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آگهی فراخوان مناقصه (شماره فراخوان
نوبت اول

شرکت آب
منطقه ای اصفهان

در سامانه ستاد )2099001205000060

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد الیروبی دریاچه سد آبشار را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت
واگذار نماید .لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمایند.

مبلغ پایه :برآورد مناقصه معادل  20/060/175/374ریال بر اساس فهرست بهاء واحد پایه رشته های آبیاری و زهکشی سال  1399می باشد.

شــرایط مناقصه گر :مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیــت پیمانکاری حداقل پایه  5از ســازمان برنامه و بودجه در رشــته آب و ارائه گواهینامه
صالحیت ایمنی

محل اجراء :استان اصفهان -شهرستان اصفهان
مدت اجراء 5 :ماه

نوع اعتبار :اعتبارات این پروژه از محل جاری شرکت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ،مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها متعاقبا در اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ( )SETADIRAN.IRمهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت استعالم
ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نماید.

نشانی مناقصه گزار :اصفهان -پل خواجو -بلوار آئینه خانه -جنب هالل احمر -شرکت آب منطقه ای اصفهان -دفتر امور قراردادها

تلفن تماس 36615360-5 :داخلی  2529و  2528فاکس36611073 :

امور قراردادها

م الف1099587:

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری گزبرخوار درنظردارد

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
031_36284167_8

به استناد بودجه عمرانی سال  1399عملیات دیوارکشی 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 .
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه  ،تا پایان وقت اداری
روز شنبه به تاریخ  1399 /12 /16به واحد عمران و شهرسازی شهرداری گز برخوار مراجعه
نمایند  .ضمنا اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی
 www.gazborkhar.irدردسترس می باشد .

م الف1096447:

روابط عمومی شهرداری گزبرخوار

کافه سیاست
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واکنش نماینده روسیه در آژانس به نتایج سفر گروسی به تهران؛

یک اتفاق مثبت!

نماینده روسیه در وین نتیجه سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را مثبت تلقی

به بهانه تازه ترین گفت و گوی دختر صدام با «العربیه»؛

کرد .میخائیل اولیانوف ،نماینده روســیه در ســازمانهای بینالمللی در وین در پی سفر رافائل

خواب جدید سعودی ها

گروســی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران در صفحه توئیترش نوشــت :رافائل
گروســی ،مدیر کل آژانس با نتایجی مثبت از تهران بازگشته است .اگرچه پروتکل الحاقی ظرف
دو روز به تعلیق درخواهد آمد ،آژانس و ایران به تفاهم مشــترکی رســیدند که حفظ سطح کافی
راستی آزمایی را مجاز خواهد ســاخت .اظهارات اولیانوف در پی این مطرح میشود که گروسی
برای مذاکره درباره چگونگی فعالیتهای آژانس در ایران در پــی لغو اجرای پروتکل الحاقی به
تهران آمده بود.
پس از دیدار رافائل گروسی با مقامات ایرانی ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی
جمهوری اسالمی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترک منتشر کردند.

توضیح غریبآبادی درباره تفاهم با آژانس:

کسی حق ندارد ازمصوبه مجلس کوتاه بیاید
نماینده و سفیر دائم ایران در نزد ســازمانهای بین المللی مســتقر در وین در صفحه شخصی
خود نوشــت اجرای کامل مصوبه مجلس محترم ،دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از
آن کوتاه بیاید.
کاظم غریب آبادی ،در ادامه نوشت :تمدید یا استمهال در کار نیست .هیچ دسترسی فراپادمانی
به آژانس اعطا نخواهد شد .تداوم راستی آزمایی آژانس ،برابر پیوست فنی بیانیه مشترک ،صرفا
ناظر بر حفظ و نگهداری اطالعات برخی فعالیتها و تجهیزات نظارتی توســط ایران برای سه ماه
است و در این مدت ،آژانس به این اطالعات هیچ دسترسی نداشته و اطالعات منحصرا نزد ایران
باقی میماند و چنانچه تا سه ماه تحریمها به طور کامل لغو شد ،ایران این اطالعات را در اختیار
آژانس گذاشته ،و گرنه برای همیشه پاک خواهد شد.

شبکه خبری «العربیه» عربستان سعودی که مقرش در امارات است ،به
تازگی با «رغد» دخترصدام دیکتاتورسابق حاکم برعراقکه درامان پایتخت
اردن اقامت دارد ،در شش قسمت گفت وگوی زنجیره وار انجام داده که با
واکنشهای گسترده ای در داخل عراق مواجه شده است .شبکه العربیه
عربستان سعودی نخستین بار نیست که با رغد مصاحبههای تلویزیونی
انجام میدهد و قبال نیز در مناســبتهای مختلف چنین مصاحبههایی
داشــته که هر بار برای برهه ای افکار عمومی عراق را مشغول کرده است.
این شبکه خبری چند ماه بعد از ســقوط رژیم صدام در اوت ( ۲۰۰۳مرداد
 )۱۳۸۲برای نخستین بار با رغد مصاحبه خبری انجام داد و آخرین بار نیز
درفوریه  ۲۰۱۸وقتی دستگاه قضایی عراق نام رغد را درفهرست تروریستی
خود گنجانده بود ،با دختر دیکتاتور در این خصوص مصاحبه کرد.هر بار که
رغد درشبکه العربیه سعودی ظهورمییابد باعث تنش درروابط عراق با دو
کشورعربستان سعودی و اردن میشود امریکه درمصاحبه اخیرنیزتکرار
شده است.به دنبال مصاحبه اخیر شبکه العربیه با رغد ،کمیسیون شهدا و
زندانیان سیاسی درپارلمان عراق ازوزارت امورخارجهکشورش خواستهکه
دراعتراض به ظهوررغد درشبکه تلویزیونی العربیه ،سفیراردن و عربستان
را فراخوانده و یادداشت اعتراض تقدیم آنها کند.رغد ،دختر دیکتاتور سابق

ادعای نشریه انگلیسی:

عراق متهم به حمایت و پشــتیبانی از تروریســم در عراق است و به رغم
درخواستهای بغداد ،اما امان ازتسلیم او به دستگاه قضایی عراق خودداری

«بایدن» درحال بررسی کاهش تحریمهای ایران است

کرده است.دولت عراق حتی ازپلیس بین الملل (اینترپل) خواسته است

یک رسانه انگلیســی از احتمال لغو برخی از تحریمهای اعمال شــده علیه ایران از سوی آمریکا

که او را دستگیرکند ،اما اینترپل تاکنون به بهانههای مختلف ازاین بازداشت

توسط «جو بایدن» با هدف احیای مذاکرات برجام خبر داد.
ســاندی تایمز در گزارشــی مینویســد :جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا قصد دارد تا با کاهش
تحریمها ،برجام را احیا و به مســیر اصلی برگرداند .هرچند دولت بایدن اصرار دارد که نخســت
نشست با حضور ایران باید برگزار شود؛ اما نشانههایی وجود دارد که رفع تحریمها در راه است.
در این زمینه یک مقام ارشــد امنیت ملی آمریکا میگوید :رفع تحریمها قطعا در راه است .شاید
امروز یا فردا این اتفاق رخ ندهد؛ اما تحقق آن قطعی است.

شکایت از«محمود صادقی» به خاطراعالم نتیجه مثبت
تست کرونایش!
محمود صادقی ،نماینده تهران در مجلس دهم در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت« :پیرو
شکایت شورای نگهبان ،در شعبه چهار دادسرای فرهنگ و رســانه حاضر شدم.در ابتدای جلسه

طفره رفته است.بی شــک مصاحبه اخیر رغد موجی از نگرانی را در داخل
جامعه عراق ازاحتمال بازگشت بعثیها به قدرت ایجادکرده هرچند صاحب
نظران بازگشت حزب بعث را بعید میدانند.براساس قانون اساسی عراق
و قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث صادره درسال  ۲۰۱۶هرگونه فعالیت
حزب بعث دراینکشورممنوع و جرم محسوب میشود و هرکس درداخل
عراق برای بازگرداندن این حزب جنایتکار به روند سیاســی تالش یا برای
آرمانهای آن تبلیغ کند ،مجرم شناخته میشود.بعد از سقوط رژیم صدام
یککمیته به نام ریشهکنی حزب بعث به رهبری «احمد چلبی» رهبرفقید
حزب کنگره ملی عراق ایجاد شــد و تمامی عناصر منتســب به این حزب
را از ادارات دولتی پاکســازی و آنهایی که علیه شــان پرونده اتهامی نبود،

کرده است!»

آنطورکه درسخنان رغد عنوان شد ،درصدد بازگشت به قدرت درعراق است.
ازطرفی به اعتقادکارشناسان ،این مصاحبه نشان دادکه عربستان سعودی

از نظرکارشناسان ،بخشــی ازاین پیام نیزمتوجه جمهوری اسالمی ایران

یکی از حامیان جدی این حزب جنایتکار اســت و میکوشد چهره کریه و

بوده به این معنا که ریاض همچنان ظرفیتها زیادی برای بازی در صحنه

زشت این حزب را زیبا جلوه دهد .از نگاه سعودیها ،رغد یک چهره جوان

عراق داردکه هنوزازآن بهره برداری نکرده و تهران نباید خود را دست برتردر

استکه میتواند بخشی ازافکارعمومی به ویژه جوانان دراعتراضات اخیر

صحنه داخلی عراق بداند.از این رو ،ریاض بازی با مهره حزب منحله بعث

عراق موسوم به اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹را به سوی خود جذبکند.سعودیها

و تمامی زیرمجموعههای جنایتکار آن را پیش کشیده و به نوعی کوشیده

با اطالع ازآنچه طی دوسال اخیردرعراق رخ داده ،با طرح چهره جوان دختر

است تا برخی کشورهای عربی مانند اردن و امارات را در این رویکرد همسو

صدامکه عملیات زیبایی متعددی روی چهره و اندامش شده بود،کوشیده

با سیاستهایش معرفیکند.

اند تا او راگزینه مورد انتظارجوانان معترض عراقی معرفیکنند.آنچه جای
تعجب دارد اینکه ســعودیهایی که نقش مهمی در محاصره بین المللی
عراق در دهه نود قرن گذشته داشته و عامل فراخواندن نظامیان آمریکا و
سقوط رژیم صدام در ۲۰۰۳بودند.

اعتراضاتیکه به عملکردش شد ،نامش به «بازپرسی و عدالت» تغییرکرد.

برخیکارشناسان درعراق معتقدندکه مصاحبه اخیررغد بیش ازاینکه دارای
پیام برای داخل عراق باشد ،بیشترحامل پیام هشداردهنده سعودیها برای

مطرح و بتواند عراقیها را از احداث بنــدر بزرگ فاو در دهانه خلیج فارس

دولت «جو بایدن» است.سعودیها با اینگفت وگوی خبری چند قسمتی

منصرف کند.جالب اینکه مصاحبه رغد نه تنها در داخل عراق بلکه در کویت

کوشیده اندکه به دولت بایدن بگویندکه اگربا سیاستهای ریاض درمنطقه

نیزبا واکنشهای تندی مواجه شد .

رغد ،جایگزین عزت الدوری دررهبری حزب بعث
گفت وگوی شبکه خبری العربیه عربســتان سعودی با بازمانده دیکتاتور

کم و به صفر برسانیم آن موقع است که تجدید نظر میکنند.حسن بهشتی پور در ارزیابی خود از مواضع و اظهارات مقامات آمریکایی نسبت به مسئله برجام
گفت :معتقدم نه فقط پروتکل الحاقی بلکه حتی اگر از «ان پی تی» هم خارج شویم تا غرب نسبت به رفع تحریمها اقدام کند ،آنها این کار را نخواهند کرد زیرا
عاملی نیست که غرب در مورد تحریمها تجدید نظر کند.
وی خاطرنشــان کرد :باید اقداماتی انجام دهیم که تحریمها کارآمدی نداشته باشد ،برخی تصورشان این اســت اگر ذخایر اورانیوم یا درصد غنی سازی را
افزایش و یا همکاری با آژانس را کاهش دهیم نتیجه این میشود که غرب به تکاپو بیفتد و تحریمها را لغو کند.
این کارشناس مســائل بین الملل همچنین بیان کرد :تجربههای گذشته نشان داده ،تصور باطل غربیها این اســت که از این اهرم فشار علیه ایران استفاده
کنند ،آنها خوب چیزی پیدا کردند بنابراین مادامی که تحریمها را کارآمد ببینند آنها را لغو نمیکنند.

چهره روز
وزیرخارجه «ترامپ»
هنوزدرفکرایران است!
وزیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبهای گفت
که یک آمریکای مماشات کننده فقط باعث
تقویت ایران میشود.
«مایک پمپئو» وزیر خارجه ســابق آمریکا

رساندن به مردم آمریکا منجر خواهد شد».

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا:

پمپئو مدعی شــد« :مــا ائتــاف بزرگی از

هیچ گفتوگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا وجودندارد

اینکه ارتبــاط با مقامــات ایرانی را بر ســر آزادی
زندانیان آمریکایی در ایران آغــاز کردهایم ،گفت:

دستگیر شدهاند و در زندانهای آمریکا در وضعیت

اساســا این خبر آنطور که بیان شده صحت ندارد

نابسامانی به سر میبرند از اولویتهای جمهوری

و هیچ گفتوگوی مســتقیمی بین ایران و آمریکا

اسالمی ایران بوده و هست و ما همواره این موضوع

در این خصوص و در موارد دیگــر در جریان نبوده

را پیگیری کردهایم.

و نیست.

این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد :بعد از روی

سعید خطیبزاده در گفتوگو با شبکه یک سیما در

کار آمدن دولت جدید آمریکا برخــی از پیامها از

ارتباط با اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر

طرف سفارت ســوئیس در تهران به عنوان حافظ

اینکه ارتباط با مقامات ایرانی بر سر آزادی زندانیان

منافع آمریکا در ایــران و همچنین برخی از وزرای

سفرغیرمنتظره وزیرکشورعراق به عربستان
وزیر کشور عراق یکشنبه در سفری که قبال اعالم نشده بود ،وارد ریاض ،پایتخت عربستان شد .به
گزارش خبرگزاری عربستان (واس) ،طبق بیانیه وزارت کشور عراق ،عثمان الغانمی ،وزیر کشور
عراق در رأس هیئتی عالی رتبه با حضور تعدادی از مقامات این وزارتخانه به عربســتان وارد شد.
البته جزئیات زیادی از این سفر منتشر نشده است.

وزیر اطالع رسانی سومالی:

امارات درامورداخلی سومالی دخالت میکند

اظهاراتی علیه ایران پرداخت .وی در این پیام
مماشات کننده تنها به تقویت ایران و آسیب

که عمدتا بدون جرم آشکار و در فرآیند غیرحقوقی

بین الملل

شــامگاه یکشــنبه در پیامــی در توئیتر به
توئیتری نوشــت« :یک آمریکای ضعیف و

به اظهارات مشــاور امنیت ملی آمریــکا مبنی بر

اصل این مصاحبه ازطریق تلویزیون «العربیه» عربستان سعودی راکویت
فراهمکرده است.طبق این باور،کویت برای دورکردن اذهان عراق ازقضیه

یک کارشناس مســائل بین الملل تاکید کرد :به جای این که اصرار کنیم آمریکا به برجام برگردد ،باید توان اقتصادی مان را باال ببریم تا تاثیرگذاری تحریم را

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان در واکنش

مصاحبه رغد ،اظهار نظر یکی از کارشناسان عراقی است که معتقد است که

بندر بزرگ فاو کوشیده اســت تا این قضیه و بازگشت بعثیها را به قدرت

برخی که پیشتربرجام را خیانت میدانستند اکنون اصراردارند آمریکا برگردد

آمریکایی آغاز شــده اســت ،با بیان اظهارات فوق

یکی از جالب تریــن و در عین حال عجیب تریــن دیدگاهها در خصوص

بازنشستهکرد ،اما اینکمیته بعدها درنتیجه تغییرات سیاسی ایجاد شده و

کارشناس مسائل بین الملل:

گفت :پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در آمریکا

کویت پشت همه این قضایاست

پیام سعودیها برای دولت «بایدن » و ایران

یک اتهام عجیب دیگــر هم به من تفهیم شــد؛ معاونت فضای مجازی دادســتانی علیه من به
دلیل توئیت اعالم مثبت بودن تست کرونایم در سال گذشــته به عنوان نشر اکاذیب اعالم جرم

سابق عراق نشان داد که هنوز حزب بعث پایان نیافته و همچنان این حزب

همراهی نکند ،قادر هســتند دوباره جنگ داخلی را در عراق به راه اندازند و
آمریکاییها را همانند سالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۸درگیراین جنگ داخلیکنند.

کشورهای خلیج (فارس) و اسرائیل را ایجاد
کردیم که توانســت ایران را بــه عقب براند و
آمریکا باید همچنان به بودن بخشــی از آن
(ائتالف) ادامه دهد».
وزیــر خارجــه آمریــکا در ادامــه پیــام
توئیتری خود لینک مصاحبــه اخیر خود با
«نیوزمکس» را قــرار داد که در این مصاحبه
خارجی کشورها درخصوص آمادگی آنها (آمریکا)
برای پیگیــری این موضوع دریافت شــده و ما از
همان طریــق اعــام کردهایم که اولویــت آزادی
زندانیان ایرانــی در آمریکا برای مــا وجود دارد و
برای آزادی کلیــه زندانیانمان در ایــاالت متحده
آمادگی داریم.

نیز تالش کرد به رویکرد دوران وزارت خارجه
خود در ترویج ایران هراســی بپردازد.پمپئو
که در دولت «دونالد ترامپ» رییس جمهور
سابق آمریکا در ســمتهای مدیر سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) و وزارت امور
خارجه قرارداشت تمام تالش خود را دردوران
حضور خود در دولــت ترامپ در ترویج ایران

عکس روز
گرامی داشت
یاد علمای فقید
مجلس خبرگان
تصویــری از یادبــود مرحوم
آیتا… محمد یزدی ،مرحوم
آیــتا… ابراهیــم امینــی و
مرحوم آیــتا… محمدتقی
مصباح یزدی در هشــتمین
اجالســیه پنجمیــن دوره
مجلس خبرگان رهبری.

هراسی به کار بست.وزیر خارجه سابق آمریکا
که یکــی از اصلیترین مهرههای پیشــبرد
سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه
ایران بود ،شــروط متعددی را برای کاهش
تحریمهای آمریکا علیــه ایران مطرح کرده
بود که برنامه موشکی و بحث نفوذ منطقهای
و تعطیلی کامــل برنامه هســتهای ایران از
جمله این شروط بوده اســت.ترامپ که در
اردیبهشــت  1397خروج آمریــکا از برجام
را اعالم کرد ،مدعی بود با پیشــبرد سیاست
فشــار حداکثری ،ایــران را وادار خواهد کرد
تا پای میــز مذاکره آمده تــا توافقی دیگر با
محدودیتهای بیشــتر حاصل شود .دولت
دونالد ترامپ در حالــی روز  20ژانویه 2021
( 1بهمن  )1399به پایان رسیدکه وی هرگز به
هدف ادعایی خود نرسید.

