیش در مراکز 
ملکی تامین اجتماعی اجرا شده است ، یعنی بیمه شده 
و مستمری بگیر با ارائه کارت ملی، می تواند از خدمات 

تحت پوشش سازمان استفاده کند

اهدای 9 سری 
جهیزیه به 

زوج های جوان 
نیازمند در برخوار

فرمانده ســپاه ناحیه برخوار 
گفــت: در پنجمیــن مرحله 
طرح مهر کریمانه دو، ۹ سری 
جهیزیــه هرکــدام بــه مبلغ 
تقریبــی ۵۰۰ میلیــون ریال 
 به زوج هــای جــوان نیازمند

 اهدا شد.

رییس پلیس فتای استان:
 انتشار فیلم فوت یک بازنشسته تامین اجتماعی

 صحت ندارد
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فیلم منتشر شــده در فضای مجازی با عنوان برخورد نیروی 
انتظامی با بازنشســتگان تامین اجتماعی مربوط به اصفهان نیســت و فاقد هرگونه موضوع انتظامی 
است.فیلمی مبنی بر تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل اداره کل تامین اجتماعی در خیابان 
عباس آباد اصفهان و برخورد و تیراندازی نیروی انتظامی با تجمع کنندگان که منجر به فوت یکی از افراد 
شده، در فضای مجازی دست به دست شده است.رییس پلیس فتای استان اصفهان ضمن تکذیب این 
موضوع اظهار داشت: فیلم منتشر شده در فضای مجازی با عنوان برخورد نیروی انتظامی با بازنشستگان 
تامین اجتماعی مربوط به اصفهان نیســت و فاقد هرگونه موضوع انتظامی است.ســرهنگ مصطفی 
مرتضوی افزود: این فیلم مربوط به استان های دیگر بوده که در هفته های گذشته اتفاق افتاده و این در 
حالی بوده که ماموری که در فیلم وجود دارد، مامور نیروی انتظامی نیست و این فیلم دارای یک عنوان 
جعلی اســت.وی، پیرامون هدف انتشــار این گونه فیلم های جعلی تصریح کرد: نخستین انتشار این 
فیلم توسط کانال های معاند صورت گرفت که هدف هایی نظیر تشویش اذهان عمومی، شایعه پراکنی، 
سیاه نمایی در جامعه و مخدوش بودن انضباط اجتماعی و امنیت عمومی را به همراه دارد.رییس پلیس 
فتای استان اصفهان بیان کرد: در تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل اداره کل تامین اجتماعی 
اســتان اصفهان در خیابان عباس آباد هیچ گونه درگیری و مقابله ای رخ نداده اســت، در حالی که این 

تجمعات در گذشته نیز وجود داشته و به صورت آرام هدایت شده است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

هیچ راننده ای به دلیل عدم استفاده از ماسک جریمه نشده است
رییس پلیس راهور استان اصفهان اعمال قانون رانندگان اصفهان به دلیل عدم استفاده از ماسک را 
تکذیب کرد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی 
مبنی بر اعمال قانون رانندگان خودروهای فاقد ماسک اظهار داشت: تاکنون هیچ کس داخل خودرو 
به خاطر ماسک نزدن جریمه نشده است.وی افزود: انتشار پیامی تحت عنوان »جریمه خودروهایی 
که سرنشینان آنها در پمپ بنزین ها ماسک نمی زنند« و همچنین »جریمه افراد فاقد ماسک توسط 
دوربین های پلیس« در فضای مجازی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی تکذیب می شود.رییس 
پلیس راهور استان اصفهان تاکید کرد: تاکنون هیچ کس داخل خودرو به علت نزدن ماسک جریمه 
نشده است.وی همچنین به اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه در اصفهان اشاره کرد و گفت: در حال 

حاضر این ممنوعیت ها از ساعت ۲۱ تا سه بامداد اجرایی می شود.

سخنگوی مرکز اورژانس استان:

انفجار کپسول در اصفهان 2 مصدوم داشت
ســخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفــت: انفجار کپســول گاز در اصفهــان و در یکی از 
روســتاهای حبیب آباد دو مصدوم بر جای گذاشــت.عباس عابدی با اشــاره بــه حادثه انفجار 
کپسول گاز در اصفهان اظهار داشــت: این حادثه ســاعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه به مرکز اورژانس استان 
اصفهان گزارش شده اســت.وی افزود: این حادثه به دنبال انفجار کپسول گاز پیک نیک در منزل 
مسکونی در حبیب آباد روســتای علی آباد مالعلی اتفاق افتاده است.ســخنگوی مرکز اورژانس 
اســتان اصفهان با اشــاره به اعزام دو کد اورژانس برای امدادرســانی به این حادثه ابراز داشت: 
یکی از مصدومان این حادثه که مردی ۳۵ ســاله بود با حدود ۳۵ درد ســوختگی درجه ســه به 
بیمارســتان امام موســی کاظم )ع( منتقل شــد.وی گفت: یکی دیگر از مصدومــان این حادثه 
 که خانمی ۵۵ ســاله و دارای بیماری روحی عصبی بــود، به دلیل عدم رضایت بــه مراکز درمانی

 منتقل نشد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

نماینده مردم مبارکه در مجلس:
تخصصی شدن خیریه ها 

موجب افزایش 
حمایت ها می شود

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: با نظم دهی به کمک های 
مردمی و خیــران، فعالیت های خیریه ها 
بیشــتر می شود و شهرســتان از وضعیت 
کنونــی یک قــدم جلوتــر می رود.پروین 
صالحی با بیان اینکه با همکاری و همدلی 
فعالیت هایی را انجام می دهیم تا بخشی 
از مشکالت مردم را رفع کنیم، اظهار داشت: 
یکی از مسائلی که از گذشته اهمیت زیادی 
داشــته نحوه کمک رســانی و رسیدگی به 
محرومــان اســت خوشــبختانه مراکز 
متعددی در این زمینه در شهرستان فعالیت 
می کنند که این جنبه مثبت فعالیت و حضور 
متعدد خیریه ها و نهادهای  کمک رســان 
در شهرستان اســت.نماینده مردم مبارکه 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: جنبه 
دغدغــه مند، حضــور متعــدد خیریه ها، 
پراکندگی فعالیت ها و عــدم تمرکز در کار 
است که باعث می شود نتیجه الزم از کارهای 
انجام شده نگیریم و خیریه هایی در سطح 
شهرستان داریم که همه کارها را باهم انجام 
می دهنــد و به خانواده هــای بی بضاعت، 
بیماران درمانده، دانشجویان و دانش آموزان 
نیازمند، در تهیه جهیزیه، اقالم معیشــتی 
و اشــتغال زایی کمک می کنند.وی افزود: 
این فعالیت ها باهم انجام می شــود؛ اما 
زمانی که می خواهند بازدهــی کمک ها را 
بسنجند می بینیم که همه کارها انجام شده 
اســت. نماینده مردم مبارکــه در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: زمانی کمک ها و 
حمایت هــا به نتیجه می رســد که پس از 
مدتی تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و یا موسسات خیریه کم شده باشد و اینکه 
نهادهای کمک رســان خصوصی و دولتی 
تشکیل می شــود و می بینیم که روزبه روز 
تعداد این افراد افزایش مــی یابد، به این 
معناست که جایی از سیاست گذاری را دچار 

اشتباه شده ایم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان:

دانش آموزان در تعطیالت نوروز تکلیف درسی ندارند
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان، گفت: دانش آموزان در تعطیالت نوروز تکلیف درسی ندارند و بعد از ایام تعطیالت نوروزی و بازگشایی 
مدارس آموزش مجازی دانش آموزان شروع می شود.محمدرضا ناظم زاده ، با اشاره به اینکه برای ایام نوروز دانش آموزان تکلیف درسی ندارند، اظهار کرد: برای ایام 
نوروز دانش آموزان پیک نوروزی و هیچ نوع تکلیف درسی ندارند و آموزش مجازی بعد از پایان اسفندماه تا ۱۳ فروردین ماه تعطیل است و بعد از ایام تعطیالت 
نوروزی و بازگشایی مدارس آموزش مجازی دانش آموزان شروع می شــود.وی درباره ارزیابی حضور دانش آموزان در مدارس از مهرماه تاکنون، اضافه کرد: از 
ابتدای مهرماه امسال حضور دانش آموزان در مدارس بسته به تصمیم ســتاد ملی کرونا متناوب بوده و حضور دانش آموزان در مناطقی حضوری و در مناطقی 
غیرحضوری بوده است.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها کالس های کارگاهی هنرستان ها از بهمن 
ماه با اعالم وضعیت زرد و آبی استان فعالیت دارند، تصریح کرد: مطابق بررسی قریب به ۷۰ درصد دانش آموزان هنرستانی از حضور در کارگاه ها استقبال داشتند 

و در صورت اعالم وضعیت نارنجی و قرمز ناخودآگاه شرایط تعطیلی کارگاه ها را خواهیم داشت.



