والدت حضرت علی (ع) و روزمرد را تبریک می گوییم
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
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 8صفحه
قیمت 1000 :تومان

با همکاری قوه قضاییه صورت گرفت؛

آزادسازی  ۲۱۳هکتار
ازحاشیه رودخانههای
اصفهان
5

کرونای انگلیسی به نزدیکی چهارمحال
و بختیاری رسید؛

آیا مسئوالن
بهداشتی تدبیری

دستگاههای
دولتی باید
تسهیلگر
فعالیتهای
مردم باشند

طرح تحول
دیجیتال،
فوالد مبارکه
را هوشمند
میکند

7

8

حل مشکل دید در شب آزاد راه امیرکبیر در کش و قوس اعتبارات و انتقادات؛

شب های روشن!
مدیرعامل آزادراه امیرکبیر (کاشــان-قم) ابراز امیدواری کرد که طرح روشــنایی در نقاط حادثهخیز آزادراه امیرکبیر اوایل ســال  ۱۴۰۰به بهره
برداری برسد.آزادراه امیرکبیر به طول  ۱۰۰کیلومتر حدفاصل شهرهای کاشان و قم ساخته شده است .این محور بخشی از آزادراه هفت به طول
 ۴۶۵کیلومتر است که از تهران آغاز میشود و با عبور از استان قم ،در استان اصفهان پایان مییابد.

اندیشیدهاند؟

خودکفایی
مددجویان ،
مهمترین برنامه
بهزیستی است

4

فوالد مبارکه
درنمایشگاه
متافو
می درخشید

4

معاون اقتصادی شرکت پاالیش
نفت استان مطرح کرد:

3

8

چشم انداز

گیرد53:هکتار جنگلکاری درآلودهترین نقطه اصفهان؛
صورت می
ن با روزدرختکاری
اصفهان
پاالیشگاه

مدیرکل کار ،تعاون و رفاه

شهرنفس می کشد

اجتماعی استان:

میانگین بیکاری در
اصفهان ازمیانگین
کشوری باالتراست

7
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

اصفهان با خانه تکانی شهربه استقبال بهارمی رود

برای مردترین مرد این شهرو دیار؛

3

فرمانده سپاه قمربنی هاشم (ع) خبرداد:

3
خبری نیست؛
ازمعامله

ر ِد رکود دربازارمسکن شکست

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

چهارمحال؛ میزبان
کنگره  10هزارشهید
عشایری کشور

7

4

طرح تحول دیجیتال ،فوالد مبارکه را هوشمند میکند

سفرهای نوروزی

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت :مبارکه در اســتانهای مختلف

پیادهچهارم
مبارکهپیک
چهارم تکنولوژی یا انقالب صنعتی دردرگرو
کرونا؛ اجرای
سازی شود.

کشور پروژههای متعددی در دســت اقدام دارد که یکی از آنها طرح

این طرح در نهایت منجر به اداره هوشمند شرکت فوالد مبارکه و در پی

تحول دیجیتال اســت و با اجرای این طرح ،فــوالد مبارکه به صورت
هوشمند اداره خواهد شــد.حمیدرضا عظیمیان اظهار داشت :شرکت
فوالد مبارکه مانند همیشه قصد دارد ســهم  50درصدی خود را از بازار
فوالد کشور حفظ کند .از این رو مهمترین پروژههای در دست اقدام این

اصفهان ،میزبان
کننده
صنایع مصرف
داد :پس از اینکه نورد گرم  2اجرا و نیاز
نوروزی
عمومــیان
گردشگر
به ورقهای فوالدی تامین شــد ،به دنبال تولید ورقهای دارای ارزش
شود؟!
می
افزوده بسیار باال همچون ورق الکتریکی خواهد بود.
آن افزایش بهرهوری  6تا  8درصدی در شرکت میشود.عظیمیان خبر

شرکت برای دستیابی به هدف یاد شده 9 ،پروژه بوده که در استانهای
مختلف در حال اجراســت.وی افزود :ازجمله مهمترین این پروژهها
میتوان به نورد گرم  2در اصفهان ،تولید الکترود گرافیتی در استان یزد،
معادن سنگان در استان خراســان رضوی ،دو پروژه افزایش ظرفیت
فوالد هرمزگان از  1.5میلیــون تن به دو میلیون تــن تولید تختال در
ســال و طرح نورد پیلت میــل  1.2میلیون تنی برای این شــرکت در
چهارمحال و بختیاری و پروژه بسیار بزرگ طرح تحول دیجیتال اشاره

5

کرد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به طرح تحول دیجیتال
این شرکت ،بیان کرد :هدف از اجرای طرح یاد شده این است که نسل

آگهی فراخوان مناقصه (شماره فراخوان

شرکت آب
منطقه ای اصفهان

درسامانه 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.
مناقصهگران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده درسامانه ستاد ( )SETADIRAN.IRمهلت دارند ازطریق 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 :

امورقراردادها

م الف1099587:

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی

پریا پارسادوست

سالم حسین آقا...

داشته باشــد ،چه شــکلی بود .به آدم هایی از

بــه برکــت قــرار

جنس شــما نیاز داریم تا امیدمان خاکســتر

هرساله اینجا هســتم؛ گوشــه این صفحه از

نشود .تا یادمان بیاید روزگاری در این سرزمین

روزنامه  .برای شــما و به یاد شــما در آستانه

رودی جاری بوده که به دریای عشق و ایثار می

سالگرد شهادتتان.

رسید .به یاد بیاوریم این سرزمین با این حجم از

عزیز همشــهری من ،بزرگ فرمانده شهر من،

اتفاقات تلخ و روزهای سیاه ،همیشه این شکلی

قهرمان کودکی و نوجوانی و جوانی و همیشــه

نبوده  ،که غیرت افســانه نیســت ،که می شود

عمرم؛ دلتنگتان هستیم .این تمام حرف من

فرمانده باشی ،بزرگ یک لشکر باشی ،هراس

عشق شهیدِ من است که روز و روزگارش
نسل
و
ِ
ِ
در بهشت شهدای این شهر گذشت.

به جان دشمن انداخته باشی ،اما به سربازت که
میرسی ،مثل یک پدر مهربان باشی و مثل یک

دلتنگتان هستیمکه هیچکس مثل شما نشد.

صبور و مقاوم که می شود به او تکیه کرد و یقین

هیچ کس در بزرگ بودن و درعین حال مخلص

داشــت که زمین نمی خوریم تا وقتی پشــت

بودن ،بهگرد پایتان هم نرسید .اینجا ازاخالص

مان به عشق و حماسه و مردانگی «خرازی» و

شما ،ایثار شما ،ناموس پرستی شما ،غیرت و

«خرازی»ها گرم است.

همت و خدمت شما ،حماسه سازی های شما

دلتنگ تان هســتیم در این روزهای غم اندود

خبری نیســت .هرچه هســت همایش است

و حزن آلود  .در وانفســای اسیر نفس شدن و

و نمایش .نه اینکه ناامیدانــه حرف می زنیم،

دست و پا زدن در گرداب شهوت شهرت و ثروت

ســر دار عشق رفتید
نه فرمانده  .نه ســردار که
ِ

و  ...سران قوا مشغول دعوا هستند .وزرا مقابل

تا ما ســربلند بمانیم و یک عمر پای خاطرات

استان هرمزگان ،طرح تولید  800هزار تن تختال در شرکت سفیددشت

دوم
نوبت اول
نوبت

جا یتان چقدرخالی است...

دوربین ،مردم رنــج دیده را تحقیــر می کنند،

غیرتتان عشــق کنیم و البته شرمنده باشیم.

سفرا آقازاده هایشان را رهاکرده اند در منجالب

نه ،حرف ناامیدی نیســت .حرف نبودن هایی

آبروبری .مدیــران «اختــاس» را جایگزین

است که با هیچ بودنی جبران نمی شود .حرف
مالک هایی اســت که در مسیر َامالک گم شد؛

«اخالص» کرده اند و خبر دست بوسی فرح و
ردصالحیت بهاری ها و جنگ قدرت ،تیتر رسانه

راه هایی که به بیراهه رفت؛ رزمنده های دیروز

ها شده است.

و مختلسین مالی امروز! چفیه به دوش های

کرونا خســته مان کرده و دیدن خم شدن کمر

روزگار جنگ و تکنوکرات های کروات زده ریش

مردم زیــر بار فشــارهای اقتصــادی و تورم و

رنگ کرده زمانه تحریم و تهدید و تشویش.

خواندن افاضــات آقایان که مدعــی اند اجازه

دلتنگتان هستیم که تنها مانده ایم در هجوم

ندادند به مردم هیچ آسیبی برسد و اقتصاد ما را

این همه ریا در دیاری که رنگ فراموشی به در

از آلمان شکوفاتر کردند ،خسته ترمان می کند.

و دیوار شهرهایش پاشــیده اند .اینجا حاال از

رنج مان عمیق تر می شود و دلتنگی مان برای

آن همه وحدت و حال خوب و صفای ســنگر و

نسل شما باغیرت هایی که جان پناه این مردم

سادگی مردم خبری نیست.

شدید ،بیشتر.

مانده ایم در دنیای دورشده از اخالص در دیاری

فردا روز مرد است؛ روزتان مبارک مردترین مرد

که نماینده مردمش به ســرباز سیلی می زند،

شــهر و دیار من .روزتان مبــارک دالورفرمانده

قائم مقام جبهه رفته دادگاهی می شود ،مداح

علوی تبار .درد دل زیاد اســت ،ســرتان را درد

دنبال الیک و فالوئر و رسانه می رود و می دود،

نیــاورم .حواستان به ما باشــد بــه حکم آیه

روحانی بر ســر منبری که یادگار رسول رحمت

شــریف « والتحســبن الذین قتلوا فی سبیل

و مهربانی اســت ،داد می کشــد و یقه گیری

ا ...امواتا » ...

سیاسی می کند و ...

محتاج دعا یتان هســتیم و نگا هتــان .گفته

درد زیاد است حاج حســین! حرف زیاد است

بودید و خواسته بودید مردم شهدا را فراموش

دالور .اینجا هیچ کس شبیه شما نیست ،هیچ

نکنند .شهدا را مگر می شود فراموش کرد سردار

کس مثل شما لبخند نمی زند .جای نبودن تان

دلها؟ شــهدا را باید در قلبمان قاب بگیریم

خیلی درد می کند .به شما و امثال شما بیشتر

که جای شان ابدی است  .شــهدا را باید روی

از همیشه محتاجیم .به حضورتان که رنگ خدا

ســرمان بگذاریم که سرشــان رفت تا سربلند

داشت .بوی خدا می داد .به بودن تان محتاجیم

زندگی کنیــم .شــهدا را فراموش نمــی کنیم

که یادمان بیاید «اخالص» اگر قرار بود شمایلی

فرمانده حسین!

کافه سیاست

سیاست

چهارشنبه  6اسفند  12 / 1399رجب  24 / 1442فوریه  / 2021شماره 3200

ابرازنگرانی وزیرخارجه فرانسه درباره برنامه هستهای ایران
وزارت امورخارجه فرانســه ازابراز نگرانی وزیرامورخارجه اینکشور درباره برنامه هستهای ایران خبر
داد .وزارت امور خارجه فرانسه اعالم کرد که ژان ایو لودریان ،وزیر امور خارجه این کشور به همتایانش

تازه ترین مقاله «نشنا لاینترست» درباره چرایی سیگنال های مذاکره آمریکا به ایران؛

در نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته است که وضعیت پیرامون برنامه هسته ای ایران
«نگران کننده» است .بر اساس این گزارش ،اظهارات لودریان در پی این مطرح می شود که ایران طی

درمسیردیپلماسی

یک سال و نیمگذشته پس ازخروج دولت دونالد ترامپ ،رییس جمهورپیشین آمریکا ازتوافق هسته
ای ،متحمل شدن تحریم های بازگردانی شــده و جدید آمریکا و تعلل کشورهای اروپایی در عمل به
تعهدات شان درزمینهکاهش تاثیرتحریم ها و عادی سازی روابط اقتصادی با ایران ،تعهدات داوطلبانه
اش درتوافق راکاهش داده است.
این موارد شــامل اقداماتی مانند افزایش سطح غنی ســازی اورانیوم ،نصب زنجیره هایی جدید از
سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات نطنز و فردو ،آغاز فعالیت تحقیق و توسعه در راستای اقدام به
تولید اورانیوم فلزی می شود که مطابق معمول به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اطالع رسانی شده
اند .مقامات ایران تاکیدکرده اندکه این اقدامات با پای بندی تمام اعضای توافق هسته ای به تعهدات
شان ،بازگشت پذیرخواهد بود.

دولت «بایدن» تاکنون گامهای مختلفی را برداشته است که تهران را
مجاب کرده ،دولت جدید آمریکا به دنبال تقابل با این کشور نیست و
میخواهد روند تعامل و دیپلماسی را در برابر ایران در پیش گیرد .در
این مسیر ،مقتضیات داخلی و بین المللی آمریکا ،نقش اصلی را در
ارسال سیگنال مذاکره به ایران ،بازی کرده و میکنند.
«آمیتا اتزیونی» ،استاد روابط بین الملل «دانشگاه جورج واشینگتن

سفارت ایران در مسقط:

ازانجام سفرهای غیرضروری به عمان پرهیزشود
سفارتکشورمان درمسقط دراطالعیهای ازشهروندان ایرانی خواست ازانجام سفرهای غیرضروری
به عمان خودداری کنند.در متن اطالعیه سفارت جمهوری اسالمی ایران در عمان در این ارتباط آمده
است «:به اطالعیهکلیه هموطنان عزیزمی رساند سفربهکشورعمان صرفا براساس دستورالعمل های
بهداشتی و مقررات کمیته مقابله با کرونای این کشور قابل انجام است .بر این اساس کلیه مسافران
می بایست پس از ورود در یکی از هتل ها به مدت هفت روز قرنطینه شوند و امکان خروج از هتل به
هیچ وجه فراهم نیست و این مدت به هیچ وجه قابلکاهش و تغییرنخواهد بود .بنا براین توصیه می
شود ازسفرهای غیرضروری پرهیزشود».

آمریکا» در گزارش برای پایگاه خبری-تحلیلی «نشنالاینترست» ،به
بررسی این پرسش پرداخته که چرا آمریکا در دوره ریاست جمهوری
«جو بایدن» ،ســیگنالهای متعددی مبنی بر تمایلش جهت مذاکره
با ایران میفرستد؟
او در این رابطه مینویسد« :ایاالت متحده آمریکا بارها و بارها مدعی
شده که متعهد به عدم دستیابی ایران به سالحهای اتمی است .با این
حال ،باید به این مسئله توجه داشت که آمریکاییها فکر میکنند اگر
تحریمها علیه ایران کارساز نباشند و ایران به غنی سازی بشتر و بیشتر
اورانیوم بپردازد ،آمریکا هیچ چارهای به جز استفاده از زور در مقابله با
ایران ،پیش روی خود نمیبیند .با این حال ،مشکالت و دغدغههای
گسترده آمریکای کنونی ،تا حد زیادی آن را از این مسئله که بخواهد

توصیه «مصباحی مقدم» به جریانهای سیاسی:

مردم را به انتخابات دلگرم کنید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامگفت :رییس جمهوریکه با مشارکت حداکثری برسرکاربیاید
احساس پشتیبانی بیشتری از ناحیه مردم میکند و میتواند با قدرت و قوت قلب بهتری مدیریت
اجرایی کشور را برعهده بگیرد.حجتاالسالم والمســلمین غالمرضا مصباحیمقدم درباره مشارکت
حداکثری درانتخابات  ۱۴۰۰ریاست جمهوری،گفت :جمهوری اسالمی نظامی صددرصد مردمی است
و انقالب اسالمی براساس خواست و اراده ملت ایران ظهورو بروزکرد و ازآغازپیروزی انقالب اسالمی،
همه ابعاد این نظام مبتنی برآرای مردمی بنیان نهاده شده است.

امضای  208نماینده جهت دعوت از«رییسی» ب
رای انتخابات
نماینده مردم رفسنجان در مجلس ،در رابطه با «نامه برخی نمایندگان به رییس قوه قضاییه و دعوت
از او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری» گفت :تعداد امضاها از مرز 208عبور کرده است .قرار
شده نیکزاد به نمایندگی ازاعضای مجلس ،نامه را خدمت او بدهد و ازرییسی دعوت به عمل آید.
«حســین جاللی» ،ادامه داد :ما کار خودمان را انجام داده ایم ،قدرت انتخاب با اوســت؛ اما تاکنون
پاسخ مثبتی ازرییسی نشنیده ایم .امیدواریم پس ازاین دعوت ،نظرایشان برای حضوردرانتخابات
مثبت باشد.

جنگی را در خاورمیانه به راه اندازد ،دور میکند.
دولت بایدن در هفتههای ابتدایی حضور خــود در قدرت ،اقداماتی را
انجام داده که ایران را مجاب کرده است که دولت جدید آمریکا بیش
از آنکه بخواهد به سمت تقابل ســخت با تهران حرکت کند ،خواستار
تعامل و فعال سازی دیپلماسی در رابطه با آن است .در این چهارچوب
شــاهدیم که دولت بایدن ،حمایت خود از عربستان سعودی در نبرد
علیه حوثی های یمنی را متوقف کرد.
حوثیهایی که پیوندهای نزدیکی با ایران دارند .دولت بایدن همچنین
حوثیهای یمنی را از لیست ســازمانها و نهادهای تروریستی خارج
کرد.
بایدن« ،رابرت مالی» را به عنوان نماینده ویژه پرونده ایران در وزارت
خارجه آمریکا منصوب کرد کــه یکی از حامیان تعامــل با دولتها و
گروههای مختلف شناخته میشــود .حتی منتقدان مالی میگویند
که او به شدت با کشورهایی نظیر ایران ،همزادپنداری میکند( .سال
گذشته رابرت مالی از دولت آمریکا درخواســت کرده بود تا با اعطای
امتیازهایی نظیر اعطای وام از سوی صندوق بین المللی پول به تهران
جهت مبارزه آن با بحران شــیوع ویروس کرونا ،زمینه را برای مذاکره
سازنده با تهران فراهم کند).
دولت بایدن همچنین «ناو هواپیمابر نیمیتــز» را نیز از خلیج فارس

خارج کرد .دولت بایدن در مورد گزارشهای منتشــره از سوی برخی

رفته اند ،نخواهد رفت و سعی میکند موضع و جایگاه خود را تا جای

مخالفان سرســخت ایران مبنی بر اینکه گروههــای حامی ایران در

ممکن تقویت کند.

عراق باید کنترل شوند هم واکنش چندانی از خود نشان نداده است.

ایران به حذف تحریمهــا علیه خود تمایل دارد .تهــران امید دارد که

از سویی نباید فراموش کرد که وجود طرفهایی نظیر اتحادیه اروپا و

بتواند دولت بایــدن را مجاب به لغو تحریمهای گســتردهای کند که

روسیه نیز در معادله هســتهای ایران موجب شده تا آمریکا با در نظر

عمیقا اقتصاد آن را تحت تاثیر قــرار داده اند .با این حال ،بدون تردید

گرفتن آن ها ،نســبت به درپیش گرفتن رویه تعاملی با تهران ،تحت

این کشور در این مسیر ،احتیاطهای خاص خود را نیز خواهد داشت.

فشار باشــد .به هر حال ،این طرفها خواهان داشتن همکاریهای

انجام پیش بینی در عالم سیاست یک مسئله چالش برانگیز است.

گسترده و سازنده با ایران هستند.

چه تعداد افراد پیــش بینی میکردند که «ترامــپ» پیروز انتخابات

«فرید زکریا»کارشــناس برجســته روابط بین الملــل دراین رابطه

ریاست جمهوری  ۲۰۱۶آمریکا شود؟

میگوید« :طرح این مسئله که آمریکاییها میگویند ایران باید قبل از

با این حال ،من (نویسنده گزارش :آمیتا اتزیونی) پیش بینی میکنم

آمریکا به توافق برجام بازگردد ،اساسا تاکتیکی از سوی آن (آمریکا)

که ایران و آمریکا ،گفت وگوهای بلندمدتی را تجربه خواهند کرد .گفت

جهت خودداری از مواجهه با مسائل و موضوعات اصلی در چهارچوب

وگوهایی که پر از باال و پایین خواهند بود .شــاید این رویکرد چندان

برجام است».