دولت سومالی با انتقاد شدید از امارات ،این کشور را به دخالت در امور داخلی سومالی متهم کرد.
به دنبال بمب گذاریهــا و ایجاد ناامنیهای اخیر در پایتخت ســومالی ،وزارت خارجه امارات با
انتشار بیانیهای با ابراز نگرانی از ناامنیهای موگادیشو از دولت موقت سومالی و تمام جریانهای
این کشور خواست که خویشتنداری خود را حفظ کنند .وزیر اطالع رسانی سومالی در واکنش به
این بیانیه اظهار داشــت :موضع گیری وزارت خارجه امارات درباره ناامنیهای اخیر موگادیشــو
سبب ناخرسندی و آزار دولت فدرال سومالی شدهاست.
«عثمان ابوبکردبی» دریک نشســت مطبوعاتــی به خبرنگاران گفت :امــارات از طریق برخی از
رؤسای ایالتهای فدرال سومالی در امور داخلی این کشور دخالت میکند .این شخصیتهایی
سومالیایی در  17سپتامبر گذشته درباره برگزاری انتخابات ( ریاست دولت ) توافق کرده بودند؛
اما پس از اینکه به امارات رفتند ،دیگر حاضر نشدند مفاد این توافق را اجرا کنند.

دیدارفرمانده تروریستهای سنتکام و مقامات ارشد عمان
ژنرال مککنزی دیداری با مقامات ارشد عمان داشــته و بر تقویت همکاری این کشور و آمریکا
تاکید کرد .ژنــرال «فرانک مککنزی» فرمانده نیروهای تروریســتی ارتــش آمریکا در منطقه
موسوم به سنتکام دیداری با مقامات ارشد عمان داشت و بر تقویت همکاری این کشور و آمریکا
تاکید کرد.
وبگاه خبری سنتکام اعالم کرد ،مککنزی با «سلطان بن محمد النعمانی» از وزیران ارشد عمان،
«بحری عبدا ...بن خمیس الرییسی»رییس ستاد کل نیروهای مسلح عمان و چند مقام دیگر
این کشور ،دیدار داشت .دو طرف در دیدار برای تقویت همکاری میان عمان و آمریکا رایزنی کردند.
مککنزی در بخشی از سخنان خود پس از این دیدار گفت« :مالقات اخیر بیانگر قدرت مشارکت
میان ما و عمان برای تقویت همکاری و ثبات در منطقه بود».

«مایک پنس» دعوت نشست محافظهکاران را نپذیرفت
براســاس گزارش جدیدی ،معاون رییس جمهوری ســابق آمریکا دعوت برای ســخنرانی در
کنفرانس امسال «اقدام سیاسی محافظهکار» را رد کرده است .شبکه خبری فاکس نیوز گزارش
داد ،با این حال دونالد ترامپ ،رییس جمهوری سابق آمریکا قرار است  ۲۸فوریه در این کنفرانس
سخنرانی کند.
این نشســت در اورالندوی فلوریدا که پنجشنبه آغاز میشــود ،اولین حضور مهم ترامپ از زمان
خروج از کاخ سفید در ماه گذشته خواهد بود .براســاس گزارشها ،مایک پنس ،معاون رییس
جمهوری سابق آمریکا پس از حمله ماه گذشــته حامیان ترامپ به کنگره در زمانی که او ریاست
جلســهای را برای تایید پیروزی کالج الکترال جو بایدن بر عهده داشــت ،از دســت این رییس
جمهوری ســابق «ناراحت» اســت .کریس واالس از فاکس نیوز ماه گذشــته گــزارش داد که
دســتیاران پنس گفتهاند ناکامی ترامپ در آرام کردن حامیانش که جزو شــورشطلبان بودند
«نهایت خیانت» بود.

کافهاقتصاد
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رییس جمهور در پی گزارش رییس بنیاد مسکن:

بازسازی مناطق زلزله زده کهگیلویه و اصفهان
تا تیر ۱۴۰۰تمام شود

از معامله خبری نیست؛

رییسجمهور در پی گزارش رییس بنیاد مســکن تاکید کرد که بازســازی کلیه مناطق زلزله زده

رکوردِ رکود در بازار مسکن شکست

کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان ،تا پایان تیرماه ســال  ۱۴۰۰به اتمام برسد.حجت االسالم حسن
روحانی در پــی گزارش رییــس بنیاد
مسکن انقالب اســامی از اقدامات به
بوده است.همچنین در ماههای فروردین ســالهای  ۱۳۹۳تا کنون به جز
فروردین امسال چنین رکودی سابقه نداشته است .بین سالهای ۱۳۹۳
تا  ۱۳۹۹در ماههای فروردین به ترتیب  ۳.۴ ،۵ ،۵.۳ ،۵.۹ ،۴.۹ ،۷.۲و ۱.۲
هزار فقره معامله مسکن در تهران منعقد شده است.همزمان با تهران ،بازار
مسکن درکلکشورنیزبا رکود مواجه شد .طی بهمن ماه  ۱۳۹۹تعداد  ۲۷هزار
و  ۶۳۸مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کشور به امضا رسیده
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۳۲درصد و  ۳۸درصد
کاهش یافته است.کارشناسان عوامل مختلفی را برای افت فشاربازارمسکن
عنوان میکنندکه مهمترین آن می تواند انتظاربرای احیای برجام و انتخابات
ریاست جمهوری ایران باشد .چه بسا کاهش توان خرید متقاضیان واقعی
عامل اصلی افت معامالت نباشد؛ چراکه درماههای قبل ازآبان ماهکه بازارتا
حدودی رونق داشت ،عمده خرید و فروشها توسط سفته بازان و سرمایه
گذاران انجام می شد .طبق برخی آمار ۷۷درصد معامالت مسکن درایران را
خرید و فروشهای سرمایهگذارانه تشکیل می دهد.

عمل آمده درباره زلزله شامگاه  ۲۹بهمن
 ۹۹اســتانهای کهگیلویه و بویراحمد و
اصفهان ،تاکید کرد که بازســازی کلیه
مناطق زلزلــه زده کهگیلویه و بویراحمد
و اصفهان ،تا پایان تیرماه سال  ۱۴۰۰به
اتمام برسد.
وی در پاسخ گزارش آقای علیرضا تابش
ضمن تشکر از تال شهای انجام شده،
نوشــت« :برنامهریزی برای بازســازی کلیه مناطق آســیب دیده به گونهای باشــد که تا پایان
تیرماه ســال  ۱۴۰۰عملیات بــه اتمام برســد و مردم عزیز آســیب دیده بتواننــد در منازل خود
استقرار یابند».
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گزارش خود به رییس جمهور خاطرنشان کرده است که این
بنیاد به پشتوانه تجارب و عملکرد گذشته در بازسازیهای مختلف ،بالفاصله بعد از وقوع سانحه در
مناطق هدف حاضر شده است تا پس از ارزیابی خسارت و تشکیل پروانه برای خسارتدیدگان،
مراحل و اقدامات بازسازی را با سرعت و کیفیت مطلوب آغاز نموده و انشاءا ...قبل از پایان نیمه

پیش بینی های کارشناسی ازآینده بازارمسکن

اول سال  ،۱۴۰۰بازسازی کلیه مناطق آسیب دیده را به نحو شایستهای با وحدت رویه در مدیریت
بازسازی و ضمن جلب مشارکت مردم به اتمام رساند.

مهدی روانشادنیا ،کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه به جزمقطع زمانی
قطعنامه  ۵۹۸با ریزش قیمت مسکن مواجه نبوده ایم ،گفت :توان اقتصادی
بهمن ماه امسال عمیق ترین رکود بازار امالک در مقایسه با ماههای مشابه

امسالکه دفاترامالک تعطیل بودند و معامالت تحت تاثیرشیروع ویروس

سالهای قبل ازآن دستکم ازسال  ۱۳۸۸تاکنون رقم خورد؛ یک ماه مانده

کرونا قرار گرفت ،تعــداد معامالت امالک با  ۱.۴فقره کمتر از بهمن ســال

به پایان سالکه انتظارمی رفت با توجه به قرارگرفتن دربازه زمانی شب عید

جاری بوده است .حتی شهریورماه سالگذشتهکه رکورد جدیدی درکسادی

معامالت رشد کند ،فقط  ۲۹۵۰فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که

معامالت به ثبت رسیده بود  ۳۹۰۲فقره خرید و فروش ملک درتهران انجام

این حجم ازکسادی درماههای بهمن  ۱۱سالگذشته بی سابقه بوده است.

شدکه  ۲۷۸۷فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.با بیرون آوردن آمار

ماهگذشته و درشرایطیکه توقع می رفت پس ازسه ماهکسادی ،معامالت

معامالت واحدهای مسکونی بهمن امسال ازکل قراردادهای خرید و فروش

مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرارگرفتن دربازه

امالک تهرانکه معموال هرماه توسط بانک مرکزی انجام می شود وضعیت

زمانی جابه جایی های شب عید مقداری رشــد کند ،تحت تاثیر افت توان

رکود ،بیشترخود را نشان می دهد .روندکاهش معامالت ازآبان ماه همزمان

تقاضای واقعی و عقب نشینی ســرمایه گذاران از بازار امالک روند کاهشی

با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افت قیمت ارزشروع شد؛ به طوریکه

معامالت که از آبان ماه قبل شروع شده بود ،ادامه پیدا کرد.بر اساس اعالم

درماه های آبان ،آذرو دی به ترتیب  ۳۱۲۴ ،۵۰۷۲و  ۴۴۲۷معامله ملک در

مصطفی قلی خسروی ،رییس اتحادیه مشاوران امالک ،بهمن ماه امسال

تهران منعقد شدکه درمقایسه با ماه های مشابه سال قبل  ۱۲درصد افزایش،

تنها  ۲۹۵۰فقره معامله ملک اعم از مسکونی ،تجاری و اداری در شهر تهران

 ۷۴درصدکاهش و  ۶۸درصدکاهش یافت.با اینکه آرشیوگزارش سال های

به امضا رسید که نســبت به ماه قبل  ۳۳درصد و نسبت به ماه مشابه سال

قبل از  ۱۳۹۶در ســایت بانک مرکزی موجود نیست ،بررسی ها نشان می

قبل  ۷۲درصدکاهش یافت.این حجم اندک معامالت امالک ازسال ۱۳۸۸

دهد ازسال  ۱۳۹۲به بعد یازدهمین ماه طی سال های اخیر ،پررونق بوده و

تاکنون به جز فروردین  ۱۳۹۹بی ســابقه بوده اســت .از سال  ۱۳۸۸پس

به جز بهمن  ۱۳۹۷با  ۹.۳هزار فقره در سایر سال ها بین  ۱۳تا  ۱۸هزار فقره

ازمصوبه شورای عالی مســکن ،اطالعات تعداد معامالت و قیمت مسکن

معامله مسکن در تهران به امضا رسیده است.طبق گزارش های ارائه شده

پایتخت از طریق درج معامالت توسط بنگاههای ملکی در سامانه امالک و

توسط بانک مرکزی بین سالهای  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۸تعداد معامالت مسکن

مستغالت جمع آوری می شود .بررسی ها نشان می دهد فقط درفروردین

در تهران به ترتیــب  ۹.۳ ،۱۸.۴ ،۱۵.۶ ،۱۶.۳ ،۱۵.۵ ،۱۴.۵و  ۱۳.۲هزار فقره

بامسئولان

خانوارها به عنوان یک مولفه تاثیرگذاراجازه رشد قیمت مسکن را نمی دهد و

میانگین بیکاری دراصفهان ازمیانگین کشوری
باالتراست

وضعیت کنونی بازار مسکن گفت :کســادی معامالت به گونه ای است که

مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت :میانگین بیکاری در اصفهان از میانگین

حتی پس ازانتخابات و دولت بعدی هم پرش قیمت بعید به نظرمی رسد.
همچنین مصطفی قلی خسروی ،رییس اتحادیه مشاوران امالک درتحلیل
فروشندگان و سازندگان به خریداران اصرارمیکنند .این نشان می دهدکه
بازارمسکن درمسیرکاهشی قرارگرفته است .تحوالت سیاسی بین المللی
در بازار مسکن تاثیرگذار بود؛ به طوری که از آبان ماه قیمتها  ۱۰تا  ۱۵درصد
کاهش یافت و در بهمن ماه نیز بر اســاس گزارشهای واصله از مشاوران
امالک قیمتها حدود  ۸درصد پایین آمده و انتظارداریم روندکاهش قیمت
ادامه پیدا کند .بعد از عید نوروز هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.حسن
محتشم ،عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان تهران نیز ادامه وضعیت
کنونی را مشــروط به آرامش بازارارزو شــرایط سیاست خارجی دانست و
گفت :مقطع کنونی می تواند آغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای بازار
مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط
بین المللی دچار شوک نشود و شاهد رشــد قیمت ارز و طال نباشیم .بعد
ممکن است به تدریج سرمایه ها به بخش مسکن بیاید و معامالت کم کم
افزایش پیدا کند .بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به
دلیل روندکاهشی بازارسرمایه ،سهامداران دچاردلزدگی شده اند.

خبر روز
معاون ادارهکل منابع طبیعی استان:

طرحهای آبخیزداری اصفهان  ۳.۳برابرافزایش یافت

معاون اقتصادی وزارت کار
در اصفهان:

معاون آبخیــزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفــت :طرحهای آبخیزداری و

دولت باید کارآمدترشود

آبخوانداری در این استان نسبت به سال  ۹۲و ابتدای فعالیت دولت یازدهم بیش از  ۳.۳برابر

معاون اقتصــادی وزارت کار در اصفهان گفت:

افزایش یافته است .ابوطالب امینی افزود :در سال جاری پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری
در  ۱۱۷هزار و  ۸۴۷هکتار از عرصههای طبیعی استان انجام گرفت و این در حالی است که هفت
سال قبل این رقم  ۳۵هزار هکتار بود.
وی با بیان اینکه در هفت سال گذشــته میزان طرحهای آبخیزداری در استان بطور تقریبی سال
به سال افزایش یافت ،تصریح کرد :این نوع پروژهها در طول فعالیت دولت تدبیر و امید در ۵۹۴
هزار و  ۱۳۹هکتار استان انجام شد.

معاون برنامهریزی فرمانداری فریدونشهر:

ماشینآالت راهداری فریدونشهرنیازمند
نوسازی است
معاون برنامهریزی و عمرانی فرمانداری فریدونشــهر گفت :برای نوسازی بیشتر ماشینآالت
راهداری این شهرستان با بیش از  ۲۵سال کارکرد باید تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد.ابراهیم اصالنی
با اشاره به فعالیت بیش از  ۶ماه نیروهای راهداری این شهرستان سردسیر و کوهستانی افزود:
فرسودگی تجهیزات و ماشین آالت راهداری این شهرســتان خدمات رسانی را با مشکل مواجه
کرده است.
وی ،تعداد ماشــین آالت ســبک و ســنگین و نیمه ســنگین راهداری فعال در محورهای این
شهرســتان را  ۲۶دســتگاه خودرو اعالم و اضافه کرد  :نیروهای راهداری هر ســال از ماه آبان تا
اواخر فروردین در محورهای ارتباطی منطقه به فعالیت مشــغول هستند.وی ،کمبودهای نیروی
انسانی و تجهیزات راهداری را از دیگر چالشهای این بخش شهرستان برشمرد و گفت :برفروبی
محورهای ارتباطی این شهرستان کوهســتانی با کمبودهای یادشده با مشقت انجام می شود که
باید برای رفع آن تدابیر اصولی اندیشید.
معاون فرماندار فریدونشهر ادامه داد  :افزایش نیروهای راهداری به سالمت آنان و توان بیشتر
برای خدمات رسانی به مردم منطقه کمک میکند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

گازرسانی به منطقه انارک اجرایی شده است
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت :گازرسانی به منطقه انارک در شرق اصفهان با استفاده
از سی ان جی آغاز شده و تاکنون  ۸۰۰مشترک از این نعمت بهره مند شدهاند.سید مصطفی علوی
با اشاره به گازرسانی به منطقه انارک در شرق اصفهان اظهار داشت :این طرح از شش ماه گذشته
در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.
وی افزود :در حال حاضر گازرسانی به صورت سی ان جی در چهار شهر و سه روستای شرق استان
اصفهان اجرایی شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰
نفر در این مناطق اشتراک مصرف گاز را دریافت کردهاند ،ابراز داشت :علمکهای گاز برای این افراد
نصب شده و از مهر ماه از نعمت گاز بهره مند شدهاند .وی با بیان اینکه چوپانان ،چاه ملک و قادر
آباد نیز در این طرح از نعمت گاز بهره مند شدند ،ادامه داد :برای دو روستای جعفرآباد و ابراهیم
آباد نیز در سال  ۱۴۰۰برنامهریزی برای گازرسانی را در دستور کار داریم.
علوی با بیان اینکه برای بهره برداری از طرح گازرســانی به شرق استان تاکنون  ۳۰میلیارد تومان
هزینه شده است ،ابراز داشت :در این طرح گاز را فشــرده کرده و به صورت سی ان جی در شبکه
مصرف خانگی این شهرستان تزریق میکنیم.