 عباس جدیدی یکی از قهرمانانی بود که از تندیس وی در موزه ورزش با حضور مســعود سلطانی فر ، وزیر ورزش و سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی 
المپیک رونمایی شد.وی بعد از گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مهرداد میناوند و مرحوم علی انصاریان در بخشی از صحبت هایش گفت: وقتی من و علیرضا 
دبیر برای شرکت در انتخابات فدراسیون کشــتی با رد صالحیت رو به رو شدیم، شوکه شــدم و پیگیری کردم. بارها با درب بسته اتاق وزیر ورزش و کمیته ملی 
المپیک رو به رو شدم.جدیدی به وزیر ورزش اشاره کرد و ادامه داد: امروز وزیر ورزش را دیدم که با کت و شلوار اینجا ایستاده اند. تلفن ها هم پاسخ داده نشد. به 
قول موحد، دل پر خونی دارم !وی تاکید کرد: به عنوان یک عضو کوچک از جامعه حقوقی کشور خأل وجود یک محکمه تخصصی در ورزش را احساس می کنم و 
از آقای رییسی، رییس قوه قضاییه تقاضا دارم که در برپایی دادگاه تخصصی ورزش به جد دستور دهند. انسجام بین ورزش و ورزشکار که همیشه شعار آن داده 

می شود، پرهیز از سلیقه کاری ها و انسجام کمیته انضباطی محقق نمی شود جز با محاکم قضایی ورزش.

»عباس جدیدی« و درخواست محاکمه سران ورزش!
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پیشنهاد ۸ میلیاردی تراکتور به گزینه استقالل
باشگاه تراکتور به دنبال خرید پیمان بابایی اســت و حاال معاون اجرایی این باشگاه می گوید که 
آن ها مذاکراتی را در این باره داشته اند: پیمان بابایی یکی از بازیکنان خوب تراکتور است و رابطه 

خوبی هم با باشــگاه دارد. االن پیمان 
بابایی یک و نیم سال با ماشین سازی 
قرارداد دارد و اگر این باشگاه نخواهد، به 
هیچ تیم دیگری نمی تواند برود و فقط 
در ماشین ســازی می تواند بازی کند. 
االن قرارداد این فصل او ۷۲۰ میلیون و 
برای فصل بعد حدود هشتصد میلیون 
است. در این شرایط باشگاه استقالل به 
ماشین سازی نامه زده که پیمان بابایی 
را به ما بدهید و ما مبلغ رضایت نامه اش 

را می دهیم. تراکتور هم اگر بخواهد او را بخرد بایــد مبلغ رضایت نامه را پرداخت کند )به جز مبلغ 
قرارداد(.رحیمی با اشــاره به وضعیت این بازیکن عنوان کرد: ما این اطمینان را به شما می دهیم 
که تحت هیچ شرایطی رضایت پیمان بابایی برای تیم دیگری صادر نخواهد شد؛ یا باید در ماشین 
ســازی با این رقم بازی کند یا این که به تراکتور که تیم بزرگ تری اســت بیاید. حاضر هستیم 
قراردادش را هم افزایش دهیم؛ اما چون تراکتور در آسیاست و به هر حال بازیکنان دیده خواهند 
شد، این فرصت ویژه ای برای پیمان بابایی است تا بیاید و خودش را در تراکتور نشان دهد تا یک 

سال و نیم در تراکتور باشد و بعد به تیم دیگری برود.
وی پیشنهاد تراکتور را به این شــکل توضیح داد: بحث  بابایی این است که مبلغ خیلی افزایش 
پیدا کند. من گفتم اشــکالی هم ندارد و قیمت پیمان بابایی االن ۸۰۰ میلیون تومان نیست، من 
می گویم اگر می خواهید رقم باالیی پرداخت کنیم، مدت قرارداد را افزایش دهید تا هزینه هم برای 
ما قابل توجیه باشد. اول گفتیم ۴-۵ سال اما حاال پیشنهاد شفاف ما این است که یا قرارداد ۱.۵ 
ساله با افزایش ۳۰-۴۰% قرارداد، اگر هم می خواهید رقمی واقعی ای را بگیری ما می خواهیم ۲.۵ 
سال با تو قرارداد ببندیم و ۸ میلیارد بدهیم؛ پنج میلیارد برای سال آخر، ۲ میلیارد برای سال دوم 
و یک میلیارد برای امسال. او اگر امروز اراده کند ما قرارداد ۸ میلیاردی را با آپشن های مختلف، 

در اختیارش قرار می دهیم. البته حق فسخ ۱۵۰ هزار یورویی هم وجود دارد.

مسلم مجدمی: از نفت تماسی نگرفتند، به پیکان رفتم
مســلم مجدمی که از ابتدای دوران فوتبال خود عضو باشگاه صنعت نفت بوده و در تمام رده های 
سنی جوانان، امید و بزرگســاالن برای این تیم به میدان رفته، پس از پایان لیگ نوزدهم از جمع 
طالیی پوشان آبادان جدا شد تا لژیونر شود.این هافبک ۲۴ ساله تابستان امسال با عقد قراردادی 
راهی لیگ دسته دوم قطر شد تا به تیم المعیذر این کشــور بپیوندد. مجدمی که در فصل گذشته 
یکی از نفرات ثابت صنعت نفت آبادان بود، هم بازی مهرداد پوالدی در المعیذر شد؛ اما در فاصله 

چند هفته تا پایان رقابت های دسته دوم قطر، از این تیم جدا شد و به پیکان پیوست.
مجدمی درباره اینکه آیا صنعت نفتی ها بابت عدم بازگشت او به آبادان ناراحت می شوند و اینکه 
اصال او پیشنهادی برای بازگشت داشته است یا نه، پاســخ داد: فکر نمی کنم آنها بابت پیوستن 
من به پیکان ناراحت شوند. چرا که از مسئولین نفت یا مربیان تیم برای بازگشت به آبادان با من 
صحبتی نکردند. کســی از این تیم به من پیشــنهادی نداد، ولی به جز پیکان از دو سه تیم دیگر 
پیشنهاد داشــتم ولی طی صحبتی که با آقای تارتار داشتم، هم قانع شــدم به پیکان بروم و هم 
اینکه خودم عالقه داشتم با ایشان کار کنم چون از قبل تعریف ایشان را شنیده بودم که مربی فنی 

و تاکتیکی هستند و امیدوارم زیر نظر ایشان پیشرفت کنم.

وقتی »محرم« ادبیات جدیدی را در فوتبال کشور پایه گذاری کرد؛

آقای محترم

مثل دوران فوتبالش، متفاوت است. مثل   سمیه مصور
همان دوران از حاشــیه فراری است و تنها 
تمرکزش را روی کارش گذاشته است. وقتی سپاهانی ها محرم نویدکیا را 
به عنوان سرمربی انتخاب کردند، برخی هواداران و رسانه ها با تردید نسبت 
به این انتخاب نگاه می کردند؛ اما حاال پس از یک فصل  و نیم که از شروع 
فصل جدید کاری کاپیتان محرم به عنوان سرمربی می گذرد، با احترام به 

این تصمیم نگاه می کنند.
 حاال محرم در جایگاه سرمربی، به اندازه همان دوران بازی محبوب است 
و البته رفتار محترمانه او در قبال دیگر تیم ها و اعتراض نکردن به داوری، 
چهره ای محترم از او در فوتبال ایران ترســیم کرده که می تواند ادبیات 
جدیدی را در فوتبال کشــورمان پایه گذاری کند. سرمربی سپاهان پس 
از پایان نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر که با صدرنشــینی این تیم 
همراه شد، دوشنبه شب میهمان برنامه فوتبال برتر بود و در این برنامه 
صحبت های جالبی به میان آورد، از مشورت با محمد مایلی کهن برای 
قبول سرمربی گری طالیی پوشان تا کم کردن قرارداد بازیکنان سپاهان 

در صورت درگیر شدن با بیماری کرونا. 
گزیده ای از صحبت های نوید کیا در ادامه می آید:

   یکی از دالیل برگشت من به سپاهان »ســاکت« بود. برای آمدن به 

ســپاهان از علیرضا رحیمی و حاج رضایی که گهگاهی با آن ها صحبت 
می کنم، مشــورت گرفتم. آن ها به مــن گفتند حتما به ســپاهان برو و 

سرمربی شو. من گهگاهی هم با مایلی کهن صحبت می کنم. 
  اعتماد زیاد هواداران سپاهان به من، بیشتر اذیتم می کند. من بیشتر 
از همه اذیت می شدم وقتی می دیدم بعد از دو باخت و تساوی هواداران 
چیزی به من نمی گفتند. خیلی از شب ها بیشتر از دو ساعت نمی خوابیدم 
و ۵ کیلو وزن کم کردم. می خواســتم ببینم چه ایده هایی باید برای تیم 
داشته باشــم. خدا را شکر روزبه روز شــرایط ما بهتر شد و نتایج بهتری 

گرفتیم و از االن به بعد کار ما سخت تر می شود. 
   هر کسی در سپاهان کرونا بگیرد ۱۰ درصد از قراردادش کسر می شود. 
فصل ورزشی ۱۰ ماه است. یک بازیکن اگر کرونا بگیرد یک ماه کامل را 
از دست می دهد و ۱۰ درصد از قراردادش کســر می شود. از وقتی من به 

سپاهان آمدم بازیکنی از ما کرونا نگرفته است.
  اگر پیش از حضور در ســپاهان جای دیگری مربی گری کرده بودم، 
در شروع کارم در سپاهان فشار کمتری حس می کردم. همه چیز برایم 
جدید بود و شرایط ســختی را گذراندم. می دانم که روزهای سخت تری 

هم هست. 
   پرسپولیس تیم خیلی خوبی است، ثبات خیلی خوبی هم دارد. شاید 

بعضی ها از نتایج اقتصادی این تیم انتقاد کنند ولی نوع دفاع کردن یک 
هنر است. وقتی گل می زنند و دفاع می کنند کار خوبی می کنند. استقالل 
هم تیم خوبی است و سبکش طوری نیست که انتقاد کنند. صنعت نفت 
هم تیم خوبی است. مس رفسنجان در بازی برابر ما نظم تاکتیکی اش به 
هم نخورد و این حسن بزرگی برای تیمی است که تازه به لیگ آمده است.