نتواند مشکالت بنیادین میان دو طرف را حل کند .با این حال ،آنچه که

ایران به خوبی سرنوشت کشــورهایی نظیر لیبی و اوکراین را پس از

واضح است این نکته اســت که هر دو طرف ،دالیل قابل توجهی برای

آنکه توانمندیهای هســتهای خود را به ترتیب به غرب و روسیه اعطا

گفت وگو کردن با یکدیگر دارند .ایران برای احقاق حقوق خود و آمریکا

کردند ،دیده است .ایران بدون تردید به راهی که این دسته از کشورها

برای سرپوش گذاشتن بر انفعال خود».

چهره روز

وزارت امورخارجه کره جنوبی:

داراییهای ایران پس ازرایزنی با آمریکا آزاد می شود

بین الملل

وزارت امورخارجه کره جنوبی اعالم کرد که دارایی های مســدود شده ایران در این کشــور پس از رایزنی با طرف آمریکا آزاد خواهد شد.وزارت امورخارجه کره

ابرازتمایل کاخ سفید برای
گفتوگوی دیپلماتیک با ایران

و طرف ایرانی نیز موافقت خود را با پیشنهادات ما ابراز کرده است.در ادامه این بیانیه آمده است که آزادسازی واقعی دارایی های مسدود شده ایران در حساب

دادگاه عالی آمریکا با صدور حکمی ،دسترسی دادســتان نیویورک به اسناد مالیاتی دونالد ترامپ

سخنگوی کاخ سفید بیانیه وزیر خارجه آمریکا

طی ده سال گذشته را آزاد کرد .به گزارش اسپوتنیک ،دادگاه عالی آمریکا سرانجام به افشای اسناد

جنوبی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که دولت در حال رایزنی با مقامات ایرانی در جهت یافتن راهایی برای استفاده از دارایی های مسدود شده این کشور است
های بانکی کره ای پس از رایزنی با کشورهای مربوطه ،شامل ایاالت متحده انجام خواهد شــد.این در حالی است که روز دوشنبه رییس کل بانک مرکزی و
سفیر کره جنوبی در ایران در جلسه ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شــد ،در خصوص نحوه جابه جایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در
کره جنوبی توافق کردند.طبق اعالم بانک مرکزی در این جلسه ،توافقات الزم در خصوص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر انجام و تصمیمات بانک مرکزی در
خصوص حجم منابع مورد انتقال و بانک های مقصد به طرف کره ای اعالم شد .سفیر کره جنوبی در ایران نیز اعالم کرد که کشورش آماده انجام کلیه اقدامات
الزم برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد.

و سه کشــور اروپایی را بازتابی از گشایش برای
دیپلماسی دانست وگفت مایلیم بدون برداشتن
هیچ گام ابتدایــی ،با ایران در میــز گفتوگوی
دیپلماتیک بنشینیم.جن ســاکی ،درنشست
خبری روزانه خود این مطلب را درپاسخ به سوالی
درباره تصمیم ایران برای کاهش بازرســیهای
آژانس بینالمللــی انرژی اتمی مطــرح کرد.
وی افزود :این ســوال به گزارشهــای آژانس

وزیر امور خارجه آلمان:

بینالمللی انرژی هســتهای و نوع بحث هایی

آمریکا مایل به مذاکرات غیررسمی با طرفهای برجام است
وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی از تمایل دولت

آلمان به نقل از ماس افزود :مــا همچنین درباره

جدید آمریکا برای مذاکره پیرامون توافق هستهای

همکاری نزدیک تــر درباره چیــن در آینده توافق

خبر داد.

کردیم .اظهارات ماس درباره تمایل دولت آمریکا

صفحه توئیتر وزارت امور خارجــه آلمان در پیامی

به ترتیب دادن چنین مذاکراتی در پی این مطرح

اظهارات هایکو ماس ،وزیر امور خارجه این کشور را

می شود که دولت آمریکا گفته است قصد دارد در

که پس از نشست شــورای روابط خارجی اتحادیه

صورت بازگشت ایران به پایبندی به توافق هسته

اروپا مطرح شد ،منتشر کرده و به نقل از او نوشت:

ای ،به این توافق که دولــت دونالد ترامپ رییس

ما در گفتوگو با آنتونــی بلینکن ،وزیر امور خارجه

پیشــین آمریکا در ســال  ۲۰۱۸از آن خارج شد،

آمریکا به مســائل بین المللی زیادی پرداختیم.

بازگردد .ایران که قرار بــود به موجب این توافق در

تمایلی از جانب آمریکا برای مذاکرات غیررسمی با

ازای بهره مندی از منافع اقتصادی با لغو تحریم ها،

طرف های برجام وجود دارد .توئیتر وزارت خارجه

برنامه هسته ای اش را محدود کند ،پس از گذشت

که آنها درباره انطباق و دسترســی به تاسیسات
هستهای ایران داشــتند ،بر میگردد.سخنگوی
کاخ سفید با ارجاع به آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در ایــن زمینه به بیانیه مشــترک وزیران
خارجه آمریکا و سهکشوراروپایی اشارهکرد و آن
را بازتابی از گشایش دیپلماسی دانست.ساکی
یک سال از خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای،
متحمل شدن تحریم های بازگردانی شده و تحریم
های جدید ،بدعهدی کشورهای اروپایی در عمل به
تعهدات شان در راستای پیدا کردن راهکاری عمل
گرایانه برای عادی سازی روابط اقتصادی با ایران،
اعالم کرد که طبق اقدامات چــاره جویانه مقرر در
توافق ،تعهدات داوطلبانه اش را کاهش می دهد.

عکس روز

افزود :ایــن دعوتنامه توســط اروپاییها صادر
شد که ما و ایران را برای نشستن به میز مذاکره
دعوت میکند .نشــانهای مبنی بــراینکه مایل
هســتیم پیش از این گام های دیگری برداریم،
وجود ندارد.وی ادامه داد :میخواهیم پشت میز
بنشینیم و گفتوگوی دیپلماتیک داشته باشیم
زیرا ما به دنبال جلوگیری از دســتیابی ایران به
سالح هستهای هستیم و معتقدیم دیپلماسی،
بهترین راه برای انجام این کار است.ســخنگوی
کاخ ســفید با بیان اینکه ایران تا انطباق کامل با
تعهدات برجامی خود فاصله زیادی دارد و تاکنون
تغییری نکرده است ،خاطرنشان کرد :همچنان
که جیک سالیوان ،مشــاور امنیت ملی گفت ما
برای گفتوگوی دیپلماتیک بــا ایران آمادهایم.

حمله راکتی
سنگین به
منطقه سبز
بغداد

ساکی افزود :نظر ما این اســت که دیپلماسی

چراغ سبزدادگاه عالی آمریکا به افشای اسناد مالیاتی «ترامپ»
مالی مربوط به پرونده مالیاتی ترامپ چراغ سبز نشان داده و با صدور مجوزی دستور داد این اسناد
جهت بررسی و پیگیری در اختیار دادســتان نیویورک قرار بگیرند .بر اساس این رای صادره از سوی
قضات دادگاه عالی آمریکا ،درخواست مطرح شده ازسوی ترامپ درماه اکتبرمبنی برعدم دسترسی
دادستان دادگاه بدوی به اسناد مذکور رد شده و قرار اســت این اسناد با حکم دادگاه عالی در اختیار
«سایروس وانس» دادستان منهتن قرارگیرد.الزم به ذکراست ترامپ پیش تردراین خصوص مدعی
شده بود که اظهارات دادستان علیه وی مبنی بر لزوم بازپرداخت مالیات معوقه از روی «نیت شوم»
انجام شده و دادگاه هیچگونه مدرک مستند و قابل توجیهی برای این اتهام وارده علیه رییس جمهور
پیشین آمریکا دردست ندارد.

روسیه:

تا ابد برای بازگشت آمریکا به پیمان آسمان بازصبرنمیکنیم
دیپلمات روس دروین اعالمکرد ،مقامات مسکو تا ابد برای بازگشت احتمالی دولت جدید آمریکا به
پیمان «آسمان باز» منتظر نخواهند ماند و تشریفات داخلی برای خروج روسیه از این توافق نامه به
روند خود ادامه میدهد.به نقل از خبرگزاری «اینترفکس»« ،کنستانتین گاوریلوف» رییس هیئت
نمایندگی روسیه درمذاکرات وین دردومین روزهشتاد و چهارمین نشستکمیسیون مشورتی درباره
پیمان «آسمان باز» اعالمکردکه روسیه تا ابد صبرنخواهدکردکه چه زمانی واشنگتن ازآمادگی خود
برای بازگشت به این توافق نامه مهم بینالمللی خبربدهد.بهگفته این دیپلمات روسکه سخنانش
درسایت رسمی وزارت خارجه منتشرشده ،درماه ژانویه سال جاری رهبران فدراسیون روسیه تصمیم
گرفتندکه تشریفات داخلی برای خارج شدنکشورازپیمان «آسمان باز» را آغازکنند.

«حریری» دست خالی ازامارات به بیروت بازگشت
منابع وابسته به سعد حریری بعد از بازگشــت وی از امارات اعالم کردند که این کشور  ۱۵۰درصد مخالف
حضور حزبا ...در دولت لبنان است .به نقل از پایگاه خبری النشره« ،سعد حریری» نخست وزیر مکلف
لبنان از امارات به بیروت بازگشت .در همین زمینه منابع وابســته به سعد حریری اعالم کردند که امارات
 150درصد مخالف حضور حزب ا ...در دولت لبنان است و هر چقدر هم زمان تشکیل دولت طوالنی باشد،
حریری اســتعفا نخواهد کرد .این منابع با تاکید بر این که نخست وزیر مکلف لبنان تحت هیچ شرایطی
استعفا نمیکند اظهار داشتند ،در حال حاضر ســفر حریری به عربستان سعودی از گزینههای او نیست؛
ضمن اینکه اگرعربستان موافق تشکیل دولت درلبنان نبود اجازه نمیداد امارات و مصروارد این روند شوند.

بهترین راه برای جلوگیری از دســتیابی ایران به

«پوتین» درسوچی ،میزبان رییس جمهوربالروس

ایران به این دعوت هســتیم تــا گفتوگویی در

دربحبوحهگزارشات رسانهای مبنی براینکه رییس جمهوربالروس برای تضمین دریافت یک وام دیگر

سالح هستهای اســت .ما و اروپا منتظر پاسخ
این زمینه داشته باشیم.وی در پاسخ به سوالی
درباره اظهارات اخیرسالیوان درباره تعامل با ایران
در زمینه آزادی زندانیان هــم گفت :ما طیفی از
کانالهای ارتباطی بــا ایرانیها داریم و موضوع
آمریکاییهای بازداشت شده در ایران را از طریق
اینکانالها مطرحکردیم.

به روسیه رفته است ،رییس جمهور روسیه روز دوشنبه با رهبر بالروس دیدار و گفتوگو کرد.به نقل از
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،به دنبال انتخاب مجدد جنجالی الکساندرلوکاشنکو ،رییس جمهوربالروس
در انتخابات اوت  ۲۰۲۰که منجر به بزرگترین موج اعتراضات گسترده در تاریخ بالروس شد ،کرملین
حمایتهای سیاسی و اقتصادی خود برای حمایت ازلوکاشنکو را تمدیدکرده است .درسپتامبر،۲۰۲۰
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه اعالم کرد که مسکو یک وام  ۱.۵میلیارد دالری به بالروس ارائه
میدهد.اوایل ماه جاری میالدی روزنامه «کومرسانت» به نقل ازمنابع دولتیگفته بود وام دیگری این
باربه ارزش سه میلیارد دالردرجریان سفرلوکاشنکو به روسیه به بحثگذاشته میشود.لوکاشنکو هفته
گذشته اینگزارشات را ردکرد وگفت :من برای درخواست چیزی به روسیه نمیروم.

اخبار
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در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه  ۱۴۰۰تصویب شد:

معافیت مشترکان برق روستایی و عشایرازپرداخت عوارض
قبض برق

حل مشکل دید درشب آزاد راه امیرکبیردرکش و قوس اعتبارات و انتقادات؛

نمایندگان مردم در مجلس ،مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز را از پرداخت عوارض مصرف
برق معاف کردند.در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه ســال  ،1400با بند (ج) تبصره

شب های روشن!

 6ماده واحده این الیحه موافقت کردند.براساس بند (ج) این تبصره ،عوارض موضوع ماده ()5
قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب  1394/8/10به میزان دهدرصد ( )%10مبلغ برق مصرفی
در سقف ســی و چهار هزار میلیارد ( )34.000.000.000.000ریال تعیین میشود و مشترکان برق
ساداتی نژاد نماینده مردمکاشان و آران و بیدگل درمجلس شورای اسالمی،
آبان سال  ۹۷در نشســتی با خبرنگاران گفته بود قرار است طرح روشنایی
آزادراه ،سال آینده ( )۹۸ازمحل اعتبارات صندوق بازنشستگیکشوری اجرا
شود.طرحی که با گذشت یک سال از زمان وعده داده شده هم اجرا نشده و
فرامرزامیریان ،مدیرعامل آزادراه امیرکبیراجرای آن را به صرفه نمیداند.
وی اظهار کرد :روشنایی کل آزادراه در سراسر دنیا مرسوم و مقرون به صرفه
نیست بلکه خط دید شبانه رانندگان در آزادراهها را میتوان با عالئم مناسب
تابلوها ،شب نماها ،شبرنگها و خط کشیها تامین کرد.مدیرعامل آزادراه
امیرکبیرافزود :اگربخواهیم  ۱۰۰کیلومترطول آزادراهکاشان-قم راکه بیشتر
درمناطق بیابانی و خارج شــهراســت روشــنکنیم هزینه زیادی ازجیب
مردم و بیت المال هدر میرود ،اما در مــورد نقاط حادثهخیز مثل ورودیها
و خروجیها که پرتصادف محسوب میشــود میتوان با اغماض این کار را
کرد.امیریان ،اجرای روشنایی آزادراه در نقاط مختلف آن را وابسته به تامین
اعتبار دانست و گفت :روشنایی اولویت نیست ،بلکه اقداماتی نظیر روکش
آسفالت و نصب گاردریلها و کنار نیوجرسی ضروری است و در همین زمینه
امسال با  ۴۰۰میلیارد ریال هزینه روکش و لکه گیری آسفالت در  ۶قطعه از

مدیرعامل آزادراه امیرکبیر(کاشان-قم) ابرازامیدواریکردکه طرح روشنایی

خستگی و خواب آلودگی راننده ،هیپنوتیزم جاده و حواسپرتی بوده است.

درنقاط حادثهخیزآزادراه امیرکبیراوایل سال  ۱۴۰۰به بهره برداری برسد.

وی ۵۴ ،درصد از تصادفات این محور را تک وســیلهای و  ۱۴درصد را از نوع

آزادراه امیرکبیر به طول  ۱۰۰کیلومتر حدفاصل شهرهای کاشان و قم ساخته

واژگونی دانســت و گفت :آزادراهها و بزرگراههای منتهی به استان اصفهان،

شده است .این محور بخشی از آزادراه هفت به طول  ۴۶۵کیلومتر است که

از جمله کاشان_ قم دارای مسیر بســیار یکنواخت و خسته کننده است که

ازتهران آغازمیشود و با عبورازاستان قم ،دراستان اصفهان پایان مییابد.

نقش مهمی در تشدید خســتگی رانندگان دارد.جانشین رییس پلیس راه

حوادث گاه و بیگاه رانندگی در این محور ســبب شــده برخــی از مردم و

فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ادامه با تاکید بر آسیب شناسی الزم

کارشناســان وجود نقاط حادثه خیزو فقدان روشنایی ،دوربینهایکنترل

برای پیشگیری ازحوادث رانندگی افزود :الزام رانندگان به  ۱۰دقیقه استراحت

سرعت ،تابلوها و چراغهای هشداردهنده ،نبود مسیردسترسی خودروهای

بعد از  ۲ســاعت رانندگی در مجتمعهای خدمات رفاهــی یا پارکینگهای

امدادی و انتظامی و روکش نامناسب آســفالت را علل اصلی بروز حوادث

کنار جادهها و شناخت آسیبهایی همچون هیپنوتیزم جادهای به کاهش

بدانند .مشکالتیکه برگردن هزینههای باالی نگهداری میافتد .درخصوص

حوادث کمک میکند.ســرهنگ زارع در خصوص عالئم جــادهای آزادراه

نگهداری آزادراهها گفته میشود نگهداری یک کیلومتر آزادراه در طول سال،

قم-اصفهان گفت :این محور به لحاظ تعداد و نصب عالئم هشداردهنده از

شــامل روکش آسفالت ،خط کشــی ،بازســازی گاردریلها و جزایر وسط

استانداردهای الزم برخورداراست ،اما دارای نواقصی استکه باید رفع شودکه

آزادراهها ،ساماندهی عالئم و تابلوها ،نصب سامانههای هوشمند و مواردی از

البته کارشناسان و متخصصان حوزه راهداری و حمل و نقل باید این نواقص

این دست سه برابریککیلومترراه اصلی ،هزینه دارد.

را شناســایی و مرتفع کنند.وی تصریح کرد :اگر این محور از استانداردهای

مسیربسیاریکنواخت که خستگی رانندگان را تشدید میکند

الزم عالئم جادهای برخوردار نبود به عنــوان مدافع حقوق عامه با پیگیری و
هماهنگی قضایی اجازه تردد را نمیدادیم.

ســرهنگ اصغر زارع ،جانشــین رییس پلیس راه فرماندهــی انتظامی

نبود روشنایی از معضالت آزادراه امیرکبیر است ،در همین زمینه سید جواد

بامسئولان
در سال جاری صورت گرفت؛

شست و شوی  630هزارمترمکعب مخازن آب
دراستان اصفهان
از ابتدای ســال تاکنون بیش از  630هزارمترمکعب از مخازن آب در شهرها و روستاهادر سطح
استان اصفهان شست وشو داده شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفای استان اصفهان گفت :از ابتدای
سال جاری تاکنون ،در راستای سطح کمی و کیفی آب شرب در شهرها و روستاهای استان بیش
از  683باب مخزن آب مورد گندزدایی و شست وشو قرار گرفت.
فهمیه امیری با اشاره به فرآیند گندزدایی آب شــرب اعالم کرد :با یکپارچه سازی شرکت های
آبفای شهری و روستایی  12سامانه گندزادیی کلر زن گازی از مدار خارج شد و به منظور فرآیند
گندزادیی سریع تر و دقیق تر سامانه الکترولیز نمک طعام و محلولی جایگزین سامانه کلر زن
گازی شد.وی ادامه داد :شرکت آبفای استان اصفهان با به روز کردن تجهیزات آزمایشگاهی و
نیز بهره مندی از دانش روز دنیا درصدد تامین و توزیع آب شرب و سالم وبهداشتی به مردم در
سطح شهر و روستا در سطح استان دارد وتا کنون در این راستا موفق عمل کرده است.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفای استان اصفهان اظهار داشت:
کیفیت و سالمت آب شرب در استان به صورت مستمر از سوی نهادهای نظارتی و ذی صالح مورد
ارزیابی قرار می گیرد و با تایید این نهادها آب شــرب میان مردم توزیع می شود بر این اساس
مردم از سالمت و کیفیت آب شرب در هر برهه از زمان اطمینان کامل داشته باشند .

فرماندار اردستان:

هیچ سرمایهگذاری دراردستان تنها نخواهد ماند
فرماندار اردســتان گفت :دیوان عدالــت اداری در موضوع کارخانه فرش تابان مهر اردســتان
رای بر وقوع و بروز تخلف از سوی ســازمان تامین اجتماعی صادر کرد.حمیدرضا تأملی اظهار
کرد :شــرکت فرش تابان مهر اردستان از ســال  ۱۳۹۱دچار مشکالتی شــده و کارخانه توسط
تامین اجتماعی پلمب و ســپس اتفاقاتی در زمینه ســرقت کارخانه رقم خورده بود که منجر به
ورشکستگی کامل این مجموعه شد.وی با بیان اینکه طی چند ماه گذشته با ورود مقامات دولتی
و قضایی کشور پرونده این اتفاق به جریان افتاد ،افزود :پیرو بازدید اعضای ستاد تسهیل کشور
از محل کارخانه و جلسات بســیاری که در خصوص این اتفاق برگزار شــد نهایتا دیوان عدالت
اداری کشــور رای بر وقوع و بروز تخلف از سوی ســازمان تامین اجتماعی صادر کرد و شکایت
مالک کارخانه را وارد دانست.فرماندار اردستان گفت :امیدواریم به زودی با جبران خسارتهای
وارده از سوی سازمان تامین اجتماعی شاهد فعال شدن مجدد این بنگاه اقتصادی در اردستان
باشیم.تأملی خاطرنشان کرد :به همه افرادی که قصد ســرمایهگذاری در شهرستان اردستان
دارند اعالم میکنیم که هیچ سرمایهگذاری در اردستان تنها نخواهند ماند و مجموعه مدیریتی
شهرستان تمام و کمال از حقوق سرمایهگذاران دفاع خواهد کرد.