مدیرکل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان:

دولت باید کارآمدتر شــود ،کارآمــدی ،بهبود
حکمروایی و مسئولیت پذیری ،پاسخگویی و
شفافیت برای توسعه فعالیت بخش خصوصی
اســت.حجتا… میرزایی در ســفر دو روزه
به اصفهان ضمن بازدید از شــهرک ســامت

کشوری باالتر است؛ اما در پاییز امســال کاهش  ۱.۵درصدی نرخ بیکاری را نسبت به فروردین
داشتهایم.
کامران کالنی در حاشــیه بازدید از شهرک سالمت اصفهان با اشــاره به لزوم توجه به گردشگری
سالمت ،اظهار داشــت :گردشــگری جنبههای مختلفی دارد که یکی از ابعاد آن نیز گردشگری
سالمت است که افراد در قالب آن برای درمان به کشورهای مختلف ،مراجعه میکنند.
وی افزود :البته گردشگری سالمت به زیرساختهای مناسبی مانند اسکان ،رفاه و… نیاز دارد تا
فرد به واسطه استفاده از آنها از نقاط مختلف برای دریافت خدمات مراجعه کند.
مدیر کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با بیان اینکه برای توســعه گردشــگری
ســامت اســتفاده از تعرفههای اســتاندارد و آخریــن تکنولوژیهــا امری ضروری اســت،
ادامــه داد :در بهــره بــرداری از پروژههــای قابــل اجــرا در این حــوزه بایــد به ایــن نکات
توجه شود.وی همچنین با اشاره به اینکه میانگین بیکاری در استان اصفهان از میانگین کشوری
باالتر است ،تصریح کرد :با وجود شــیوع کرونا نرخ بیکاری از پاییز  ۹۹نســبت به بهار  ۱.۵درصد
کاهش یافته و با توجه به ظرفیتهایی که اســتان اصفهان در زمینه گردشگری دارد ،میتواند در
توسعه گردشگری سالمت نیز گام موثری بردارد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران در اصفهان مطرح کرد:

یک مترمربع برگزاری نمایشگاه ۵.۷ ،روزاشتغا لزایی دارد
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایرانگفت :هرمترمربع برگزاری نمایشگاه  ۵.۷روزاشتغالزایی دارد ازاین رو تعطیلی نمایشگاهها خسارات
ن افتتاح بیست و سومین نمایشگا ه فرش دستباف اصفهان در جمع خبرنگاران افزود :با تمام قوا نسبت به
فراوانی را برجای میگذارد.حسن زمانی در حاشیه آیی 
حمایت از نمایشگاههای کشور و اصفهان اعالم آمادگی میکنیم .وی ادامه داد :در جلسهای که با مسئوالن مربوطه برگزار شد توانستیم مجوز برپایی نمایشگاهها
را به صورت تخصصی بگیریم.مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران با بیان اینکه سال آینده مشکلی برای برگزاری نمایشگاههای تخصصی
در کشور وجود ندارد ،ادامه داد :سال آینده با کمک نمایشگاههای مختلف این مهم را اجرایی میکنیم.وی با بیان اینکه با شروع کار نمایشگاهها حدود  ۲۰۰رسته
کاری فعال میشود ،اظهار داشت :حدود  ۵۰هزار نفر به صورت مستقیم و  ۲۰۰هزار نفر غیرمســتقیم در صنعت نمایشگاهی فعالیت دارند.به گفته زمانی ،با قرار
گرفتن صنعت نمایشگاهی در زمره صنایع مطرح کشور برای ســال آینده حرف برای گفتن خواهیم داشت.مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان
اصفهان نیزگفت :تمام چرخه تولید ،صادرات ،فروش ،طراحان ،نقاشان ،رنگرزیها و بافندگان دربیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان حضوردارند.
علی یارمحمدیان ادامه داد :هنرمندان استانی و کشوری از  ۱۲استان کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این
ظرفیت ایجاد شــده در استان اصفهان بسیار
ارزنده است ،اظهار کرد :امیدواریم این پروژه

مسئول گروه جهادی شهید باکری خبر داد:

تا پایان ســال به بهره برداری کامل برسد.وی

ساخت دستگاههای مشاغل خانگی برای اشتغال جوانان اصفهان

با بیان اینکه توجه به مسئولیتهای اجتماعی
توسط ســرمایهگذاران امری ضروری است،
تصریحکرد :ســرمایهگذاران باید ضمن توجه
بــه درآمدرایی بــرای خود بــه نیازهای اصل
جامعه نیز توجه داشــته باشــند تا بتوانند از
پایگاه اجتماعی مناســبی برخوردار شــوند.
معاون امور اقتصادی وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی با اشاره به اینکه مهمترین وظیفهای
که دســتگاههای دیوانســاالر در قبال ادای
دین در برابر ســرمایهگذاران دارند ،گشایش
مســیر برای فعالیت آنهاســت ،گفت :همه
مسئوالن باید به این نکته توجه داشته باشند
که پروژههای سرمایهگذاری با حداکثرسرعت
ایجاد شود و باعث پیدایش حس رضایت هم
در مردم و هم در سرمایه گذاران باشد.وی در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موانع
پیــش روی بخش خصوصی ،ابراز داشــت:
بخشی از این ســنگ اندازیها قطعا به دلیل
مقررات سخت گیرانه و بخشــی نیز به دلیل
ناآگاهی برخی ازسرمایهگذاران ازقوانین است.
میرزایی با تاکید بر اینکه دولت باید کارآمدتر
شود ،تصریح کرد :کارآمدی ،بهبود حکمروایی
و مسئولیت پذیری و پاسخگویی و همچنین
شفافیت ازجمله اقداماتی استکه دولت برای
توسعه بخش خصوصی میتواند انجام دهد.
وی اضافه کرد :قطعا اگر دولت برای توســعه
بخش خصوصی موانعی را ایجاد کند ،بخش
خصوصی نیزرغبت خود را برای سرمایهگذاری
ازدست میهد.

مســئول گروه جهادی شــهید باکری گفت :ساخت
دستگاههای مشاغل خانگی در ابعاد کوچک و در ابعاد
بزرگ کارگاهی برای اشــتغال جوانــان در اصفهان در
راستای اقتصاد مقاومتی انجام شد.سعید دادگستر
با اشاره به هفته اقتصاد مقاومتی و فعالیت جوانان در
این راستا اظهار داشت :جوانان توانایی و استعدادهای
بسیاری دارندکه دیده نشده و بیشترین چالش آنها به
حمایت و معرفی بر میگردد زیرا تجربه کافی را دارند

عکس روز
ازدحام عجیب مسئوالن
درسفروزیرصمت به یزد
«علیرضــا رزم حســینی» وزیر صنعت،
معدن و تجارت در ســفر دو روزه خود به
استان یزد معدن ســرب و روی تاج کوه
و طرح کنسانتره روی متعلق به شرکت
ســرب و روی مهدی آباد در شهرستان
مهریز را افتتــاح کرد .بازدید از شــرکت
سنگ آهن مرکزی ایران در بافق و صنایع
جوار معدنی آن از دیگر برنامههای سفر
وزیر صمت به استان یزد بود.

اما حمایتی برای دیده شــدن ندارند.وی با بیان اینکه

گروه جهادی ،آب گوجهگیری و یــا آب انار ،غوره و …

گروه جهادی شهید باکری متشکل از جوانانی نخبه و

اســت که در ابعاد کوچک اما با قدرت باال ساخته شده

مخترع است،گفت :حتی با وجود اینکه حرفه اصلی این

و همچنین دستگاههای خشک کن که تولید بیشتری

جوانان متفاوت است ؛اما به صورت جهادی برای رونق

نسبت به سایردستگاهها داشته توسط اینگروه انجام

و احیای اقتصاد مقاومتی تالش میکنند و برای ایجاد

میشود.دادگســتر از اینکه حمایت معنــوی و مالی

اشتغال و به ویژه مشــاغل خانگی که پربازده هستند،

نداشتند ،گالیه داشــت و گفت :حمایت مالی خاصی

فعالیت دارند.مســئول گروه جهادی شــهید باکری

نداریم به ویژه در شرایط کرونا و تحریم و این مجموعه

بیان داشت :با توجه به نیازسنجی مناطق حاشیه شهر

بدون وابســتگی راه اندازی شــده که تالش کردند در

اصفهان و رونق بازار گیاهان دارویی و خشــک کردن

مسیر کارآفرینی و مشــاغل خانگی ،ایجاد اشتغال و

میوهها ،دســتگاههایی در ابعاد کوچک برای مشاغل

حتی تهیه ابزارو آموزش برای جوانان پیش قدم شوند

خانگی و حتی بزرگتر برای کارگاهها ساخته میشود.

تا آنها نیز به خودکفایی در این حوزه برســند و بتوانند

وی افزود :ازدیگردستگاههای ساخته شده توسط این

دستگاه تولیدکنند.

با مسئولان
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

تنوع قومیتی ،بستری برای اجرای برنامه های فرهنگی
جذاب برای مردم
طی حکمی ازسوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری ،علی اسداللهی به
عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بروجن با حضورمسعود ملکی ،فرماندار
شهرستان و ابراهیم شریفی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و علی شیخی ،رییس اداره مالی
اداری اداره کل و کاظم احمدی ،مشاور راهبردی مدیر کل در محل دفتر فرماندار شهرستان بروجن
معرفی شد.ابراهیم شریفی با تبریک ایام ماه رجب و میالد حضرت جواد ائمه (ع) ضمن اشاره به توجه
گ ها و آداب و رسوم خاص خود سبب
به خرده فرهنگ ها افزود  :وجود اقوام مختلف با خرده فرهن 
تنوع فرهنگی شده و این موضوع درتقویت فرهنگ استان و برطرفکردن مسائل و معضالت فرهنگی
گ های مختلف میتواند
ازاهمیت باالیی برخورداراست.شریفی افزود  :این تنوع قومیتی با خرده فرهن 
بستر اجرای برنامه های فرهنگی جذاب و متنوع برای مردم شود و بی شک باید از چنین ظرفیتی در
تقویت فرهنگ و اموراجتماعی این مرزو بوم بهرهگرفته واستان با توجه به دربرگیری سه قوم فارس،
ترک و بختیاری دارای فرهنگ و هنراصیل و بومی است و این می طلبد درخصوص تقویت و جلوگیری
ازمنسوخ شدن آداب و رسوم این اقوام تالش شود.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) خبر داد:

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

آموزش و پرورش برای برقراری عدالت
آموزشی درمدارس تالش کند
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و

چهارمحال؛ میزبان کنگره  10هزارشهید عشایری کشور

بختیاری گفت :آموزش و پرورش استان برای برقراری عدالت
و کیفیت آموزشــی مناســب در تمامی مدرســههای استان
تالش مضاعف داشته باشــد.جعفر مردانی در شورای آموزش
و پــرورش چهارمحال و بختیــاری تاکید کــرد :والدین برای
نامنویسی فرزندان خود بهدنبال مدرســههای دارای کیفیت
آموزشی باال هستند.وی افزود :در صورت یکسان بودن کیفیت
آموزش در تمامی مدارس ،والدین دانشآموزان ،مســئوالن
آموزش و پرورش و کادر مدرســه ،هنگام نامنویسی با مشکل

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری:

مواجه نمیشوند.مردانی تصریح کرد :هماکنون برخی مناطق
چهارمحال و بختیاری مانند روســتای چمچنگ شهرســتان

فازنخست شهرک صنعتی  ۲شهرکرد درحال آمادهسازی است

سامان با مشکل کمبود مدرســه مواجه است؛ اما زمین کنونی

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت :برای احداث پست برق  ۶۳به

پیشبینی شده برای احداث مدرسه و درمانگاه در این روستا

 ۲۰در شهرک صنعتی شماره  ۲شــهرکرد به  ۷۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است .حمیدرضا فالح افزود :در
ســفر اخیر معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت به چهارمحال و بختیاری توافق شد که ۵۰
درصد این هزینه از سوی شرکت برق منطقهای و  ۵۰درصد از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان
تامین شود.فالح اضافه کرد :فاز نخست شهرک صنعتی شماره  ۲شهرکرد به وسعت  ۱۲۰هکتار در حال
آمادهسازی است که  ۱۰۰هکتار آن برای استقرار حداقل  ۳۰۰واحد صنعتی اختصاص مییابد.وی ادامه
داد :تاکنون عملیات اجرایی شامل خا کبرداری ،جدولگذاری و معبرهای این شهرک صنعتی انجام
شده و ورودی این طرح در حال تکمیل است.فالح گفت :شــهرک صنعتی شماره یک شهرکرد با چهار
فاز  ۵۲۰هکتار وسعت دارد و تاکنون  ۷۶۰قرارداد در آن بسته ۳۶۰ ،طرح بهرهبرداری شده و بقیه در حال
ساخت و سازاست.

مناسب نیست.وی یادآور شد :در همین راستا برای جابه جایی
و تغییرکاربری این زمین ،اقدامات الزم بهمنظورطرح و تصویب
در کمیســیون ماده  ۵استان پیگیری شــود.معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت:
شبکه شاد بســتر آموزش مجازی برای دانشآموزان را فراهم
کرد؛ اما متاســفانه دانشآموزان برخی مناطــق چهارمحال و
بختیاری به زیرساختهای آموزش مجازی دسترسی نداشتند.
مردانی تاکیدکرد :البته بعضی دانشآموزان نیزبهعلت نداشتن
توان مالی برای خرید تبلت یا گوشی تلفن همراه مناسب برای
بهرهمندی از شبکه شاد با مشــکالتی مواجه شدند.وی افزود:

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

خودکفایی مددجویان ،مهمترین برنامه بهزیستی است
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :تعهد اشتغال این نهاد حمایتی ،در راستای
توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی یک هزارو  ۳۵۹نفربودکه تاکنون یک هزارو  ۷۰۰فرصت شغلی
در سامانه ثبت و ایجاد شده است.وی افزود :اشتغال ایجاد شده در قالب سه درصد سهمیه اشتغال
دســتگاههای اجرایی ،اشــتغال در کارگاه و واحدهای تولیدی و یا خوداشتغالی برای مددجویان
بوده است که از این تعداد  ۱۲فرصت شغلی در قالب بیمه کارفرمایی ۱۱۶ ،نفر در قالب بیمه خویش
فرمایی ۲۵ ،نفر جبران کار و مابقی خوداشــتغالی بوده است.عسگری اضافه کرد :ساالنه  ۱۰درصد
جمعیت زیرپوشــش این نهاد باید از چرخه حمایت خارج شــوند که خودکفایی جامعه هدف از
مهمترین برنامههای بهزیستی استان است که با ایجاد اشتغال برای مددجویان فراهم میشود.
وی اظهار داشــت :در راســتای حمایت از کارآفرینانی که بــرای یک تا پنج معلول زیرپوشــش
بهزیستی اشغال ایجاد کنند ،براســاس قانون هدفمندی یارانهها به ازای هر معلول تا  ۵۰۰میلیون
ریال تسهیالت چهار درصد پرداخت خواهد شــد و بیمه مددجویان نیز تا پنج سال برعهده سازمان

تمامی بازماندگان ازتحصیل دراستان برای سوادآموزی ،ارتقای
مهارتهای زندگی و اجتماعی ،حقوق شــهروندی و اشتغال
خانگی در طرح پیوند سواد و زندگی مورد توجه باشند.معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری
تصریح کرد :با تاســیس خانه المپیاد در استان میتوان برای
شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای دانشآموزان بهخصوص
در بخشهای علمی ،پژوهشــی و مهارتی تالش کرد.مردانی
یادآورشد :براساس تاکید دولت برای ارائه خدمات الکترونیک،
باید هنگام نامنویســی دانشآموزان بهصورت غیرحضوری و
ارائه خدمات الکترونیک به آنان ،توجه الزم در زمان نامنویسی
سال تحصیلی  ۱۴۰۰ _ ۱۴۰۱انجام شود.گفتنی است؛ در استان
چهارمحال و بختیاری  ۲۱۰هزار دانشآموز در ســال تحصیلی
جاری مشغول تحصیل هستند.

بهزیستی است.

مفاد آراء
 12/34آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
 -1رای شماره  -2766تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن قانوني
فرزند ابراهيم بشماره شناســنامه  33صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به
مساحت  331.32مترمربع مجزی شده از پالك  415فرعي از 3اصلي واقع در بخش2
محرز گرديده است.
 -2رای شماره  -2768تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسداله مرجاني
فرزند مسيب بشماره شناسنامه  7صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت
 70.44مترمربع مجزی شده از پالك 1804اصلي واقع در بخش 1محرز گرديده است.
 -3رای شماره  -2298تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن شخصي
فرزند علي اكبر بشماره شناســنامه  77صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به
مساحت  187.44مترمربع مجزی شده از پالك  2651اصلي واقع در بخش1محرز
گرديده است.
 -4رای شــماره  -2775تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين فروغي
فرزند علي بشماره شناسنامه  8صادره از خوانســار درششدانگ ساختمان انباری به
مســاحت  466.25مترمربع مجزی شــده از پالك  1827فرعي از  1اصلي واقع در
بخش 2محرز گرديده است.
 -5رای شماره  -2840تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي رنجبر حمزه
فرزند خسرو بشماره شناسنامه  15270صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به
مساحت  460.61مترمربع مجزی شده از پالك 70فرعي از  7اصلي واقع در بخش2
محرز گرديده است
 -6راي شماره  -2841تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي معين ميثمي فرزند
محمد باقر بشماره شناسنامه  1210039575صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان
به مساحت  52.93مترمربع مجزی شده از پالك 9فرعي از  3089اصلي واقع در بخش
 1محرز گرديده است.
 -7رای شماره  - 2838تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين موگوئي
فرزند علي بشماره شناسنامه  35744صادره از تهران درششدانگ ساختمان به مساحت
 158.54مترمربع مجزی شده از پالك 685فرعي از 4اصلي واقع در بخش 2محرز
گرديده است.
 -8رای شماره -2839تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احسان تكبيري
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه  1210047624صادره از گلپايگان در ششدانگ
ساختمان به مساحت  157.39مترمربع مجزي شده از پالك 463فرعي از  1اصلي واقع
در بخش 2محرز گرديده است.
 -9راي شــماره -2774تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حامد ابراهيمي
فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه  10صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان
به مساحت  469.82مترمربع مجزي شــده از پالك  913فرعي از  9اصلي واقع در
بخش2محرز گرديده است.
 -10راي شماره  - 2918تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد فرشچي
فرزند علي اكبر بشماره شناسنامه  175778صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان
به مســاحت  191.76مترمربع مجزی شــده از پالك  505فرعي از 3اصلي واقع در
بخش 2محرز گرديده است.
 -11راي شماره  - 2919تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود ملكي
فرزند حسين بشماره شناســنامه  146صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به
مساحت  38.85مترمربع مجزی شــده از پالك 581اصلي واقع در بخش 1محرز
گرديده است.

4

بام ایران

 -12رای شماره -2935تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيدعلي شمسي
فرزند تقي بشماره شناسنامه  3528صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت
 14.06مترمربع مجزی شده از پالك1و  5فرعي از  3147اصلي واقع در بخش1محرز
گرديده است.
 -13رای شماره  -2770تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي روح اله محمد نقي
فرزند شمس اله بشماره شناسنامه  459صادره از خوانسار درششدانگ مغازه به مساحت
 24.97مترمربع مجزی شده از پالك  3143اصلي واقع در بخش 1محرز گرديده است.
 -14رای شماره  -2956تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالفضل فصيحي
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه  9صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به
مساحت  286.43مترمربع مجزی شده از پالك  465فرعي از  3اصلي واقع در بخش2
محرز گرديده است.
 -15رای شماره  - 2817تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ليالء اعجازي
فرزند عباس بشماره شناسنامه  203صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان و زمین
متصله به مساحت  175.71مترمربع مجزی شده از پالك  526فرعي از  1اصلي واقع
در بخش1محرز گرديده است.
 -16رای شماره  -2923تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهين ابراهيمي
فرزند علي بشماره شناسنامه  394صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت
 453.70مترمربع مجزی شــده از پالك369فرعي از 9اصلي واقع در بخش2محرز
گرديده است.
 -17رای شماره  2797و  2805و  - 2804تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
علي اصغر محسني فرزند محمدحسين بشماره شناســنامه  335صادره از گلپايگان
دردو دانگ مشاع و آقای علي اكبر محسني فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 217
صادره از گلپايگان دردو دانگ مشاع و آقاي محمدرضا محسني فرزند محمدحسين
بشماره شناسنامه  112صادره از گلپايگان دردو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به
مساحت  39.77مترمربع مجزی شده از پالك  4فرعي از  668اصلي واقع دربخش1
محرز گرديده است.
 -18رای شماره  - 2773تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه ابراهيمي
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه  24صادره از گلپايگان درششدانگ ساختمان به
مساحت  411.44مترمربع مجزی شده از پالك  363فرعي از  9اصلي واقع در بخش2
محرز گرديده است
 -19رای شــماره  2795و  - 2796تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي
حســين فصاحت فرزند ابوالفضل بشــماره شناســنامه  30صــادره از گلپايگان
درسه دانگ مشــاع و خانم ليال خراســاني فرزند محمدجواد بشــماره شناسنامه
 168صادره ازخوانســار درسه دانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت
 50.00مترمربــع مجزي شــده از پــاك  4217اصلي واقــع در بخش1محرز
گرديده است.
 -20رای شماره  -2767تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي شهسواري
فرزند محمد بشماره شناســنامه  661صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به
مساحت  54.10مترمربع مجزی شده از پالك 1و  5فرعي از  71و  65اصلي واقع در
بخش 1محرز گرديده است.
 -21رای شــماره  -2771تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حبيب بقائي
فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه  6090صادره ازگلپایگان درششدانگ ساختمان
به مساحت  458.83مترمربع مجزی شــده از پالك  847فرعي از  5اصلي واقع در
بخش 4محرز گرديده است.
 -22رای شماره  -2769تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شهره شاهرضائي
فرزند محسن بشماره شناســنامه  11صادره از گلپایگان در ششدانگ چهاردیواری
مشتمل بر اعیان به مساحت  167.28مترمربع مجزی شده از پالك  463فرعي از 1
اصلي واقع در بخش2محرز گرديده است.
 -23رای شماره  -2772تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي طوبي اشفعي
فرزند محمد بشماره شناسنامه  45صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت
 112.70مترمربع مجزی شده از پالك 228فرعي از  1اصلي واقع در بخش 2محرز
گرديده است.
 -24رای شــماره  -2800تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــي آقاي ابوالفضل
اسمعيلي فرزند رمضان بشماره شناسنامه  543صادره ازگلپایگان در ششدانگ مغازه

جلســه هماهنگی و برنامهریزی کنگره بزرگداشــت شهید شاخص

جانشین فرماندهی سپاه قمربنی هاشم (ع) گفت :یکی از افتخارات

عشایر و بزرگداشت یاد و خاطره  10هزار شهید جامعه عشایری کشور

دیگر استان چهارمحال و بختیاری این است که  460شهید عزیز عشایر

در سپاه قمربنی هاشم (ع) برگزار شد.