  اوایل از من انتقاد می شــد که چرا چیزی نمی گویی. من از روزی که 
این مسئولیت را قبول کردم عهد کردم کاری با داورها نداشته باشم. این 
را به بازیکنانم هم گفته ام. امیدوارم تا آخرش بتوانم با داورها بحث نکنم. 
شاید داور یک پنالتی اشتباه هم برای حریف بگیرد. ما باید کیفیتی داشته 

باشیم که در این شرایط هم بازی را ببریم. 
  چون از بچگی ســپاهانی بوده ام، سپاهان را دوســت داشته ام. اما 
وقتی خیلی کوچک تر بودم، در خانه ما عموی کوچکم اســتقاللی بود؛ 
آنها استقاللی بودند و کسی پرسپولیسی نبود و من هم الکی می گفتم 
پرسپولیسی ام. خیلی بچه بودم و کسی اصال به من توجه نمی کرد، در کل 
ولی من از نوجوانان در سپاهان بوده ام. واقعا عاشق تیمم بوده و همیشه 
دوست داشــته ام با رقیبان بزرگی مثل استقالل، پرسپولیس، تراکتور، 
فوالد و ... رقابت کنم و آنها را شکســت دهم و برای سپاهان مقام های 

خوبی بیاورم. واقعا این حس را داشتم و نمی توانم دروغ بگویم.

دارنــده مدال های برنــز بزرگســاالن و امیدهای 
جهان درباره پیروزی مقابل جمال عبادی در رقابت 
انتخابی وزن ۷۴ کیلوگرم کشــتی آزاد، اظهار کرد: 
بعد از لغو رقابت های قهرمانی جهان در صربستان، 
تصمیم گرفتم به وزن ۷۴ کیلوگرم بیایم تا فرصت 
حضور در المپیک را داشته باشم. بدنم هنوز در وزن 
جدید جا نیفتاده و قطعا با گذشــت زمان و حضور 
در چند رویداد خیلی بهتر می توانم کشــتی بگیرم.

یونس امامی افزود: در فشــار ســنگین تمرینات 
اردوی تیم ملی بودیم و بدنم خیلی سنگین بود اما 
کادر فنی اعالم کرد باید انتخابی بدهیم. در همین 
اردو به ما اعــالم کردند که در آخــر اردو باید مبارزه 
انتخابی داشته باشــیم. البته در اردوهای قبل هم 
گفته بودند که انتخابی می گذاریم؛ اما از تاریخ آن 
خبر نداشتیم تا اینکه در این اردو به هر دوی ما زمان 

مسابقه اعالم شد. 
وی تصریح کرد: اینطــور نبود که به مــن زودتر از 
عبادی زمان مســابقه انتخابی را گفته باشند، من 
و عبادی هر دو در یک زمــان فهمیدیم باید در چه 
تاریخی انتخابــی بدهیم. پــس از آن تمرینات را 
ســبک کردیم تا بهتر بتوانیم مبــارزه کنیم. به هر 
حال با توجه به فشــار تمرینات واقعا در شــرایط 
مسابقه نبودیم و با یک هفته تمرینات سرعتی هم 
نمی توانستیم به شرایط مسابقه برسیم؛ اما خدا را 

شکر با این حال توانستم به برتری برسم.
امامی در پاســخ به این ســوال که به احتمال زیاد 
باید در رقابت های مهم کسب ســهمیه المپیک به 
میدان برود، گفت: من تابع نظر کادر فنی تیم ملی 
هســتم و هر کجا که صالح بدانند آماده ام کشتی 
بگیرم . امیــدوارم هر کجا کــه به عنــوان نماینده 

ایران روی تشــک می روم بتوانم بهترین نمایش 
را داشته باشم.

وی در پایــان درباره هدفش از حضــور در المپیک 
پس از کسب سهمیه، خاطرنشان کرد: قطعا ابتدا 
به دنبال این هســتم که ملی پوش شــوم و پس 
از آن صــد درصد با انگیــزه زیاد مــدال المپیک را 
می خواهم. االن بهترین موقعیت اســت و من هم 
انگیزه خیلی باالیی دارم تا  روی ســکوی المپیک 
قرار گیرم. امیدوارم با تالش و دعای خیر مردم به 

هدفم برسم.

دارنده مدال های برنز بزرگساالن و امیدهای جهان:

هرکجا صالح بدانند آماده ام کشتی بگیرم

خبر روز

خیز  یووه برای جذب »زیدان« در صورت ناکامی »پیرلو«
سایت »کالچو مرکاتو« ایتالیا خبر داد باشــگاه یوونتوس تحرکات خود را برای پیدا کردن جانشین 
مناســب برای پیرلو در صورت ناکامی این مربی جوان آغاز کرده اســت.طبق گزارش های رسیده از 
اسپانیا مسئوالن باشــگاه تورینی تماسی 
را با زیدان ســرمربی رئــال مادرید برقرار 
کردند. در این تماس مســئوالن باشــگاه 
ایتالیایی از زیزو درخواست کردند تا در فصل 
آینــده هدایت بانوی پیــر را برعهده بگیرد.

زیدان طبق گزارش ها در پایان فصل از رئال 
جدا می شــود. به همین خاطر یوونتوس 
می خواهد از این فرصت استفاده کند و برای 
قهرمانی در اروپا خیز بردارد.حضور رونالدو 
در ترکیب یوونتوس کــه به همراه زیدان در 
رئال ۳ بار قهرمانی اروپا را تجربه کرده می تواند به زیدان انگیزه بدهد تا به یوونتوس بیاید و بار دیگر به 
همراه تیم ایتالیایی قهرمانی اروپا را تجربه کند.پیرلوی جوان در ابتدای فصل جاری هدایت یوونتوس 
را برعهده گرفت ولی هنوز نتوانسته نتایج عالی کسب کند و یووه اکنون با کسب ۴۲ امتیاز چهارم است.

چرا تاتنهام جرات اخراج »مورینیو« را ندارد؟
 تاتنهام باید در صورت اخراج ژوزه مورینیو خسارت سنگینی به این سرمربی پرتغالی پرداخت کند.

شرایط برای اسپرز در هفته های اخیر هرگز مساعد نبوده و این تیم دچار افت محسوسی نسبت به 
روزهای ابتدایی فصل شده است. این هفته و با احتساب شکست سنگین مقابل منچسترسیتی، 
تاتنهام در چهار مسابقه از پنج دیدار اخیر خود در تمام رقابت ها مغلوب شده است.اما با وجود این 
نتایج نیز شایعه ای در مورد اخراج ژوزه مورینیو وجود ندارد و یکی از دالیل این روند را باید قرارداد 
سرمربی پرتغالی با تاتنهام دانست. مورینیو در هفته های ابتدایی فصل گذشته جایگزین مائوریسیو 
پوچتینو شد و تا پایان فصل ۲۳-۲۰۲۲ نیز با باشــگاه تاتنهام قرارداد دارد. مورینیو تقریبا دو برابر 
دستمزد پوچتینو را دریافت کرده و ۱۵ میلیون پوند در ســال حقوق می گیرد.همچنین هیچگونه 
بندی مبنی بر فسخ قرارداد بین طرفین نیز گنجانده نشده و بدین ترتیب اگر مدیران تاتنهام تصمیم 
به اخراج مورینیو بگیرند، باید تا دو سال دیگر ساالنه ۱۵ میلیون پوند به او پرداخت کنند که دستمزد 
هنگفتی محسوب می شود. البته تاتنهام به فینال جام اتحادیه راه یافته و در صورت پیروزی برابر 
منچسترسیتی در تاریخ ۲۵ آوریل فاتح اولین جام از سال ۲۰۰۸ می شود. فتح این عنوان قهرمانی 

و کسب سهمیه لیگ قهرمانان می تواند مورینیو را از زیر فشار انتقادات رها سازد.