توقف پروژه انتقال آب بن -بروجن با رای دستگاه قضایی
قاضی کمیسیون رســیدگی به امور آبهای زیرزمینی اســتان اصفهان ،رای به توقف عملیات
غیرقانونی انتقال آب بن-بروجن داد.علی نوریان ،قاضی کمیســیون رسیدگی به امور آبهای
زیرزمینی استان اصفهان رای به توقف عملیات غیرقانونی انتقال آب بن بروجن داد.
وزارت نیرو نیز با دریافت این ابالغیه از ســوی قاضی کمیســیون رســیدگی بــه امور آبهای
زیرزمینی استان اصفهان ،مکلف شد تا هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوزه زایندهرود مانند
عملیات پروژه بن-بروجن را تا زمان تأمین منابع آبی جدید ،متوقف سازد.

قطعات تامین شده و با اینکه اداره برق هنوززیرساختهای تامین روشنایی
را فراهم نکرده بنا داریم از اردیبهشت اجرای طرح روشنایی آزادراه در منطقه
سر پایینی مشکات را آغاز کنیم.مدیرعامل آزادراه امیرکبیر با اشاره به اینکه
برای این نقطه در گذشــته نیز ۳کیلومتر روشنایی کارشده ،اظهار کرد :طرح
روشنایی سرپایینی مشکات به عنوان نقطه حادثهخیزبه طول سهکیلومتربا
اعتبار ۱۰۰میلیارد ریال ازمحل صندوق بازنشستگیکشوری اجرا خواهد شد.

در ماده ( )5قانون حمایت از صنعت برق کشــور آمده اســت که دولت موظف است برای تامین
بخشی از منابع الزم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق
تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ســاعت برق را در بودجه ساالنه پیش بینی کند.
وجوه حاصل شده به حساب شــرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد آن صرفا
بابت کمک به اجرای طرح های مذکور هزینه می شود.

جزئیات فروش فوقالعاده نوروزی درتهران
رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه برگزاری حراج فصلی به شرط رعایت پروتکلهای بهداشتی
و دریافت مجوز مجاز است ،گفت:در جشــنواره فروش فوقالعاده نوروزی تاکید بر عرضه کاالی
تولید داخل است ،کاالها باید با برچسب قیمت در معرض دید خریداران قرار گیرند و فروشنده هم
مکلف به صدور فاکتور فروش است.قاسم نوده فراهانی با اشاره به اینکه امسال برای جلوگیری
از ازدحام جمعیت و رونق در کســب و کار واحدهای صنفی دارای پروانه کسب جشنواره فروش
فوقالعاده نوروزی ،جایگزین نمایشــگاههای فروش بهاره شد ،اظهار کرد :در این طرح بر عرضه
کاالی باکیفیت و با قیمت مناسب تاکید شده و تمرکز روی عرضه اقالمی است که بیشترین نیاز
شب عید خانواده ها را شامل میشوند ،از جمله گروههای صنفی پوشاک ،کیف و کفش و همینطور
در بخش مواد غذایی مانند آجیل ،میوه و شیرینی تمرکز شده است .وی با بیان اینکه این طرح
عالوه بر تاکید بر اجرای پروتکلهای اعالم شــده و ممانعت از تجمع مردم ،از ســوی ستاد ملی
مقابله با کرونا ،با ایجاد فرصت برای عرضه محصوالت و کاالهای ایرانی از تولید داخل و واحد های
صنفی رسمی دارای پروانه کســب حمایت میکند ،درباره زمان برگزاری آن گفت :مجوز برگزاری
فروش فوقالعاده به همه اتحادیه بخشنامه شده و برخی واحدهای صنفی هم شروع کردند ،اما
برخی منتظر هستند به شب عید نزدیکتر شویم.

ترخیص برنج های وارداتی درگرو اصالحیه سازمان استاندارد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد به دلیل اینکه برنج های وارداتی با جداول فعلی استاندارد

صندوق بازنشستگی ،تامین اعتبارروشنایی

مطابقتی ندارد و اصالحیه جدید ســازمان اســتاندارد در این خصوص هم اعالم نشده هیچگونه

نقاط حادثهخیزآزادراه را متعهد شد

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهایکاشانگفت :براساس رونوشت
نامهایکه ازادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان درپاسخ
به درخواست نماینده کاشان برای اجرای روشــنایی آزادراه امیرکبیر ارسال
شد ،صندوق بازنشستگی کشور فقط تامین اعتبار نقاط حادثهخیز و مه گیر
این آزادراه را متقبل شده است.محمد فرجی اظهارکرد :چهارنقطه پرتصادف
درشهرستانکاشان شامل  ۲نقطه درآزادراه امیرکبیرو  ۲نقطه درمحورقدیم

روشنایی آزاد راه امیرکبیرشاید اوایل سال جدید

استان اصفهان ،گفت ۳۹ :درصد از تصادفات در آزادراه قم -اصفهان (قم تا
عوارضی شاهین شهر) طی  ۹ماهه امسال بر اثربی توجهی به جلو ناشی از

آزادراه انجام شده است.ویگفت :درمطالعات بهسازی ،سرپایینی مشکات،
نقطه حادثه خیزشناخته و برای بهسازی آن نیوجرسی ،تیرروشنایی و سایر

روستایی و عشایری مجاز و برق چاه های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف هستند.

کاشان_قم اســت که رفع دو نقطه حادثه خیز مقابل روستای آبشیرین و
شهرمشکات مصوب و به ما ابالغ شده است.

ثبت ســفارش و ترخیص برنجی از آذرماه صورت نمی گیرد.مسیح کشــاورز  ،در پاسخ به اینکه
تاکنون چه مقدار از برنج های وارداتی از گمرک ترخیص شده است ،گفت :به دلیل اینکه اصالحیه
جدید سازمان استاندارد ابالغ نشده اســت از ابتدای آذرماه امکان ثبت سفارش و ترخیص هیچ
برنجی وجود ندارد و برنج های وارداتی نیز با جداول فعلی استاندارد مطابقتی ندارند.وی با بیان
اینکه بخش خصوصی تاکنون  ۵۰۰هزارتن برنج وارد کشــور کرده است ،گفت:مذاکرات بسیاری
با سازمان استاندارد برای ابالغ این اصالحیه انجام شده؛ اما به نظر می رسد سازمان استاندارد و
جهادکشاورزی بر سر این موضوع اختالفاتی دارند .یعنی جهاد کشاورزی معتقد است درجه بندی
برنج باید اجباری باشد؛ اما نظر سازمان استاندارد این است که باید اختیاری باشد ،زیرا این اقدام
جنبه تجاری دارد و ربطی به سالمت و ارزش غذایی برنج ندارد.

خبر روز

معاون اقتصادی شرکت پاالیش نفت استان مطرح کرد:

جزئیات طرح فروش فوق العاده
نوروزی اصناف؛

معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهانگفت :رویکرد و چشماندازپاالیشگاه این استان تبدیل شدن به پترو پاالیش و هولدینگ

تعادل دربازارمرغ و
گوشت با افزایش عرضه

نماینده وزارت صمت در اتــاق اصناف گفت:
فروش فوقالعاده نــوروزی اصناف با هدف
تسهیل خرید در شــرایط کرونایی از ابتدای
اسفند اجرا شده است.
درستی در خصوص طرح فروش فوق العاده
اصناف تصریح کــرد :فروش فــوق العاده

چشم اندازپاالیشگاه اصفهان

بزرگ دراین بخش است.مهدی صرامی فروشانی افزود :پاالیشگاه اصفهانگام نخست خود دراین رویکرد را با خریدن سهام پتروشیمی اصفهان برداشت زیرا می
تواند با تعامل و هم افزایی زنجیره تولید را اقتصادیترکند.وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان صد درصد خوراک پتروشیمی این استان را تامین میکند ،اظهارداشت:
با تبدیل شدن پاالیشگاه به پترو پاالیش و سرمایهگذاری درصنایع پایین دستکه وابستگی به پاالیشگاه دارند ،نیازسایرصنایع تامین می شود.صرامی با اشاره به
اینکه پاالیشگاه اصفهان در دورانکرونا ،ثبات خوراک داشت و با ظرفیتکامل خودکارکرد،گفت :این درحالی استکه بسیاری ازپاالیشگاه ها دراین دورانکاهش
خوراک دادند.وی با تاکید براینکه پاالیشگاه اصفهان حدود  ۲۵درصد سوخت مایعکشوررا با وجود محدویت ها تامین میکند،گفت :روزانه  ۱۲میلیون لیتربنزین یورو
 ۵که پاک ترین سوخت است را در کشور تولید و سوخت  ۱۶استان را تامین می کند.عضو هیئت مدیره پاالیشگاه اصفهان با اشاره به اینکه آمار و فرآیند تولید در این
شرکت رو به بهبود است ،اضافهکرد ۲ :محصول جدید این شرکت شامل «نرمال هگزان» و «پنتان» ارزآوری خوبی به همراه خواهد داشت و مقدمات بازاریابی آن در
حال انجام است.صرامی با تاکید براینکه رشد سودآوری درپاالیشگاه اصفهان درسال جاری با وجود محدودیت های بازارانرژی دردورانکرونا ،بهترازپارسال است،
خاطرنشانکرد :اطالعات جدید و صورت های مالی به زودی به بورس ارائه می شود و خبرهای خوبی برای سهامداران داریم.

از اول اســفند ماه آغاز شــده و تا نیمه اول

میزان مالیات خانه های خالی درسال 1400

فروردین ادامه خواهد داشــت .هر سال در
این ایام جشنواره بهاره داشتیم و امسال در
سراسر کشــور و در همه مغازه ها این طرح
اجرایی می شــود.وی افــزود :فروش فوق
العاده با هدف خرید ســهل و آسان مردم در
شــرایط کرونایی اجرا می شــود و اصناف با
نصب پالکارد می توانند تخفیف های الزم و
مشتری مداری داشــته باشند.درستی بیان
کرد :کمبود کاال نداریــم .در بنادر و انبارها کاال
به وفور موجود اســت .تنها اصنافی که دارای
پروانه کسب باشند باید در این طرح شرکت
کنند و بازرســین سراسر کشــور بر این امر
نظارت دارند.در ادامه رییس اتحادیه پوشاک
تصریح کرد :در اجرای طرح جشنواره فروش
فوق العاده صد درصد پوشاک ایرانی عرضه
می شود.
شــیرازی افزود :در این طرح دستورالعمل
های بهداشتی به طور کامل رعایت می شود
و نظارت از سوی اتحادیه صورت می گیرد.

خرید آن ها افزایش می یابد همچون اقالم
پروتئینی ،میوه  ،مایحتاج عمومی مثل برنج
و روغن ،جزو کاالهای هدف در حوزه تامین
هســتند.بیک زاده ادامــه داد :وزارت جهاد
کشــاورزی در تامین گوشــت قرمز و مرغ و
تخم مرغ برنامه ریــزی دارد و با تدابیری که
اندیشیده شده نوساناتی در قیمت این اقالم
نخواهیم داشت.

درمانی اعم از دولتی ،خصوصی ،وابسته به نهادهای

مصوب  1366/12/3با اصالحات و الحاقات بعدی

عمومی ،نیروهای مســلح ،خیریهها و شرکت های

در اجرای این بند جاری اســت.همچنین براساس

دولتــی مکلفنــد دهدرصــد ( )%10از حقالزحمه یا

ردیف  1بند (ط) تبصره  6الیحه بودجه ســال 1400؛

نمایندگان مردم در خانه ملــت ،ضمن تعیین رویه

حقالعمل پزشکی پزشکانکه بهموجب دریافت وجه

محاســبه و برداشــت مالیات حق الزحمه پزشکی

صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف

 1400با استفاده ازپایگاه های اطالعاتی موضوع ماده

پزشکان کلیه مراکز درمانی ،سازمان امور مالیاتی را

بیمارپرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات

(169مکرر) قانون مالیاتهای مســتقیم نسبت به

مکلف به محاسبه و اعالم مالیات متعلق به مالکین

کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از

تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال  1399مالیات

خانه های خالی کردند.نمایندگان در نشست علنی

وصول مبلغ صورتحساب به حســاب سازمان امور

دولت از اشــخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و

روز سه شــنبه مجلس شورای اســامی در جریان

مالیاتی کشور واریز کنند .مالیات علیالحساب این

حداقل سیدرصد ( )%30این مطالبات را وصول و به

بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه سال  ،1400با

بند شاملکلیه پرداختهاییکه بهعنوان درآمد حقوق

ردیف درآمدی ذیربط مندرج در جدول شماره ()5

ردیف های درآمــدی بندهــای (ح) و (ط) تبصره

و کارانه مطابق جزء ( )2بند (الف) تبصره ( )12این

این قانون واریزکند.

عکس روز

صمت نیز تصریح کرد :در ایام پایانی ســال
و نظارت برنامــه دارد .اقالمی کــه تقاضای

ردیف  1بند (ح) تبصره  6الیحــه مذکور؛ کلیه مراکز

بود .حکم ماده ( )199قانون مالیاتهای مستقیم

ســازمان امور مالیاتی کشــور مکلف است در سال

مدیرکل دفتر امور خدمــات بازرگانی وزارت
ســتاد تنظیم بازار در  ۳محور تامین ،توزیع

 6ماده واحده این الیحه موافقت کردند.براســاس

قانون پرداخت و مالیات آنکســرمیشود ،نخواهد

تصویری ازبازار
تهران سال 47
بازار تهران ســال چهلوهفت،
فروشــگاه عالءالدین و چراغ
خورا کپزی فروشی ،عکس
از «هریسون فورمن»
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با حضورویدئوکنفرانسی وزیرنیرو؛

طرح آبرسانی به  ۱۲روستای چهارمحال بهرهبرداری شد
طرح آبرسانی به  ۱۲روســتای چهارمحال و بختیاری همزمان با هفته چهل و دوم از پویش «هر هفته
کاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن
رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدن

کرونای انگلیسی به نزدیکی چهارمحال و بختیاری رسید؛

الف -ب -ایران» درارتباط ویدئوکنفرانسی به دستوروزیرنیرو به بهرهبرداری رسید.احمدرضا محمدی،

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری در این آیین که در روستای بالد شهرستان اردل

آیا مسئوالن بهداشتی تدبیری اندیشیدهاند؟

برگزارشد ،اظهارداشت :برای آبرسانی به این تعداد روستا هشت میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان اعتبارهزینه

شده است.وی افزود :آبرسانی به این  ۱۲روستا در قالب هفت کیلومتر خطوط انتقال ۲۰ ،کیلومتر شبکه

عکس :؟؟؟

توزیع و ۱۸کیلومترتوسعه شبکه اجرا شده است.محمدی اضافهکرد :با افتتاح طرحهای آبرسانی به این

روستاها به جمعیت روستایی برخوردار از آب لولهکشی این اســتان ۲۰ ،هزار نفر اضافه شده است.وی
همچنین از افزایش  ۱.۵درصدی جمعیت روستایی برخوردار از آب آشامیدنی لولهکشی در استان خبر
داد و گفت :تا پیش از این شاخص بهرهمندی جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی لولهکشی ۷۷
درصد بود که با افتتاح طرح آبرسانی این  ۱۲روستا به  ۷۸.۵درصد افزایش یافت.محمدی با بیان اینکه
جمعیت  ۱۲روستای جدید برخوردارازآب لولهکشی باالی  ۲۰خانواراست ،اضافهکرد :این روستاها شامل
روستای تگرگآب درشهرستان بروجن ،عیسیآباد و فیلآباد درشهرستان فارسان ،بارده درشهرستان بن،
مازهرشته درکوهرنگ ،نیسیاق،کورانآباد ،شکرآباد ،بالد ،ارجل ،سرزرد و تولهدان درشهرستان اردل است.

مسائل و مشکالت حوزه بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری
دروزارت بهداشت پیگیری شد
مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت :به دنبال سفر ریاست دانشگاه

تا کنون ویروس انگلیسی در استان چهارمحا ل و
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بختیاری گزارش نشده است ،به دنبا ل رصدها و
تستها ،اگر تغییر آمار ناگهانی تستها از  20درصد به
 60درصد مورد مثبت برسد در آن لحظه از موارد مثبت
نمونهگیری اختصاصی برای تعیین کرونای انگلیسی

صورت میگیرد

علوم پزشکی شــهرکرد و جمعی از معاونین به وزارتخانه بهداشــت ،برخی از مسائل و مشکالت حوزه
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی چهارمحال و بختیاری بررسی و پیگیری شد .سید علی درخشان افزود:
دراین سفر ،نشست ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و معاون تحقیقات و فناوری و معاون توسعه
مدیریت ،منابع و برنامه ریزی دانشگاه با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی برگزارشد.درخشان اضافهکرد :همچنین دردیدارریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و معاون
توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی و رییس اورژانس و مدیر حوادث و رییس دفتر ریاست دانشگاه
با رییس سازمان اورژانس کشور ،توسعه خدمات اورژانس در استان چهارمحال بختیاری مورد بررسی
قرارگرفت.وی ادامه داد :درادامه نیزطی دو نشست جداگانه ،ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و
معاون توسعه دانشگاه ،با معاونت توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و مدیرعامل بیمه دی دیدارکردند.

غربالگری شنوایی  13هزارنوزاد درچهارمحال و بختیاری
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاریگفت :ازابتدای امسال تاکنون  13هزارنوزاد درسطح چهارمحال و
بختیاری با هدف تشخیص به موقعکمشنوایی و ناشنوایی به موقع زیرپوشش برنامه غربالگری شنوایی
قرارگرفتهاند.نرگس عسگری ادامه داد :طی سالگذشته  16هزارو  305نوزاد مورد سنجش بینایی قرار
گرفتند.وی افزود :تا یک ماهگی نوزاد به عنوان روزهای طالیی تشخیص اختاللکمشنوایی و ناشنوایی
به شمار میرود که در صورت نیاز به مرحله مداخله که شامل سمعکترابی و کاشت حلزون است ارجاع
داده میشوند.عسگری اضافهکرد :تعرفه دولتی غربالگری شنوایی نوزادان جهت انجام همزمان تست
 OAEو  AABRحدود  ۳۰۰هزارریال بوده و درسه مرحله غربال ،تشخیص و مداخله انجام میشود.وی
عنوانکرد :تست غربالگری ،تست سادهای استکه توسط ادیولوژیست (شنواییسنج) انجام میشود و
فقط چند دقیقه طول میکشد و هدف آن تشخیص افت شنوایی نوزادان است.مدیرکل بهزیستی استان
توضیح داد :دراین طرح نوزادان غربالگری شده به چهاردسته بدون عامل خطر ،با عامل خطر ،مشکوک
با عامل خطرو افت شنوایی تقسیم میشوند.