در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام کرده است.

جانشین فرماندهی ســپاه قمربنی هاشــم (ع) در این جلسه که با

مرادی خاطرنشان کرد :اولین جلسه کنگره  10هزار شهید عشایر کشور

حضور مســئوالن و نمایندگان دستگاههای مختلف اســتانی برگزار

در استان برگزار شــد و امیدوار هســتیم بتوانیم با تعامالت خوبی که

شد ،با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید مدافع حرم حجتاالسالم

بین ادارات اســتان و همچنین شهرســتانهای  10گانه استان وجود

«محمدعلی قلیزاده» شهید شــاخص جامعه عشایری کشور ،اظهار

دارد ،با برگزاری یادمانهای شهرســتانی تا قبــل از برگزاری کنگره،

داشت :به شــهادت رســیدن در غربت برای آرمان های اسالمی یک

مقدمات برگزاری ایــن کنگره را در اســتان چهارمحــال و بختیاری

امتیاز بزرگ و ویژه است.

فراهم کنیم.

سرهنگ پاسدار مهران مرادی افزود :در راســتای ارج نهادن به مقام

وی عنــوان کــرد :بایــد تــاش کنیــم رســالت خودمــان در بیان

واالی شهدای عزیز دوران 8ســال دفاع مقدس و همچنین شهدای

و انتقــال پیــام شــهدا به نســل جــوان بــه صــورت هنرمندانه را

مدافع حرم ،انشاءا ...در  29اردیبهشت ســال  1400اولین کنگره 10

انجام دهیم.

هزار شهید عشایر کشــور تحت عنوان  10هزار شهید 10 ،هزار خدمت به

این مســئول متذکر شــد :برای برگزاری کنگره  10هزار شهید جامعه

میزبانی استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

عشایری کشور به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری در اردیبهشت

وی ادامه داد :یکی از افتخارات استان چهارمحال و بختیاری این است

سال  1400با توجه به شرایط کرونا ممکن اســت نحوه اجرای برنامه

که شهید شاخص بسیج عشایری کشور متعلق به این استان است که

تغییر کند ولی در حــال حاضر برگزاری به صــورت متمرکز در مصلی

حجت االسالم شهید محمدعلی قلیزاده است که در واقع بزرگداشت

همراه با برپایی نمایشــگاه با حضور سخنران کشــوری در نظرگرفته

مقام شامخ این شهید در دستور کار قرار دارد.

شده است.

به مساحت  68.80مترمربع مجزی شده از پالك  6فرعي از  279اصلي واقع در بخش1
محرز گرديده است.
 -25رای شــماره  -2922تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم صحت
فرزند محمدتقي بشماره شناســنامه  223صادره از گلپايگان در ششدانگ مغازه به
مساحت  20.68مترمربع مجزی شده از پالك  20فرعي از  928اصلي واقع در بخش
 1محرز گرديده است.
 -26رای شماره  -2785تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سهيال جباري
فرزند حسن بشماره شناســنامه  1992صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به
مساحت  64.02مترمربع مجزی شده از پالك 22فرعي از  35اصلي واقع در بخش1
محرز گرديده است.
 -27رای شــماره  -2928تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد تقي
سهرابي فرزند حسين بشماره شناسنامه  3936صادره از گلپايگان در ششدانگ زمین
مزروعی به مساحت  2062.36مترمربع مجزی شده از پالك  17فرعي از  4اصلي
واقع در بخش2محرز گرديده است.
 -28رای شماره  -2921تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي شفيعي
فرزند علي بشماره شناســنامه  18صادره از گلپايگان در ششدانگ زمین مزروعی به
مساحت  2820.93مترمربع مجزی شده از پالك 233فرعي از 7اصلي واقع در بخش2
محرز گرديده است.
 -29رای شــماره  -2920تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي علي اصغر
شايسته فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  190صادره ازگلپایگان در ششدانگ زمین
مزروعی به مساحت  4296مترمربع مجزی شده از پالك 4572اصلي واقع در بخش1
خريداري از مالك رسمي آقاي علی پیروی محرز گرديده است.
 -30رای شماره  -2911تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي ابدي
فرزند محمدحسين بشماره شناســنامه  140صادره از گلپايگان درششدانگ زمین
مزروعی به مساحت  3911.36مترمربع مجزی شده از پالك  280فرعي از  3اصلي
واقع در بخش2محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول 1399/12/05 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/12/20:
م الف 1098158 :محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان
تحديد حدود اختصاصي
 12/36شماره نامه  1399/11/30-139985602025014703 :چون تحديد حدود
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  32/1535واقع در بخش  14ثبت اصفهان
که طبق پرونده ثبتي به نام رضا نوروزی رسول آباد در جريان ثبت است به علت عدم
حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخيراز ماده  15قانون
ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ
 1399/12/26ساعت  9در محل شروع و به عمل خواهد آمد ،لذا به موجب اين آگهي
به کليه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور
يابند .اعتراض مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم
صورت مجلس تحديدي تا  30روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره  2ماده واحده
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد .م الف 1097847 :ابوالفضل
شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
ابالغ
 12/37شــماره نامــه 1399/12/02-139985602025014777 :در اجرای ماده
 149قانون ثبت ،خانم توران شیران فرزند محمد طاهر مالک ششدانگ پالک ثبتی
 26/6898واقع در بخش  14ثبت اصفهان مبلغ  270950ریال بابت  4/90متر مربع
اضافه مساحت پالک فوق الذکر طی نامه شــماره  25046513مورخ  99/11/28به
نفع خانم صدیقه جبار زارع فرزند حسن و وراث حسینقلی شیران (خانم شیرانی فرزند
نجف و خانمها سپیده و میترا و مژگان و مهری و آقای مهدی شهرت همگی شیران)
مالکین اولیه پالک مزبور به حساب سپرده ثبت تودیع نموده است .لذا بدینوسیله به
نامبردگان ابالغ می گردد که جهت دریافت مبلغ فوق به حســابدای اداره ثبت اسناد
و امالک منطقه غرب اصفهان واقع در اصفهان خیابان طیب کوچه سرلت بن بست
ایمان مراجعه نماید .بدیهی است عدم مراجعه جهت دریافت وجه در مدتی زاید بر 10

سال از تاریخ اصالح سند ،اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت
واریز خواهد شد .م الف 1098611 :ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
مفاد آراء
 12/35هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  99/12/1-139960302031000965هیــات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نایین تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
رجبعلی عرب بافرانی فرزند محمد علی بشــماره شناســنامه  43صــادره از نایین
در ششدانگ مفروزی ســاختمان دامداری به مســاحت  405متر مربع احداثی در
پالک ثبتی قســمتی از  9698اصلی واقــع در مزرعه اعظمی (خــان) خریداری از
مالک رســمی آقای محمد علی عرب بافرانی بصورت عادی محرز گردیده اســت.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراضی خود را به
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــی تقدیم نماینــد .بدیهی اســت در صورت
انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/12/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/20 :
م الف 1098064 :اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

آگهی تغییرات شرکت دنیای رایان راویس سهامی خاص
به شماره ثبت  6910و شناسه ملی 14009559920
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/01
نام شــرکت به « دنیای دایان راویس » تغییر یافــت و ماده مربوطه در
اساســنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان ()1097810
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی لیل ســپاهان با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  14464و شناسه ملی 10260354629
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/11/20تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :جالل کبیری نائینی به کدملی  1249407133دارنده 500000ریال سهم
الشرکه با دریافت مبلغ 499900ریال از صندوق شرکت ،سهم الشرکه خود را به میزان
 100ریال کاهش داد .و سرمایه شرکت از مبلغ 1499900ریال نقدی به 1000000ریال
کاهش یافت و ماده  3اساســنامه به شرح زیر اصالح شــد :ماده  3اصالحی  :سرمایه
شرکت مبلغ 1000000ریال نقدی اســت که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار
مدیران شــرکت قرار گرفت .مرکز اصلی شــرکت در واحد اصفهان به نشــانی استان
اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،محله هزار جریب  ،خیابان
شهیدمحمودرضامهدوی  ،بن بســت دالور[ ، ]3پالک  ، 91-طبقه همکف و کدپستی
 8169654158انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح
می گردد .لیست شرکاء شــرکت و میزان سهم الشــرکه هر یک بدین شرح می باشد:
محمدرضا کبیری نائینی 1286890519دارنده  999900ریال ســهم الشرکه و جالل
کبیری نائینی 1249407133دارنده  100ریال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1098478

جامعه

اخبار
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 ۲۸اسفند؛ آغازتعطیالت نوروزی دانش آموزان
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار کرد :در سالهای گذشته با
تعطیالت پایان اســفند ماه روبه رو بودیم که این تصمیم نظر خود دانشآمــوزان بوده و جنبه تعطیلی

سفرهای نوروزی در گرو پیک چهارم کرونا؛

رسمی نداشته اســت.محمدرضا ناظم زاده افزود :تعطیلی رســمی دانش آموزان در پایان امسال ۲۸

اصفهان ،میزبان گردشگران نوروزی می شود؟!

اسفند ماه اســت.معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد :با
توجه به تعطیلی که قبال قرار بود برای اســتراحت دانشآموزان و دبیران اجرایی شود ،هنوز دستوری از
وزارت آموزش و پرورش دریافت نکردهایم.وی اظهار داشــت :براساس اعالم وزارت آموزش و پرورش
دانش آموزان تکلیف نوروزی ندارند و انشــاءا ...در این ایام فرصت اســتراحت کافی برای دبیران و
دانش آموزان مهیا میشود.

اعزام  ۵تیم ازهالل احمراصفهان به منطقه سی سخت
معاون عملیات امداد و نجات هالل احمراستان اصفهان با اشاره به اعزام نیروهای امداد و نجات ازهالل
احمر استان اصفهان برای منطقه زلزله زده سی ســخت اظهار داشت :تاکنون سه تیم ازشهرستانهای

ورود به فرودگاهها به صورت ویژه کنترل خواهد شد

و افراد فاقد تست  pcrکه از طریق هوایی وارد استان

اصفهان میشوند قطعا تست  pcrاز آنها گرفته خواهد

شد و مدتی را تا اعالم نتیجه تست قرنطینه خواهند شد

شهرضا ،دهاقان و سمیرم به منطقه سی سخت اعزام شده بود.داریوش کریمی افزود :روز دوشنبه نیز
پنج تیم درقالبگروهی  ۲۵نفره با مرکزیت هالل احمرشهرستان نجف آباد و ازمناطق نجف آباد ،تیران
و کرون ،فالورجان و زرین شهر به منطقه سی سخت اعزام شــدند.معاون عملیات امداد و نجات هالل
احمراستان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ازسوی مسئوالن منطقه سی سخت درخواستی مبنی برتامین
مواد غذایی به استان اصفهان اعالم نشده است ،ابراز داشت :باید توجه داشت که دو هزار بسته غذایی
از هالل احمر بوشهر با توجه به ارزیابی انبارهای هالل احمر توسط سامانه جامع برای زلزله زدگان ارسال
شده است.

اجاره موقوفات بهداشت و درمان اصفهان
تا پایان سال پرداخت میشود
معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به دستورالعمل
در حالی ســال 99به روزهای پایانی اش

مراکز اقامتی مجوزدار پیش از انجام ســفر است .چون نوروز  1400نیز

و نارنجی شدن شهرها مانع سفر خواهد شد.

نزدیک می شودکه هنوزویروس منحوس

دیگر امکان برقراری کمپ و اقامت در چادر و مساجد و مدارس وجود

نصف جهان ســال هاســت که به عنوان مقصد اول یا دوم گردشگران

کرونا در حال جوالن اســت و خبــری از کنترل این بیماری نیســت،

ندارد.معاون گردشــگری وزارت میراثفرهنگی در خبری دیگر حتی

نوروزی در کشور شناخته می شــود ،شهری که با آثار و بناهای تاریخی

ویروسی که در یک سال گذشــته زندگی مردم را دستخوش تغییرات

اعالم کرد که ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی سفرها براساس

و جاذبه های فراوان مقصد مناســبی برای مســافران است از این رو

گستردهایکرد.کاهش چشمگیرسفرها ازپیامدهای شیوع این بیماری

پیشنهادهای وزارت میراث فرهنگی اقناع شده است.

مسئوالن استان در روزهای گذشته به دنبال برنامه ریزی برای میزبانی

بود به طوری که موج ورشکستگی بسیاری از آژانسهای مسافرتی را

سال 98که نوروز ایران دستخوش سیالبهای ویرانگر شد18 ،میلیون

از گردشــگران نوروزی هســتند ،برنامه ریزی هایی کــه البته به گفته

درنورید و خسارات فراوانی به صنعت گردشــگری وارد شد .از این رو

ایرانی براساس آمارهای نهادهای ناظر و مسئول در ایران سفر کردند.

سخنگوی ستاد ملی کرونا در اســتان منوط به درگیرنشدن اصفهان با

پریسا سعادت

مســئوالن میراث فرهنگی و گردشگری کشــور ،پیگیری برای ترتیب

سال 99که ســال جوالن کرونا در کشــور بود و نوروز آن با شوک ورود

موج چهارم بیماری است.

سفرها با رعایت پروتکل های بهداشــتی را دستور کار خود قرار دادند تا

پاندمی آغاز شد ،ســفرهای نوروزی از 28اسفندماه تا 13فروردینماه

حجت ا...غالمی درباره شرایط ورود به استان از طریق هوایی در نوروز

کمکی به صنعت در حال مرگ گردشگری داشته باشند .برنامه ریزی

با 55درصد کاهش مواجه شد و تنها 8.5میلیون ایرانی به روایت آمار،

نیز گفته است« :ورود به فرودگاهها به صورت ویژه کنترل خواهد شد

برای ســفرهای نوروزی از جمله برنامه هایی اســت که قرار است در

به دل جادههای ایران زدند و برخیشان یا بیمار شدند یا حامل کووید-

و افراد فاقد تست  pcrکه از طریق هوایی وارد استان اصفهان میشوند

روزهای آتی با همکاری ستاد ملی کرونا صورت بگیرد.

19به شهرهای مســیر بودند.اما اینبار نوروز متفاوتتری در راه است،

قطعا تست  pcrاز آنها گرفته خواهد شد و مدتی را تا اعالم نتیجه تست

بــه گفته معــاون گردشــگری وزارت میراثفرهنگــی ،دو مدل برای

نوروزی که در گرو موج چهارم کروناســت و آن طور که مسئوالن ستاد

قرنطینه خواهند شد».

بازگشایی سفرهای نوروزی درکشوربه ستاد ملیکرونا ارائه شده است.

ملی کرونا در روزهای گذشته مطرح کرده اند اگر موج چهارم کرونا رخ

وی اضافه کرده است «:با توجه به در پیش بودن عید و استقبال از نوروز

ولی تیموری در این رابطه گفته اســت :این 2مدل یکی الزام ایرانیها

ندهد و کشور درگیر پیک جدید این بیماری نشود می توان به بازگشایی

ازهمه هم استانیها تقاضا میشود با رعایت دستورالعملهای بهداشتی

برای ســفر با تور با رعایــت پروتکلهای بهداشــتی و اقامت در مراکز

سفرهای نوروزی امیدوار بود .به گفته علیرضا رییسی ،سخنگوی ستاد

و فاصله گذاری اجتماعی و همچنین استفاده از ماسک از تکرار شرایط

مجوزدار زیرنظر وزارت میراث فرهنگی و دیگری الزام مسافران انفرادی

ملی مقابله با کرونا در ایران اینکه شهرها و استان های مسافرپذیر چه

ابتدای سال جلوگیری کنند تا مجبور به تکرار شرایط خاص نوروز امسال

یا همان عالقهمندان به سفر با خودروی شــخصی به رزرو و اقامت در

رنگی باشند ،در مجوز سفر های نوروزی تعیین کننده خواهد بود و قرمز

برای سال بعد نشویم».

خبر روز

ناجا
توقف پژو با  ۱۰۰کیلو تریاک درپاسگاه رامشه
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بیان داشت :ماموران پاسگاه رامشه حین کنترل خودروهای
عبوری به یک ســواری پژو  ۴۰۵مشــکوک و آن را متوقــف کردند.ســرهنگ حمیدرضا اکبری
افزود :در بازرســی از این خودرو  ۱۰۰کیلو تریاک که در صندوق عقب خودرو جاســاز شــده بود،
کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد :در این خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس
از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.سرهنگ اکبری با اشاره
به اینکه جوانان و خانوادههای زیادی گرفتار منجالب اعتیاد میشوند از والدین خواست ،حتما بر
رفتارهای نوجوان و جوان خود نظارت داشته باشید ،دوستان آنها را کامال بشناسید و از رفت و آمد
آنها با افراد ناباب پیشگیری کنید و هرگونه موضوع در این خصوص را از طریق تماس با سامانه
 ۱۱۰به پلیس اطالع دهید تا اقدامات قانونی الزم در اسرع وقت انجام شود.

معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان:

بیتوجهی به همسانسازی
حقوق استادان به مهاجرت
آنها منجرمیشود

معاون اداری مالی دانشــگاه اصفهان گفت:
بیتوجهی به موضوع همسانســازی حقوق
اعضای هیئت علمی دانشــگاه هــا و نظام
ناهماهنگ پرداختیهــا به مهاجرت نخبهها

سرقت توسط متهمان با شیوه سرقت توسط افراد سابقه دار سرانجام هویت یکی از سارقان که در
بیشتر سرقتها نیز حضور داشت به دست آمد.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد :با شناسایی فرد مذکور کارآگاهان بالفاصله وارد
عمل شده و طی هماهنگی با مقام قضایی وی را در یکی از مناطق حاشیهای شهر اصفهان دستگیر
و به پلیس آگاهی استان اصفهان منتقل کردند.این مقام انتظامی بیان کرد :متهم که در ابتدا منکر
هرگونه جرمی بود سرانجام در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس لب به اعتراف باز کرده و  ۲نفر
دیگر از همدستان خود و یک مالخر را معرفی کرد.ســرهنگ ترکیان از دستگیری تمامی اعضای
باند مذکور خبر داد و گفت :با اعترافات به دســت آمده از متهمان  ۱۰۲فقره سرقت موبایل و وجوه
نقد از عابران پیاده کشف شــد که در این خصوص پرونده تشــکیل و این افراد برای رسیدگی به
جرایم خود تحویل مراجع قضایی شدند.

انهدام باند سارقان باغات و منازل درتیران وکرون
فرمانده انتظامی شهرستان تیران وکرون ،بیان داشت :در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی
بر سرقت از باغها و منازل آنها ،موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
شهرستان تیران و کرون قرار گرفت.
سرهنگ یوسف بهرام پور افزود :کارآگاهان ،تحقیقات تخصصی خود را در این زمینه آغاز کرده و
پس از بررسی صحنههای وقوع جرم و به کارگیری یک سری اقدامات علمی و تخصصی سرانجام
هویت  ۳نفر که در این سرقتها دست داشتند را به دست آورده و طی عملیاتی با هماهنگی مقام
قضایی آنها را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان تیران وکرون ،اظهار
کرد :متهمان دستگیرشده که در ابتدا منکر هرگونه جرمی توسط خود بودند ،در ادامه با مشاهده
مدارک و مستندات ارائه شده از سوی پلیس لب به اعتراف باز کرده و به  ۱۲فقره سرقت از باغها،
منازل و ســرقت در معابر و کابلهای برق اعتراف کردند.ســرهنگ بهرام پور با اشــاره به کشف
مقادیری اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان از تحویل آنان به مراجع قضایی خبر داد و گفت :به
شهروندان توصیه میکنیم در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا از طریق
سامانه  ۱۱۰به مرکز فوریتهای پلیسی اطالع دهند.

صورتگرفته مقررشد اجارهها موقوفات بخش بهداشت و درمان تا پایان سال پرداخت شود.معاون
امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیــان اینکه هنوز میزان بدهی
مشخص نشده،گفت :در حال حاضرجمعبندی میزان بدهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اداره
کل اوقاف مشخص نشده و باید با میزان اجارهها در شهرستانهای استان تجمیع شود.

طی  ۱۰ماهه امسال؛

 ۳۳هزارو  ۷۰۰اصفهانی درنزاع شرکت داشتهاند
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشــاره به آمار  ۱۰ماهه مراجعه مشارکت کنندگان در نزاع
و درگیری به مراکز پزشکی قانونی اســتان اصفهان اظهار داشت :طی  ۱۰ماه سال جاری  ۳۳هزار و
 ۷۴۷اصفهانی برای این موضوع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.علی سلیمانیپور افزود:
 ۱۱هزار و  ۸۵۸نفر از مراجعه کنندگان در نزاع استان اصفهان زن و  ۲۱هزار و  ۸۸۹نفر مرد بودهاند.وی
با بیان اینکه تعداد مراجعه کنندگان به دلیل نزاع به مراکز پزشــکی قانونی استان اصفهان در سال
جاری  ۸.۴درصدکاهش داشته است ،ابرازداشت :درسالگذشته  ۳۶هزارو  ۸۵۱نفربه دلیل نزاع به
مراکزپزشکی قانونی استان مراجعهکردهاندکه  ۱۲هزارو  ۸۰۲نفرزن و  ۲۴هزارو  ۴۹نفرمرد بودهاند.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای صدورنسخه الکترونیکی همراهی نمیکند
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح نسخه الکترونیکی در استان اصفهان اظهار داشت :در حال حاضر ۸۰درصد از داروخانهها و ۵۵
درصد از مراکز درمانی بخش خصوصی برای اجرای این طرح در استان اصفهان همراهی داشتهاند.علی اعتصام پور با بیان اینکه صدور نسخه الکترونیکی الزامی
و قانونی است ،ابراز داشت :این در حالی است که هر چند صدور این نســخه وظیفه ذاتی وزارت بهداشت است اما در استان اصفهان در حوزه مدیریتی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان در برابر اجرای این طرح مقاومتهای غیر منطقی صورت میگیرد.مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد :این در حالی
است که در بیمارستانها ،کادر درمان و دیگر همکاران در این زمینه مشکلی ندارند و عدم همکاری در این زمینه را دستور مدیریتی اعالم کردهاند.وی با بیان اینکه
ما به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کردهایم که برای صدور نسخه الکترونیکی حتی نیازی به دفترچه نیز نیست ،ادامه داد :در این زمینه نسخه با سربرگ
بیمارستان نیز برای ما قابل پذیرش است.اعتصام پور تصریح کرد :به منظور حل این مشکل و برطرف کردن مقاومت غیر منطقی از سوی مدیریت دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان جلسهای را مشترک با حضور استاندار در دستور کار داریم.

مدیرکل دامپزشکی استان ا:

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دراصفهان مشاهده نشده است

که در دانشــگاه اصفهان برگزار شــد ،افزود:

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان بیان داشت :در پی وقوع چندین فقره سرقت موبایل توسط

مذکور آغاز کردند و با تالش شبانه روزی در خصوص بررسی صحنههای جرم و مقایسه شیوههای

نتایج به دست آمده از برگزاری جلسات متعدد با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تعامالت

مدیر درمان تامین اجتماعی استان:

رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

دانشــگاه درباره نظــام ناهماهنگ پرداخت

تیم ویژهای از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی اســتان تحقیقات تخصصی خود را روی پرونده

و آموزش و پرورش در استان اصفهان برقرار کردهایم.حجت االسالم اصغر توسلی افزود :بر اساس

استادان دانشــگاه های اصفهان با محسن

 ۱۰۲فقره سرقت درپرونده موبایل قاپهای اصفهان
سرنشینان یک دستگاه موتورسکلت و شکایت مال باختگان ،موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان

این زمینه تعامالت و جلساتی را با مسئوالن مختلف به ویژه دانشگاه علوم پزشکی ،راه و شهرسازی

منجر میشــود .ولیا...میرخانی در نشست

بحث مهاجرت با توجه به نارضایتی استادان

اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اســتان اصفهان قرار گرفت.سرهنگ حسین ترکیان افزود:

استانداری مبنی بر برقراری تعامالت بین دستگاهی برای حل مشکالت موجود ،اظهار داشت :در

حقوق ،بسیار جدی اســت به طوری که طی
 ۲سال گذشته تعداد قابل توجهی از استادان
دانشــگاه اصفهان به خارج کشــور مهاجرت
کردند.وی با تاکید براینکه بسیاری ازاستادانی
که اقدام به مهاجرت کردند« ،اســتاد تمام»
بودند ،اظهار داشــت :اگر فکری در این زمینه
نشــود ما با مهاجرت نخبه ها و ژن ها مواجه
خواهیم شد زیرا آنها با خانواده خود به خارج
می روند.
میرخانی با بیان اینکه پرداخت حقوق اعضای
هیئت علمی مناســب نیســت و هر یک از
وزارتخانه هــای علوم ،تحقیقــات و فناوری
و بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ساز
خود را می زنند ،تصریح کرد :نامناسب بودن
پرداختی ها به نارضایتی اعضای هیئت علمی
دانشــگاه ها منجر می شــود.وی با اشاره به
اینکــه در وزارت علوم با ایــن معضل مواجه
هســتیم ،خاطرنشــان کرد :به عنوان مثال
دانشجوی یک استاد رشته شیمی دانشگاه
های وزارت علوم ،اگر در دانشــگاه پزشــکی
زیر مجموعه وزارت بهداشت استخدام شود،
حقوق بیشتری نسبت به استاد خود دریافت
می کند.معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان
با بیان اینکــه این موضوع دربــاره کارمندان
وزارت علوم مطرح است،گفت :عده ای دراین
میان ،بحث های شعاری مانند حقوق نجومی
را مطرح می کنند که باعــث ضربه خوردن به
استادان می شود.

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان در خصوص
آخرین وضعیــت کنترل بیمــاری آنفلوانزای فوق
حاد پرنــدگان در اصفهــان ،اظهار کــرد :باید توجه
داشت که در حوزه دامپزشــکی به صورت عملیاتی
شعار پیشــگیری بهتر از درمان را محقق می کنیم و
اگر فضای پیشــگیرانه وجود نداشته باشد ،درمان
پاسخگو نخواهد شد.شهرام موحدی افزود :درحوزه
بیماری های مشترک بین انسان و دام همچون تب
مالت ،سیاه زخم ،هاری و  ...اگر آنها را کنترل نکنیم

عکس روز
اهدای  ۱۷۰سری
کمک جهیزیه به
نوعروسان نیازمند
نجفآبادی
در آســتانه میالد مولــود کعبه،
خیریــه آبشــار عاطفههــای
نجفآبــاد ۱۷۰ ،ســری کمــک
جهیزیه و اقالم ضروری زندگی
را به نوعروسان هدیه داد.

به طور قطع در حوزه بهداشت و درمان انسانی ،توان

باغ پرندگان اصفهان ورود کرد ،افزود :باغ پرندگان

درمان نخواهیم داشت.مدیرکل دامپزشکی استان

اصفهان یکی از قدیمــی تریــن و بزرگترین باغ

اصفهان با بیان اینکه متاســفانه اولیــن مورد ابتال

های پرندگان کشور اســت که بیش از  ۱۳۰گونه از

انسانی به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از

پرندگان نایاب و کمیاب در آن نگهداری می شــود.

نوع  H5N8از روســیه گزارش شده است ،توضیح

وی به مشاهده بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

داد :همواره دل نگران جهش های ویروسی و انتقال

در باغ پرندگان قم و خســارت به آن اشــاره کرد و

آن به انسان بودیم که اکنون در خصوص آنفلوانزای

گفت :با توجه به اینکه مدیریت باغ پرندگان اصفهان

فوق حاد پرندگان اتفاق افتاده است.وی گفت :اگر

با شهرداری است ،در مکاتبه ای با شهردار اصفهان

در حوزه دامپزشکی همانند گذشته رفتار کرده و از آن

تاکید کردیم که هرگونه بازدید از باغ پرندگان ممنوع

حمایت نکنیم ،به طور قطع کشور دچار چالش های

شود ،همچنین نســبت به بیمه کردن پرندگان این

بسیار خواهد شد.

باغ اقــدام و مســائل کارشناســی و پروتکلهای

موحدی با اشــاره به اینکه برای مقابله با ویروس

بهداشــتی بــه فعــاالن بــاغ پرنــدگان آموزش

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اداره کل دامپزشکی به

داده شود.

فوتبالجهان
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«هالند» و «امباپه» یک میلیارد یورو برای رئال آب میخورند
با در نظر گرفتن هزینه انتقال و همچنین دستمزد ،بستن قرارداد با دو ستاره عصر جدید فوتبال،
در طول شــش فصل حدود یک میلیارد یورو هزینه روی دســت رئال مادرید خواهد گذاشــت.

فاجعه در اصفهان؛

نام باشــگاه رئال مادریــد در رابطه با

حمله عجیب بازیکنان و پدرشان به دو داور!

مقصد آینده کیلیان امباپه ،ســتاره 22
ساله  ،PSGو همچنین ارلینگ هالند،
مهاجم  20ساله دورتموند ،در هفته های
اخیر مطرح بوده است.پاری سن ژرمن
قصد دارد تا با پیشــنهاد دســتمزدی
برابر با نیمــار ،دیگر ســتاره  ،PSGبه
مبلغ خالص  36میلیون یورو برای هر
فصل ،امباپه را وسوسه به تمدید قرارداد
و مانــدن در پاریس کند .نگه داشــتن
امباپه به صورت ناخالــص هزینه ای برابر با  72میلیون یورو روی دســت مدافع عنوان قهرمانی
لیگ فرانسه خواهد گذاشت.گزارش شــده که در انگلیس نیز دو تیم هم شهری منچسترسیتی
و منچستریونایتد قصد دارند که به ارلینگ هالند ،ســتاره دورتموند و پسر آلفاینگه هالند ستاره
سابق سیتیزن ها ،پیشنهاد  90میلیون یورو برای پنج سال و یا  18میلیون یورو (دستمزد خالص 9
میلیون یورو) در هر فصل را بدهند.رئال مادرید در صورتی که بخواهد هالند را به خدمت بگیرد باید
حداقل  10میلیون یورو دستمزد خالص به ستاره نروژی دورتموند بپردازد.مادریدی ها که رویای
بردن همزمان امباپه و هالند به سانتیاگو برنابئو را در سر می پرورانند ،می دانند که برای به خدمت
گرفتن بزرگ ترین ستاره های دوران معاصر فوتبال ،باید رقم های بزرگی بپردازند.فقط در بخش
دستمزد این دو ستاره حدود  92میلیون یورو در سال برای لوس بالنکوس هزینه خواهند داشت.

قطعا بین  6ماه تا دو سال باید از فوتبال محروم شوند.

علی کریمی یک لگد آرام به داور زد .تازه کسی ندید .دو
سال محروم شد .البته یک سال آن به حالت تعلیق در

آمد .آنوقت بازیکن اینجا چطور به سر و کله داور لگد

می زند؟

در حال حاضر دســتمزدی که رئال به تمام  800کارمند خود پرداخت می کند  448میلیون یورو
است.امضای قرارداد با این دو ستاره در بحبوحه بحران مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا ،برای
رئال مادرید چالش عظیمی خواهد بود ،مخصوصا که این تیم در حال حاضر مشــغول بازسازی
استادیوم سانتیاگو برنابئو نیز هســت.فروش گرت بیل و احتماال ادن هازارد که هر کدام سالیانه
مبلغ  30میلیون یورو ناخالص دستمزد می گیرند ،می تواند از نظر مالی به رئال مادرید کمک کند
تا در پنجره تابستانی امید به خریدهای بزرگ داشته باشد.بازگشت تماشاگران به استادیوم ها
نیز می تواند درآمدهای باشگاه اسپانیایی را به شدت افزایش دهد.
عالوه بر دســتمزد  92میلیون یورویی امباپه و هالند ،رئال مادرید باید مبلغ درخواستی  PSGو
دورتموند را نیز برای امضای قرارداد با این دو ستاره بپردازد.با توجه به گمانه زنی هایی که ارزش
این دو ســتاره جوان را در حدود  150میلیون یورو تخمین زده انــد و در صورت امضای قراردادی
شش ساله ،این دو حدود  142میلیون یورو در هر فصل برای رئال هزینه خواهند داشت.

مهاجم  ۱۹ساله آژاکس در رادارباشگاه آلمانی
مهاجم  ۱۹ساله تیم فوتبال آژاکس به شدت مورد توجه باشگاه الیپزیش آلمان قرار گرفته است.
تیم الیپزیش که در این فصل نیز همانند چند سال اخیر یکی از نزدیکترین تعقیب کنندگان بایرن
مونیخ در بوندســلیگا آلمان است ،در فصل جاری نیز با کســب  ۴۴امتیاز در رده دوم بوندسلیگا
قرار دارد.سران الیپزیش بهتر از هر کســی میدانند برای ادامه این روند درخشان باید تیمشان
را در تابســتان پیش رو تقویت کنند و از همین رو «آس» مدعی شد الیپزیش به شدت به دنبال
خرید برایان برابی ،وینگر  ۱۹ساله و سیاه پوست تیم آژاکس است.باتوجه به پایان قرارداد برابی
با آژاکس ،مدیران این باشــگاه آلمانی به جذب این مهاجم آیندهدار هلندی به شدت امیدوارند.
برابی که اصالتی غنایی دارد به دلیل شرایط بدنی و نوع بازیاش با دیدیه دروگبا و روملو لوکاکو
مقایسه میشود و در  ۵بازی برای آژاکس در این فصل موفق به ثبت دو گل شده است.

صبح دوشنبه تصاویری ازشبکه سه پخش

سهرابی ،رییس دپارتمان داوری دراین باره میگوید« :دلم به درد آمد ،از

تکمیل حرف های رفعتی می گوید« :به خدا که دستمان بسته است.

شــد که تمام بینندگان تلویزیونی را شوکه

دیدن این تصاویر .حالم بد شد .نمی توانم درتوصیف آنها چیزی بگویم.

متاسفانه ما به لحاظ فرهنگی خوب کار نکردیم که بازیکن و پدر بازیکن

کرد .در برنامه سالم صبح بخیر ،مجری برنامه در حالی که به بینندگان

باور نکردنی و تلخ بود».

به خودش اجازه این رفتارها را می دهــد .دیگر طاقت باخت را نداریم.

زاوش محمدی

می گفت متاسف است ،دستور پخش تصاویری از دربی  15سالههای

رحیمی ،داور وســط و رجال زاده کمک او در این بازی به شــدت کتک

باید میزبانی از ذوب آهن گرفته شود».

ســپاهان و ذوبآهن را داد .تصاویر عجیب و غریب بود .در وقت های

خوردند .خانواده بازیکنان ذوب آهن اعتقاد داشتند گل پنجم سپاهان

پدر یکی از بازیکنان با مشت به صورت داور میکوبد و در طرف دیگر هم

تلف شده این مسابقه در حالی که سپاهان با  5گل از حریف خود پیش

روی موقعیت آفساید به ثمر رسید و به همین دلیل هجوم وحشیانهای

جمعی از بازیکنان و پدرها به کمک داور یورش می برند!

بود ،خانواده بازیکنان ذوبآهن نرده های کنار زمین را شکســتند و به

به تیم داوری داشــتند .رحیمی از داورانی اســت که در لیگ دو و سه

سهرابی درباره میزان محرومیتی که باید برای بازیکنان خاطی در نظر

داخل چمن رفتند .هدف آنها هجوم همه جانبه به داوران مسابقه بود.

قضاوت می کند ولــی رجال زاده در لیگ یک هــم پرچم می زند.داور

گرفته شود ،توضیح می دهد« :قطعا بین  6ماه تا دو سال باید از فوتبال

عجیــب و باورنکردنــی تر امــا ،همراهی بازیکنــان در کنــار پدران و

رفعتی ،رییس سابق دپارتمان داوری بعد از دیدن این تصاویر می گوید:

محروم شوند .علی کریمی یک لگد آرام به داور زد .تازه کسی ندید .دو

برادرانشان برای کتک زدن داور بود.