دورتموند، سرمربی جدید خود را انتخاب کرد
طبق اعالم باشگاه بوروسیا، مونشن گالدباخ ســرمربی این تیم با دورتموند به توافق نهایی رسیده 
اســت و از فصل بعد هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت.به نقل از اســپورت، دورتموند یکی از 
بدترین فصل های خود را تجربه می کند.این تیم فصل را با لوسیان فاوره آغاز کرد؛اما این مربی به 
علت کسب نتایج ضعیف از کار برکنار شد.دورتموند با ادن ترزیچ هم نتوانسته نتایج خوبی به دست 
آورد و کار زنبورها برای کسب ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا هم سخت است؛اما باشگاه دورتموند از 
همین االن ســرمربی فصل بعد خود را انتخاب کرده است به طوری که مارکو روزه، سرمربی کنونی 
مونشن گالدباخ هدایت تیم را برای فصل بعد برعهده خواهد گرفت.باشگاه مونشن گالدباخ در پیامی 
این خبر را تایید و اعالم کرد که این مربی بند فســخ قرارداد خود را فعال کرده است و از فصل بعد  
هدایت دورتموند را برعهده می گیرد.دورتموند در شش بازی اخیر خود تنها یک پیروزی کسب کرده 

و در رده ششم جدول رده بندی جای دارد.

فوتبال جهان

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس:

مدیری نیستم که خیلی 
زود ناامید شوم

مدیرعامل باشگاه پرســپولیس بعد از برتری 
این تیــم مقابل پیکان گفــت: خداوند را بابت 
موفقیتی دیگر شکر می کنم و امیدوارم بتوانیم 
با همین بازیکنان و مربیان کــه باعث افتخار 
مجموعه پرسپولیس هستند، در کنار حمایت 
بیشتر از ســوی هواداران، راه موفقیت  را ادامه 
بدهیم. البته باید به طرفداران پرشور و میلیونی 
پرسپولیس هم تبریک بگویم. هر افتخاری که 
کسب می شود، به نام آنهاست.جعفر سمیعی،  
با اشاره به شرایط این تیم گفت: روند حرکتی 
تیم ما به گونه ای اســت که می توانیم به آینده 
امیدوار باشیم. ما می خواهیم بهترین جایگاه 
این فصــل را از آن خود کنیم و برای رســیدن 
به افتخارات بیشــتر، هیجان و انرژی داریم. 
پرسپولیس در ســه، چهار ماه گذشته به دور از 
حواشــی و با آرامش به راه خــود ادامه داده و 
هواداران، نتیجه آرامش حاکم بر تیم را به خوبی 
احساس می کنند. حرف من، یک شعار نیست 
بلکه یک فلسفه کاری است؛ هر چقدر بیشتر 
از حواشــی دور بمانیم، به موفقیت نزدیک تر 
می شویم.سمیعی در مورد شرایط اقتصادی و 
مالی باشگاه پرسپولیس این طور توضیح داد: 
باشــگاه در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ اما به آن 
معنا نیست که همه درها را به روی خود، بسته 
ببینیم. ما کار و تالش خودمان را انجام می دهیم 
و از خداوند خواســتیم کمک کند تا مشکالت 
حل شود. طی دو هفته گذشته با کمک اعضای 
محترم هیئت مدیره، چند اقدام مهم را صورت 
دادیم؛ اول اینکه توانستیم پول بودیمیر را تهیه 
کرده و به حســابش واریز کنیــم. در کنار این 
موضوع، بخش دیگری از پول بازیکنان واریز 
شــد و همچنان در تالش هستیم تا مشکالت 
مالی را حل کنیم.ســمیعی در بخش دیگری 
از صحبت هایش گفت: مدیری نیســتم که به 
زودی ناامید شوم. بنده و کارمندانم در سکوت 
کامل کار می کنیم؛ اما ایــن موضوع به معنای 
انفعال تیم مدیریتی باشگاه نیست. امیدوارم 
بتوانیم با کار در سکوت کامل، باز هم موانع را از 

پیش روی تیم و باشگاه برداریم.

 از روزی که این مسئولیت را قبول کردم عهد کردم کاری 
با داورها نداشته باشم. این را به بازیکنانم هم گفته ام. 
امیدوارم تا آخرش بتوانم با داورها بحث نکنم. شاید داور 
یک پنالتی اشتباه هم برای حریف بگیرد. ما باید کیفیتی 

داشته باشیم که در این شرایط هم بازی را ببریم

مستطیل سبز

وز عکس ر

 رونمایی از 
تندیس ۶ قهرمان

 مراســم رونمایــی از تندیس ۶ 
قهرمان ملی کشــورمان با حضور 
وزیر، رییس کمیته ملی المپیک، 
معاونــان وزارت ورزش، برخی از 
اعضای هیئــت اجرایی و برخی از 

رؤسای فدراسیون ها برگزار شد.



چهار شنبه 29 بهمن  1399 / 5 رجب 1442/ 17 فوریه 2021/ شماره 3194
شهردار اصفهان:

اصفهان، شهر تئاتر است
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در صفحه اینستاگرام خود در یادداشتی با عنوان »چهره جدید 
تاالر هنر اصفهان« با اشاره به تجلیل از برگزیدگان اصفهانی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در جریان 
برنامه بازگشایی تاالر هنر، نوشت:»تاالر هنر، پس از پایان مراحل بازسازی، بازگشایی شد و دوباره 
در اختیار هنرمندان قرار گرفت. پس از مطالبه هنرمندان عرصه نمایش و تئاتر از مدیریت شهری، 
بازسازی و نوســازی این مجموعه با اعتبار بالغ بر هشــت میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت.

بازسازی سالن اصلی، بلک باکس، اتاق گریم، رختکن، بهسازی و تعویض تاسیسات، افزایش تعداد 
پالتوها از دو مکان به چهار مکان، توســعه کارگاه عروسک سازی، ایجاد آرشیو عروسکی، افزایش 
تجهیزات تخصصی نورپردازی برای اجرای تئاتر و تاسیس اتاق فرمان اختصاصی سالن کوچک، 
بهسازی و توســعه اتاق های گریم تخصصی، ارتقای سیســتم صوت، خرید و نصب دوربین های 
شاهد برای ضبط با کیفیت اجراها و ایجاد فضای پشــت صحنه، بخشی از اقدامات برای بهسازی 
مجموعه بوده است تا این مرکز که حدود دو دهه عمر و نوســتالژی زیادی برای اهالی تئاتر و هنر 
دارد با چهره ای جدید و با امکانات بهتر، در اختیار هنردوستان اصفهان قرار گیرد.از همه مهم تر این 
که در مرحله بازسازی، مناسب سازی فضا برای حضور افراد دارای معلولیت هم انجام گرفته است. 
اصفهان، شهر تئاتر و زادگاه بزرگانی چون ارحام صدر است و باید سالن های بهتر و بیشتری برای ارائه 
هنرهای نمایشی داشته باشد.امیدواریم در گام بعد با ساخت مجموعه تئاتر شهر که از دغدغه های 
مهم این دوره مدیریت شهری بوده، هنرمندان و شــهروندان عالقه مند به هنرهای نمایشی هم به 

آرزوی دیرینه خود برسند.«

معتمدان؛ پل ارتباطی شهروندان با مدیریت شهری
مشاور شهردار اصفهان در دیدار با معتمدان محالت مختلف منطقه شش شهرداری، اظهار کرد: طبق 
تاکیدات شهردار اصفهان پیرامون تشکیل جلســات تعاملی با شهروندان جهت استخراج نظرات 
و خواسته های بحق مردم اصفهان، در منطقه شــش شهرداری نیز با معتمدان محالت این منطقه 
نشست مفصلی برگزار شد.غالمرضا کیهان پور، رضایتمندی شــهروندان را اولویت شهر و مدیریت 
شهری دانست و افزود: اگر معتمدان از وضعیت موجود و درخواست های مردمی اطالعات صحیحی 
به مدیریت شهری منتقل کنند، بخش های مختلف مدیریت شهری می توانند خواسته های مطرح 
شده را به خوبی اجرا کنند تا میزان رضایتمندی شهروندان را افزایش دهیم.مشاور شهردار اصفهان 
تاکید کرد: معتمدان پل ارتباطی شهروندان با مدیریت شهری هستند؛ این افراد به خوبی مسائل 
و مشکالت منطقه را شناخته و می توانند برای رفع مسائل به شهرداری کمک کنند.وی با بیان اینکه 
معتمدان در مناطق مختلف می توانند بازوی توانمند مدیران اجرایی در هر منطقه باشند، گفت: در 
هر منطقه وقتی مشکل یا بحرانی به وجود می آید، می توان با معتمدان گفت و گو و راهکار ارائه کرد 
و در راستای رفع مسائل گام برداشت.»محمدرضا برکت« مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان در 
این دیدار، موارد مطرح شده توسط معتمدان را کلید حل مشکالت نهفته در محالت منطقه دانست و 
گفت: آنچه معتمدان به مدیریت شهری انتقال می دهند بدون شک موارد کلیدی است که از دل شهر 
به گوش ما می رسد و برای رسیدگی به مطالبات مردمی تالش خواهیم کرد.وی افزود: در سال های 
اخیر با تاکیدات و توجه ویژه شهردار و اعتبارات خوب تخصیص یافته پروژه ها و اقدامات بسیار خوبی 
در راستای افزایش رفاه شــهروندان در منطقه شش اجرا شده است.مدیر منطقه شش شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: برای ســال ۱۴۰۰ برای نخســتین بار در طول تاریخ فعالیت شهرداری، 
بودجه منطقه شــش حدود یک هزار میلیارد تومان بسته می شــود که می تواند افق بزرگی را برای 
پیشرفت پروژه های عمرانی در برداشته باشد.در این دیدار نظریات، مطالبات مردمی و پیشنهادات 
و انتقادهای محالت مختلف این منطقه مورد بحث و بررســی قرار گرفت و معتمدان مواردی را که 