اجرائیه
 12 /38شــماره اجرائیــه  9910426892500214 :شــماره پرونــده
 9909986892500595 :شــماره بایگانــی شــعبه  9900613 :تاریــخ تنظیم :
 ، 1399/11/20مشــخصات محکوم له  /محکوم لهم  :جواد منیری فرزند علی نقی
به نشانی استان اصفهان شهرستان کاشان شهر کاشان خیابان مفتح کوچه نگارش
نگارش  1پالک  ، 25مشخصات محکوم علیه  /محکوم علیهم  - 1 :علی اصغر خلجی
فرزند غالمعلی به نشانی استان اصفهان شهرســتان کاشان شهر کاشان خیابان خ
شمس آبادی بلوار مناقب نبش بلوار روبه رو نانوایی  -2زهرا عدالت دوست فرزند زین
العابدین مجهول المکان ،مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له  /محکوم
لهم  ،محکوم به  :به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه
محکوم علیه محکوم است به متضامنا به پرداخت مبلغ  43/000/000ریال بابت اصل
خواســته و پرداخت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل بابت خسارات دادرسی و
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم
اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان
و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت رعایت تبصره  2ماده  306ق آ د م الزامی است
مسئول دفتر شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان کاشان – زهرا تسلط  ،محکوم
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه  – 1 :ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد
( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد -3 .
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد  .چنانچه خود را قادر
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ( مواد
 8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 ) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی
دارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق .م .ا و ماده  16قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  – 5 ) 1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ( ماده 21
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود  (.تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی  ) 1394م الف 1098195 :امراله انصاری نسب قاضی شورای
حل اختالف شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان کاشان
اجرائیه
 12 /39شــماره اجرائیــه  9910426892500211 :شــماره پرونــده
 9909986892500597 :شــماره بایگانــی شــعبه  9900615 :تاریــخ تنظیم :
 ، 1399/11/20مشــخصات محکوم له  /محکوم لهم  :جواد منیری فرزند علی نقی
به نشانی استان اصفهان شهرستان کاشان شهر کاشان خیابان مفتح کوچه نگارش
نگارش  1پالک  ، 25مشخصات محکوم علیه  /محکوم علیهم  -1 :علی اصغر خلجی
فرزند غالمعلی به نشانی استان اصفهان شهرســتان کاشان شهر کاشان خیابان خ
شمس آبادی بلوار مناقب نبش بلوار روبه رو نانوایی  – 2مسعود قربانی انگیلی فرزند
مختار مجهول المکان ،مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له  /محکوم
لهم  ،محکوم به  :به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه
محکوم علیه محکوم اســت متضامنا به پرداخــت  19/550/000ریال بابت اصل
خواسته و پرداخت هزینه ابطال تمبر  979/033ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان
وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و

«کرونا» قصهای که در این برهه تمامی ندارد و هر زمان چهرهای دیگر

هفتههای گذشته چندین شهرســتان از این استان قرمز شده است.

اســت و یک مرتبه عالئم آن ظهور میکند.جزایــری در پایان عنوان

از خود رونمایی میکند ،طی این مدت چــه افراد زیادی جان خود را

رییس مرکز بهداشت اســتان چهارمحال و بختیاری بیان داشت :در

داشت :خوشــبختانه موردی از ویروس جدید در استان چهارمحال و

از دست دادند و بسیاری گرفتار این ویروس هزار چهره شدند.اکنون

استان اقدامات خوبی صورت گرفته است و از هفته گذشته مکاتباتی

بختیاری گزارش نشده ؛اما نگرانی وجود دارد و خواهش میشود که

این ویروس چهــره دیگری پیدا کرده و خطرنا کتر از قبل در کشــور

با نیروی انتظامی داشته و ســتاد کرونا در شهرستان لردگان ،اردل و

مردم این دو هفته از اسفندماه را بسیار رعایت کنند.

گریبانگیر استانها شده است ،خوشبختانه تا کنون پای این ویروس

کوهرنگ تشــکیل شد .از تردد خودروهای اســتان خوزستان به این

انگلیسی به استان چهارمحال و بختیاری نرسیده اما نکته قابل تامل

استان و همچنین بالعکس جلوگیری و ورود پال کهای بومی استان

اینکه استان همجوار یعنی خوزستان دچار این ویروس شده است و

خوزستان به چهارمحال و بختیاری نیز ممنوع شد.

وضعیت بدی را تجربه میکند.

جزایری تصریح کرد :تا کنون ویروس انگلیسی در استان چهارمحال

برای همین باید تدابیر الزم در جهت جلوگیری از بسط و گسترش این

و بختیاری گزارش نشده است ،به دنبال رصدها و تستها ،اگر تغییر

ویروس به استانهای دیگر انجام شود ،اکنون مردم استان بیش از

آمار ناگهانی تســتها از  20درصد به  60درصد مورد مثبت برسد در آن

پیش وظیفه گســترده تری دارند و باید عالوه بر رعایت پروتکلها از

لحظه از موارد مثبــت نمونهگیری اختصاصی بــرای تعیین کرونای

تردد و پذیرش میهمان از اســتان همجوار خودداری کنند ،همچنین

انگلیسی صورت میگیرد.

مســئوالن نیز کنترل بیشــتری بر مبادی ورودی و خروجی استان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه اگر فوت

داشته باشند.

ناشــی از کرونا به صورت ناگهانی افزایش یابــد ،زنگ خطر کرونای
انگلیسی اســت ،گفت :اگر به یکباره ســن افراد گرفتار کرونا کاهش

موردی ازویروس کرونای انگلیسی دراستان مشاهده نشده است

یابد ،این هم زنگ خطر دیگری اســت ،مهم تر اینکه افراد به صورت

سید راشد جزایری اظهار داشت :متاســفانه استان خوزستان شرایط

ناگهانی دچار عالئم میشوند ،در ویروس قبلی فرد به تدریج احساس

ویژهای از نظر ویروس جهش یافته یعنی کرونای انگلیسی دارد و در

تعیین می شود در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت  .رعایت تبصره
 2ماده  306ق آ د م الزامی است  .مسئول دفتر شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان
کاشان – زهرا تسلط ،محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه  – 1 :ظرف ده
روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد  -3 .مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن
میسر باشد  .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست
محکوم له بازداشت می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ) 1394
 -4خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ( مــاده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده
 20ق .م .ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  – 5 ) 1394انتقال مال به
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف
محکوم به یا هر دو مجازات می شود ( ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه
خواهد بود  (.تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی  ) 1394م الف:
 1098196امراله انصاری نسب قاضی شورای حل اختالف شعبه  5شورای حل
اختالف شهرستان کاشان
مزایده نوبت اول
 12/40واحد اجرای شــعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی کاشــان با توجه به
اجرائیه صادره له طهوری علیه حسین پور مبلغ  1/306/000/000ریال بابت اصل
خواسته و مبلغ  0ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ  0ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ
 0ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ  0ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور
چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص بهای کاال و خدمات اعالمی از بانک
مرکزی و مبلغ  65/300/000ریال بابت نیم عشــر دولتی مقداری از اموال محکوم
علیه شــامل پالک ثبتی شــماره  588فرعی از  102اصلی بخش  4کاشان توقیف
پس از جری تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی  /منتخب دادگستری پس از
بازدید به شرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده است  .در تاریخ  1399/12/24از ساعت
 10الی  11واحد اجرای شعبه اول حقوقی به مزایده می گذارد به هر کس و کسانی که
از مبلغ کارشناسی شده ذیل الذکر شــروع و باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید اموال به
وی فروخته خواهد شد خریدار میباست ده درصد از ارزش کل اموال را فی المجلس
تودیع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سوی مسئولین و متصدیان اجرای احکام
تعیین و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمیکند می بایســت پرداخــت نماید  .چنانچه
خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نســبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده
او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید نظر خواهد گردید
کســانی که مایلند اموال را مالحظه و بازدید نمایند می تواننــد  5روز مانده به وقت
مزایده به دایره اجرای شعبه اول حقوقی دادگســتری کاشان مراجعه نمایند  .نظریه
کارشناسی  :زمین واقع در کیلومتر  43/5از پلیس راه راوند بطرف قم  12/5کیلومتر
بعد از آب شــیرین منطقه مهرآباد ( ضلع جنوبی اتوبان با فاصلــه  1500متر ) واقع
می باشــد  .بصورت یک قطعــه زمین به مســاحت  300متر مربع کــه در منطقه
مورد نظر تاکنون هیچگونه ســاخت و سازی صورت نگرفته اســت و فاقد امکانات
می باشــد شــش دانگ پالک به مبلغ  300/000/000ریال ارزیابــی می گردد .
م الف 1098705 :دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان
فقدان سند مالکیت
 12/41شــماره نامه 1399/08/05 -139985602210005622 :ســند مالکیت

سرماخوردگی و آنفوالنزا داشــت اما این ویروس جدید بسیار شدید

 365سهم مشاع از  188100ســهم ششدانگ پالک ثبتی شــماره  2322فرعی
از  2248اصلــی واقع در بخش  6ثبت اصفهان بنام امیر اســماعیلی ســابقه ثبت و
صدور ســند به شــماره چاپی  -443139ب ( 98تک برگ) بشــماره دفتر امالک
الکترونیکی  139820302210017298که بموجب ســند انتقال قطعی بشــماره
 1391/8/6-148370دفترخانه  6اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و ســند صادر
و تسلیم شده اســت دیده و ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو
برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره یکتا 139902155862000595
و رمــز تصدیق  87179مــورخ  1399/6/6که بــه گواهی دفترخانــه  6اصفهان
رســیده مدعی اســت که ســند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و وی
درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب به اســتناد
تبصره یک اصالحی ذیــل ماده  120آئیــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1098622 :ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب
شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی
 12/42شــماره نامه 1399/11/27-139985602023007346 :ســند مالکیت
ششــدانگ خانه باســتثنا بها ثمنیه اعیانی بشــماره پــالک  1340واقع در بخش
چهار ثبت اصفهان ذیل ثبــت  846صفحه  168دفتر  5با شــماره چاپی 887497
(که پس از اعالم مفقــودی یک جلد ســند المثنی بشــماره  -284262الف83 -
صادر شده اســت) بنام غالمرضا تابعی چهار محالی ثبت و ســند مالکیت آن صادر
و تسلیم شــد ســپس برابر ســند  82636مورخ  77/06/25دفترخانه  10اصفهان
به نســبت  2دانگ مشاع باســتثنا بها ثمنیه اعیانی به محمد حســن قوشی ریزی
انتقال یافته اســت و طی ســند  77/07/01-82699دفترخانه  10اصفهان مقدار
 2دانگ مشــاع باســتثنا بها ثمنیه به داریــوش فرهمند انتقال یافته اســت و طی
ســند  84/09/19-14570دفتر  116اصفهان  2دانگ مشــاع دیگــر به داریوش
فرهمند و محمد حسن قوشــی ریزی بالسویه انتقال یافته اســت با توجه به اعالم
فقدان سند مالکیت یاد شده از طرف ورثه محمد حســن قوشی ریزی و درخواست
صدور المثنی ســند مالکیت المثنی در اجــرای ماده  120آئین نامــه قانون ثبت و
تبصره های ذیل آن در شرف صدور اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی
ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور
ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد .م الف 1098326 :ابوالفضل
ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
مزایده اموال منقول نوبت اول
 12/43در پرونده  9900945اجرایی اجرای احکامشــورای حل اختالف شهرستان
شاهین شهر آقای سهیل سیاهی فرزند رحمن محکوم به پرداخت 410/894/349
ریال در حق آقای یوسف طهماســبی و مبلغ  21/544/717ریال بابت حق االجرای
دولتی در حق صندوق دولت شده اســت که جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف
اموال بدهکار شــامل میز تلویزیون ســفید رنگ Mdfبه مبلغ  1/300/000ریال ،
دســتگاه دیجیتال LGبه مبلغ  1/500/000ریال  ،دستگاه دیجیتال STARMAX
به مبلغ  1/800/000ریال  ،ســاعت دیــواری به مبلــغ  1/ 600/000ریال  ،فرش
ماشــینی  3*3به مبلغ  4/000/000ریال  ،مبل  8نفره با میز عسلی مربوطه به مبلغ

مبادی ورودی استان کنترل میشود
غالمعلــی نوربخش اظهار داشــت :باتوجــه به شــرایط کرونایی در
استان خوزستان و وضعیت قرمز این اســتان ،احتمال افزایش تردد
خودروهای غیر بومی به این اســتان وجود دارد .بنا بر تدابیر ســتاد
کرونای استان یک سری محدودیتها در مبادی ورودی و خروجی
شهرستانهای کوهرنگ و لردگان در جهت جلوگیری از ورود کرونای
انگلیسی به استان ،صورت گرفته است.
رییــس پلیــس راه اســتان چهارمحــال و بختیاری بیان داشــت:
خودروهایی کــه فاقد مجوز قانونی باشــند به مبلــغ  500هزار تومان
اعمال قانون شده و خودروهای آنها به پارکینگ فرستاده میشود.
رانندگان محترم چنانچه ضرورتی در تردد ندارند از تردد به این استان
خودداری کنند تا بتوانیم در ریشــهکن کردن این بیماری یاری رسان
جامعه پزشکی باشیم.

 26/000/000ریال  ،بوفه به همراه ظروف چینی داخل آن به مبلغ  18/000/000ریال
 ،تابلو فرش دیواری به مبلغ  2/400/000ریال  ،کلمن آب استیل به مبلغ 1/800/000
ریال ،فالکس چای استیل به مبلغ  1/200/000ریال ،تخته نرد به مبلغ1/600/000
ریال  ،وســایل تزئین منزل به مبلــغ  24/000/000ریال  ،یخچــال فریزر دودرب
 25/000/000ریال  ،ظــرف گرم کن غذا بــه مبلغ  1/200/000ریــال  ،ظروف
مخصوص حبوبات به مبلغ  1/200/000ریال  ،ظروف چینی غذاخوری  6دســت به
مبلغ  22/000/000ریال  ،چاقو به مبلغ  2/300/000ریال  ،ســرخ کن سفید به مبلغ
 3 /200/000ریال  ،مخلوط کن و همزن ثنا به مبلغ  2/ 600/000ریال  ،چرخ گوشت
پاناســونیک به مبلغ  12 /000 /000ریال  ،آبمیوه گیری سه کاره پارس خزر به مبلغ
 6/500/000ریال  ،اسنک پزگازونیک به مبلغ  2/700/000ریال  ،زود پز استیل به
مبلغ  3/400/000ریال  ،سینی شطرنجی و ساده و مختلط به مبلغ  3/200/000ریال
قوری و کتری استیل به مبلغ  2/700/000ریال  ،لوازم شوینده به مبلغ 1/300/000
ریال ظروف میوه خــوری  3/700/000ریــال  ،لیوان  4/000/000ریال  ،ســوپ
خوری  3/900/000 ،ریال  ،ظروف غذاخوری چینی  4/900/000ریال  ،ســرویس
قابلمه رنگی  3/700/000ریال  ،ســرویس ادویه جات  1/300 /000ریال  ،ماشین
لباس شویی پاکشــوما  7کیلویی  35 /000/000ریال  ،کفگیر و مالقه 1/200/000
ریال  ،چای ســاز 2/300/000ریال  ،غذا خوری چینی  3/700/000ریال  ،اجاق گاز
فردار آبسال  5شعله مشکی  22/000/000ریال  ،قابلمه تفلون  2/ 700/000ریال ،
ست چاقو صورتی  2/700/000ریال  ،قوری چینی  1/300/000ریال  ،پارچ بلوری
 1/300/000ریال  ،دستگاه تردمیلی  12/000/000ریال وسایل دستشویی و حمام
 1/300/000ریال  ،جــارو برقی CouRS 2/700/000ریال  ،فرش  1*2ماشــینی
 1/400/000ریال تخــت دو نفره به همراه تشــک پتــو  7/000 /000ریال  ،میز
توالت  1/300/000رال ف ریش تراش اپیلیدی و سشــوار و لوازم آرایشــی به مبلغ
 5/000/000ریال لحاف و پتو  7/200/000ریال  ،سرویس بدلیجات 1/500/000
ریال  ،بالش  2/000/000ریال  ،آباژور  700/000ریال  ،کیف دستی مشکی 400/000
ریال  ،ساک ورزشــی  2/000/000ریال  ،ســبد لباس  400/000ریال  ،کفش زنانه
 1 /000 /000ریال  ،کلمن آب پالستیکی  800/000ریال  ،شارژ موبایل 250/000
ریال  ،سطل زباله  350/ 000ریال  ،فرش ماشــینی  4/000/000 3*2ریال  ،فرش
ماشینی  6/000/000 3*3ریال  ،کالسکه به مبلغ  2/ 500/ 000ریال  ،چوب لباسی
ایستاده به مبلغ  700 / 000ریال  ،کمد چوبی لباس  2 / 400 / 000ریال  ،چمدان به
مبلغ  6 / 000 / 000ریال  ،سرویس کامل نوزاد به همراه تخت خواب و  2کمد به مبلغ
 31 / 000 / 000ریال  ،وسایل اســباب بازی کودک به مبلغ  23 / 000 / 000ریال ،
دوچرخه کودک به مبلغ  2/ 300 / 000ریال  ،جاروبرقی پارس خزر  2000وات به مبلغ
 7/ 000 / 000ریال  ،قفس پرنده به مبلــغ  1/ 300 / 000ریال  ،دوربین CANoN
به مبلغ  6 / 000 / 000ریال و بخور سرد  BRISKبه مبلغ  2 / 500 / 000ریال مجموعا
به مبلغ  410 / 000 / 000ریال شده است که طبق گزارش مامور اجرای احکام اموال
در محل مورد اجاره در آدرس مسکن مهر خ دی فرعی یک شرقی مجتمع  292طبقه 4
واحد  16نگهداری می شود و طبق نظریه ارزیابی مشخصات دقیق اموال به شرح فوق
ارزیابی شدهاست و نظریه ارزیابی پس از ابالغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض
بوده و در اجرای ماده  51قانون اجرای احــکام مدنی با توجه به میزان طلب محکوم
له و احتســاب حق االجرا و مبلغ  3/ 000 / 000ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ
 2/ 500 / 000ریال بابت نشــرآگهی جمعا به مبلغ  437 / 214 / 066ریال تعداد 72
عدد ازاموال فوق در روز شنبه مورخ  1399 / 12 / 23ساعت  9 /30لغایت  10صبح در
شورای حل اختالف شاهین شهر طبقه همکف واحد اجرای احکام از طریق مزایده در
معرض فروش گذاشته می شود  .متقاضیان خرید میتواند درمدت  5روز قبل از روزی
که برای فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفی این اجرا اموالی را که
آگهی شده مالحظه نمایند .محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و
تسلیم مال بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت  .آگهی مزایده عالوه بر
انتشار در روزنامه در قسمت آخر اجرا محل فروش الصاق شود  .م الف1099444 :
مرتضی مولویان جزی مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام شورای
حل اختالف شهرستان شاهین شهر
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خبر خوان

چهارشنبه  6اسفند  12 / 1399رجب  24 / 1442فوریه  / 2021شماره 3200

تغییر کاربری اراضی غیرمجاز درمنطقه حیات وحش موته؛

دادستان ورود کند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان با اشاره به واگذاری و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در

با همکاری قوه قضاییه صورت گرفت؛

حیات وحش موته اظهار داشت :در این منطقه حفاظت شده روستاهای لوشاب ،حسن رباط ،موته،

آزادسازی  ۲۱۳هکتار از حاشیه رودخانههای اصفهان

شهر الی بید قرار دارند که برای هر گونه اقدام در این مناطق باید مجوز از محیط زیست دریافت کنند.
سرهنگ مصطفی جمشیدیان با بیان اینکه اخیرا دهیاری روستای حسن رباط نسبت به واگذاری
زمینهای این منطقه حفاظت شــده به برخی از افراد اقدام کرده است ،ابراز داشت :این در حالی
است که این اقدام مطابق با مجوزی که به گفته مسئوالن این منطقه ،واگذاری  ۴۱۶هکتار در سال
 ۵۹از ســازمان امور اراضی دریافت کردهاند ،صورت میگیرد.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست

آزادسازی  ۲۱۳هکتارازرودخانههای استان
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان با بیان اینکه آزادســازی
رودخانههای سلمان درطالخونچه ،خور ،دهاقان و پالس جان درباال دست
فریدن انجام شده اســت ،بیان کرد :حفاظت از رودخانههای استان انجام
شده و در کل  ۲۱۳هکتار با همکاری  ۶۲گروه گشت و نظارت آب منطقهای
آزادسازی شده است.وی با بیان اینکه درراستای آزادسازی سراسررودخانه
زایندهرود امسال  ۱۴حکم قضایی با همکاری قوه قضائیه انجام شده است،
تصریحکرد ۴.۸ :هکتاردرمحدوده رودخانه زایندهرود آزادسازی انجام شده
و دررودخانه دامنهداران حدود  ۴هکتاردرسراسررودخانه آزادسازی انجام
شده است.شیشهفروش با بیان اینکه  ۳۲هکتارآزادسازی سراسری ارضی
تصرف شده و بسترسد زایندهرود توسط آب منطقهای درسال  ۹۹کاربزرگی
بوده که با همکاری قوه قضائیه انجام شــده است ،عنوان کرد :آزادسازی و
ساماندهی سراسری زایندهرود درغرب استان با همکاری صنفکشاورزان
ازدی ماه  ۹۵تاکنون ادامه داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه محدودههایی

از رودخانههای اســتان به منظور اطالعرسانی انجام شده است ،وقتی حریم

ازاســتان درنواحی جنوب غربی دارای رودخانههای دائمی اســت ،اظهار
داشت :اکثر مناطق استان در برگیرنده مسیرهای کوچک و بزرگ رودخانه

هم در رودخانههای نطنز و کاشان حدود  ۱۰۰کیلومتر نشانهگذاری شده است.