«من متاسف شدم .چطور بازیکن در این سن پایین به خودش اجازه

سال محروم شد .البته یک ســال آن به حالت تعلیق در آمد .آنوقت

تصاویر پخش شده نشان میداد که چطور بازیکنان به همراه خانواده

می دهد آنطــور داور را بزند؟ وای به حال روزی کــه این بازیکن بزرگ

بازیکن اینجا چطور به سر و کله داور لگد می زند؟ باید میزبانی از ذوب

خود دو کمک داور و همینطور داور وسط را به شدت مورد ضرب و شتم

شود .چطور می شود اینها را کنترل کرد؟»

آهن گرفته شــود .باید هیئت فوتبال استان اصفهان هم توبیخ شود که

قرار میدهنــد .بعضی از بازیکنان با لگد به ســر و صورت داور وســط

در این صحنه داور وسط را به زمین انداخته اند و تا می توانند به او مشت

چرا مسامحهکردند تا این سهل انگاری صورت بگیرد .چرا موضوع توسط

میکوبیدند .بعضــی از آنها هم با لگد به شــکم داوران ضربه می زدند.

و لگد میزنند .بازیکن ذوب آهن در این صحنه با اســتوک به سر داور

نهادهای ذی ربط مدیریت نشد؟»

در این بین پدر دو بازیکن کــه نقش عمده در درگیری ها داشــتند تا

ضربه می زند.وی درباره مقصران این اتفاق توضیح میدهد« :ناظر باید

داور رفعتی هم در تکمیل حرف های ســهرابی می گوید« :من هم می

میتوانســتند داوران را با مشــت و لگد زدند .این تصاویــر به قدری

جلوی این مســائل را می گرفت .او باید از نیروی انتظامی درخواست

گویم باید سقف محرومیت برای بازیکنان در نظر گرفته شود .داوران

دلخراش بود که حاال مســئوالن کمیته داوران هم به شدت تحت تاثیر

میکرد تا اصال اجازه ندهد تماشــاگر در اســتادیوم باشــد .البته من

می توانند شــکایت کیفری هم کنند .فدراسیون هم باید به این مسئله

قرار گرفته اند.

نمیدانم مامور آنجا بود یا نه؟»رییس دپارتمان داوری فدراســیون در

ورود کند .نباید از کنار این صحنه ها به راحتی گذشت».

خبر روز

برگزاری مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی استان اصفهان
پیست اسکی فریدونشهر برای میزبانی از اسکی بازان استان اصفهان آمادگی کامل دارد.رییس هیئت اسکی استان با اشاره به بارشهای خوب در هفته گذشته
گفت :مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی استان با حضور  ۳۰تا  ۴۰اسکی باز از شهرستانهای اصفهان ،فریدونشهر ،شاهین شهر ،نجف آباد و خمینی شهر در ۵
رده سنی در دو بخش آقایان و بانوان ،چهارشنبه ششم اسفند در پیست اسکی فریدونشهر برگزار میشود.یسلیانی افزود :این مسابقات قرار بود چهارشنبه هفته
گذشته برگزار شود که به علت شرایط نامساعد جوی لغو شد.

رییس هیئت هندبال اصفهان:

ویروس کرونا تاثیر خود را بر تمام عرصه ها گذاشته

نتوانســت در ابتــدا مجوزهای الزم را کســب کند؛

که ورزش مســتثنا از این پیشــامد نبوده اســت.

پس از شــروع فعالیت های مجدد این رشــته در

رشتهشمشیربازی یکی از رشته های ورزشی است

استان با رعایت پروتکل های بهداشتی ،تمرینها

که با شیوع ویروس کرونا با بسته شدن سالن های

با نفرات محدود از ســر گرفته شــد ولی همچنان

این رشته وتوقف مسابقات خود روبه رو بوده است.

یک سری از قهرمانان اســتان به دالیلی اعم ازعدم

مدافع چپ تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان درباره آخرین وضعیت ذوبآهن بعد ازحضورسیدمجتبی

رییس هیئت هندبال اصفهان گفت :بهسازی

حســینی اظهار داشــت :وضعیت تیم ما خوب اســت و در این چند روز تمرینات خوبی را زیر نظر

(واقع در خیابان باغ گلدسته) به عنوان پایگاه

اما اخیرا تعــدادی فعالیتهای شمشــیربازی با

رضایت خانوادهها برای حضور در سالنها و کمبود

رعایت پروتکل های بهداشــتی از سرگرفته شده تا

نیروی انسانی به دلیل شــرایط کرونا در تمرین ها

مجددا شورونشاط به این رشته پرتحرک بازگردد.

شرکت نمیکنند.وی خاطر نشان کرد :با وجود این

رییس هیئت شمشــیربازی اصفهان پیرامون این

مشکالت هیئت روال عادی خود را دارد و به فعالیت

موضوع اظهار داشــت :کرونا در کل دنیــا تاثیرات

ادامه می دهد؛ همچنین هفته گذشــته مسابقات

مختلفی را روی زندگی و فعالیت مردم داشته است؛

لیگ کشور برگزار شــد که تیم فوالد مبارکه سپاهان

پیش ازشیوع کرونا شمشیر بازی در اصفهان شرایط

به عنوان نماینده اصفهان در این مسابقات حاضر

خوب و مطلوبی داشت ودرجذب نفرات،استعدادها

بود و توانســت دور رفت این رقابتها را با قهرمانی

و برگزاری مسابقات در سطوح مختلف موفق عمل

پشــت ســر بگذارد؛ همچنین تیم فلــوره اصفهان

کرده بود.فرهاد رضایی تشــریح کرد:از زمان شیوع

نیز با نام آکادمی روزبه ســرهنگ پور به مسابقات

ویروس کرونا سالن های ورزشی تعطیل شد که در

کشوری اعزام شــده و توانســت به مقام قهرمانی

این بین برخی از رشته های ورزشی مجوز بازگشایی

در دور رقت این مسابقات دســت یابد؛ اکنون تنها

وفعالیت دوباره خود را گرفتند ولی شمشــیربازی

شــاهد برگزاری رقابتهای لیگ هســتیم و بقیه

اصلی این رشته در استان در دستور کار هیئت
قرار گرفته است.سید حسن افتخاری ،برآورد
هزینه برای بهســازی و تجهیــز این فضای
ورزشی را بالغ بر  ۵۰۰میلیون تومان اعالم کرد
و افزود :مرمت کف سالن و بهسازی سالن و
سرویسهای بهداشتی مجموعه در اولویت
قرار دارد.وی با بیان اینکه بهســازی ســالن
رقابت ها از جملــه رقابتهای کشــوری همچنان
برگزار نمیشــوند.رضایی اضافه کرد :در راســتای
کمتر شــدن تجمع ورزشکاران در شــرایط تمرینی
تالش کردهایم ســانسهای تمریــن را افزایش و
تعداد جلسات تمرینها را کاهش دهیم؛ تمرینات
از ســه جلســه در هفته به دو جلســه کاهش پیدا
کرده است تا از تجمع افراد جلوگیری شود.رییس
هیئت شمشیربازی اصفهان در پایان تشریح کرد:از
ورزشکاران درخواست دارم برای حفظ آمادگی نسبی
وبهبود شرایط روحی وروانی در هر شرایطی فعالیت
ورزشــی خودشــان را ادامه بدهند حتی درمنزل و
فضای باز.

نامبرده دســت کم یک ســال زمان خواهد
برد ،تصریح کرد :حفظ ســالن ســجادی به
عنوان کانون اصلی رشــته هندبال در توسعه
رشته نقش شایانی دارد.به گفته وی ،دههها
از تاســیس و اســتفاده متداوم از این مکان
ورزشی میگذرد و حفاظت و مرمت دورهای آن
ضروری است.رییس هیئت هندبال اصفهان
با اشــاره به اینکه توســعه فضاهای ورزشی
به جذب بیشتر ورزشــکاران و استعدادیابی
بهتر کمک میکنــد ،اظهارداشــت :احداث
زمین هندبال ساحلی در شــرق اصفهان نیز
جزو برنامههای هیئت است تا شاهد ارتقای
هندبال ســاحلی در مناطق شــرقی باشیم.

عکس روز
 6کفش جدید نایکی
برای «رونالدو»
رونالدو روز یکشنبه از کفش های
اختصاصی مدل «ایــر فورس »1
خود رونمایی کرد و در توصیف این
اتفاق گفته بود«:از عشق و حمایت
بی اندازه شما تشکر می کنم .برای
جشن گرفتن تولدم ،هدیه من به
شما این فرصت اســت تا بتوانید
صاحبکفش های شخصی سازی
شده  CR7 AF1شوید».

مدافع چپ تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان:

سالن هندبال سجادی
اصفهان بهسازی میشود
و تجهیزسالن هندبال شهید سجادی اصفهان

افزایش سانسهای شمشیربازی دراصفهان

مستطیلسبز

افتخاری با بیــان اینکه هندبــال خیابانی یا
همان هندبــال در فضای بــاز در دوران همه
گیری بیماریکووید ۱۹-بیشترمورد توجه قرار
گرفته است ،خاطرنشان کرد :زمین آزاد یکی
از ورزشگاههای اصفهان را برای این امر در نظر
گرفتهایم تا به پیشرفت هندبال خیابانی منجر
شــود.وی به تقویت تیمهای شهرستانی در
سال جاری اشاره و اضافه کرد :با وجود شیوع
ویروس کرونا ،آموزش و جذب استعدادهای
برتر در استان اصفهان متوقف نشد و افزایش
شمار هندبالیستها و بیشــتر شدن تیمها
را در استان شــاهد بودیم.حدود سه هزار نفر
در استان اصفهان در رشــته ورزشی هندبال
فعالیت دارند.دســتکم  ۳۷۵هزار ورزشکار
سازمان یافته و بالغ بر یک هزار و  ۷۰۰باشگاه
ورزشی در استان اصفهان فعالیت میکنند.

چ بازیکنی درذوبآهن ازعملکردش راضی نیست
هی 
حسینی برگزار کردیم .باید از کادر فنی قبلی هم تشکر کنم که برای تیم زحمت کشیدند ،وقتی تیمی
نتیجه نمیگیرد بیشــتر از همه کادر فنی ضرر میکند و من برای مربیان قبلیام آرزوی موفقیت
دارم .امیدوارم با کادر فنی جدید نتایج نیمفصل اول را جبران کرده و خودمان را باال بکشیم.مسعود
ابراهیمزاده در ادامه تصریح کرد :من تا به حال با حسینی کار نکرده بودم ،ولی بعضی از بچههای تیم
که قبال با آقامجتبی کار کردند ،از این مربی تعریف میکنند .حسینی در نفت مسجدسلیمان نتایج
خوبی گرفت و در استفاده از بازیکنان جوان هم شهامت دارد .برای او اسم مهم نیست و هر بازیکنی
در تمرین خوب باشد ،بازی میکند .امیدوارم با هدایت این مربی و تالش بازیکنان نتایج خوبی در
نیمفصل دوم بگیریم .ما کار سختی در پیش داریم ،ولی باید نتایجی بگیریم که در شأن ذوبآهن
باشــد.مدافع تیم فوتبال ذوبآهن در مورد اینکه آیا از عملکردش در نیمفصل اول راضی اســت،
خاطرنشانکرد :درنیمفصل اول نتایج خوبی نگرفتیم و طبیعتا هیچ بازیکنی درتیم ما ازعملکردش
راضی نیست ،به همین دلیل باید سخت تالش کنیم تا همه چیز در نیمفصل دوم تغییر کند.

«بایرامی» سومین خروجی نساجی میشود
مهرداد بایرامی که قبل از شروع لیگ بیستم از گلگهر سیرجان به نساجی مازندران پیوست و در
نیمفصل اول برای این تیم به میدان رفته بود ،به احتمال فراوان از جمع شــاگردان مجید جاللی
جدا میشود.این مهاجم اردبیلی در نیمفصل اول تنها یک مســابقه را از دست داد و در  ۱۴بازی
دیگر جزو نفرات اصلی نساجی مازندران بود ،اما با وجود جایگاه ثابتی که در این تیم داشته ،در
آستانه جدایی قرار دارد و به نظر میرســد طی روزهای آینده قراردادش را فسخ کند.بایرامی که
عالوه بر نساجی سابقه بازی در تیمهایی همچون تراکتور ،فوالد ،صبا ،ماشینسازی و  ...را دارد،
سال گذشته نیز با مجید جاللی در گلگهر سیرجان سابقه همکاری داشت ،اما حاال به نظر میرسد
در نساجی این اتفاق نمیافتد و او نیمفصل دوم را همراه با تیم دیگری آغاز خواهد کرد.نساجی
در نقل و انتقاالت تابستانی بازیکنانی همچون امیرحسین موسیزاده و کریم اسالمی را از دست
داده و برای تقویت تیمش با بازیکنان جایگزین هم به توافق رسیده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس:

حکمی بابت شکایت «مصلح» ازپرسپولیس ندیدم
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد از انتخابات هیئت فوتبال استان تهران اظهار داشت :انتخابات
خوب بود و روند خوبی داشت .در خصوص شفاف بودن جلسه دوستان باید نظر بدهند.مدیرعامل
باشگاه پرســپولیس در خصوص پرونده بودیمیر گفت :پرونده این بازیکن چند روز دیگر بسته
میشود ولی به خاطر تحریمها هنوز پول به حساب وی ننشسته است ولی ظرف یکی دو روز آتی
این اتفاق رخ میدهد.سمیعی در خصوص مطالبات باشگاه شهرخودرو از پرسپولیس بابت انتقال
گلمحمدی گفت :آنها شــکایت کردهاند و این موضوع پیگیری میشود.خبرنگاری گفت ظاهرا
شما مسئوالن شهرخودرو را پیدا نمیکنید که با آنها مذاکره کنید که مدیرعامل پرسپولیس گفت:
چرا آنها را پیدا نکنیم؟ مگر آنها گم شدهاند؟ مشــکلی از این نظر نداریم.وی در خصوص شکایت
شایان مصلح از پرسپولیس و حکمی که این بازیکن علیه پرسپولیس گرفته است ،گفت :بروید
این موضوع را از آنهایی که این بحث را گفتهاند ســوال کنید .من حکمی در این خصوص ندیدم.
مدیرعامل پرسپولیس در خصوص آخرین شایعات پیرامون مغانلو ،نعمتی و ایمان سلیمی و ...
گفت :در بازار نقل و انتقاالت کارمان را انجام میدهیم ،اجازه بدهید اول کارمان را انجام بدهیم و
بعد نتایج آن را اعالم میکنیم.

بامسئولان
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یک مسئول درشهرداری اصفهان:

مدیران شهری به دنبال کاربست پژوهشهای حوزه شهری باشند
مدیر پژوهش ،خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان در نشست خبری چهارمین جشنواره

همزمان با روز درختکاری صورت می گیرد53:هکتار جنگلکاری در آلودهترین نقطه اصفهان؛

ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری دردانشگاه پیام نوراصفهان اظهارکرد :دراین دوره
ازجشنواره باکمک دانشگاه های مطرح استان به دنبال رفع معضالت شهری هستیم.مرتضی نصوحی

شهرنفس می کشد

افزود :در این جشنواره صرفا به آثار پژوهشی توجه نمی کنیم و شرکت های دانش بنیانی که در خدمت
مدیریت شهری باشند ،مورد توجه قرارمیگیرند.مدیرپژوهش ،خالقیت و فناوری های نوین شهرداری
اصفهان با اشاره به میزبانی دانشگاه پیام نوراصفهان دربرگزاری این جشنواره ،تصریحکرد :باکمک دیگر
دانشگاه های مطرح استان بارعلمی جشنواره بیشترشده و اعتماد اساتید برجسته به آن بیشترمی شود.

عکس :ایمنا

رایزنی با شهرهای اقماری برای توسعه کمربند سبز
فروغ مرتضایی ،رییس ســازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان
میگوید :ازسالگذشته با هماهنگی ادارهکل منابع طبیعی اصفهان ۵۳ ،هکتار
ازاراضی منابع طبیعی برای اجرایکمربند سبزشهراصفهان دراختیارسازمان
پارکها و شــهرداری اصفهان قرار گرفت.وی میافزاید :اعتبارات حاصل از
صندوق توسعه فضای سبز ،شرایط سازمان را از لحاظ مالی برای در اختیار
گرفتن این  ۵۳هکتاربهترکرده و هماکنون تاییدیه این اراضی ازکمیته فنی
اداره منابع طبیعیگرفته شده و این زمینکه پشت شهرک پرتو قراردارد ،آماده
کاشت است.مرتضایینژاد اظهارمیکند :این اراضی درشمال غربی اصفهان
و در آلودهترین منطقه شهر است بنابراین با انجام این کار وضعیت مقابله با
آالیندگی درشهربهبود یافته و سرانه فضای سبزاکولوژیک درمنطقه دو نیزباال
میرود.وی با بیان اینکه نیاز داریم که اعتبار الزم برای اجرای جنگلکاری از
منابع صندوق توسعه فضای سبزاختصاص یابد تا هرچه زودترکاشت انجام
شود ،میگوید :طبق اعالم ادارهکل منابع طبیعی ۱۲۰ ،هکتارمجاوراین اراضی
معارضی ندارد و شهرداری میتواند درآیندهکاشت درخت دراین اراضی را نیز
انجام دهد.مرتضایینژاد اضافه میکند :قراراست ازطریق استانداری جلسه
آلودگی هوا از معضالت بزرگ کالنشهرهاست و آالیندهها تنها منحصر

سبز اقدام مناسبی کرد که یک اتفاق و اقدام ارزشمند بود و اکنون شاهد

به دود اگــزوز خودروها یــا دودکش کارخانههای داخل و خارج شــهر

یکی از نتایج خوب آن هســتیم و اعتبار مورد نیاز برای کاشت درخت در

مشترکی با مدیریت شهری شاهین شهر و خمینی شــهر داشته باشیم تا
بتوانیم  ۱۲۰هکتارادامه این پروژه را نیزجنگلکاریکنیم.

نمیشود بلکه بادهاییکه ازاطراف میوزند نیزسبب ورودگرد و غباروگاز

این  ۵۳هکتار از محل این صندوق تامین شده است.محمدی میگوید:

کارخانههای اطراف به داخل شهر خواهند شد.این گرد و غبار به غلظت

تامین آب این  ۵۳هکتار نیز مهم بــوده و از آنجایی که کلکتور موجود در

مواد سمی درهوای مناطق مسکونی یک شهرمیافزاید بنابراین جنگلها

این منطقه مربوط به منطقه  ۱۲است و برای آبیاری این منطقه استفاده

حسین امیری ،معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت

و درختان درجلوگیری وکاهش آلودگی هوا نقش اساسی دارند .درختان

میشود ،تاکید شده که برای تامین پساب این  ۵۳هکتار در منطقه دو

اجرای این پروژه ،میگوید :در طرح جامع و تفصیلی شهر متوجه شدیم که

باد حامل ذرات ریزرا شانهکرده و درهرهکتارجنگل تا  ۸۶تن ازهربارگرد

پیشبینیهای الزم بشود و برای آن بودجه ویژهای در نظر گرفته شود.