برای منطقه رشد و پیشرفت دربرداشت را مطرح کردند.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

انعقاد ۲۲۷۷ قرارداد عمرانی در دوره پنجم مدیریت شهری اصفهان

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان در برنامــه تلویزیونی »اینجا 
اصفهان« اظهار کرد: در راستای سیاست های مدیریت کالن شهرداری 
معاونت عمران، تالش کرده است تکمیل خط یک و شروع خط دو قطار 
شهری را عملیاتی کند،هر ساله حدود ۵۰ درصد از بودجه عمرانی شهر 

اصفهان به قطار شهری اختصاص می یابد.
ایرج مظفر با بیان اینکه اتمــام پروژه های نیمه تمــام همچون مرکز 
همایش های بین المللی و حلقه حفاظتی در دســتور کار است، گفت: 
از نیمه دوم ســال ۹۶ تا کنون در ۲۶ عنوان پروژه، تعداد دو هزار و ۲۲۷ 
قرارداد با اعتبار بیش از یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان منعقد شــد و از 
این تعداد یک هزار و ۸۰۰ قرارداد تکمیل شــده است، این دوره یکی از 
دوران های طالیی شهر اصفهان در زمینه عمران بوده که نتایج و آمار آن در 
سامانه های شهرداری ارائه شده و مردم می توانند آن را مشاهده کنند، 
البته این گــزارش فقط مربوط به اقدامات معاونت عمران شــهرداری 
بوده و گزارشات سازمان های شــهرداری همچون ساماندهی مشاغل، 
قطار شهری و آرامســتان ها در این مجموعه دیده نشده است.معاون 
عمران شــهری شــهردار اصفهان گفت: پروژه حلقه حفاظتی، ســالن 
اجتماعات گلستان شهدا، مرکز همایش های بین المللی، ورزشگاه ها، 
ساماندهی و مناسب سازی معابر از جمله عناوین این پروژه هاست که 

در شرایط نامناسب اقتصادی کشور در این مدت با ابتکاراتی که انجام 
شد، بزرگ ترین پروژه های عمرانی شهری کشور در اصفهان اجرایی شده 
است.مظفر افزود: این حجم از انجام پروژه های عمرانی نیاز به حمایت 
و سیاست گذاری ویژه دارد، شــهرداری اصفهان اقداماتی در این راستا 
انجام داده است که از جمله آن می توان به تاسیس صندوق ذخیره که 
شش درصد از گردش های مالی شهرداری در آن ذخیره می شود اشاره 
کرد، درآمدهای ذخیره شده در این صندوق در زمان اجرای پروژه های 

عمرانی، کمبود اعتبارات را جبران می کند.
وی ادامه داد: در این دوره به طور اصولی درآمدزایی شــد که این خود 
پشتوانه آزادسازی ها بود البته از پتانسیل سازمان ها در تعویض پول نقد 
با ملک نیز در این زمینه بهره برده شــد به طوری که اکنون با مشکالتی 
از جمله بدهی به پیمانــکاران مواجه نبودیم. هــر کارگاه عمرانی برای 
بین ۲۰ تا ۴۰۰ خانواده ایجاد اشــتغال می کند، در این راستا شهرداری 
اصفهان می تواند الگویی برای انجام حرکت عمرانی در کشــور باشــد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: حلقه حفاظتی یکی از ابر 
پروژه های شهرداری اصفهان است که از کل ۷۸ کیلومتر آن، ۴۶ کیلومتر 
در شهر اصفهان قرار دارد، از شمال و شمال شرق اصفهان که کامیون ها 
به خیابان بعثت، ســه راه نقشــینه و میدان جوان می آمدند خطرات و 

تلفات جانی زیادی ایجاد کرده بود، بنابراین با اولویت بندی پروژه ها در 
مدت ۱۵ ماه، شش کیلومتر مسیر خیابان فرزانگان، ۱.۵ کیلومتر رینگ 
در منطقه ۱۴ و تقاطع آفتاب احداث و در پایان سال ۹۸ به بهره برداری 
رسید.مظفر افزود: ادامه این حلقه نیز حدفاصل بزرگراه شهید اردستانی 
و خیابان جی که مجموعه تقاطع های شهید سردار سلیمانی نام گذاری 
شــده در دســتور کار قرار دارد، اکنون حدود چهار کیلومتر این مســیر 
آزادسازی شده اســت و پیش بینی می شــود تا پایان سال ۱۴۰۰ این 
حلقه کامل شده و به کمربندی متصل شود.وی ادامه داد: اولویت بعدی 
مدیریت شــهری در اجرای این حلقه حفاظتی در جنوب شهر اصفهان 
است تا با اجرای تقاطعی در منطقه ۱۳ و سپاهان شهر، ترافیک بزرگراه 
شهید اقارب پرست و بزرگراه شهید دســتجردی کاهش داده شود، با 
اجرایی شــدن این دو اولویت ۸۰ درصد از هــدف رینگ انجام خواهد 
شــد.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 
همچنین یک سیستم جامع نگهداری از منابع، معابر، آسفالت، جداول، 
آب نماها و خدمات شهری و.. طراحی کرده است. این روند موجب شده 
معاونت عمران با همکاری سایر معاونت های شهرداری بتواند سیاست 
گذاری های مدیریت شهری را با کیفیت کامل، صرفه جویی در هزینه ها 

و کاهش زمان به مرحله اجرا برساند.

عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان اظهار کرد: 
مهم تریــن چالــش در برنامه ریزی بودجه شــهرها 
تامین منابع مگا پروژه هاست این در حالی است که 
در کنار پروژه های بزرگ که هزینه های بسیاری دارد، 
پروژه های کوچک مقیاس نیز در شهرها باید تعریف 
شود.ســجاد باغبان ماهر اضافه کرد: خللی که نظام 
برنامه ریــزی و بودجه راهبردی برای توســعه پایدار 
دارد این است که توسعه بخش های مختلف شهری 
همگون نیســت و پیوســت های مختلف فرهنگی 
و اجتماعی مهــم در آن دیده نمی شــود بنابراین در 
آینده ای نه چندان دور موجب بروز بحران های دیگر 
شهری می شود.وی با بیان اینکه برای مطلوب کردن 

برنامه ریزی و تدوین بودجه قطعا باید به سمت ایجاد 
منابع درآمدهای پایدار شهری رفت، گفت: با این روش 
کسب درآمد؛ وضعیت مدیریت شهری در شهرهای 
در حال توسعه پایدار می شود و تا حد امکان از میزان 
آشــوب های مدیریتی می کاهد.عضو هیئت علمی 
دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: برای پایدارسازی منابع 
درآمد شهرداری ها باید برنامه ریزی دقیق تری کرد چرا 
که اکنون شهرداری ها به تامین منابع سریع و راحت 
که به شهر فروشی معروف است، عادت کرده اند؛ این 
در حالی است که تراکم فروشی و شهر فروشی خارج 
از چارچوب طرح های جامع شــهری اســت.باغبان 
ماهر گفت: شهرداری ها به دلیل داشتن منابع ناپایدار 
مجبور می شــوند از طریق تراکم فروشی منابع مالی 
پروژه های شــهری را تامین کنند که روش مناسبی 
نیست.وی اضافه کرد: اداره ارزان شهر سیاستی است 

که در سال های اخیر برای کاهش اجباری درآمدهای 
ناپایدار مطرح شده است و شــهرداری ها نیز به این 
ســمت حرکت کرده اند، اما نباید فقط بر اساس یک 
اجبار بیرونی باشــد چون به محض اینکه برداشــته 
شــود دوباره به مدار قبلی مدیریتــی بازمی گردیم، 
بنابراین باید این سیاســت به عنوان یک استراتژی 
و راهبرد کالن در نظر گرفته شــود تا در هر شرایطی به 
ســمت الگوهای ارزان مدیریت شهری گام برداریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان تصریح کرد: 
پس از برنامه ریزی برای مدیریت ارزان شهر از سمت 
مگا پروژه ها، هوشمندانه به سمت پروژه های خرد و 
کوچک تر حرکت خواهیم کرد، پروژه های کوچکی که به 
طور مستقیم گره ها و مشکالت شهری را می تواند حل 
کند البته این نوع راهبردها بلند مدت هستند و برای 