هستند و حدود  ۳هزارکیلومترازرودخانههای استان نیازمند تعیین حریم

شیشهفروش با بیان اینکه وقتی رودخانهها شناسایی شدند ،تابلوهای هشدار

بستر هستند.منصور شیشهفروش با بیان اینکه با توجه به پیشبینیهای

ســیل درمناطق پرخطرو نزدیک مناطق جمعیتی،گردشگری ،پلها و محل

بارش باران در اسفند ماه ،جلسه ستاد پیشگیری و کنترل سیل برگزار شد

دفن نخالهها با هدف پیشگیری ازحادثه و محافظت ازاراضی و بستررودخانه

و پیشبینیهای الزم در این زمینه انجام شد ،افزود ۳ :هزار کیلومتر طول

انجام میشود ،اضافه کرد :امسال در بیشتر رودخانههای خطرپذیر ۳۲۰تابلو

رودخانههای استان اســت و حدود  ۲هزار و  ۱۰۰کیلومتر از این رودخانهها

نصب شده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه

حریم بستر آنها انجام شــده و  ۶۸۰کیلومتر دیگر در حال مطالعه است،

تاکنون  ۱۶۵کیلومتر از رودخانههای استان ساماندهی شده است ،ادامه داد:

مطالعات تعیین حریم بســتررودخانهها از دخل و تصرفهای غیرقانونی

درحال حاضر۱.۵کیلومترهم درحال انجام است ،درواقع ساماندهی رودخانه

به رودخانهها و پیشگیری از سیل کمک میکند.مدیرکل مدیریت بحران

به معنای اصالح مسیر رودخانهها ،تثبیت بستر ،کنترل فرسایش و رسوب،

استانداری اصفهان با اشــاره به اینکه در مطالعات مرحله دوم مکانهای

بهینهسازی و افزایش ظرفیت آبگذاری و حفاظت پایه پلها انجام میشود.

عبوری از مناطق جمعیتی و اراضی کشــاورزی که بازههای سیلخیز دارند

وی با اشاره به اینکه ساماندهی رودخانههای خشــک در حال انجام است،

و مورفولــوژی رودخانــه در حال تغییر اســت ،اصالح مســیر ،الیروبی و

افزود :با هدف کنترل سیالب ســاماندهی رودخانههای گلشهر و زایندهرود،

دیوارهسازی انجام میشود،گفت :رودخانه زایندهرود درمسیرپل بابامحمود

شهر کاشان ،نطنز ،خوانســار ،هریزه کوهپایه ،شهرستان اصفهان ،چادگان و

حدود  ۱۰۰کیلومترالیروبی و اصالح مسیرانجام شده است.

شهرضا انجام شده است.شیشهفروش با بیان اینکه الیروبی مسیررودخانهها
به منظور افزایش ظرفیت عبور جریان آب انجام میشــود ،گفت :در سال ۹۹

 ۲۸۰کیلومترازرودخانههای استان الیروبی شده است

حدود  ۶۲کیلومتر و در حال حاضر  ۴۲کیلومتر از رودخانههای استان در حال

وی با اشاره به اینکه درسالگذشته و امسال درکل ۲۸۰کیلومترازرودخانههای

الیروبی است و الیروبی رودخانههای رحیمی و مهرگرد درسمیرم ،تیپجان در

استان الیروبی انجام شده است ،بیانکرد :نشانهگذاری درطول ۵۵۸کیلومتر

گلپایگان،گازورگاه درکاشان ،شورانجام شده است.

دستگیری قاچاقچی مواد افیونی دربرخوار
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار اظهار داشــت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی
انتظامی شهرستان برخوار در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با سوداگران مرگ از
فعالیت یکی از قاچاقچیان حرفهای مواد مخدر در زمینه تهیه و توزیع مواد افیونی در بخش حبیب
آباد این شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .سرهنگ نعمت خلیلی افزود:
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی با
همکاری ماموران بخش حبیب آباد در عملیاتی ضربتی فرد مذکور را در مخفیگاه خود دستگیر و
در بازرسی از محل  ۱۲کیلو و  ۱۶۰گرم تریاک ۲ ،قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز ،یک قبضه قداره و
یک عدد فشنگ اسلحه کلت جنگی را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان برخوار د ر خاتمه
تصریح کرد :با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در ارتقای نظم و امنیت عمومی ،همکاریهای
آنان در این زمینه ،بیش از گذشــته با ماموران پلیس امری الزم و ضروری است ،بنابر این مردم
عزیز میتوانند در صورت مواجهه با عامالن ایجاد نا امنی در شهرستان مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم دارند.

کشف  ۲۴رأس دام سرقتی درارتفاعات کوهستانی
کنده کوه
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن اظهار داشت :در پی اعالم مرکز فوریتهای  ۱۱۰مبنی بر وقوع
سرقت احشام در روســتای ننادگان ،ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن موضوع را به
صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند .ســرهنگ مختار بهارلو افزود :ماموران پس از حضور در
محل و اخذ اطالعات الزم از مال باخته با گشت زنی مستمر در اراضی و ارتفاعات کوهستانی کنده
کوه نهایتا پس از چندین ساعت تالش بی وقفه تعداد  ۲۴رأس بز و میش که به صورت بالصاحب
رها شده بودند را کشــف و پس از شناسایی دامها توســط مال باخته با هماهنگی مقام قضایی
آنها را به وی تحویل دادند.
فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن با بیان اینکه کشف دامهای مســروقه در سریعترین زمان
ممکن باعث خوشــحالی مال باخته شــد ،خاطر نشــان کرد :عدم توجه به توصیههای پلیس و
کوتاهی در استفاده از وســایل حفاظتی برای نگهداری از احشــام و اعتماد بیش از حد به افراد
ناشناس از عواملی است که زمینهساز بروز سرقت از دامداریها است و بایستی که شهروندان در
پیشگیری از سرقت توجه به توصیههای پلیس را مورد تاکید قرار دهند.

انباری پرازروغنهای احتکارشده
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر گفت :مامــوران کالنتری  ۱۳فرماندهــی انتظامی
شهرستان خمینی شهر در پی کسب خبری مبنی بر احتکار تعداد زیادی روغن خوراکی در یک انبار
بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .سرهنگ غالمرضا براتی افزود :ماموران
پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از درســتی موضوع طــی هماهنگی با مقام قضائی به
همراه کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت ،معدن و تجارت از این انبار بازرسی کردند.
وی عنوان کرد :در این عملیات طی بازرســی به عمل آمده از انبار مذکور  ۳۰۰حلب روغن خوراکی
 ۱۶کیلویی احتکار شده به وزن  ۴هزار و  ۸۰۰کیلو کشف شد.
سرهنگ براتی با بیان اینکه ارزش کا الهای احتکاری مکشــوفه توسط کارشناسان مربوطه یک
میلیارد ریال برآورد شده است ،خاطر نشان کرد :با دســتور مقام قضایی انبارمذکور پلمب و یک
فرد متخلف نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.این مقام انتظامی
در پایان گفت :از شــهروندان میخواهیم درصورت مشــاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق
توسط افراد سودجو ،موضوع را از طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و
دستگیری متخلفان اقدام شود.

کند تا خسارات جبران ناپذیری را شاهد نباشــیم.وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی نیز در زمینه
واگذاری این اراضی هیچ مدرکی ندارد ،ادامه داد :تنها مــدرک موجود در این زمینه برگه واگذاری
سال  ۵۹است که هیچ کروکی و حدودی ندارد و معلوم نیست برای این واگذاریها چه تعداد حلقه
چاه در نظر گرفته شده است و در مجموع این واگذاریها و تغییر کاربریها مورد تایید محیط زیست
نیست.سرهنگ جمشیدیان ادامه داد :مسئوالن دهیاری روســتای حسن رباط بر اساس تفاهم
نامهای که با نماینده مجلس انجام دادهاند اقدامات واگذاری  ۲۵۰هکتار زمین را آغاز کردهاند و این
امر از نظر ما خالف قانون است.

موقوفه ورنامخواست تا  10روزآینده تعیین تکلیف میشود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به برگزاری جلسه مشــترک با مدیرکل راه
سومین جلسه در این خصوص طبق فرمایشات رییس ســازمان اوقاف برگزار شد.حجت االسالم

وی با اشاره به شناسایی نقاط خطرپذیردررودخانههاگفت :یک تیم عملیاتی
و تحقیقاتی سازههای خطرساز را در رودخانهها شناسایی و بانک اطالعاتی
ایجاد کردند و راهکارهای پیشنهادی را به دســتگاههای اجرایی ارائه دادند،
تاکنون حدود  ۲۲۶سازه پرخطردررودخانهها شناسایی شدهکه به دستگاهها
ابالغ شــده و حدود  ۳۰درصد ازآنها اصالح شده است و آب منطقهای باید
اصالح سایر سازههای پرخطر را پیگیری کند.شیشــهفروش ادامه داد :از
عوامل موثر در تشــدید ســیل میتوان به دخل و تصرف غیرمجاز بر حریم
رودخانهها ،برداشت بیرویه مصالح از رودخانهها ،تخریب پوشش گیاهی
و جنگلها و مراتع ،تغییر کاربری اراضی ،اجرای غیراصولی ســازهها روی
رودخانهها اشارهکرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه

محمدحسین بلک با بیان اینکه در این جلسه به جزئیات این موقوفه و راهکارهای حل مشکل آن
پرداخته شد ،ابراز داشت :باید توجه داشــت که این موقوفه نیاز به اقدامات کارشناسی دارد و الزم
است با دقت توســط افراد متخصص مورد بررســی قرار گیرد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
اصفهان با بیان اینکه بهینه سازی موقوفه و رفع مشکالت منطقه ورنامخواست در این بررسیهای
کارشناسانه مورد توجه است ،گفت :باید توجه داشت که ما در اوقاف استان همه توان خود را برای
احقاق حقوق متصرفان به کار خواهیم گرفت.وی با بیان اینکه این جلســات به منظور تســریع در
اقدامات کارشناسی و پیشــبرد برنامههای ســازمان اوقاف و وزارت راه و شهرسازی است ،اضافه
کرد :در جلسه آینده پیشنهادات قابل ارائه اوقاف در خصوص این موقوفه مطرح خواهد شد.حجت
االســام بلک ادامه داد :ســعی داریم حداکثر تا  10روز آینده جلســه نهایی در خصوص موقوفه
ورنامخواست را برگزار و در زمینه تعیین تکلیف آن تصمیم گیری کنیم.

راهکارهای پیشگیری ازسیل را به دســتگاهها ابالغکردهایم،گفت :مطالعه

 ۲۵زندانی جرائم مالی غیرعمد دراصفهان آزاد شدند

و اجرای طرحهای غیرسازهای ،توسعه ایســتگاههای هواشناسی ،توسعه
سیستم هشدار سیل ،آزادسازی حریم بستر رودخانهها ،سدسازی و ایجاد
مخازن ذخیره آب ،احداث دیوارهای حفاظتی و سیلبند ،الیروبی رودخانهها
و انهار و احداث کانالهای جمعآوری آبهای ســطحی در شهرها و احیای
شهایگیاهی ازجمله راهکارهایی برای پیشگیری ازسیل است
مراتع و پوش 
که به دستگاهها ابالغ کردهایم.وی با اشــاره به اینکه  ۷۴.۲درصد مساحت
استان درگیرخشکسالی است ،بیانکرد :درحال حاضر ۱۶۹روستای استان
با تانکرآبرسانی میشود ،رودخانه زایندهرود خشک است و تاالبگاوخونی
 ۴درصد آن آب دارد .با وجود این شرایط ،بارشهایی اتفاق میافتد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از
دراین اســتان خبرداد وگفــت :آزمایش اولیه
ویروس جهش یافته انگلیســی در این  ۲نفر
مثبت است.آرش نجیمی افزود :آزمایش تعیین
توالی این  ۲مورد مشکوک در حال انجام است
اما نتیجه تست اولیه آنها با استفاده ازکیت های
تشــخیصی ویژه ای که در اختیار اصفهان قرار
گرفت ،مثبت بود.وی این  ۲بیمار را یک کودک
 ۹ساله و یک فرد بزرگسال معرفی کرد و اظهار
داشــت :کودک  ۹ســاله مبتال به این ویروس
بیمار سرپایی است؛ اما فرد بزرگسال در یکی از
بیمارستان های استان بستری است.نجیمی
افزود :دلیل ابتــای این  ۲بیمــار به ویروس
جهش یافته انگلیســی در حال بررسی است.
ویروس جهش یافته کرونا ،معروف به کرونای
انگلیســی ،از قدرت ســرایتپذیری بیشتری
برخوردار است ،یعنی تا حدود ۷۰درصد بیشتر از
کرونای قبلی قابلیت انتقال و مبتال کردن افراد
جامعه را دارد.هفته گذشــته نیز یک مورد ابتال
به کرونای انگلیسی در کاشــان گزارش شد.بر
اســاس آخرین آمار ،حــدود  ۴۴۰بیمار دارای
عالئم ابتال به کرونا در بیمارســتانهای استان
اصفهان بستری هستند که حدود  ۵۰نفر آنها در
بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قراردارند.
همچنین در این استان ،شهرستان اردستان در
وضعیت نارنجی ۱۵ ،شهرستان اصفهان،کاشان،
آران و بیدگل ،خمینی شهر ،خوانسار ،دهاقان،
سمیرم ،شاهین شهر و میمه ،شهرضا ،فریدن،

عمد آزاد شدند 300 .زندانی غیرعمد نیز در زندانهای اســتان برای آزادی در انتظار کمک هستند
.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران در این باره اظهار داشت :در طول سال
جاری با این  25نفر در مجموع  625نفر از زندانی های مالی با بدهی بالغ بر  200میلیون تومان آزاد
شدند.محمد رضا حبیبی با بیان اینکه همه این مبلغ توسط ستاد دیه اصفهان پرداخت نشده است،
گفت :حدود  24میلیون ریال از کمکهای خیران بوده که ستاد دیه پرداخت کرده است.وی افزود:
مبالغی نیز از مکانهای دیگر کمک شده و از همه مهم تر نزدیک  140میلیارد ریال طلبکاران گذشت

مرگ و میرمردان اصفهان براثرسکته قلبی  ۲.۶برابرزنان است

 ۲مورد کرونای انگلیسی
دراصفهان شناسایی شد
شناســایی  ۲مورد مبتال به کرونای انگلیســی

به مناسبت والدت امام جواد (ع) با گذشت شاکیان و همراهی خیران  25زندانی جرائم مالی غیر

کردند که خود این اقدام هم قابل تقدیر است.

چهره روز

ناجا

شــکایت خود را در این زمینه اعالم کردهایم و از دادستان انتظار داریم هر چه زودتر به این امر ورود

و شهرســازی اســتان اصفهان در زمینه تعیین تکلیف موقوفه شهر ورنامخواســت اظهار داشت:

شناسایی ۲۲۶سازه پرخطردررودخانههای استان
بستررودخانهها تعیین میشود ،نشانه میگذارندکه اینجا حریم دارد و امسال

اصفهان با بیان اینکه در این ارتباط نامهای را به دادســتان اصفهان ارســال کردهایم ،اضافه کرد :ما

مســئول ســامت خانــواده و جمعیــت معاونت
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت:
مرگ و میر مردان این استان بر اثر سکته قلبی ۲.۶
و بر اثر سایر بیماریهای قلبی عروقی  ۱.۶برابر زنان
است.فرزانهالسادات فرود افزود :بر اساس نتایج
تحقیقاتی که ســال  ۹۸درباره مرگ زودرس (زیر
 ۷۰سال) در گروه سنی  ۳۰تا  ۷۰سال مردان استان
اصفهان انجام شد ،مرگ و میر مردان اصفهان بر اثر
انواع سرطان  ۳.۲برابر زنان و بر اثر سکته مغزی ۱.۷
برابر زنان است.وی اظهار داشت :این آمار نشان می

دهدکه مردان باید بیش ازگذشته با مراجعه به مراکز

پزشکی اصفهان درصدد برگزاری برنامه هایی دراین

بهداشتی به غربالگری سالمت خود توجه کنند تا با

زمینه برای معرفی عوامل حادثه سازسوانح و حوادث

پیشگیری و تشخیص به موقع ،احتمال مرگ و میر

به مردان بمنظورایجاد محیط امن و سالم است.وی،

براثرعواملی مانند سرطان و سکته ازبین برود.سکته

شایعترین سرطانها دربین مردان استان اصفهان را

یا حمله قلبی ،عبارت از انهدام و مرگ سلولی دائم

پروستات ،پوست و روده بزرگ خواند و تصریحکرد:

و غیرقابل برگشت در بخشی از عضله قلب است که

سرطانهای منجر به مرگ در بین مردان اصفهان به

بهدلیل ازبینرفتن جریان خون درآن قسمت ازقلب

ترتیب شامل ریه ،معده و سیستم مغزی است.به

روی میدهد .ســکته قلبی عارضه فراگیری است

گفته وی ،اصفهان در میان سایر استان ها در زمینه

که هر سال باعث جان باختن هزاران تن میشود.

سرطان پروســتات در بین مردان دارای آمار باالیی

فرود همچنین با بیان اینکه بر اســاس تحقیقات

است.مسئول سالمت خانواده و جمعیت معاونت

انجام شــده ،مرگ و میر مردان اصفهان در حوادث

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین

ترافیکی  ۳.۳برابر زنان است ،اضافه کرد :الزم است

با اشاره به هفته ملی سالمت مردان ایران از یکم تا

فرهنگســازی و آموزش کافی برای مردان درباره

هفتم اسفند جاری ،گفت :امســال با توجه به همه

نکات ایمنی در هنگام رانندگــی و حوادث ترافیکی

گیری کووید  ،۱۹شعار این هفته «همهگیری کرونا،

صورت گیرد که معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم

توجه بیشتر به سالمت مردان» انتخاب شده است.

عکس روز
کویرمصر
«کویــر مصــر» در فاصلــه
 ۵۵کیلومتــری خــور و ۴۰
کیلومتــری جنــدق در دل
دشــت کویر ایران واقع شده
اســت .مصر نام روستایی با
 ۴۱خانوار است که در نزدیکی
خود تپههای شــنی بســیار
زیبایی دارد که سا لهاســت
در فصل سرما یکی از مقاصد
گردشگری برای عالقهمندان
به کویر محسوب می شود.

فریدونشــهر ،فالورجان ،مبارکه ،نجف آباد و
نطنز در وضعیت زرد (خطر متوســط) و هشت
شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارد.از اسفند
پارسال تاکنون حدود  ۱۵۱هزارمبتالی قطعی به
کرونا ،بستری شدن  ۷۵هزار بیمار دارای عالئم
ابتال و جان باختن حدود هشت هزار و  ۷۰۰نفر
(مشــکوک و قطعی) در اســتان اصفهان ثبت
شده است.بیش ازچهارمیلیون و  ۵۰۰هزارنفراز
جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان در۲۲
شهرستان زیرپوشش خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قراردارند.

نوبت اول

آگهی مزایده ( مرحله اول )

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره  2265مورخ  1399/11/29شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری
ششدانگ قطعه زمین به پالک ثبتی شماره  5977فرعی از  2637اصلی با کاربری مسکونی واقع در فاز  5مسعود آباد به متراژ  166متر مربع به ازای
هر متر مربع  25/000/000ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید  ،لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط  ،اخذ
مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت  10روز از انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند .
( کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد )
م الف1100079:

احسان کوزه گر -شهردارآران و بیدگل

فوتبالجهان

ورزش

چهارشنبه  6اسفند  12 / 1399رجب  24 / 1442فوریه  / 2021شماره 3200

چلسی چقدرمی تواند بابت «زوله» هزینه کند؟
چند روز قبل کارل هاینس رومنیگه در یک مصاحبه تلویزیونی عنوان کرد در آینده ممکن است برای

بهای سنگین لغو احتمالی المپیک برای ورزشکاران ایرانی؛

نیکالس زوله هر اتفاقی رخ دهد.مدیر اجرایی مونیخی ها عنوان کرد باشــگاهش تا پایان فصل
بررسی می کند و در صورتی که به نتیجه برســد برای تمدید قرارداد مدافع  25ساله اقدام خواهد

خداحافظی با نسل طالیی

کرد؛ اما اگر سرانجام بررسی ها ،منفی باشند ،احتمال فروش این بازیکن ملی پوش هست.در پی
این اظهارات بود که رسانه ها از احتمال حضور زوله در تیم فصل آینده چلسی انگلیس خبر دادند.
منابع نزدیک به تیم لندنی عنوان کردند این بازیکن مورد نظر توماس توخل ،سرمربی آلمانی تیم
است.امروز یک رسانه انگلیسی گزارش کرد این انتقال حداکثر با چه رقمی می تواند شکل بگیرد.
طبق اعالم دیلی میل ،چلســی حداکثر  30میلیون یورو بابت مدافع تیم ملی آلمان و عضو بایرن

مریم روحی

می تواند خرج کند.زوله در فصل جاری  25بازی برای مونیخی ها انجام داده و  2گل نیز زده است.