اصفهان کمربند فضای سبز ندارد و یکی از نقاطی که در شهر آلودگی زیادی

و غباررا درخود رسوب میدهند .ازآنجاییکه مقدارباکتریهای موجود در

رییس کمسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان

دارد شهرک پرتو و اطراف آن است.وی با بیان اینکه به استناد قانون هوای

هوای جنگل به مراتبکمترازمناطق غیرجنگلی است ،ایجاد جنگلهای

معتقد است :ایجاد این  ۵۳هکتار جنگل یک اقدام مفید برای مقابله با

پاک ،شــهرداری میتواند در اراضی در اختیار دولت فضای سبز ایجاد کند،

مصنوعی در شهرهای دنیا از اهمیت باالیی برخوردار است.

آلودگی هوای کالنشهر اصفهان است و باید در آینده نیز چنین اتفاقاتی

میافزاید :در این منطقه  ۱۷۰هکتار زمین از منابع طبیعی ،در حریم دو شهر

تداوم یابد.

خمینی شهر و اصفهان وجود داشت که با پیگیریهای الزم برای مقابله با

ایجاد کمربند سبزحاصل صندوق توسعه فضای سبزاست

کمربند سبزشهرک پرتو  ۳ساله اجرا میشود

آلودگی هوا قرار شــد تفاهمنامهای با اداره کل منابع طبیعی منعقد شده و

کوروش محمدی ،رییس کمســیون اجتماعی و محیط زیست شورای

آغازجنگلکاری همزمان با روزدرختکاری

شهرداری اصفهان هزینههای الزم برای جنگلکاری در ۵۳هکتارازاین مکان

اسالمی شهراصفهان با بیان اینکه ایجادکمربند سبزمیتواند ازورودگرد

مرتضی طهرانی ،معاون امورمالی و اقتصادی شهرداراصفهان نیزبا اشاره

را بپردازد زیرا آلودگی هوا مرز نمیشناسد.امیری اظهار میکند :قرار است

و غبار و ذرات معلق به داخل شهر اصفهان جلوگیری کند ،اظهار میکند:

به این مصوبه شــورا ،اظهار میکند :این زمین در مالکیت اداره کل منابع

با تصویب شــورای شــهر اصفهان ،اراضی  ۵۳هکتاری در بختیاردشت

طبیعی است که تصمیم گرفته شــده ابتدا جنگل کاری و سرسبز شده و

(شهرک پرتو) منطقه دو که در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار داشت،

سپس به شهرداری واگذار شود.وی اضافه میکند :جنگلکاری در این

جنگلکاری خواهد شــد تا اصفهان در شــمال غرب نیز دارای کمربند

محدوده همزمان با روز درختکاری آغاز میشــود و بهواسطه آن فضای

سبز شود.وی با اشــاره به تامین اعتبار اجرای پروژه جنگلکاری ،ادامه

سبزی همچونکمربند سبزشرقکه درحوالی آرامستان باغ رضوان واقع

میدهد :شورای شهر چندی پیش جهت ایجاد صندوق توسعه فضای

شده ،در غرب اصفهان ایجاد خواهد شد.

سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان جشنواره «کارآوا» را با تمرکز بر حوزه میراث ناملموس برگزار
خواهد کرد.مرتضی رشــیدی ،معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی شهرداری
اصفهان درباره جشــنواره «کارآوا» گفت :تمرکز این جشــنواره بر حوزه میراث ناملموس است،
میراثی گرانبها که در گوشه گوشه شهر و کشور ما به شکلهای مختلف وجود دارد و برخی از آنها در
حال فراموشی هستند .کارآوا در حقیقت آواها و ترانههای مشاغل مختلفی است که در طول کار
زمزمه میشود و یا ملودی آنها بر زبان افراد جاری میشود.
وی ادامه داد :کارآوا جشنوارهای در سطح ملی است که در حوزههای مختلف مثل ترانهها ،فیلم،
متن و هر آن چیزی که بتواند مفاهیم آوای کار را منتقل کند ،برگزار میشود .فراخوان آن آماده و
ارسال شده و برگزاری جشنواره به اردیبهشت امسال موکول شده است.رشیدی با تاکید بر لزوم
حفظ میراث ناملموس با اشاره به اهداف جشنواره افزود :کارآوا به نوعی ،بخشی از فرهنگ و خرده
فرهنگهای کهن و ریشه داری را که در سرزمین ما وجود دارد را یادآور میشود .هدف ما از برگزاری
این جشنواره این است که به اهمیت خرده فرهنگها و میراث ناملموس بیشتر توجه بشود ،چرا
که بخشی از آنها در حال فراموشی است و نهایتا در پایان جشــنواره ،این آثار در کتابی که منتشر
خواهد شد ،ثبت میشــود تا به یادگار بماند .در تالش هســتیم با برگزاری چنین جشنوارههایی
بخشی از میراث ناملموس در حال فراموش شدن را بازیابی کنیم و برخی از آنها توسط هنرمندان
مختلف باز تولید شود.
وی ،پیرامون چگونگی شرکت کردن افراد در این جشــنواره اظهار کرد :مهلت ارسال آثار تا بیستم
اسفندماه است و برگزاری جشــنواره کارآوا در هفته اصفهان در اردیبهشت خواهد بود .محورهای
اصلی جشنواره در سه بخش موسیقی ،فیلم و متن و نوشتار است .همه افراد که به نوعی با آواها
و ترانههای کار درگیر هستند یا با آن برخورد کردهاند ،میتوانند در این جشنواره شرکت کنند و در
این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد.

هراثرنفیسی ،فصلی است که باید درآن تامل کرد
دانش آموخته هنر و مدیر پروژه رویداد «رود زنده هنر» گفت :آثار هنری نوشــین نفیسی را باید
به آرامی و در چند نوبت مشاهده کنیم چرا که هر اثر نفیسی ،فصلی است که باید در آن تامل کرد.
مهــدی نصیری در حاشــیه مراســم گشــایش پنجمیــن نمایشــگاه ایــن سلســله رویداد
گفت« :رود زنده هنــر» از حدود  5ســال پیش بــه همت مــوزه هنرهای معاصر وابســته به
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان آغــاز بــه کار کــرد و تاکنــون
 5نمایشــگاه از آثــار هنرمندانــی همچون آقایــان «میخــک»« ،مصری پور»« ،ساســون»،
«نعمــت الهــی» و «نوشــین نفیســی» برگــزار شــده و دو هنرمنــد دیگــر نیــز در برنامــه
قرار دارند.
وی با بیان اینکه جمع آوری مســتندات هنرمندان از دوره های مختلف زندگی هنری آنها وقت
زیادی می خواهد ،افزود :ما ســعی کردیم هنرمندان مختلف از طیف های گوناگون هنر اصفهان
همچون مجسمه ساز ،نقاش ،عکاس و نگارگر را در این رویداد داشته باشیم.
وی تصریح کرد :هدف ما از برپایی این رویداد این است که بخشــی از هنرمندان پیشکسوت یا
هنرمندانی که بیش از ســه چهار دهه اســت که در اصفهان کار می کنند و در قید حیات هستند را
به عنوان کارنامه و دســتاوردی از هنر معاصر اصفهان در قالب یک سلسله نمایشگاه «مروری بر
آثار» به مخاطبین خود معرفی کنیم و پس از پایان دوره بتوانیم یک پکیج نمونه از بخشی از هنر
معاصر اصفهان آرشیو کنیم.
نصیری ادامه داد :در این سلسله نمایشگاهها در تالش هستیم که از هنرمند ،پرتره ای بسازیم که
مخاطب با دیدن آثار او بتواند اتمسفر ،دیدگاه ،تکنیکها و حال و هوای کلی هنرمند را کشف کند
و به صورت غیر مستقیم جایگاه هنر اصفهان را هم درک کند.

مخزن آب در این مکان احداث شده و آماده کار است که از قبل این موضوع
پیشبینی شده بود و پسابها نیزبه این محل انتقال پیداکرده است.وی با
اشاره به اینکه هزینه آماده سازی این  ۵۳هکتارحدود  ۱۰میلیارد تومان است
که شاملگود برداری،کاشت درخت و آبرسانی میشود ،میگوید :این هزینه
ازطریق صندوق درآمدی و محل اعتبارات سازمان پارکها تامین میشود.

خبر ویژه

خبر خوان
کارآوا؛ جشنوارهای برای آواهایی درحال فراموشی

پس از انجام اقدامات شهرداری ،مراحل واگذاری این زمینها انجام شود؛

ادغام و یکپارچهسازی
قراردادهای تعمیرات
تاسیسات شهری اصفهان
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار
کرد :تنوع ،تعدد و گستردگی مکان تجهیزات،
تاسیســات و المانهای شهری و همچنین
لزوم نگهــداری و تعمیرات بــه هنگام این
تجهیزات باعث شدکه حوزه معاونت خدمات

وی اضافهکرد :موضوعات شهری همه افراد جامعه را درگیرمیکند و همه ما به نوعی با مسائل مختلف
شهری مواجه هستیم .ازاین رو هرگونه همکاری وکمک به رفع معضالت شهری ازاهمیت باالیی برخودار
است.نصوحی افزود :اینکه مدیران شهری برای تصمیمگیری های خود ازپشتوانه علمی برخوردارباشند
موجب تصمیمگیری بهترو جلوگیری ازاتالف وقت و هزینه می شود.بهگفته مدیرپژوهش ،خالقیت و
فناوری های نوین شهرداری اصفهان ،موضوعات مختلف مرتبط با معضالت شهرازجمله مقابله با آالینده
ها ،بحران های شهری و پژوهش های مرتبط با زیست پذیری از اولویت باالیی برخوردار هستند عالوه
بر اینکه تمام موضوعات مرتبط شهری را پذیرا هستیم.وی با اشاره به وظایف مختلف مجموعه شهری،
خاطرنشانکرد :امروزفرصت انجام اقدامات موازی و تکراری درمجموعه شهری به پایان رسیده است
و نیازمند استفاده از ایده های نو در این حوزه هستیم.نصوحی به تفاوت این جشنواره با دوره های قبل
اشاره کرد و گفت :در این دوره فضای کنش گری فعال پژوهشگران را مورد ارزیابی قرار می دهیم .دبیر
علمی چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی نیز در این نشســت افزود :یکی از امتیازآورترین آثار در این
جشنواره توجه بهکاربست موضوعات است و موضوعاتیکه بیشترین ارتباط را با مشکالت شهری داشته
باشند در اولویت قرار می گیرند .رضا مختاری اظهار کرد :آثار این جشنواره در ۶قالب مقاله ،کتاب ،پایان
نامه ،طرح پژوهشی ،محصوالت فناورانه و تولیدات رسانه ای پذیرفته می شودکه بازه زمانی انتشارآنها
ازابتدای سال  ۱۳۹۶تاکنون باشد.

پیشرفت  ۸۲درصدی پروژه مرکزهمایشهای
بینالمللی اصفهان
معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشرفت  ۸۲درصدی پروژه مرکز همایشهای بینالمللی
اصفهان خبر داد و گفت :برای ســاخت مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان اجرای  ۵۰پروژه از
ابتدای مهرماه  ۹۶با مبلغ  ۴۴۰میلیارد تومان دردستورکارقرارداشته است.ایرج مظفربا ارائهگزارش
چهارساله معاونت عمران از ابتدای مهرماه سال  ۹۶تاکنون ،اظهار کرد :در پروژه مرکز همایشهای
بینالمللی اصفهان اقدامات بینظیری به دســت متخصصان توانمند ایرانی و اصفهانی شــده که
در خاورمیانه آن را متمایز کرده است.وی افزود :ســن متحرک سالن و سازه فضایی سقف سالن
اصلی ،پوشش بیرونی نما جی .اف .ار .سی (  ) GFRCو تکنولوژی نصب دکوراتیو سالن اصلی از
جمله نوآوریهای قابل ذکر در این پروژه است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه
برای ســاخت مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان اجرای  ۵۰پروژه از ابتدای مهرماه  ۹۶با مبلغ
 ۴۴۰میلیارد تومان در دستور کار قرار داشته است ،تصریح کرد :از این تعداد  ۳۰قرارداد با مبلغ ۲۷۴
میلیارد تومان از تاریخ یکم مهرماه  ۹۶آغاز شــده و  ۲۸قرارداد با مبلــغ  ۱۹۷میلیارد و  ۹۰۰میلیون
تومان نیز تحویل موقت شده است.وی با تاکید بر اینکه هر چه زمان ساخت پروژهها طوالنیتر شود،
هزینههای استهالک تجهیزات ،خرید و اجرای بخشهای باقیمانده بیشتر خواهد شد ،ادامه داد:
روند اجرای این پروژه از زمان آغاز تاکنون نوسانات بسیاری داشــته؛ اما مدیریت شهری مصمم
است برای استفاده شهروندان از این سرمایهگذاری عظیم ،پروژه را هر چه سریعتر به بهرهبرداری
برساند.مظفر خاطرنشــان کرد :این پروژه مطابق با برنامه زمان بندی در حال اجراست تا در موعد
مقرر بهرهبرداری شود.

معرفی اصفهان درشبکههای اجتماعی چین
رییس اداره گردشگری شهرداری اصفهان از تولید و انتشــار  ۱۰فیلم و کلیپ کوتاه درباره معرفی جاذبههای گردشــگری اصفهان به زبان چینی به مناسبت
سال نوی چینی خبر داد و گفت  :این کلیپها به همت اداره گردشگری وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تهیه شده که درصدد
است تا اصفهان را بیش از پیش معرفی کند.مساح افزود :کلیپهای منتشر شده در دو شبکه اجتماعی وی چت و ویبو در کشور چین به معرفی جاذبههای
گردشگری مهم شهر اصفهان همچون میدان نقش جهان ،باغ پرندگان ،مسجد امام ،عمارت عالی قاپو ،برخی از خانههای تاریخی اصفهان ،حمام علی قلی
آقا و کلیسای وانک میپردازد.
رییس اداره گردشگری شهرداری اصفهان با اعالم اینکه کلیپهای معرفی جاذبههای گردشگری اصفهان با روایت و زیرنویس چینی در حال انتشار است،
تصریح کرد :با توجه به تنوع گویش و فرهنگ در زبان چینی سعی شده اســت تا با روایت و زیرنویس چینی ،ترجمهای قابل استفاده برای چینیها تهیه و
منتشر شود.مساح ادامه داد :در ابتدا در نظر داشتیم که این کلیپها به صورت رسمی به معرفی جاذبههای مهم گردشگری شهر اصفهان بپردازد ،اما با توجه
به جذابیت رازآلودی در فرهنگ و سلیقه چینیها این کلیپها با اهمیت به موضوع ،رمزآلودی تولید شد.

شــهری در ســا لجاری نســبت به ادغام
قراردادهای تاسیســاتی اقدام کند.حسین
امیری با اشاره به آمار قراردادهای نگهداری
و تعمیرات شــهرداری اصفهان تصریح کرد:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام شرکت سامان پویا برج

تاسیساتی در انواع مختلف در حوزه معاونت

(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  19874و شناسه ملی 10260407566

هر ساله بالغ بر  ۱۵۰قرارداد متفرقه و متنوع
خدمات شهری منعقد میشود که شهرداری
اصفهان اقدام به برنامهریزی به منظور تهیه
شرح خدمات و گزینش پیمانکار ذیصالح
کرده است.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان
بــا اشــاره بــه تنــوع قراردادهــای منعقد

بدینوسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت سامان پویا برج (سهامی خاص) می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت راس ساعت  8صبح
روز جمعه مورخ  99/12/15در محل دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خ مخابرات حد فاصل  8و  9فرعی پ  2برگزار می گردد.

دستورجلسه:

 -1نقل و انتقال سهام

شــده ،گفــت :قراردادهــای متفرقــه در
موضوعاتــی همچون نگهداری تاسیســات
پارکها ،مبلمان شــهری تاسیسات انتقال

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سامان پویا برج

پارکها و فضاهــای عمومــی ،نورپردازی

(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  19874و شناسه ملی 10260407566

آب ،تصفیه خانههای پســاب ،روشــنایی
المانهای شهری ،نورپردازی ابنیه تاریخی
و معاصــر ،تاسیســات ســرویسهای
بهداشــتی ،تجهیزات و المانهای مدیریت
مصرف انــرژی ،نیروگاههای خورشــیدی
مستقر در ساختمانهای مناطق ،تاسیسات
حرارتــی و برودتــی و همچنین روشــنایی

بدینوسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت سامان پویا برج (سهامی خاص) می رســاند مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت  10صبح روز جمعه
مورخ  99/12/15در محل دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خ مخابرات حد فاصل  8و  9فرعی پ  2برگزار می گردد.

دستورجلسه:

 -1اصالح ماده  25اساسنامه

ســاختمانهای اداری و خدماتی است که
این همه تنــوع باعث ایجــاد ناهماهنگی و
هزینههای گزافی بابت تعداد این قراردادها
و عدم بهکارگیــری پیمانــکار ذیصالح در

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده صاحبان سهام شرکت سامان پویا برج

داد :در ابتدای سالجاری و با تشکیل کمیته

(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  19874و شناسه ملی 10260407566

بسیاری از این بخشها شده بود.وی ادامه
عالی نگهداری و تعمیرات «نت» پیشــنهاد
ادغام و یکپارچهسازی موضوعات مورد اشاره
توسط حوزه معاونت خدمات شهری در این
کمیته مطرح و پس از بررسی ابعاد مختلف
پیشنهاد ادغام تصویب شد.

بدینوسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت سامان پویا برج (سهامی خاص) می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت راس ساعت  12ظهر
روز جمعه مورخ  99/12/15در محل دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خ مخابرات حد فاصل  8و  9فرعی پ  2برگزار می گردد.

دستورجلسه:

 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره

 -2انتخاب بازرسان

 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:

سه شنبه  5اسفند  11 1399رجب  23 /1442فوریه  /2021شماره 3199

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

آشپزی

راه هایی برای استفاده ازنیمکره راست مغزو تقویت خالقیت
انجام کارهای هنری :یک راه برای بهرهبرداری هرچه بیشتر

طول انجام فعالیتمان ،احساس حضور و لذت میکنیم،

اســت.فکرکنم همه ما حداقل یک بار خودمــان را وادار به

از خالقیت مغزتان ،این است که کارهای هنری انجام دهید.

درک ما اززمان تغییرمیکند.حالت جریانی ،حالتی خالقانه

خالق بودن کردهایم .وقتی این کار را میکنیم ،در واقع داریم

حاال چه بداههگویی باشد ،چه بازیگری و چه رقص ،انجام

است و کامال مخالف کار با اعداد و ارقام و برخورد منطقی با

سعی میکنیم نواحی عقالنی و منطقی مغز خود را وادار به

تارت بادام تکنفره
مواد الزم :آرد  300گرم ،پودربادام  120گرم ،شکر 2قاشق چای

هنرهای مختلف ،تجسمتان را تقویت میکند و به شماکمک

مشکالت است .بنابراین برای رسیدن به حداکثر خالقیت

خالق بودن کنیم .این درست مثل این اســت که از باغبان

میکند تاکمی ازافکارمنطقی و روزمره خود دورشوید.مزیت

خود ،از جای خود بلند شــوید ،بداههگویی کنید ،بازیگری

خود بخواهید عمل آپاندیستــان را انجام دهد! منظورم را

خوری ،کره بدون نمک سرد شده 150گرم ،زرده تخم مرغ یک عدد ،آب یخ

را به سوی جدیدی میکشــاند .توجه و خالقیت ،دو نیمه

هنرتصویری:معلم هنر ،بتی ادواردز ()Betty Edwards

که فهمیدید ،اصال کارش این نیســت.به جای این کارها ،به

یک تا  2قاشق سوپ خوری ،سفیده تخم مرغ زده شده یک عدد ،کره بدون نمک

خود فشار نیاورید و کمی اســتراحت کنید .به مدت طوالنی

 60گرم ،شکر 90گرم ،تخم مرغ یک عدد ،مربای توت فرنگی  2قاشق سوپ خوری

دیگر انجام کارهای هنری ،این اســت که دید و توجه شما

کنید .