تحقق آن نیاز به زمان و ایثار مدیریتی است.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری:

»اداره ارزان شهر« راهبرد اصلی مدیریت شهرها شود

از نیمه دوم سال ۹۶ تا کنون در ۲۶ عنوان پروژه، تعداد دو 
هزار و ۲۲۷ قرارداد با اعتبار بیش از یک هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان منعقد شد و از این تعداد یک هزار و ۸۰۰ قرارداد 

تکمیل شده است

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان:

یک ساعت به زمان فعالیت متروی اصفهان اضافه شد
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان گفت: با توجه به افزایش ترددهــا در روزهای پایانی 
ســال، یک ســاعت به زمان فعالیت متروی اصفهان اضافه شــد. احمدرضا طحانیان با اشاره به 
اینکه در تازه ترین تصمیم گیری ها ســاعت فعالیت متروی اصفهان از شش و ۱۵ دقیقه صبح تا 
هشت شب خواهد بود، اظهار کرد: بر همین اســاس یک ساعت به زمان فعالیت متروی اصفهان 
افزوده می شود تا در روزهای پایانی سال با حجم زیاد مسافر در مترو مواجه نباشیم.وی ادامه داد: 
مسافران همچنان ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی در مترو هستند و استفاده از ماسک یک 
الزام است که در غیر این صورت اجازه سوار شدن به مســافران داده نمی شود.مدیرعامل شرکت 
متروی منطقه اصفهان افزود: ضدعفونی مترو نیز هر روز بعد از هر ســفر انجام می شود به طوری 
که تجهیزات، کابین، درب، دســتگیره کابین و ... برای ایمنی و بهداشت مسافران ضدعفونی می 
شود.وی، سرفاصله قطارهای متروی اصفهان را در حال حاضر ۱۵ دقیقه عنوان کرد و گفت: درصدد 
کاهش سرفاصله مترو هستیم تا استفاده از این وسیله پاک و سریع هروز بین شهروندان افزایش 
یابد.طحانیان، تعداد فعلی مسافران متروی اصفهان را به علت تعطیلی مدارس و دانشگاه ها روزانه 
حدود ۳۰ هزار نفر عنوان و اظهار کرد: این در حالی است که استقبال مردم از مترو پیش از کرونا به 

اندازه ای بود که تعداد مسافران به روزانه یکصد هزار نفر رسیده بود.

آموزش تولید محتوا در فضای مجازی به خبرنگاران
وبینار آموزشی »تولید محتوا در شبکه های مجازی و پیام رسان ها« به همت فرهنگسرای تخصصی 
رسانه و به صورت رایگان، ۳۰ بهمن ماه برگزار می شود.فاطمه شفیعی، مدیر فرهنگسرای تخصصی 
رسانه، با اعالم این خبر گفت: در شرایطی که شبکه های اجتماعی رشد روزافزونی دارند و به صورت 
گسترده، مورد اســتفاده عموم مردم قرار می گیرند، ضروری است که اصحاب رسانه باید یک قدم 
جلوتر از عامه مردم باشند و درباره چگونگی تولید محتوا در این بستر، آگاهی های الزم را کسب کنند.

وی ادامه داد: وبینار آموزشی تولید محتوا در شــبکه های مجازی و پیام رسان ها با همین هدف، از 
سوی فرهنگسرای رسانه، با همکاری اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان برگزار می شود.

مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه تصریح کرد: امروزه تولید محتوای مناسب و باکیفیت از اهمیت 
زیادی برای قشرهای مختلف جامعه برخوردار اســت و برای اصحاب رسانه از همه بیشتر، چرا که 
آن ها باید بتوانند ارتباط مخاطب عام را با مطبوعات در قالبی جدید حفظ کنند. به همین دلیل نیز در 
این وبینار آموزشی، درباره شناخت انواع پیام رسان ها و شبکه های مجازی و ابزارها و چگونگی تولید 
محتوا در این فضا بیشتر خواهیم آموخت.شفیعی افزود: مدرس این وبینار، جواد افتاده، پژوهشگر 
و نویسنده کتاب تحلیل شبکه های اجتماعی است.وی یادآور شد: عالقه مندان برای شرکت در وبینار 
»تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها«، می توانند پس از برقراری تماس با شماره 
درج شده در پوستر، اقدام به ثبت نام کرده و پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه رأس ساعت ۹ صبح، از طریق 

لینک https://b۲n.ir/isf.edu  وارد وبینار شوند.

باغ پرندگان اصفهان تعطیل شد
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: با توصیه اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و برای حفظ 
سالمت پرندگان و شهروندان اصفهانی از روز دوشــنبه مجموعه باغ پرندگان تا اطالع ثانوی بسته 
شد.سید رسول هاشمیان با بیان اینکه در باغ پرندگان اصفهان هیچ مورد مشکوکی از ابتالی پرندگان 
به بیماری آنفلوآنزای مرغی مشاهده نشده است، افزود: این اقدام برای پیشگیری از ابتال یا شیوع 
این بیماری بین پرندگان و بازدیدکنندگان انجام می شود.مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: 
طرح فوری واکسیناسیون همه پرندگان با مساعدت اداره کل دامپزشکی استان در حال انجام است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان:

سازمان های مردم نهاد 
به تحقق اهداف مدیریت 

پسماند کمک کنند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان ضمــن مثبــت ارزیابی کــردن روند 
فعالیت های زیست محیطی در سازمان های 
مردم نهاد و ارج نهادن به دغدغه های آنها در این 
راستا، اظهار کرد: مهم ترین عامل اثربخشی و 
مقبولیت فعالیت ها در سازمان های مردم نهاد 
انگیزه ای است که از حس مسئولیت اجتماعی 
سرچشمه می گیرد و می تواند با تاثیرگذاری بر 
عمق نگرش مردم، موجب تغییر رفتار شــود.
رحیم محمدی ادامه داد: در برهه زمانی کنونی 
سازمان های مردم نهاد نقشی تاریخی دارند و 
می توانند با رصــد و تحلیل تغییرات اجتماعی 
و مشــکالت و چالش های جامعه و استخراج 
اولویت ها، نقشی مهم در بهبود شرایط و کمک 
به مردم داشــته باشــند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، مهم ترین 
کارکرد سازمان های مردم نهاد را تحکیم مفهوم 
جمع گرایی به جای فردگرایی دانست و تصریح 
کرد: سازمان های مردم نهاد با اهمیت دادن به 
منافع جمعی در برابر منافع فردی، مسیر حرکت 
به سمت توسعه را هموار می کنند.وی با اشاره به 
ظرفیت فرهنگی نهفته در ســازمان های مردم 
نهاد، اظهار کرد: این سازمان ها می توانند نگرش 
مردم را نسبت به کار جمعی تغییر دهند و آنها را 
برای فعالیت در مســیر منافع عمومی ترغیب 
کنند.محمدی بــا بیان این کــه فعالیت های 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان 
بر افزایش نقش شهروندان و جلب مشارکت 
آنها متمرکز شده است، گفت: اجتناب، کاهش 
و بازمصرف سه سطح مهم و اولویت دار در هرم 
مدیریت پسماند هســتند که هر سه بر نقش 
شهروند و رفتار او در مواجهه با پسماندها داللت 
دارند و اگر در فرآیندهای فرهنگی و آموزشــی 
بتوانیم این رفتار را به نحو مطلوب تغییر دهیم، 
شاهد کاهش هزینه ها خواهیم بود  که در این 
مسیر ســازمان های مردم نهاد می توانند در 

روند مدیریت پسماند کمک کنند.

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبر داد:

افتتاح رسمی 200 میلیارد تومان پروژه در یک منطقه
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اظهار کرد: حدفاصل پروژه تقاطع آفتاب تا خیابان آیت ا...غفاری با نام »تابان« و از آیت ا... غفاری تا میدان شهدای ورزشکار 
با نام »آسمان« نام گذاری شده است.علی شمسی با بیان اینکه حدود یک کیلومتر از خیابان تابان در مسیر حلقه حفاظتی شهر قرار گرفته است، تصریح کرد: 
برای اجرا و آزادسازی خیابان های تابان، آسمان و تقاطع غیرهمسطح آفتاب ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که کاهش ترافیک خیابان بعثت و سه راه نقشینه 
را همراه داشته است.مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان ادامه داد: خیابان های آســمان و تابان در منطقه ۱۴ به طول شش کیلومتر به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به صورت غیررسمی افتتاح شد و مراسم بهره برداری از آن روز جمعه هفته جاری )یکم اسفندماه ۹۹( برگزار خواهد شد.وی گفت: سیستم روشنایی 
خیابان های تابان و آسمان در این منطقه با هزینه ای بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال اجرا شده است.شمســی از آغاز عملیات احداث تقاطع غیر همسطح امید در 

آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: مشکالت ترافیکی ورودی شهرک امام حسین )ع( در محدوده زینبیه با احداث تقاطع غیرهمسطح امید رفع خواهد شد.