یک مربی جوان ،گزینه جانشینی آقا یخاص
شکستهای تاتنهام باعث شــده ژوزه مورینیو جایگاهش را در خطر ببیند و حتی نام یک مربی
جوان بهعنوان جانشین او هم مطرح شده است.نشریه «تلگراف» مدعی شد ،این احتمال وجود
دارد که قبل از پایان فصل باشگاه تاتنهام حکم اخراج را به دست آقایخاص بدهد .گزینه جانشینی
او هم یولیان ناگلزمن ،مربی  ۳۳ساله الیپزیش است .ناگلزمن فصل پیش در یکهشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا مقابل مورینیو به پیروزی رسید .الیپزیش در مجموع بازیهای رفت و برگشت
 ۴بر صفر تاتنهام را مغلوب کرد.

با وجود اینکه بســیاری از مســئوالن ژاپنی
المپیک توکیو و هم چنین  IOCبه برگزاری

این بازی ها در ســال  2021تاکید دارند اما زمزمه ها برای تعویق یا تعلیق
المپیک همچنان وجود دارد.کمیته بین المللی المپیک ( )IOCاعالمکرده
که برای تمامی ورزشکاران و البته نفرات اعزامیکشورها به بازی ها واکسن
کرونا تهیه میکند؛ اما این تمام ماجرا نیست .برگزاری این بازی ها درحالی
که هنوزجمعیت زیادی درکشورمیزبان واکسینه نشده اند و وضعیت ژاپن
نیزهنوزازشرایط اضطرارخارج نشده سبب بعضیگمانه زنی ها جهت تغییر
دربرنامه ریزی این بازی ها شده است.یکی ازنکات جالب توجه این است
که حدود  35درصد مردم ژاپن می خواهند المپیک سال بعد یعنی 2022
برگزار شود و در این میان  25درصد هم موافق لغو بازی ها هستند .با این

کدام تیم قهرمان یورو  2020میشود؟
براساس تصمیم اتحادیه فوتبال اروپا ،مسابقات یورو  2020که قرار بود در سال جاری انجام شود ،با
یک سال تاخیر ،سال آینده به خاطر شرایط کرونایی در  12شهر اروپا انجام خواهد شد .طبق برنامه
قرار است این دیدارها از  22خرداد  1400به مدت یک ماه انجام شوند.در ارتباط با اینکه کدام تیم از
بیشترین شانس قهرمانی برخوردار است ،هفته نامه کیکر اقدام به نظرخواهی از فوتبال دوستان
کرد.برهمین اساس بیشترین میزان رای به تیم ملی فرانسه ،قهرمان جام جهانی  2018داده شد.
این تیم که توسط دیدیه دشان هدایت می شــود ،در این رای گیری  48.5درصد آرا را کسب کرد.
پس از آن ،هواداران به اسپانیا رای دادند .الروخا برای این منظور  15.6درصد آرا را کسب کرد و دوم
شد.رتبه سوم به تیم ملی انگلیس با  11.5آرا رسید.در این رای گیری که بیش از  44هزار نفر در آن
شــرکت کردند ،تیم ملی آلمان در پله هفتم جای گرفت .این تیم که توسط یواخیم لو هدایت می
شود و در سال گذشته نتایج پایین تر از حد انتظار گرفت ،به باور عالقه مندان آلمانی شانس زیادی
برای فتح یورو  2020برخوردار نیست .به همین خاطر فقط  2.5درصدر آرا را کسب کرد.

ستاره اینترمیالن درآستانه تمدید
باشگاه اینتر به تمدید قرارداد با مهاجم آرژانتینی خود نزدیک شده است .بر اساس گزارش سایت
اسپانیایی «تودو فیچاخس» ،الئوتارو مارتینس به تمدید قراردادش با باشگاه اینتر نزدیک است،
قراردادی که او را تا سال  ۲۰۲۵به این باشگاه ایتالیایی متعهد میکند.مارتینس که در تابستان اخیر
شایعه پیوستنش به بارسلونا مطرح بود ،گفته میشود حاال ترجیح میدهد با اینتر به کارش ادامه
دهد و در قرارداد جدید هم بند فســخ  ۱۱۱میلیون یوروییاش همچنان به قوت خود باقی خواهد
ماند.این مهاجم آرژانتینی این فصل در  ۳۳بازی از رقابتهای مختلــف اینتر را همراهی کرده و
برای تیم تحت هدایت آنتونیو کونته  ۱۵گل به ثمر رســانده و  ۶پــاس گل هم برای همتیمیهای
خود ساخته است.

شرایط هنوز نمی توان صد درصد از برگزاری المپیک پرماجرای  2020توکیو
در ســال  2021مطمئن بود هر چند که مقامات ژاپن بر این باور هستند که
میتوانند بازیهای المپیک توکیو را به صورت ایمن و مطمئن در تابستان
برگزارکنند.چندی پیش بودکه متخصصان عفونی به صورت جدی مخالفت
خود را با برگزاری المپیک اعالمکردند .یکی ازآن ها مایکل هد همکارارشد
تحقیقات بهداشت جهانی در دانشگاه ساوتهمپتون انگلیس بود که گفت:
من احساسات ورزشکاران را درک میکنم؛ اما فکر می کنم از نظر بهداشت
جهانی ،هیچ چیزدرمورد المپیک وجود نداردکه درحال حاضرمنطقی باشد.

کارتیم اسلحه سابردشواراست؛ اما آن ها شانسکسب مدال به خصوص

المپیک به تعویق بیفتد همه چیزبرای یزدانی درگرگون می شود.کیانوش

دربخش تیمی را دارند .حاال تصورکنیدکه المپیک توکیو لغو شود! درپاریس

رستمی بیش ازهرورزشکاردیگری می تواند تغییرشرایط و ازدست رفتن

دیگرخبری ازبرگزاری بخش تیمی سابرنیست و دربخش انفرادی نیزچه

فرصت ها را درک کند .او که در ریو جــزو محبوب ترین و البته آماده ترین

بسا آمادگی امروزملی پوشانی نظیرمجتبی عابدینی و علی پاکدامن درآن

وزنه برداران جهان بود حاالکمترین امیدها برایکسب سهمیه او وجود دارد.

زمان وجود نداشته باشد.والیبال ایران با وجود اینکه شانسش برایکسب

سهراب مرادی هم که در برزیل بر سرزبان ها افتاد و شایسنگی هایش را

ورزشکارانی که می توانند ناکام های تاریخ لقب بگیرند

مدال کمرنگ اســت اما در حال حاضر در تیم آلکنو بازیکنانی با تجربه باال

اثبات کرد به خاطر آسیب دیدگی که داشــت از شرایط آرمانی به دور است

حاضر هستند و این یکی از مهم ترین برگ برنده های بلندقامتان در توکیو

و وضعیتی مانند رستمی دارد .اگر المپیک لغو شود در پاریس دیگر هیچ

با وجود اینکه با منطق می توان تمام اظهارنظرهای متخصصان را درســت

به حساب می آید .در صورت عدم برگزاری المپیک حتی حضور تیم ملی

خبری ازسهراب و رستم همیشگی وزنه برداری ایران نخواهد بود.

یکی از جنجالی ترین صحبت ها نیز مربوط به آتســو هامادا ،متخصص
بیماریهای عفونی ژاپن بــود که اعالم کرد بازی هــای المپیک به خاطر
تجمعات گســترده خود حتی بدون ویروس کرونا همــواره بیماری های
عفونی را افزایش می دهد و حاال با کووید  19همه چیز خطرناک تر خواهد
شد.

دانست؛ اما لغو یا تعویق دوباره المپیک ضرر زیادی به ژاپن و ورزشکاران
می زند؛ ورزشکارانیکه چهارسال برای حضوردراین بازی ها وکسب مدال
تالش کردند اما در نهایت همه چیز برای آن ها از دست می رود و مشخص
نیست که در دوره بعدی می توانند مسافر بازی ها شوند یا خیر؟در کاروان
ایران هم بسیاری از ورزشکاران هســتند که توکیو برای آن ها حکم مرگ
و زندگی دارد .اگر باال رفتن سن یا حذف بعضی رشــته ها را کنار بگذاریم
واقعیت این است که نمی توان پیش بینی کرد ورزشکاری که امروز در اوج
قراردارد تا سال آینده هم درسطح باال باشد؛ چه برسد به چهارسال دیگر!
شمشیربازی ایران درسال های اخیروضعیت خوبی داشته و با وجود اینکه

در پاریس هم در هاله ای از ابهام قرار مــی گیرد؛ به این دلیل که دیگر نمی
توان انتظار داشت بازیکنانی چون سعید معروف و محمد موسوی و دیگر
بازیکنان نسل طالیی همچنان در تیم ملی حاضر باشند.احتماال تیم هایی
مانند ژاپن ،اســترالیا و چین که دوباره برنامه ریزی خود را در والیبال آغاز
کردند به راحتی اجازه صعود والیبالیست های احتماال جوان و بدون تجربه
ایران را به پاریس نمی دهند.از حسن یزدانی به عنوان شانس های اصلی
ایران برای طالی المپیک نام برده می شود؛کشتیگیریکه به دنبال دومین
مدالش در این بازی های مهم است .یزدانی  26ساله در اوج پختگی قرار
دارد و تقریبا می توانگفت امید اولکاروان ایران به حساب می آید اما اگر

مسابقاتگزینشی المپیک دررشته تنیس روی میزاز ۲۴اسفندماه درقطرآغازشده و تا پایان این ماه دردو بخش جهانی و آسیایی پیگیری خواهند شد.برای حضوردراین
دو رویداد و درفاصله حدود سه هفته مانده به آغازآنها ،نوشاد و نیما عالمیان امروزعازم قطرمیشوند .دلیل این اعزام زود هنگام تاکید مسئوالن برگزارکننده مسابقات بر
رعایت پروتکلهای بهداشتی برای مبارزه باکروناست و همچنین شرکت دردو تورنمنت مصوب فدراسیون جهانی تنیس روی میز.طبق پروتکلهای موردتاکید فدراسیون
جهانی تنیس روی میز برای مسابقات قطر ،بازیکنان شرکت کننده در این رویدادهای این کشور به محض ورود به دوحه باید تست کرونا بدهند و دو روز هم در قرنطینه
باشند .نوشاد و نیما عالمیان بعد ازطیکردن این دوره و پیش ازشرکت دراولین مرحله مسابقاتگزینشی المپیک (جهانی) باید دردو تورنمنت بین المللی شرکتکنند.

مجتبی حسینی کاربلد،
بادانش و باانگیزه است
کاپیتان تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان ضمن
اظهارداشت :ما درنیمفصل اول نتایج خوبی

کرونا ،بزرگترین دغدغه کشتی اصفهان
رییس هیئت کشتی استان اصفهان در خصوص نایب
قهرمانی تیم کشــتی آلیــش بانوان ایــن هیئت برای
نخستین بار ،اظهار کرد :یکی از اصلیترین برنامههای

که برای هیئت تدوینکرده بودیم ،حضوردرســکوهای

هیئت ،ســرمایهگذاری روی تیم کشتی بانوان با محور

کشــوری و بینالمللی بود که به لطف خدا این اهداف

حضور در مســابقات بینالمللی بود که این امر محقق

محقق شدهاند.وی با اشاره به شیوع ویروسکرونا ،این

شد و ســال گذشــته هانیه قدرتیپور همراه تیم ملی

بیماری را بزرگترین دغدغه این رشته دانست و عنوان

کشتی آلیش بانوان راهی مسابقات جهانی شده و برای

کرد :بزرگترین مشــکل رشته کشــتی در کشور کرونا

نخستینبارقهرمان جهان شدند.مصطفی میرزایی ادامه

اســت که امیدواریم با پایان این مسئله ،تمرینات این

داد :پس از این موفقیت باز هم به سرمایهگذاری روی

رشته مجددا آغاز شود .برای مســابقات کشتی بانوان

بازیکنان ادامه دادیم که خوشبختانه تیم کشتی آلیش

باید پروتکلهایی را رعایــت میکردیم و تمام بازیکنان

بانوان ،امسال برای اولین بار در تاریخ کشتی استان به

ملزم به داشتن تســت  PCRبودند.میرزایی تصریح

مقام نایب قهرمانی درمسابقاتکشوری دست پیداکرد.

کرد :فروردین سال آینده مســابقات انتخابی تیمملی

تمام استانهای دیگر در این مسابقات حضور داشتند

نوجوانان و جوانان اســت ،اما هنوز به ما مجوزی برای

که در پایان مسابقات اســتان های مازندران ،اصفهان

شــروع تمرینات داده نشده اســت .در بحث ویروس

و توابع تهران عناوین اول تا سوم را کسب کردند و هانیه

کرونا ،کشتی با دیگر رشتههای ورزشی تفاوت بسیاری

قدرتیپور نیز به عنوان مربی نمونه این دوره از مسابقات

دارد .دیگر رشتهها اکثرا در فضای باز و یا با فاصله افراد

انتخاب شد که این عناوین برای ورزش استان اصفهان

برگزارمیشود ،اماکشتی ورزشی استکه درگیری افراد

ارزشمند اســت.رئیس هیئتکشتی استان اصفهان با

با یکدیگرباال است.وی درباره اینکه صدورمجوزبرگزاری

اشاره به جایگاه استان در ســالهای گذشته گفت :در

تمرینات از سوی هیئت پزشــکی ورزشی استان صادر

بزرگ ترین قربانی لقب می گیرند؛ ورزشکارانی که بعد از سال ها ،فرصت
حضور در مهم ترین رویداد ورزشی جهان را به دست آوردند ؛اما می توانند
ناکام باشند .ورزشکاران زیادی هم چون احسان حدادی ،حسن تفتیان،
نجمه خدمتی هم هستندکه می خواهند تجربه المپیک خود را تکرارکنند و
به ناکامی های دوره های اخیرخود پایان بدهند ولی اگرکرونا مانع برگزاری
المپیک شود نمی توان به حضورآن ها درپاریس امیدواربود.

نگرفتیم و درنهایت شرایط بحرانی تیم باعث
شد تا در کادر فنی تغییر صورت بگیرد .خدا
را شکر که مجتبی حســینی به تیم ما آمد.
ایشان یک مربی کاربلد ،بادانش و باانگیزه
استکه قبال هم هدایت ذوبآهن را برعهده
داشت .حسینی یک مربی جدی و پرتالش
نشده است یا ستاد ملی مبارزه با کرونا ،گفت :بسیاری
ازهیئت های پزشــکی اســتانهای دیگربه این رشته
کمک کرده و در حال برگزاری تمرینات خود هســتند،
اما هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان این همکاری
را با ما نداشــت که از اداره کل ورزش و جوانان استان و
هیئت پزشــکی ورزشی درخواســت همکاری و صدور
مجوز برگزاری تمرینات را دارم تا این رشته بازگشت به
عقب نداشته باشد.رئیس هیئتکشتی استان اصفهان
در پایان گفت :سال  ۹۷استعدادهایی در تیم نوجوانان
و جوانان داشتیم ،بنابراین باید این استعدادها را حفظ
کنیم .اگرمجوزتمرینات صادرنشود ،به عقب بازخواهیم
گشت و برنامههای بلند مدت ما را دچار مشکل خواهد
کرد .تصمیم به صورت کلی از ســوی ســتاد ملی کرونا
گرفته شده و این مجوزبه رشتهکشتی داده نشده است.

عکس روز
مسابقه اتومبیل
رانی روی دریاچه
یخزده
مســابقه اتومبیــل رانــی روی
دریاچه یخ زده در ویسکانسین
برگزار شد.

مستطیلسبز

حدادیفر:

اشاره به عملکرد ذوبیها در دیدارهای اخیر

به صورت تیمی نتیجه نگرفته بودیم .برنامه بلندمدتی

اگرالمپیک توکیو برگزارنشود بدون شک تک تککاراتهکاهای سراسردنیا

خبر روز

سفربرادران عالمیان به قطربرای کسب سهمیه

گذشته تک ستارههایی در اســتان وجود داشتند ،اما

کاراته؛ کاندیدای بزرگ ترین قربانی کرونا!

است و نظم خوبی به تیم داده است .در این

رنجبری و محمود آبادی در راه اصفهان؛

جدایی «دشتی» قطعی شد

چند روز قبل بود که علی دشــتی ،وینگر تیم ذوب آهن با انتشــار متنی در صفحه شخصی خود
از هواداران این تیم خداحافظی کرد.با وجود انتشــار این متن ،مســئوالن باشگاه ذوب آهن در
صحبتهای خود اعالم کردند به این بازیکن اجازه جدایی نخواهند داد ولی دشتی به جدایی از
جمع گاندوها مصر است و اعالم کرده نمیتواند در اصفهان بماند و به دلیل مشکالت شخصی باید
جدا شود.اصرار دشتی به جدایی باعث شده مسئوالن باشگاه به دنبال توافق با گل گهر سیرجان
باشند که به دنبال به خدمت گرفتن این بازیکن هستند و پیشنهاد معاوضه این بازیکن با پیمان
رنجبری و رضا محمود آبادی مطرح شد که ظاهرا مورد موافقت قرار گرفته است.رنجبری و محمود
آبادی قرار است طی ســفر به اصفهان در تمرینات ذوب آهن شرکت کنند تا در صورتی که مجتبی
حسینی تایید نهایی را برای حضور آنها در این تیم بدهد ،انتقال نهایی شود.دشتی هم قرار است
به زودی سفری به سیرجان داشته باشد تا کارهای انتقالش به گل گهر نهایی شود.

چند روز هــم تمرینات پرفشــاری را انجام

«محسن الغسانی» رسما ازسپاهان جدا شد

قاسم حدادیفر با اشــاره به تقابل با فوالد

محسن الغســانی با حضور در دفتر محمدرضا ســاکت ،مدیرعامل این باشگاه ضمن گفت وگو و

دادهایم تا آماده شروع نیمفصل دوم شویم.
خوزســتان در هفته شــانزدهم لیگ برتر
تصریح کــرد :این بازی برای مــا اهمیت و
حساســیت زیادی دارد .در نیمفصل دوم
دنبال جبران نتایج ضعیف در نیمفصل اول
هستیم و ازهمین شروعکارباید خوب نتیجه
بگیریم .فوالد بازیکنان خــوب و کادر فنی
توانایی دارد .بازی دراهوازاصال آسان نیست،
ولی امیدوارم دراین بازی به برد برسیم.
حدادیفر همچنین خاطر نشان کرد :نتیجه
گرفتن در نیمفصل دوم واقعا سخت است.
االن همه تیمها تقریبا خوب دفاع میکنند
و به ســختی امتیاز از دست میدهند .من
باید از هواداران ذوبآهن بابت نتایجی که
در نیمفصل اول گرفتیــم ،عذرخواهی کنم،
ولی تالش ما این اســت کــه در نیمفصل
دوم آنهــا را خوشــحال کنیم.هافبک تیم
فوتبال ذوبآهن در پاســخ به این پرسش
که «کــدام تیم در این فصل شــانس اول
قهرمانی است؟» ،گفت :با تمام احترامی که
برای همه تیمها قائل هستم ،باید بگویم که
پرسپولیس و سپاهان شانسهای اصلی
قهرمانی در لیگ امسال هستند .آنها شرایط
فنی و پشــتیبانی خوبی دارند و میتوانند
قهرمان شوند .البته اســتقالل و فوالد هم
تیمهای خوبی به شمار میآیند و از مدعیان
قهرمانی هستند.