جدانشدنی هستند و به شــدت هم به یکدیگر وابستهاند.

کتابی تحــت عنــوان «طراحی با ســمت راســت مغز»

پیاده روی کنید و یک دوش ریلکسکننده بگیرید .بگذارید

زمانی کــه ما بداههگویــی میکنیم ،بازیگــری میکنیم و

( )Drawing on the Right Side of the Brainنوشت.

ذهنتان برای خــودش آزاد باشــد.هر کاری میخواهید

حین زدن زردههای تخم مرغ ،به اندازهکافی آب یخ اضافهکنید تا یک تود ه چسبنده تشکیل شود .خمیر

میرقصیم ،باید با دقت به هنرمنــدان دیگر نیز توجه کنیم.

در این کتاب هم به وضوح میبینیم که چطور تغییر در توجه

بکنید ،فقط خود را مجبور به خالق بودن نکنید.

همین ،ما را مجبور میکنــد تا کمتر روی افــکار آگاهانه و

ما ،میتواند منجر به افزایش تفکر خالقانه ما شــود.کتاب

طرزتهیه :برای تهیه پاستری(شیرینی) ،ابتدا آرد ،شکروکره را درغذاسازمخلوطکنید .سپس در
را ازغذاسازخارجکنید و باکیسه فریزربپوشانید و به مدت  30دقیقه دریخچال قراردهید .فررا ازقبل تا

تمرین حضورذهن:آخریــن ترفند برای بــه کار انداختن

دمای  150درجه سانتیگرادگرمکنید .پاستری را بازکنید تا به ضخامت  8میلی متربرسد .ازدرون آن

منطقی خود ،تمرکز کنیم .همچنین ،با آزاد شــدن ما از قید

ادواردز به دانش آموزان حقههای هنری میآموزد که با آن

نیمکره به اصطالح راست ،تمرین کردن حضور ذهن است.

شش دایره  7/5سانتی متری ببرید .شش دایره را درون قالبکیک فنجانی شش خانهای قراردهید و

و بند منطق ،تفکــر و بیان خالقانه ما به طرز چشــمگیری

دیدشان را نســبت به دنیا تغییر دهند .به عنوان مثال ،یک

در حال حاضر ،روشهای مختلفی برای تمرین حضورذهن

سفیده زده شده را با برس روی آنها بمالید .آن را  30دقیقه دریخچال قراردهید .روی هرپاستری را

بهبود مییابد.یکی از نتایج تحقیقات من روی بداههگویی،

تمرین ،دانش آموزان را تشویق میکند که موضوع نقاشی

وجود دارد .میتوانید یک روش فیزیکی ،مثل کالس یوگا را

کاغذ مومی و روی آن لوبیای خشک یا برنج بریزید تا حرکت نکند .به مدت  10دقیقه آن را بپزید.

نشان میداد که با تمرکز روی همکاران و کارهای فعلیمان،

خود را ،حاال یا اشیا یا چیزهای دیگر ،قبل از کشیدن ،وارونه

انتخاب کنید .یا میتوانید با مدیتیشن ( ،)Meditationاز

حاال ازفرخارجکنید وکاغذها را بردارید و اجازه دهید سرد شود .برای مواد پرکننده،کره را با

خیلی راحتتر کارها را پیش میبریم و به اصطالح در حالت

کنند .این کار ،هنرمنــدان را وادار میکند تا به چیزها از دید

افکار خود خبردار و با احساسات خود یکی شوید.همچنین

 90گرم شکربزنید تا پفکند و پودربادام را درآن بریزید .روی هرپاستری نصف قاشق

«جریانی» قرار میگیریم .به گفته دکتر چیکسنتمیهالی

تازهای نگاه کننــد .این تغییر ،باعث میشــود که آنها روی

میتوانید سعی کنید در برنامه روزانه خود ،تمرینات ورزشی

چای خوری مربا و مخلوط بادام بریزید .پاستری ها را  10تا  15دقیقه بپزید تا

( ،)Csikszentmihalyiاســتاد روانشناسی و مدیریت،

تکبهتک اجزا و الگوی اشــیا ،تمرکز بیشــتری کنند و در

سرگرمکنندهای ،مثلگذشتن ازخیابانهای فرعی یا وانمود

زمانیکه پفکند و طالیی شود .آنها را  10دقیقه خنککنید سپس

حالت جریانی ،حالت روانشــناختی بهینهای است در آن

نتیجه ،نقاشی بهتری بکشند.

کردن به اینکهکارآگاه هستید و باید حواستان به همه چیز

ازقالب دربیاورید و بگذارید سرد شود .وقتی تارتها به

دشــواری کارهایمان در حد مهارتهایمان است .وقتی در

درعالم هپروت رفتن:دشمن خالقیت ،وادار شدن و اجبار

جمع باشد ،قرار دهید.

دمای اتاق رسید آنها را سروکنید.

فیلم کمدی با بازی «رامبد جوان»
برای اکران نوروز۱۴۰۰

«کودک شو» نوروز 1400هم
پخش خواهد شد

«حامد محمدی»کارگردان سینمایکشوردرچهارمین تجربهکارگردانی

رضا نصیری ،کارگردان «کودک شو» با اشاره به تولید این برنامه

خود به سراغ ساخت اثری کمدی به نام «چپ ،راست» رفته است .به

برای نوروز  ۱۴۰۰بیان کرد :طی سال گذشته  ۳۶خانواده به مرحله

احتمال فراوان فیلم وی به عنوان یکی از گزینههــای اصلی اکران در

فینال «کودک شو» راه پیدا کردند و حاال قرار است این  ۳۶گروه

سینماها برای اکران نوروزسال  ۱۴۰۰محسوب میشود.رامبد جوان ،پیمان

در قالب گروههای دو نفره با یکدیگر رقابت کنند .این گرو هها سه

قاسمخانی ،ســروش صحت و حامد محمدی چهار کارگردانی که سابقه

مرحله را در برنامه نوروزی طی میکنند و درنهایت یک گروه به عنوان

درخشانی درآثارکمدی دارند ،در این فیلم همکاری خواهند داشت.

برنده نهایی انتخاب میشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان

همه باید خود را درزمینه پیشگیری آلودگی هوا مسئول بدانند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ،در نشست هم اندیشی مسئوالن

شرایط عادی نیزبه انجام می رسیده ،اما مورد غفلت قرارگرفته است.

برخی از دســتگاه های اجرایی اســتان که با رعایت پروتکل های بهداشتی در

وی ،با اشــاره به ضرورت تقویت عزم ،اهتمام ،همدلی و همکاری بیشــتر برای

شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد ،گفت  :آلودگی هوای اصفهان و بسیاری از

پیشبرد امور ،گفت :باید تالش کنیم تا استفاده بهینه از منابع و امکانات به عنوان

کالنشهرها سالهاست یکی ازمهمترین چالش های شهری محسوب می شود،

یک رویکرد همیشگی دردستورکارمان قرارگیرد.

و هر ساله روزهایی از سال گریبان شهروندان را می گیرد و امسال آمیختن این

در این جلسه مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان ،نیز با اشــاره به وضعیت

آلودگی با وجود ویروسکرونا باعث شده تا مشکالت مردم صد چندان شود و به

گازرسانی در ســطح اســتان و بهره مندی  99.5درصدی جمعیت استان از گاز

همان نسبت سالمت آنها نیز به خطر بیفتد.منصور شیشه فروش افزود :تمامی

طبیعی،گفت :درحال حاضربیش ازیک میلیون و  960مشترک درسطح استان

مردم و به ویژه دستگاه های اجرایی باید خود را در زمینه پیشگیری آلودگی هوا

ازسوخت پاک و ارزانگازطبیعی استفاده میکنند.

مسئول بدانند.

ســید مصطفی علوی ،گفت :ســاالنه  21میلیارد متر مکعب در سطح استان به

وی ،با اشاره به ضرورت افزایش صرفهجویی در مصرف انرژی ،به ویژه برق و گاز

مصرف می رسد که از این میزان؛  70درصد آن در بخش صنعت و نیروگاه ها20 ،

دردستگاههای دولتی و تالش برای عملیاتیکردن این موضوع ،تاکیدکرد :باید با

درصد در بخش خانگی و  10درصد درســایر بخش های عمومی توزیع و مصرف

بهرهمندی ازهمه ظرفیتها و تالش بیشتر ،محدودیتها و موانع فعلی را تبدیل

می شود.

به فرصتکنیم.

علوی ،افزود :با وجود تمام تالش هاییکه درراستانی فرهنگ سازی مصرف بهینه

شیشه فروش ،با اشاره به برخی منابع آالیندگی ثابت دراستان و همچنین صنایع

و رعایت الگوی مصرف انرژی شده ،اما مصرفگازدرسال جاری نسبت به مدت

فاقد فیلتر دفع مواد آالینده ،گفت :تعداد روز هوای شــهر اصفهان طبق گزارش

مشابه سالگذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

هواشناســی دربازه زمانی ابتدای فروردین تا  27بهمن ماه ســالجاری  4روز،

وی ،افزود :با اجرای طرح رایگان بهینه سازی موتورخانه ها و طرح تشویقی رایگان

تعداد روزهای هوای ناسالم برایگروه های حساس  89روز( 11روزبیشترازمدت

کردن گاز بهای مشترکینکم مصرف انتظارمی رفتکه مصرف گاز به میزان قابل

مشابه سال  )98و  32روزناسالم برای عموم بوده است.

توجهیکاهش یابد.

بهگفته وی ،با وجود برقراری تعطیلی و قرنطینه های نسبی طی ما ه های اخیر،

علوی ،اظهارامیدواریکرد :تهدیدات و شرایط محیطی ،بتواند برای همه متولیان در

همچنان شاخص آلودگی بسیارباال بوده است.

سطوح مختلف شهروندی فرصت هوشمندی و هوشیاری ایجادکند تا درمجموع

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ،دراین جلسه با اشاره به اینکه جدای

بتوانیم ازمنابع ملیکشوربه خوبی بهرهمند شده و ازآنها صیانتکنیم.

از دستورالعملهای اداری ،باید خودمان نســبت به آنچه نیاز استان در شرایط

وی ،تاکید کرد :در شــرایط فعلی وظیفه همگان این است که به گونهای از منابع

کنونی است عمل کنیم ،خاطرنشان کرد :در این راستا عالوه بر رعایت و دقت نظر

کشوربه ویژه درزمینه آب ،برق وگازاستفادهکنیم که دیگران ازآن بی بهره نمانند.

دراستفاده ازاقالم و تجهیزات دراختیار ،درهمه حوزه ها و به طورخاص درزمینه

وی ،بیان داشت :امیدواریم این نشست فرصتی ایجاد کند تا با بهرهمندی از هم

صرفهجویی در مصرف،گاز ،برق ،آب و ...باید برنامهریزی و اقدام فوری داشته

اندیشی و نتایج حاصل از تفکر جمعی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در

باشیم.این مقام مسئول ،گفت :باور ما بر این است که پیش از هر دستورالعمل

هریک ازدستگاه های متولی انرژی و محیط زیست ،بتوانیم به خروجی مناسبی

و ابالغیه و بخشنامهای باید مقوله صرفهجویی و استفاده بهینه از امکانات در هر

برای مصرف منطقی انرژی وکاهش آلودگی هوا دست پیداکنیم.

دستگاهی به باور قلبی کارکنان و مدیران تبدیل شده و آنها نسبت به تالش در

الزم به ذکر اســت ،در این جلســه مدیران اجرایی بخش های مختلف اعم از،

این زمینه احساس مسئولیت داشته باشند.

بازرسی اســتانداری ،دادســتانی ،برق ،گاز ،نفت ،محیط زیست ،هواشناسی،

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ،با تاکید براینکه باید این هنرمندی را

شهرداری ،شرکت شهرک های صنعتی وصمت به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات

داشته باشیمکه ازتهدیدات محیطی ،فرصتی برای رشد و بالندگی سازمانی ایجاد

خود پیرامون ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای چگونگی اقدامات عملیاتی

کنیم ،اظهار داشت :متاسفانه بسیاری از اقداماتی که امروز برای صرفهجویی در

برای افزایش میزان صرفهجویــی در حوزه های تحت مدیریت خود و همچنین

بسیاری از دستگاهها و نهادها انجام میشــود ،در واقع کارهایی است که باید در

کاهش آلودگی پرداختند.

قدردانی فرمانده کل سپاه ازموفقیت های علمی و فناوری
بسیج شرکت ذوب آهن اصفهان

سردار سالمی ،فرمانده سپاه انقالب اسالمی به اتفاق سردار سلیمانی فرمانده

مکانیک ،برق  ،اتوماســیون ،آزمایشــگاه  ،واحدهای بهره برداری حاصل کرده

سازمان بسیج کشوری در پنجمین جشــنواره جهادگران علم و فناوری  ،ضمن

است.

بازدید از غرفه دستاوردهای حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان ذوب آهن

طرح های برتر راه یافته به جشنواره مذکور:

اصفهان(نماینــده بســیج کارگری اســتان اصفهان)  ،از تالشهــای علمی و

 -ساخت مهره ریورسیبل قفسه شــماره  4نبرد  650از لوله های سردکن های

فناوری بسیجیان این شرکت قدردانی کرد.سردار سالمی ضمن بازدید از غرفه

معیوب کارگاه اکسیژن ( مهندس عبدا ...نقدی پور -تکنسین مهرداد راستا)

اختصاصی این حوزه با اشــاره به فعالیت های گســترده بسیجیان صنعتگر و

 -اصالح تعمیر کلیدهای دژنکتور  ،یکی از مهمترین قطعات واحد برق کارخانه

کارگران در زمینه کم اثر کردن تحریم ها تصریح کرد:تحریم ها به فرصتی برای

که دارای قیمت  500میلیون بــوده و بیش از  20کلید دژنکتوری اصالح شــده

تحریک انگیزه ها و اعتقادات تبدیل شده است.

(مهندس بهزاد ملک محمدی-فورمن کاظم هادی ) .

فرمانده کل سپاه با قدردانی از فعالیت های بسیجیان کارگری به ویژه بسیجیان

 -طراحی و ساخت دستگاه سیم بر استاتور الکتروموتور ،روزانه تعداد زیادی

ذوب آهن اصفهــان در زمینه انجام طــرح های علمی  ،پژوهشــی و فناوری

از استاتور ها به روش سنتی با دست مونتاژ می شوند که با این روش این کار در

افزود:طرح های بومی سازی و صرفه جویی جهت اتکای به داخل و جلوگیری

مدت  15دقیقه انجام می گیرد (.مهندس حمید رضا دادخواه -فورمن محمد

از خروج منابع کار شایســته ای است که باید به صورت مســتمر در دستور کار

حسامی-تکنسین مهدی گرجی).

قرار بگیرد.در این بازدید ســردار سلیمانی ،فرمانده ســازمان بسیج نیز ضمن
قدردانی از طرح های علمی و فناوری بســیجیان گفت:این جشنواره در پی آن
است که اســتعدادهای مختلف را معرفی کرده و در عین حال تمام ظرفیت ها
و پشــتیبانیها را در اختیار ایده ها قرار دهد تا این محصــوالت علمی ،فناورانه
و خالقانه را به محصوالت قابل اســتفاده در همه زمینه های صنعتی،نظامی،
کشاورزی ،پزشکی و دیگر فعالیت های اثرگذار تبدیل کند.
گفتنی است؛ واحد علمی پژوهشی بســیج ذوب آهن اصفهان با هدف بومی
سازی و کاهش هزینه ها و بی اثر کردن تحریم ها در نقاط مختلف کارخانه طی
مدت یک سال گذشــته بیش از  20طرح اجرایی را در کارنامه خود دارد و می
توان گفت حدود  20میلیارد صرفه جویی در اجرای این طرح ها در شــاخههای

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران:

فوالد مبارکه درنمایشگاه متافو می درخشید
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایرانگفــت :فوالد مبارکه و زیرمجموعه های آن

اینکه برگزاری نمایشگاه باعث می شود تا محصوالت و توانمندی های صنعت فوالد

در نمایشگاه متافو می درخشیدند.رضا شهرستانی با اشاره به بازدید از نمایشگاه

درسطح وسیعی عرضه شود،گفت :ازمجموعه شرکت فوالد مبارکه و زیرمجموعه

ایران متافو اظهارداشت :این نمایشگاه برای فوالد ،فلزات غیرآهنی ،ریختهگری،

های آن بازدید داشتم و شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه هم به دنبال توسعه

قالبسازی ،آهنگری ،معدن و صنایع معدنی،صنایع سرامیک و نسوزها ،شیرهای

و تکمیل طرح ها هستند که با تحقق این مهم به یکی از سه شرکت برتر فوالد در

صنعتی محسوب می شود.وی افزود:با وجود شیوع کرونا ،برگزاری نمایشگاه

دنیا تبدیل می شود.وی افزود :با زیرساخت هایی که فراهم شده است شرکت

ایران متافو همتی بود تا شــرکت های فوالدی گرد هم بیایند؛ اما در مقایســه با

فوالد مبارکه و زیرمجموعه های آن می تواند به انقالب چهارم صنعتی دست پیدا

سالهای گذشته تعداد شــرکت کننده ها و بازدید از نمایشــگاه کم بود که قابل

کند؛ اما الزم است صنایع زیردستی و وابسته به فوالد مبارکه هم به تکنولوژی روز

پیش بینی بود.عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران با اشاره به اینکه انتظار می

مجهز شــوند و ارتقا یابند.گفتنی اســت؛ پانزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی

رفت مسئوالن بیشتری از این نمایشگاه بازدید کنند ،تصریح کرد :توقع می رفت

متالورژی درتاریخ  27بهمن سال  1399درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی

وزیر صمت از نمایشگاه ایران متافو بازدید می کرد چرا که صنعت فوالد بالغ بر 20

تهران برگزار شد .این نمایشگاه با استقبال گسترده فعاالن داخلی و بینالمللی و

میلیارد دالر گردش مالی دارد.وی بیان داشت :اگرچه مسئوالن سازمان صمت

اخذ تاییدیه اتحادیه جهانی نمایشگاههای بینالمللی( ،)UFIدر سال گذشته با

می توانستند با بازدید ازاین نمایشگاه موجب دلگرمی فعاالن صنعت فوالد شوند؛

حضور  450شرکت از  22کشور مختلف ،در  11.185مترمربع فضای نمایشگاهی

اما با این وجود به رغم محدودیت این نمایشگاه برگزارشد.شهرستانی با اشاره به

برگزارشده است.