کلیسای »هوهاننس 
مگردیچ«

کلیســای هوهاننــس مگردیچ 
مقدس که در محله چهارســوی 
اصفهان واقع شــده در سال ۱۶۲۱ 
میــالدی بنا شــده اســت. پالن 
کلیســابه ســبک بازیلیــک و با 
چهارستون در جهت شرقی_غربی 
قرار گرفته اســت. ستون های آن 
با قوس هایــی به یکدیگــر و به 

دیوارهای جانبی متصل است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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در شهر قیروان تونس، چهره های سرشناس فراوانی به شهرت 
رسیدند که از آن جمله می توان به امام سحنون، ابن رشیق، 
الحصری، ابن شرف، اســد بن فرات و ابن الجزار اشاره کرد. 
ضمن اینکه آثار معماری فراوانــی نیز در آن همچنان روی پا 
ایستاده که شاهد این دستاورد تمدنی ریشه دار و شکوفایی 
شهر قیروان اســت.از جالب ترین مظاهر معماری اسالمی، 
مسجد عقبه بن نافع است که بزرگ ترین مسجد در مغرب 
عربی تا اواخر قرن بیســتم بود. اما در این زمان، مســجد 
الحسن الثانی در دار البیضاء ســاخته شد. امروز، بنای این 
مســجد به ترمیم و مراقبت نیاز دارد تا صومعه آن سربلند و 

آوازه اش پرطنین باقی بماند.
در مســجد عقبه بن نافع در قیروان که مساحت آن به ۹700 
متر مربع می رسد، یک صومعه، چند گنبد و زینت هایی وجود 
دارد. تا این مسجد را به یک اثر معماری بی نظیر تبدیل سازد. 
به گفته کارشناسان حوزه میراث، مسجد قیروان، گنج های 
قیمتی و ارزشــمندی را در خود جای داده اســت. منبر این 
مسجد که از چوب ساج ساخته شــده است، قدیمی ترین 
منبر در جهان اسالم به شمار می رود. همچنین گنبد نفیس 
این مسجد نیز هنوز زیبایی ها و قطعات زینتی اصلی خود را 

حفظ کرده است.

با اینکه شکل خارجی مســجد، به دلیل دیوار های ضخیم و 
مرتفعش آن را به یک قلعه بزرگ شبیه می سازد، باز هم این 
بنا مانند اتفاقی که برای صومعه مسجد عقبه بن نافع افتاد و 
ترک های عمیق و شکاف های خطرناک در آن ایجاد شد، از 
خطر شکاف و فرو ریختن در امان نماند و همین امر، جامعه 

مدنی قیروان را به اعتراض به این وضعیت برای نجات مسجد 
وا داشت.همچنین، کانون ملی میراث تونس، طی اعالمیه ای 
به دنبال جلب کمک های بین المللی برای ترمیم مسجد عقبه 
بن نافع و اطراف آن برآمد. همانگونه که شهر قیروان به آثار 
تاریخی و چهره های سرشــناس موثر در حوزه های مختلف 
شناخته شده اســت، فســقیه اغالبه نیز از جمله مهم ترین 
عناصر زیبایی این شهر به شمار می رود که با معماری اسالمی 

ساخته شده است. این فسقیه، تنها برکه باقی مانده از میان 
15 برکه اطراف خود بود که ابو ابراهیم احمد بن االغلب آن را 
ســاخت، به طوری که آب، از منابع مختلف به آن می رسید، 
بخشی از آب از کوه شریشیره در فاصله 36 کیلومتری جنوب 
قیروان به آن می رسید و امروزه، تنها 4 پایه منحنی از پلی که 
روی این رودخانه ساخته شده بود، باقی مانده است. در وسط 
این فسقیه، یک صومعه قرار گرفته که در باالی آن، گنبدی با 
درب های باز واقع شده است که به مجالس امیر و زمان های 

تفریح و گشت و گذار او اختصاص داشت.
درخواســت کمک بــرای ترمیم مســجد عقبه بــن نافع و 
حوض های اغالبه، در نوامبر 2020 انجام شده بود و پاکت های 
حاوی پیشنهادات دریافت شده در روز 14 دسامبر 2020 باز 
شدند. در مرحله اولیه، پیش از انجام فرایند بررسی پایانی، 
6 دفتر مطالعاتی انتخاب شدند تا دفتر برنده این معامله از 

میان آن ها انتخاب شود.
گفتنی است نام شهر قیروان، با گنج های تاریخی و باستانی 
که در دل خود دارد، توســط سازمان تربیتی، علوم و فرهنگ 
»یونسکو« در سال 1۹88 در لیست میراث جهانی گنجانده 
شده است. به همین دلیل است که امروز قیروان نیاز دارد تا 

این امتیاز و ثروت معماری بی نظیرش را حفظ کند.

آشپزی

ساندویچ با طعم بادمجان
 مواد الزم: 2 عدد بادمجان متوسط،4 قاشق غذا خوری روغن 

زیتون،یک چهارم قاشق چای خوری نمک،یک چهارم قاشق چای 
خوری فلفل،3 قاشق غذا خوری سرکه بالزامیک،نان فانتزی یک عدد، یک 
قاشق چای خوری روغن زیتون،115 گرم موزارال،2 فنجان برگ ریحان تازه

طرزتهیه: گریل را با حرارت متوسط را به باال گرم کنید، بادمجان ها را با ضخامت 1.5 سانت 
برش بدهید و با 4 قاشق روغن زیتون چرب شان کنید و روی آنها نمک و فلفل بریزید. بادمجان 
ها را 2 تا 3 دقیقه کباب کنید سپس برشان گردانید و 3 تا 4 دقیقه دیگر کباب کنید تا نازک شوند. 

از گریل برشان دارید و روی شان سرکه بالزامیک بریزید. نان فانتزی ) نان فانتزی نه خیلی 
کوچک باشد نه خیلی بزرگ ( را به چهار قسمت تقسیم و هرکدام را به دو نیم تقسیم کنید.

پایین نان های فانتزی را به صورت مساوی به کمک یک قلمو که به یک قاشق و یک 
قاشق چای خوری روغن زیتون آغشته است، چرب کنید. موزارال را به هشت ورق 

تقسیم کنید، هر الیه را روی یک طرف ساندویچ قرار دهید. در ساندویچ ها 
به مقدار مساوی برگ تازه ریحان و بادمجان کبابی قرار دهید.
  ساندویچ خود را در ساندویچ ساز یا در یک ماهی تابه بزرگ 

روی حرارت متوسط پرس کنیدو هر طرف را به 
مدت 3 دقیقه حرارت دهید.

مسجدی در تونس که گنج های قیمتی و ارزشمندی دارد

 حضور پررنگ »دشت خاموش«
 در فستیوال های کشور هند

 کارگردان »الک قرمز« 
سریال»مستوران« را می سازد

فیلم سینمایی »دشت خاموش« پس از حضور در جشنواره بین المللی 
فیلم کراال به جشنواره های فیلم چنای، پونا و یاشوانت کشور 
هندوستان راه یافت.  »دشت خاموش« که تا کنون حضور موفقی 
در جشنواره های معتبر جهانی داشته، به نویسندگی و کارگردانی احمد 
بهرامی و تهیه کنندگی سعید بشیری است و علی باقری، فرخ نعمتی، 
مهدیه نساج، مجید فرهنگ و تورج الوند بازیگران اصلی این فیلم هستند.

سریال تاریخی »مستوران« تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای 
اوج به کارگردانی سید جمال ســید حاتمی و تهیه کنندگی عطا پناهی 
در چهاردانگه کلید خورد.فصل اول سریال »مستوران« که برگرفته از 
قصه های کهن ایرانی است در 26 قسمت تولید خواهد شد و مجری طرح 
این مجموعه را »استدیو بادبان« برعهده دارد.سازمان هنری رسانه ای اوج 
سریال »مستوران« را برای پخش از رسانه ملی می سازد.