توافق با او به همکاری خود با سپاهان خاتمه داد.محمدرضا ساکت ،مدیرعامل باشگاه سپاهان
نیز در دیدار با محســن الغســانی ضمن اهدای یادمان این باشــگاه ،برای این بازیکن آرزوی
موفقیت کرد.شایان ذکر است محسن الغسانی بهمنماه ســال گذشته با عقد قرارداد یک و نیم
ساله به جمع طالییپوشان سپاهان اضافه شده بود.

واکنش تند باشگاه شهرخودرو به سخنان «شکوری»
سخنگوی باشگاه شهرخودرو نســبت به اظهارات معاون باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد.
جواد طاریبخش در خصوص اظهارات ابراهیم شــکوری مبنی بر اینکه باشــگاه پرسپولیس با
شهرخودرو به توافق رسیده است ،اظهار داشت :نمیدانم معاون باشگاه پرسپولیس توافق با ما را
از کجا آورده؛ اما باشگاه شهرخودرو به  AFCشکایت کرده و با جدیت به دنبال وصول طلب مان
بابت انتقال آقای گلمحمدی هستیم.
وی افزود :چند روز پیش آقای فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان اســتان خراسان رضوی با یکی
از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و حتی خود آقای شــکوری صحبت کرد که در همان
صحبتها هم مسئوالن این باشــگاه به دنبال خریدن زمان و همچنین دادن وعده بودند .با این
وجود شرایط باشگاه ما به شــکلی است که به طلب مان از پرســپولیس نیاز مبرم داریم و به هر
شکلی به دنبال وصول آن هستیم.
سخنگوی باشگاه شــهرخودرو تاکید کرد :تعجب من از آقای شکوری این است که چطور از مبلغ
بدهی باشگاه پرسپولیس به شهرخودرو بی اطالع است چون او زمانی در فدراسیون فوتبال حضور
داشت و نامههای ارائه شــده بابت باشگاهها و مسائل کلی ابتدا توســط او بررسی میشد .مگر
میشود کسی که جای دبیر کل فدراســیون فعالیت میکند از رقم دقیق بدهی یک باشگاه خبر
نداشته باشد؟طاریبخش خاطرنشــان کرد :ما دنبال دریافت حق باشگاه شهرخودرو هستیم
و بهتر اســت معاون باشــگاه پرســپولیس در خصوص چگونگی پرداخت بدهی این باشگاه به
شــهرخودرو توضیح بدهد .تاکید میکنم هیچ توافقی با پرسپولیس انجام ندادیم و اتفاقا وکیل
باشگاه ما دائم با کنفدراسیون فوتبال آســیا مکاتبه میکند تا مطالبات باشگاه را دریافت کنیم.
باشگاه شــهرخودرو در این مدت به دنبال این بود که حق قانونی خود را به صورت مسالمت آمیز
دریافت کند اما باشگاه پرسپولیس ظاهرا دوست دارد زمان بخرد یا رقم پرداختی به ما را کم کند
در حالی که به هیچ عنوان با گذشــت مدت طوالنی از بدحسابی این باشگاه ،از مواضع خود کوتاه
نخواهیم آمد.
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معاون عمران شهری شهرداری:

 3منطقه شهری اصفهان ازمعضلی  20ساله نجات
پیدا کردند

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به بهره برداری رسمی از پروژه های پل آفتاب،

می رود
استقبال بهار
شهربه
خانه تکانی
اصفهان با
تولیدی
نوسانات
چالش
ملی در
ریل

خیابان های تابان و آسمان در هفته جاری اظهار کرد :خیابان آسمان که یکی از این طرح هاست،
در ادامه بلوار فرزانگان از خیابان بعثت تا خیابان آیت اله غفاری را شامل می شود که دارای طول
دو هزار و  500متر و عرض  36متر است.
درهمین راستا طی دو سالگذشته بالغ بر ۵۰دستگاه ماشین آالت سبک،

عکس :؟؟؟

نیمه سنگین ،سنگین و فوق سنگین بالغ بریک صد میلیارد تومان برای
سازمان آتش نشانی خریداری شده است.
معاون خدمات شــهری شهردار اصفهان با اشــاره به شاخص کیفیت و
ارتقای خدمات سازمان آتش نشــانی ،افزود :با توجه به آموزشهای
سازمان آتش نشــانی و ســازمانهای فرهنگی در مراکز عمومی ،بروز
حوادث در شهر  ۳۰درصد کاهش یافته است ،همچنین زمان رسیدن به

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محل حادثه را که در سال گذشته چهار دقیقه و  ۲۳ثانیه بوده را به کمتر از
چهاردقیقهکاهش دادیم.
امیری با بیان اینکه طرح هدایت آبهای سطحی شهردردست مطالعه
است ،خاطرنشــان کرد :تدوین طرح جامع پدافند غیر عامل به مراحل
پایانی رسیده است؛ همچنین هشت میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات
ساختمان مدیریت بحران برای سال آینده پیش بینی شده است.
وی افزود :یکی ازسیاستهای مدیریت شهری ،مناسب سازی معابرو

ایرج مظفر با بیان اینکه از خیابان آیت اله غفاری تا اتصال به رینگ چهارم در منطقه  14نیز دارای
دو هزار و  200متر طول است ،گفت :همچنین خیابان تابان ،مسیر اتصال به رینگ چهارم را شامل
می شــود که دارای  900متر طول و  76تا  36متر عرض اســت .معاون عمران شهری شهرداری
اصفهان با اشــاره به موقعیت جغرافیایی پل آفتاب نیز تصریح کرد :تقاطع آفتاب در محل تقاطع
بزرگراه شهید اردســتانی با حلقه حفاظتی است و پل آفتاب شــامل پلی بتنی با حدود پنج هزار
مترمربع مساحت اســت که چهار رمپ و لوپ را در برمی گیرد .وی با اشــاره به اینکه پل آفتاب
دارای  250هزار مترمربع سطح است ،بیان کرد :همه گردش ها در این پل به صورت غیرهمسطح
با استفاده از رمپ ،لوپ و مسیرها انجام می شود.
مظفر ،هزینه آزادسازی خیابان های آسمان ،تابان ،محدوده پل آفتاب در منطقه  14را  70میلیارد
تومان عنوان و اظهار کرد :برای اجرای سه پروژه  130میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع
برای آزادسازی و اجرا  200میلیارد تومان اعتبار تاکنون صرف شده است .وی اجرای این طرح ها
را جزو خواسته های  20ساله مردم مناطق همجوار پروژه ها دانست و افزود :با بهره برداری از این
طرح ها ،معضالت چندین ساله حذف شــد و مناطق  10 ،14و  7از بسیاری از مشکالت ترافیکی
نجات پیدا کردند.

دسترسی آسان شهروندان و قشرمعلول وکم توان به پارکها و فضاهای

با حضور فرماندار اصفهان صورت گرفت؛

تفریحی اســت البته طی دوره گذشــته بســیاری از مناطق پانزدهگانه

کلنگ زنی و افتتاح  ۴۰پروژه عمرانی در
بخش کوهپایه

اقداماتی را انجام داده که عملکرد آن به خوبی در ســطح شهر نمود پیدا
کرده است؛ همچنین با همکاری سازمانهای مردم نهاد ،نقطه نظرات
این اجازه را نمیدهد.وی ادامه داد :طی سه سالگذشته با تاکید شهردار

افراد معلول و کم توان به شهردار و مشاورشــان منتقل میشود در این

اصفهان» در خصوص خدمات شــهری و افزایش زیست پذیری اظهار

اصفهان و شورای اسالمی شهر به سمت کسب منابع آبی پایدار حرکت

راستا همگام سازی و منطبق سازی حمل و نقل عمومی برای افراد معلول

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان در برنامه تلویزیونی «اینجا
کرد :با توجه به اقلیم شهراصفهان و بافت صنعتی اطراف اینکالن شهر،

کردهایم و درهمین راستا تاکنون دو تصفیه خانه پساب راه اندازی شده و

انجام شده است.

توجه به توسعه فضای ســبز ضرورت دارد؛ همچنین طبق قانون هوای

عملیات اجرایی سه تصفیه خانه دیگرنیزآغازشده است.

وی با اشاره به آماده سازی شهر برای آغاز سال جدید گفت :تحول شهر

پاک ،الزاماتی برای شهرداری و دســتگاههای دیگر وجود دارد که باید

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه تاکنون  ۱۵۰میلیارد

یکی از برنامههای شــهرداری اصفهان در ماههای پایانی سال است که

طبق آن حرکت کنند.حســین امیری افزود :روزانه یک میلیون خودرو،

تومان برای تامین منابع آبی پایدار هزینه شده است ،افزود :شهروندان

همان طور که شــهروندان با خانه تکانی به استقبال ســال نو میروند

 ۶۰۰هزار موتورسیکلت ۱۸ ،هزار سرویس ماشین آالت سنگین بخش

اصفهانی مسئولیت پذیر هستند و به شهر تعلق خاطر دارند همچنین در

مدیریت شهری نیزمعتقد استکه سیما و چهره شهررا برای خانه تکانی

صنعتی و هزارو  ۸۰۰دستگاه سرویس ایاب و ذهاب دراینکالنشهرتردد

مسائل مدیریت شهری مشارکت میکنند و در برابر ضعف و مشکالت

شهر باید دگرگون کرد.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان ادامه داد:

میکنند بنابراین با این وضعیت آالیندگیها توجه به توسعه فضای سبز

تذکر میدهند در این راســتا معاونت خدمات شهری شهرداری درصدد

برای ماه پایانی سال طرح «به استقبال بهاران» ابالغ و تصویب شده که

دوچندان میشود.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تصریح کرد:

است تا شرایط آرامش و آسایش را در ۵۸۸پارک اصفهان فراهمکند.

جلسات هماهنگی آن نیزبرگزارشد و درمناطق پانزدهگانه و سازمانهای

از پنج هزار هکتار فضای ســبز ،چهار هزار هکتار آن در اختیار شهرداری

امیری با بیان اینکه یکی از ویژگیهای شهر ،ایمن بودن آن است ،گفت:

وابسته به شهرداری در تالشاند که نشاط و شادابی را در منظر شهر برای

استکه مجموعه مدیریت شهری درتالش است با توجه به شرایط آب و

شهرداری اصفهان در راستای تابآوری و افزایش ایمنی شهر از خطرات

سال جدید ایجاد کنند.امیری خاطرنشان کرد :جداول شهر به طول یک

هوا ،فضای سبز و سرانه فعلی را حفظ کند ،زیرا با کمبود منابع آبی روبرو

احتمالی پروژههای خوبی را پیش بینی کرده است؛ با توجه به جمعیت

هزارو  ۲۵۰کیلومتر ،نردهها و حفاظهای تقاطعها و پلها به طول  ۸۱هزار

هستیم.امیری با بیان اینکه یکی ازاولویتهای معاونت خدمات شهری

شهراصفهان به ازای هر ۵۰هزارنفر ،یک ایستگاه آتش نشانی نیازاست

متر و  ۴۱هزار پایه برق که در فضای ســبز نصب شده ،برای سال نو رنگ

شهرداری اصفهان ،حفظ سرانه موجود فضای سبز است ،افزود :سرانه

که درحال حاضر ۲۵ایستگاه آتش نشانی فعال استکه فعالیت ایمنی و

آمیزی خواهد شد؛  ۵۰۰فواره و آب نما در میادین باید برای سال نو آماده

فضای سبز بر اساس جمعیت دو میلیون نفری اصفهان برای هر نفر۲۹

مقابله با حوادث و فوریتها پیش آمده راکنترل میکنند ،همچنین چهار

شود تا چهره خوبی ازشهربرای نشاط و آرامش شهروندان فراهمکنیم.

مترمربع است؛ باید به دنبال توسعه فضای سبزشهراصفهان باشیم ،چرا

ایستگاه آتش نشانی درحال ساخت استکه ظرف سه ماه آینده به بهره

وی تاکید کرد :شهرداری با تعامل شورای اسالمی شهر به دنبال ارتقای

که شرایط آب و هوایی و ریزگردهای اطراف اصفهان باعث ایجاد آلودگی

برداری خواهد رسید.ویگفت :مدیریت شهری و شورای شهرازتوجه به

کیفیت زندگی در اصفهان ،ســرزندگی ،برابری اجتماعــی و کالبدی و

میشود و افزایش فضای سبزرا میطلبد اما وضعیت نامطلوب منابع آبی

ایمنی شهر ،سالمت شهروندان وکاهش خطرات احتمالی غافل نبودهاند؛

افزایش مشارکت شهروندان است.

خبر ویژه

اخبار
پخش ویژه برنامه های نوروز ۱۴۰۰درمرکزاصفهان
معاونت سیما در روز  ۳۰اسفند  ،۹۹ویژه برنامه تحویل ســال را با عنوان«زنده رود» به صورت زنده
به مدت  ۳۴۰دقیقه با موضوعات هم افزایی ،نشــاط و ســامت اجتماعی ،آداب و رسوم و جاذبه
های گردشــگری از ســاعت  ۹صبح الی  ۱۵بعداز ظهر تولید و پخش می کند.ســریال  ۱۳قسمتی
«قصه های ســجاد» تولید صدا وســیمای مرکز اصفهان نیــز در ایام عید نوروز از شــبکه اصفهان
پخش می شود.
این سریال در قالب طنز اجتماعی با ویژگی بیان لهجه اصفهانی تولید شده است و بازیگران نوجوان
اصفهانی همچون سجاد رضایی  ،منصور گماری و پوریا رستمی  ،هستی شفیعی و محسن رنجکش
در آن به ایفای نقش پرداخته اند.همچنین ویژه برنامه های «بهار در بهار» زنده به مدت  ۷۰دقیقه«،
ویژه برنامه مشاعره»با عنوان شکرشکن به مدت  ۵۰دقیقه«،گلستانه» به مدت  ۷۰دقیقه با محوریت
معرفی شهرستان کاشان و ظرفیت های شهرستان در ایام نوروز هرروز زنده از باغ فین کاشان پخش
می شود .از برنامه های دیگر شــبکه اصفهان در نوروز  ۱۴۰۰می توان به مسابقه چهارخونه تولیدی
به مدت  ۴۵دقیقه«،مسابقه زنده تخت فوالد» به مدت  ۱۵دقیقه«،زیرگنبدکبود» تولیدی به مدت
 ۴۰دقیقه«،ســفرنامه» تولیدی به مــدت  ۲۰دقیقه«،یه جوردیگه» به مــدت  ۲۰دقیقه«،اصفهان
امروز» بــه مدت  ۷دقیقــه« ،کوک دل» به مدت  ۱۵دقیقه اشــاره کــرد .در تامین برنامه شــبکه
اصفهان نیز سریال و فیلم های ســینمایی شاد و جذابی در نظر گرفته شــده است که در ایام نوروز
پخش می شود.
رادیو اصفهان نیز با پخش ویژه برنامه ســال تحویل به صورت زنده با عنوان بهار اصفهان با محوریت
موضوعات سبک زندگی اســامی ،همدلی و هم افزایی ،آداب و رســوم و ...به مدت  ۱۲۰دقیقه در
دو نوبت ۱۰صبح و  ۱۷عصر از  ۲۹اســفند  ،ویژه برنامه های ایام نوروز بــا عناوین «بهار روزگاران» با
موضوع مهدویت هر روز ســاعت  ۱۴:۳۰الی « ،۱۵سفر رادیویی» هر روز ســاعت  ۷:۱۵الی ،۷:۳۰
«آوای زنده رود» با پخش موســیقی و ترانه های شــاد هر روز ســاعت  ۱۵الی « ،۱۵:۵۵گلچین
کیویج» هر روز ســاعت  ۸:۳۵الــی « ،۸:۵۵قند و عســل» با موضوعات طنز اجتماعی هر شــب
ساعت  ۲۱:۳۰الی  ،۲۲و «شــله قلمکار» با موضوع معرفی غذاهای ســنتی اصفهان هر روز ساعت
 ۱۶:۴۵الــی ۱۷میهمان خانــه های مردم نصــف جهان می شــوند و به حال و هوای عید و ســال
نو می پردازند.

ابالغ اجراییه
 12/44شــماره پرونــده 139804002141000580/2 :شــماره بایگانی پرونده:
 9806964/2شماره آگهی ابالغیه 139903802004000036 :بدینوسیله به خانم
احترام توکلی فرزند شکرا ...به شماره ملی  1111377022به نشانی متن سند اصفهان
پل چمران بعد از خیابان ابونعیم کوچه نه که آدرس نامبرده وفق گواهی مامور پست
شناسایی نگردیده می رساند شرکت تعاونی معدنی سنگ آهک جعفرآباد مستند به
ســند رهنی  255880مورخ  1397/10/06تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی بیست و
شش شاهین شهر تقاضای صدور اجراییه به مبلغ  3/080/000/000ریال بابت اصل
طلب و سایر هزینه های قانونی علیه شما و آقای غالمرضا رستمی فرزند رضا به شماره
ملی  1281848360نموده است که اجراییه آقای غالمرضا رستمی از طریق سامانه ثنا
قوه قضاییه ابالغ گردیده است لکن با توجه به عدم امکان ابالغ اجراییه شما از طریق
سامانه ثنا و با درخواست بستانکار ابالغ اجراییه از طریق نشر آگهی در روزنامه صورت
می پذیرد .الزم بذکر است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ نشر این آگهی که تاریخ ابالغ
به شما محسوب می شود نسبت به پرداخت موضوع الزم االجرا فوق الذکر به بستانکار
و ارائه نامه تسویه بدهی و یا نزد این اداره به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی
ابتدای خیابان الهور سمت چپ اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان طبقه سوم اقدام

شورای مشورتی کودکان و نوجوانان
اصفهانی تشکیل میشود

دستاندرکاران شــورای اجرایی شهر دوستدار
کودک اصفهان ،تشکیل شورای مشورتیکودکان
و نوجوانان را گامی برای داشــتن شهری پویا با
مشارکت کودکان و نوجوانان در مدیریت شهری
میدانند.رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی

در آیینــی با حضــور فرمانــدار اصفهــان و جمعی از مســئوالن اســتان ،شهرســتان و بخش،
چهل پروژه عمرانی بــا اعتباری افزون بــر  ۸۴۰میلیارد ریــال در بخش کوهپایــه کلنگ زنی و
افتتاح شد.
افتتاح ســاختمان اداری امداد گاز ســجزی در زمینی به مســاحت  ۸۰۰متر مربــع و زیربنای
 ۱۶۰مترمربع و با اعتبار  ۱۰میلیارد ریــال ،احداث و تکمیل میدان و المان آب انبار امام حســین
(ع) با اعتبار  ۱۲۰۰میلیارد ریال ،تکمیل اســاس و آسفالت فاز توسعه شــهرک صنعتی کوهپایه
به طول  ۷۶۰هزار متــر مربع و با اعتبار  ۴۸میلیــارد ریال ،کلنگ زنی اجرای طرح گازرســانی به
فاز توســعه شــهر کوهپایه به طول  ۱۶کیلومترمربع و با اعتبار  ۱۱۰میلیارد ریــال ،بهره برداری از
دامداری آقای اســامی روســتای میرجعفر با اعتباری افزون بر  ۲۸میلیــارد ریال ،کلنگ زنی
پکیج فاضالب شهر تودشــک با اعتبار  ۲۰میلیارد ریال ،کلنگ زنی ساخت ساختمان آتشنشانی
شــهرک صنعتی تودشــک با اعتبار  ۱۱میلیارد ریال ،بهره برداری تأسیسات آب و احداث مخزن
در روســتای چیرمان با حجم  ۱۰۰متر مکعب و اعتبــار  ۱۱۵۰میلیون ریال و در روســتای آبچویه
با حجم  ۵۰مترمکعب و بــا اعتبار  ۹۵۰میلیون ریال ،خط انتقال آب به روســتای جشــوقان به
طول  ۱۲کیلومترمربــع و با اعتبــار  ۱۴میلیارد ریال و بازدید از روند احداث شــرکت تاج ســرام
کوهپایه واقع در شــهرک صنعتی کوهپایه با ظرفیت تولید ســاالنه  ۱۰میلیون مترمربع کاشی و
ســرامیک و با ظرفیت اشــتغال  ۵۰۰نفر به صورت مســتقیم و  ۲هزار نفر به صورت غیرمستقیم
در زمینی به مســاحت  ۱۲هکتار و با پیشــرفت  ۸۰درصد ،ازجمله طرح هایی بــود که کلنگ زنی
و افتتاح شد.