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

معاون امور صنایع وزارت صمت با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه 
بین المللی ایران متافو ، تولید ریل در ذوب آهن اصفهان را عامل اصلی خودکفایی 
کشور در صنعت ریلی دانست و گفت : این شــرکت با توانمندی خود توانست به 
خوبی نیاز کشور را به محصول استراتژیک ریل تامین کند .مهدی صادقی نیارکی 
افزود : تولید انواع ریل از جمله ریل قطارهای پرسرعت ، ریل مترو ، ریل معدن و 
همچنین موفقیت اخیر این شرکت در تولید ریل زبانه سوزن ، نشان از بومی سازی 
تکنولوژی تولید ریل در این مجتمع عظیم صنعتی دارد.نیارکی با اشاره به موفقیت 
ذوب آهن در بازسازی کوره بلند شــماره یک اظهار داشت : با توجه به محصوالت 
مهمی که ذوب آهن تولید می کند ، اســتفاده کامل از ظرفیت تولید این شرکت ، 
بسیار ضروری است و باید مواد اولیه پایدار برای این شرکت تامین شود .گفتنی 
است؛ معاون امور صنایع وزارت صمت روز اول برگزاری نمایشگاه ایران متافو با 
حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان و با ارائه توضیحات علیرضا امیری، مدیر روابط 
عمومی و دیگر کارشناســان ذوب آهن اصفهان درجریان فعالیت های تولیدی 
و صادراتی این شــرکت قرار گرفت.احمد رضوی نیک ، رییس انجمن نوردکاران 
فوالدی ایران نیز در گفت وگو با مسئولین و کارشناسان ذوب آهن اصفهان در غرفه 
این شرکت در نمایشــگاه بین المللی ایران متافو، تعامل ، هماهنگی و همکاری 
کل زنجیره فوالد را عامل توسعه این صنعت دانست .وی گفت : کل زنجیره فوالد 
کشور با همکاری هم می توانند ، افق های جدیدی پیش روی صنعت فوالد کشور 
بگشــایند و قطعا این همکاری و هماهنگی موجب توســعه این صنعت مهم در 

کشور می شود.شایان ذکر اســت، هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو 
در روزهای 27 الی 30بهمن ۹۹ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در حال 
برگزاری اســت. ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت 
ساختمانی و تنها تولید کننده ریل کشور در این نمایشگاه حضوری فعال داشته و با 
ارائه آخرین دستاوردهای تولیدی خود پذیرای کارشناسان و دست اندرکاران این 
صنعت است.در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو در تهران، صاحبان 
و تولیدکنندگان صنایع  مختلف فوالدی،معدنی، فلزات غیر آهنی، ریخته گری و 
قالب سازی،نسوزها، کوره های صنعتی،عملیات حرارتی و .... از مناطق مختلف 

کشور و چند کشور خارجی حضور دارند.

با حضور معاون استاندار، فرماندار اصفهان و ســایر مقامات استانی و محلی  
عملیات احداث پکیج تصفیه خانه فاضالب تودشــک آغاز شد، همچنین12 
کیلومتر  خط انتقال آب به روستای جشوقان و مخازن آب روستاهای چیرمان 

و  آبچویه به بهره برداری رسید.
معاون اســتاندار در مراســم کلنگ زنی احداث پکیج تصفیــه خانه فاضالب 
تودشک گفت: در شرایط سخت اقتصادی که با شدیدترین تحریم ها روبه رو 
هستیم اجرای چنین پروژه های ســنگینی که هزینه قابل توجهی در بردارد، 

بسیار قابل تقدیر است .
حسین سیستانی، راه اندازی پکیج فاضالب در این منطقه را ضروری برشمرد 
و اعالم کرد: به منظور کاهش آالینده های زیســت محیطی و ارتقای ســطح 
بهداشت عمومی، راه اندازی پکیج فاضالب در محله نوبنیاد و مسکن مهر شهر 
تودشک ضروری به نظر می رسد.وی، خواستار سرعت بخشیدن به اجرای این 
پروژه شد و بیان داشت: انتظار می رود مســئوالن امر در شرکت آبفای استان 
اصفهان، نهایت تالش خود را به منظور در مدار قرار دادن این پکیج در ماه های 
اول ســال آینده به خرج دهند تا مردم این منطقه هر چه زودتر تحت پوشش 

خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند.
فرماندار اصفهان با اشــاره به تامین آب شرکت شــهرک های صنعتی منطقه 
کوهپایه گفت: به منظور اشتغال پایدار و جذب ســرمایه گذار، خوب است که 
شــرکت آبفا و شــرکت شــهرک های صنعتی در کوهپایه در تامین آب شرب 
همکاری داشته باشند. این درحالی اســت که تخصیص پساب تصفیه خانه 
فاضالب تودشــک نیزکه حدود 4 لیتر در ثانیه اســت می تواند بخشی از آب 
مورد نیاز شهرک صنعتی تودشک را برطرف کند.مدیر آبفای کوهپایه در مراسم 
کلنگ زنی احداث تصفیه خانه فاضالب تودشک گفت: احداث پکیج تصفیه 
فاضالب به روش لجن فعال با ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز آغاز شده و 
مبلغ قرارداد اولیه این پروژه  حدود دو میلیارد تومان برآورد شده است.عباس 

رحیمی با بیان اینکه با راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضالب  تودشک جمعیتی 
بالغ بر 2 هزار و 500 نفر تحت پوشــش این تصفیه خانه قرار می گیرند، اعالم 
کرد: با راه اندازی  این پکیج  ساکنان محله نوبنیاد و مسکن مهر تودشک تحت 

پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند.
وی، پیرامون اجرای شــبکه فاضالب در محله نوبنیاد و مســکن مهر تودشک 
عنوان کرد: طول شــبکه فاضالب در این محله ها حدود 13 کیلومتر اســت که 
تاکنون 5 کیلومتر آن اجرا شده و با تامین منابع مالی، 7 کیلومتر باقی مانده در 

آینده نزدیک در دستور کار قرار می گیرد.
مدیرآبفای کوهپایه تصریح کرد: جنس زمین در این منطقه ســنگی و سخت 
است و غیر قابل نفوذ بودن خاک باعث شده چاه های فاضالب به دلیل عمق 
پایین در زمان بســیار کوتاهی پر و سپس لبریز شــوند که این امر مشکالت 

بهداشتی بسیاری برای مردم در بردارد.
رحیمی در ادامه با اشاره به بهره برداری از خط انتقال آب به روستای جشوقان 
بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 400 هزار تومان عملیاتی 
شد و با اجرای این خط انتقال، جمعیتی بالغ بر 660 نفر در 2 روستای جشوقان 

و چیرمان  از آب شرب پایدار و سالم برخودار می شوند.
وی، اجرای 12 کیلومتر خط انتقال آب به روستای جشوقان را موجب کاهش 
هدر رفت آب در این منطقه دانســت و اظهار داشــت: با اجرای این خط از 35 
درصد کاهش هدر رفت آب در روستای جشوقان جلوگیری به عمل آمده است.

رحیمی افزود: احداث مخزن100 متر مکعبی روســتای چیرمــان با اعتباری 
بالغ بر 115 میلیون تومان و مخزن 50 متر مکعبی آبچویه با هزینه ۹5 میلیون 
تومان عملیاتی شــد. مدیر آبفای کوهپایه با بیان اینکه تامین پایدار آب شرب 
روستاییان از مهم ترین پروژه های در حال اجراست، خاطرنشان ساخت: از 
ابتدای سال تاکنون 17 روستا در منطقه کوهپایه تحت پوشش آب شرب پایدار 

قرار گرفته اند و از مدار آبرسانی سیار خارج شدند. 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: توســعه شــبکه گاز رسانی در 
تمام شــهرهای اســتان ادامه دارد و از ابتدای امســال تاکنون بیش از 450 
کیلومترشبکه گذاری در نقاط مختلف انجام شده است. سید مصطفی علوی، 
در آیین افتتاح ســاختمان جدید اداره گاز چادگان، اظهار داشــت: توسعه گاز 
رسانی در تمام شــهرهای اســتان ادامه دارد و از ابتدای امسال تاکنون بیش 
از 450 کیلومتر لوله گذاری در نقاط مختلف داشــته ایم که از این مقدار نزدیک 
به 22 کیلومتر آن در شهرســتان چادگان اجرایی شده است.وی، بیان داشت: 
ساختمان اداری و پست امداد اداره گاز چادگان در زمینی با یک هزار مترمربع 
زیربنا و 700 متر ساختمان در سایت اداری آماده بهره برداری شده است.علوی، 
افزود: طرح توســعه در حوزه گاز با اولویت بخش خانگی در استان ادامه دارد 
و شهرستان چادگان با داشــتن بیش از 14هزار مشترک تمامی بخش های 
خانگی را شامل می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: امسال 
در زمستان با توجه به افت فشار و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی مجبور به 
محدودیت تامین در حوزه صنایع شدیم که امیدواریم با اجرای استانداردهای 
مهندسی، مصرف بخش خانگی متعادل شــود.در ادامه فرماندار چادگان، با 
تاکید بر رعایت مصرف بهینــه و منطقی گاز در بخش خانگــی و اداری گفت: 

مصرف ساالنه گاز در این شهرستان ، نزدیک به 50 میلیون مترمکعب است که 
با توجه به وجود 14هزار مشترک، به طور متوسط هر خانواده چادگانی ،بیش از 

3هزار مترمکعب گاز در سال مصرف می کند.

با حضور معاون استاندار و  فرماندار اصفهان  صورت گرفت؛

 آغاز احداث پکیج تصفیه خانه فاضالب تودشک
 و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی در 3 روستای  کوهپایه

از ابتدای سال جاری تا کنون؛

۴۵۰ کیلومترشبکه گذاری گاز در استان اصفهان انجام شده است

معاون امور صنایع وزارت صمت در متافو مطرح کرد:

خودکفایی ایران درصنعت ریل با ذوب آهن اصفهان
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