تندیس نفیس تقدیس دوباره به سرقت رفت
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت :بخش میانی مجسمه «تقدیس» ساخته پرویز تناولی که مقابل ساختمان مرکزی شهرداری در
دروازه دولت اصفهان قراردارد روزگذشته باردیگردزدیده شد.ایمان حجتی افزود :این اثرنفیس  ۱۴بهمن پارسال ،به سرقت رفتکه با تالش نیروهای امنیتی
شهرداری و نیروی انتظامی پس از تنها  ۶ساعت پیدا و برای مرمت به سازمان زیباسازی شهرداری سپرده شد.به گفته وی ،حدود یک ماه پیش بخش میانی
این تندیس پس از مرمت در جای خود نصب شده بود.وی گفت :در حال حاضر بخشهای مختلف شهرداری اصفهان از جمله حراست ،خدمات شهری و
بخش روابط عمومی در حال پیگیری و ردیابی سارقان هستند.مسیح احمدی ،علی عبدالملکی ،اصغر نوری و ابراهیم نوری مرمتگران مجسمه «تقدیس»
پرویز تناولی بودند.پرویز تناولی هنرمند برجسته کشورمان این تقدیس از جنس برنج را سال  1357به شکل اشک با استفاده از هنر اسلیمی در پیشانی اثر
طراحی و چهارچوب آن را هم مزین به خط کوفی کرده است.همچنین بخشی از این اثر ارزشمند سال  1388به دست افرادی ناشناس آسيب ديده بود.استاد
پرویز تناولی این مجسمه را به یاد مادر خود ساخته و در دهه گذشته شهرداری اصفهان آن را خریداری و در میدان امام حسین نصب کرد.

اجتماعی ورزشــی شــهرداری ،اظهارکرد :یکی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

از اقدامات اجرایی که در راســتای تحقق شــهر
دوستدارکودک به آن اشاره شده ،تشکیل شورای

دستگاههای دولتی باید تسهیلگرفعالیتهای مردم باشند

مشــورتی کودکان و نوجوانان در شــهر اصفهان
است.سیدصالح خشوعی ،هدف از تشکیل این
شورای مشورتی را مشارکتکودکان و نوجوانان در
امورشهری دانست و افزود:کودکان و نوجوانان ۹
تا  ۱۸سالهکه مایل هستند عضو شورای مشورتی
کودکان و نوجوانان شهراصفهان شوند تا  8اسفند
فرصت دارند ،از طریق لینک https://vcci.ir/
 cfcدراین فراخوان ثبتنامکنند.بهگفته وی ،این
کودکان و نوجوانان پس از درج مشخصات خود
درفرم ثبتنام به چند سوال نیزپاسخ میدهند و
پس ازپایش اولیه داوطلبان ،منتخبانی به عنوان
کاندیدا انتخاب شده و سپس ازطریق سامانهای
که اعالم میشود رأیگیری آنالین انجام شده
و کودکان و نوجوانان به افراد مورد نظر خود برای
عضویت در شــورای مشــورتی رأی میدهند و
نمایندگان خود را انتخاب میکنند.

ننمایید با تقاضای بستانکار نســبت به ارزیابی مورد وثیقه (شش دانگ پالک ثبتی
 3027فرعی از  13900اصلی واقع در بخش پنج اصفهان) از طریق کارشناس رسمی
دادگستری و مزایده آن اقدام و مبلغ طلب و حقوق دولتی متعلقه وصول خواهد شد.
م الف 1099939 :زهرا یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی)
 12 /45شــماره آگهــی 139903902004000306 :شــماره پرونــده:
 139504002004000890و  139504002004000889آگهــی مزایده پرونده
اجرایی به شماره های بایگانی 9502927 :و  9502928تمامی ششدانگ یک باب
مغازه پالک بیست و یک فرعی از شش هزار و پانصد و هفتاد و نه اصلی ()6579/21
واقع در بخش  2ثبت اصفهان به مساحت  152/46متر مربع به آدرس :اصفهان خیابان
چهار باغ پائین ،خیابان جامی شــرقی (پاچنار) مجتمع تجاری گل نرگس کدپستی
 8137763183در زیرزمین اول که سند مالکیت آن در صفحه  472دفتر امالک جلد
 214ذیل شــماره  79064به مالکیت آقای علی حیدری ثبت و سند مالکیت شماره
 671835صادر گردیده است .با حدود و مشخصات :شماالً :به طول  16/40متر دیوار
با پنجره فوقانی به معبر ،شرقاً :به طول  10/27متر دیواری است به درز انقطاع مورد
ثبت که ماورای آن پالک  2فرعی از  6579قرار دارد ،جنوباً :به طول  16/80متر دیوار با

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در
نشست شــورای فرهنگ عمومی شهرستان تیران
و کرون به اهمیت اســتفاده صحیح از همه سرمایه
های موجود دراین شهرستان اشارهکرد وگفت :رصد
و پایش در زمینه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی،
هنری ،اجتماعــی و  ...از موضوعات مهمی اســت
که باید برای رســیدن به وضع مطلوب انجام شود.
حجت االسالم والمسلمین «رمضانعلی معتمدی»
با بیان اینکه برای توسعه درهرزمینه ای باید پیوست
فرهنگی وجود داشته باشــد تا توسعه پایدار شکل
بگیرد ،اظهار داشــت :نمازخانه ،نگارخانه و ســالن

نمایش ازحداقل های پیوست فرهنگی درهمه پروژه

مجلس قرار می گیرد ،افزود :این سند نوعی مطالبه

ها هستند که باید به صورت جدی مد نظر مسئوالن

گری فرهنگی در هر بخش و شهر و روستا به وجود

همه شهرستان ها قرارگیرد.وی با بیان اینکه دستگاه

می آورد و نقشه راه را مشخص می کند .دبیر شورای

های دولتی باید تسهیلگرفعالیت های مردم باشند،

فرهنگ عمومی استان اصفهان گفت :خوشبختانه

افزود :اگر امروز در شهرستان تیران و کرون مشکل

امسال 9کارگروه تخصصی دراستان اصفهان تشکیل

اشتغال وجود ندارد به علت پایکارآمدن مردم است

دادیم که ایــن کارگروه ها متناظر با اســتان در همه

و باید مردم تکریم شــوند.حجت االسالم معتمدی

شهرستان ها تشکیل خواهد شــد.حجت االسالم

با بیان اینکه همزمان با برنامه ششــم توسعه که به

معتمدی تصریحکرد:کارگروه مقابله با نفوذ و تهاجم

صورت کشوری برگزار می شــود ،الزم است برنامه

فرهنگی ،کارگروه گفتمان انقالب اسالمی ،کارگروه

استانی و شهرستانی هم پیش بینی شود ،تصریح

تبلیغ دین و امور مســاجد ،کارگروه رسانه و فضای

کرد :برای اولین بار سند توسعه حوزه فرهنگ و هنر

مجازی،کارگروه میراث فرهنگی،گردشگری و محیط

اســتان اصفهان با نگاه ویژه به شهرستان ها برای 5

زیست ،کارگروه غنی سازی اوقات فراغت ،تربیت،

سال آینده تدوین شده است و این برنامه از ابتدای

تندرستی و تفریح سالم،کارگروه اجتماعی ،سالمت

سال آینده ابالغ خواهد شد .وی با بیان اینکه این سند

و خانواده و کارگروه توســعه فعالیت های قرآنی و

در اختیار مسئوالن شهرستان و نمایندگان مردم در

فرهنگی و هنری عناوین این  9کارگروه هستند.

پنجره فوقانی به معبر ،غرباً :به طول  8/22متر دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره
 6580اصلی و طبق نظر کارشناسان رسمی محل مذکور دارای پالک ثبتی  21فرعی
از  6579اصلی واقع در بخش  2ثبت اصفهان قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده
از شماره یک فرعی به مساحت  152/46متر مربع واقع در زیرزمین اول که  8/38متر
مربع آن راه پله اختصاصی است .طبق قانون تملک آپارتمان ها با قدر السهم از عرصه
و سایر مشاعات و مشترکات محل فوق دارای پروانه ساختمانی به شماره 11/11517
مورخ  86/05/27در حد  6ســقف به صورت مجتمع تجاری و اداری و دارای گواهی
پایان ساخت مورخ  91/07/24به شماره  1/91/14334می باشد .ساختمان فوق الذکر
دارای اسکلت بتن آرمه ،سقف تیرچه بلوک ،کف و بدنه سرامیک ،نمای شمالی آجر و
نمای جنوبی آجر و سرامیک ،دارای پنجره هایی رو به گذر با پروفیل و شیشه ،ارتفاع تا
زیر سقف  ،3/20فاقد پارکینگ و انباری ،و دارای انشعابات شهری می باشد .طبق اسناد
رهنی شماره  33712و  33715تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره  183اصفهان
در قبال بدهی آقایان علی حیدری و محمد کریمــی در رهن بانک مهر اقتصاد واقع
می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ســاعت  9الی  12روز سه شنبه مورخ 99/12/19
در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه
اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می

شود .مزایده از مبلغ پایه  18/200/000/000ریال ( هجده میلیارد و دویست میلیون
ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا
حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت
وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
می گردد ضمن ًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان مورخ
 99/12/06درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول
می گردد .توضیح ًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .برنده
مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه
واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید
می گردد .مالف 1099954:یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
چهارشنبه  6اسفند  12 / 1399رجب  24 / 1442فوریه  / 2021شماره 3200

رتبه4:

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

آشپزی

چرا باید درزندگی نظم داشته باشیم؟
وقتی نظم نداشته باشــی ،باید هزینههای بیشتری بدهی

بسا ساعتها نشستهای ،اما ذهنت به درس خواندن مشغول

نتوانسته براساس یک نظم ،زندگی خود را اداره کند .به جای

تا بــه نتیجه مطلوب برســی .وقتی برنامــه منظم در درس

نیســت؛ چراکه به یک برنامه منظم عادت نکردهای .از این

برنامهریزی و تغییر زندگی خود شــروع به علت بافی برای

خواندن نداشــته باشــی ،یک ســاعت از صفات خوبی که

جهت اگر برنامه منظم داشتی به جای چندین ساعت برای

بینظمی خود کرده و دیگران را در نداشــتن نظم خود متهم

دلمه سبزیجات

باعث گرمابخشــی به زندگی میشود ،مســئولیتپذیری و

فهم یک مطلب با چند ساعت منظم به نتیجه میرسیدی .در

میکند .درحالیکه انسان وقتی متوجه اشتباه خود شد ،باید

مواد الزم :بادمجان دلمه ای  ۲عدد،کدو ۲عدد،فلفل دلمه ای سبزو

بیتفاوت نبودن نســبت به وظایفی اســت که هر کسی به

هر برنامهای این مطلب هست ،یکی از آثار مهم بیبرنامگی،

در تالش برای اصالح آن باشد نه اینکه با بینظمی هم حقوق

عهده دارد .انسانهای بینظم و بیبرنامه نسبت به کارهای

تلفشدن فرصتها و هدررفتن عمر انسان است .کسانی که

خود را زیر پا بگذارد و هم حق دیگران را ضایع کند .اگر کسی

خودشان تعهدی ندارند و حتی به رغم اینکه مسئولیت خود

بینظم هســتند برای انجام کارهای خود نیاز به وقتگذاری

نظم در زندگی خود نداشته باشــد ،طبیعتا در ارتباط با مردم

را انجام ندادهاند ،باز مســئولیت کارهای اشــتباه خود را به

بیشتری دارند ،چراکه هر چیز را جای خود نمیبینند و همین

دچار مشکل میشود و وقتی وقت خود را درست تنظیم نکند،

عهده نمیگیرنــد .زنی که در زندگی نســبت به وظایف خود

امر باعث میشود فرصتی برای این کار بگذارند.

مجبور میشود وارد حریم و وقت دیگران شده و کمبود خود

بیتفاوت باشد ،چه شوهرداری ،چه بچهداری و ،...یقینا این

در حالی که اگر هر چیزی جای خود باشد انسان به راحتی در

را از این طریق جبران کند .مثال شخصی برای رسیدن به محل

مسئولیت را به خوبی نمیتواند به مقصد برساند و مردی که

هر کاری سراغ برنامه از قبل مشخص شده رفته و در اولین و

کار خود به جای اینکه در یک ساعت خاصی با در نظرگرفتن

نسبت به وظایف خود در زندگی بیتفاوت باشد ،آرامش را از

کوتاهترین زمان کارها را ساماندهی میکند .به زندگی بزرگان

وقت خاصی برای رسیدن به محل اداره خود وقت بگذارد ،بر

زندگی سلب میکند .اگر هرکســی در زندگی براساس نظم

و انســانهای موفق که نگاه میکنیم ،این امر مهم به چشم

اثر بینظمی دیرتر حرکت میکند و در مسیر خود با اتومبیل

و چارچوبی که برایش مشخص است ،حرکت کند ،بیشک

میخورد که علت اصلی و مهم موفقیت آنان برنامه منظم در

برای رســیدن به مقصد مراعات قوانین رانندگی را نکرده یا

احساس مسئولیت در او بیشتر میشود.

زندگیشان بوده است.

سبقت بیجا گرفته و باعث ضایع شدن حق دیگران میشود.

عمرت را تلف نکن:وقتی نظم نداشته باشی ،باید هزینههای

حق مردم را ضایع نکن :انســانهای بینظم فقط برای خود

از این قبیل کارها متاســفانه در جامعه زیاد داریم .در زندگی

بیشتری بدهی تا به نتیجه مطلوب برسی .وقتی برنامه منظم

دردســر درســت نمیکنند ،بلکه این بینظمی یا به دیگران

برخی زوجین هم وجود دارد؛ زن و مرد در زندگی مشــترک

در درس خواندن نداشته باشی ،یک ساعت مینشینی برای

ســرایت میکند یا اینکه برای بینظمی خود دیگران را متهم

وقتی پایبند به نظم و انضباط نباشــند یکی در حق دیگری

مطالعه ،اما این یک ســاعت را بدون برنامه مینشینی .چه

میکنند به اشتباه و جلو نرفتن کار خود .مثال طرف خودش

ظلم میکند.

قرمز ۴عدد،گوجه فرنگی درشت ۲عدد،پیازخرد شده یک عدد،روغن یک
پیمانه،گوشت چرخکرده ۲۰۰گرم،ربگوجهفرنگی ۲قاشق غذا خوری،لپ ه پخته یک دوم
پیمانه،برنج یک پیمانه،تره ،جعفری  ،شوید  ،ریحان  ،مرزه و ترخون  ۶قاشق غذا خوری
طرزتهیه :برنج را بشویید و با نمک درحدود  ۳تا  ۴ساعت قبل درآب بخیسانید.برنج را درآب جوش
بریزید و روی حرارت بگذارید تا بپزد .سپس آن را آبکشکنید.لپه را بشویید و دریک قابلمه همراه با
کمی آب بگذارید تا بپزد .لپه ها را ازآب خارجکنید.دریک تابه ،پیازرا با نصف پیمانه روغن تفت دهید تا
طالیی رنگ شود.گوشت را درپیازسرخ وکمی زردچوبه ،نمک و فلفل بهگوشت اضافهکنید .دریککاسه،
گوشت ،لپه و برنج آبکش شده را با هم مخلوطکنید.سبزیهای دلمه را خردکرده و به مواد اضافه و
خوب مخلوطکنید.سرفلفل دلمهای،گوجه فرنگیها،کدو و بادمجانها را ببرید و داخل آنها را به دقت
خالیکنید.ازمواد آماده شده داخل فلفل دلمهای،گوجه فرنگی،کدو و بادمجانها بریزید و درب
آنها را به صورتکاله روی شان بگذارید.دریک قابلمه بزرگ ،روی حرارت ربگوجه فرنگی
را درنصف پیمانه روغن باقیمانده تفت دهید و آب را اضافهکنید و بگذارید تا آب به
جوش آید.حرارت راکم و دلمههای آماده شده را به آرامی درون قابلمه به صورت
ایستاده بگذارید به طوریکه مواد داخل آنها بیرون نریزد.به مدت
 ۳۰تا  ۴۰دقیقه روی حرارت مالیم ،بگذارید تا دلمهها
به خوبی بپزند و آماده شوند.

آغازمسابقه بازیگری و خوانندگی تازه
درتلویزیون

نخستین همکاری «الهام حمیدی» با
«مسعود کیمیایی»

فصل سوم مجله تصویری «تازه شو» روی آنتن شبکه دو سیما میرود.

ا لهام حمیدی به جمع بازیگران فیلم سینمایی خائن کشی به

این مجله تصویری به موضوع مثبتاندیشــی در زندگی می پردازد و از

کارگردانی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی علی اوجی پیوست.این

بخشهایکوتاه مختلفی تشکیل شده استکه به همراه پخش موسیقی

اولین همکاری الهام حمیدی ،برنده تندیس حافظ و تندیس خانه

و میانبرنامهها پخش خواهد شد.دراین برنامه دو مسابقه «دیده شو» برای

سینما با مسعودکیمیایی درسینما خواهد بود.پیش ازاین حضورامیر

عالقهمندان بازیگری و «خواننده شو» برای دوستداران خوانندگی نیزطراحی

آقایی ،سارا بهرامی ،پانته آ بهرام ،پوالد کیمیایی ،مهران مدیری ،اندیشه

شدهکه نحوه شرکت درآن طی برنامه به اطالع مخاطبان خواهد رسید.

فوالدوند ،حمید رضا آذرنگ و سام درخشانی در فیلم قطعی شده بود.

نوبت اول

آگهی مناقصه

اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای
استان اصفهان

«تفاوت زمان دررانندگی شتابزده و رانندگی با سرعت مطمئن ،بیش ازچند دقیقه نیست»
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار
نماید بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه «قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ
کیفیت ارائه گردد» برای شرکت در فرآیند مناقصات زیر دعوت بعمل می آید.
 )1خرید گاردریل و متعلقات جهت نصب در شهرستان دهاقان (گلشن) (شماره تجدید مناقصه )2/9912673
 )2بهسازی و روکش آسفالت گرم محور کاشان -برزک -ورکان (شماره تجدید مناقصه )2/9912680
 )3لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم راههای شریانی نایین و خور -مناقصه با ارزیابی کیفی به روش فشرده (شماره تجدید
مناقصه )2/9912676
 )4لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم راه شریانی نایین -انارک -خور -مناقصه با ارزیابی کیفی به روش فشرده (شماره تجدید
مناقصه )2/9912677
 )5لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم راههای شهرستان های کاشان و آران و بیدگل -مناقصه با ارزیابی کیفی به روش فشرده
( شماره تجدید مناقصه )2/9912678
 )6لکهگیری هندسی و روکش آسفالتگرم و پلیمریکنارگذرنایین -مناقصه با ارزیابیکیفی به روش فشرده (شماره تجدید مناقصه
)2/9912679
 )7لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم راه شریانی نجف آباد -تیران -مناقصه با ارزیابی کیفی به روش فشرده (شماره تجدید
مناقصه )2/9912683
 )8لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم راه شریانی اصفهان -نایین -انارک -مناقصه با ارزیابی کیفی به روش فشرده (شماره
تجدید مناقصه ) 2/9912685
 )9بهسازی رویه آسفالتی نایین اصفهان -مناقصه با ارزیابی کیفی به روش فشرده (شماره تجدید مناقصه )2/9912684
 )10لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم راههای شریانی اصفهان (مسیر رفت و برگشت کارخانه قند -پل دره شوری – فرودگاه)
– مناقصه با ارزیابی کیفی به روش فشرده (شماره تجدید مناقصه )2/9912686
 )11اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری در  4محور (شماره مناقصه )1/99129102
 )12حمل و اجرای بیس محور دهق -میمه (شماره تجدید مناقصه )991285114
 مهلت دریافت فایلهای اسناد مناقصات فوق از چاپ اول آگهی تا ساعت  13تاریخ  ،99/12/11از طریق سامانه ستاد ایران مهلت ارسال فایلهای اسناد مناقصات فوق از طریق سامانه ستاد ایران تا ســاعت  13تاریخ  99/12/25و تحویل ضمانتنامه فرآیندارجاع کار (شرکت در مناقصه) تا ساعت  13تاریخ  99/12/25به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ،طبقه ششم
اداره حراست می باشد.
 گشایش فایلهای اسناد مناقصات فوق از طریق سامانه ستاد ایران در ساعت  8صبح روز  99/12/26در محل سالن جلسات اداره کلراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان انجام می شود.
نشانی :بلوار میرزا کوچک خان ،بین پل وحید و ترمینال زاینده رود ،کدپستی ، 81766-33743 :تلفن گویا 031-35059 :
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