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8 صفحه
7تصویب بودجه 9570 میلیارد تومانی شهرداری اصفهانقیمت: 1000 تومان

رشد 45 درصدی پرداخت تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در استان اصفهان؛ 

فرصتی برای بازگشت
5

3

معاون بهبود گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان:

گزارشی از حمله ملخ ها به 
استان اصفهان نداشتیم

 همزمان با ایام سالروز شهادت 
حاج حسین خرازی صورت گرفت؛

دیدار مدیر روابط عمومی 
 فوالد مبارکه با مادر 

شهید خرازی 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :
3مبتالی به ویروس 

جهش یافته در چهارمحال 
شناسایی شد

3

4

8 7

 سیر نزولی فروش
 تراکم در شهرداری 

اصفهان

5

 آغاز جشن 
 نیکوکاری در

 استان اصفهان 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

      نام روزنامه: زاینده رود

     تاريخ انتشار: 11 /1399/12

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 آگهی تجدید مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید، نصب، حمل و راه اندازی 

8 دستگاه دکل روشنایی اپرون فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

TA 120-99-12-8 تجدید مناقصه شماره

اداره کل فرودگاههای استان اصفهان م الف:1101925 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )کلیه مراحل برگزاری فراخوان و دریافت اســناد فراخوان از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  )www.setadiran.ir( انجام خواهد شــد(، الزم است کلیه شرکت کنندگان 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان 

محقق سازند.

تاریخ انتشار از طریق سامانه ستاد از روزنامه مورخ 1399/12/10 ساعت 10 صبح تا روز سه شنبه مورخ 1399/12/12

آخرین مهلت ارسال و بارگذاری پیشنهاد قیمت روز سه شنبه مورخ 1399/12/26 تا ساعت 14 بعد از ظهر

تاریخ بازدید روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 ساعت 10 صبح

زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی شرکت کنندگان روز سه شنبه مورخ 1399/12/26 ساعت 15 بعد از ظهر

آدرس: اصفهان- میدان الله- اتوبان شهید اردستانی- فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان اداره کل فرودگاههای استان 

اصفهان- اداره امور مالی، تلفن: 031-35275036 ، 03133998400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-27313131 

نوبت   دوم

مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

8،044،599،261332،000،000جاریاجرای شبکه توزیع آب شهرک به پرور منطقه لنجان315-4-99

2،541،538،235127،000،000جاریتوسعه شبکه فاضالب نایین - بافران316-4-99

317-4-99
اجرای فوندانسیون بتنی جهت نصب 
الکتروفنس تصفیه خانه آب گلپایگان

1،806،979،25591،000،000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : 
تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  99/12/23

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/12/24
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan. ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گويا:  6680030-8 3 -  031
)داخلی 395 (

شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان

شرکت فرودگاهها و 
ناوبری هوائی ایران

اداره کل فرودگاههای 
استان اصفهان

ضربه آخر
 رییس اتاق اصناف اصفهان نسبت به عواقب 

سخت بازگشت محدودیت ها هشدار داد؛ 

 آگهی مناقصه های  عمومی یک مرحله ای 990/1007، 990/1014،
 990/1015، 990/1016  )شماره های¬ 2099001188000063، 2099001188000064، 

2099001188000066، 2099001188000065  در سامانه ستاد(  
شرکت برق 

منطقه ای اصفهان

شركت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

         روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان م الف:1102305

شرط ورودمبلغ تضمين شرکت در مناقصه)ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

990/1007

اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی خط کابلی 230 
کیلوولت اسالم آباد- اقارب پرست )شامل سیستم 
اعالم حریق، پایش دما و رطوبت محیط، دوربین و 

شبکه مربوطه، پمپ های لجن کش، فن-ها، تلفن، 
نصب و آب بندی درب منهول ها و اتاق-های برق(«

3.200.000.000
گواهی صالحیت پیمانکاری 

حداقل رتبه 5  نیرو از 
سازمان برنامه و بودجه

990/1014
تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی مربوط به 
مقاوم سازی و بهینه سازی پست63/20 کیلوولت سمیرم

532.000.000
گواهی صالحیت پیمانکاری 

حداقل رتبه 5 ابنیه از 
سازمان برنامه و بودجه

990/1015
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی احداث 

پست 63/20 کیلوولت دانشگاه کاشان
2.200.000.000

گواهی صالحیت پیمانکاری 
حداقل رتبه 5 ابنیه از 
سازمان برنامه و بودجه

990/1016
اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی 
احداث پست 63/20 کیلوولت رضوانشهر

2.450.000.000
گواهی صالحیت پیمانکاری 

حداقل رتبه 5 ابنیه از 
سازمان برنامه و بودجه

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي مطابق جدول فوق به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان     
 www.setadiran.ir نحوه دريافت و تحويل اسناد: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد(« به آدرس

امكان پذير خواهد بود. تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهاي كاري با شماره 031-36277687(

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/11 لغايت ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/19 
جلسه توجیهی و بازدید از مناقصات فوق با حضور نمایندگان مجاز شرکتها به شرح ذیل الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف از شرکت در مناقصه میباشد.

توضیحاتساعتتاریخ محل برگزاری جلسه مناقصه

990/1007
سالن جلسات ساختمان 

معاونت طرح و توسعه شرکت 
برق منطقه ای اصفهان

10 صبح1399/12/27

کلیه مناقصه گران بایستی نسبت به ارسال کپی اساسنامه، 
آگهی تغییرات شرکت، مدارک شناسایی اعضای هیئت 

مدیره، همچنین معرفی و ارسال مدارک شناسایی 
نمایندگان خود تا 1399/12/20 اقدام نمایند. تلفن 
جهت هماهنگی: 09133250970، آقای شکیبافر

990/1014
ابتدای جاده سمیرم،یاسوج 
پست63/20کیلوولت سمیرم

10 صبح1399/12/24
تلفن جهت هماهنگی: 36643424-

031 )داخلی 127(، خانم بهرامی

990/1015
کاشان قطب راوندی 
شهرک صنعتی کاشان

تلفن جهت هماهنگی: 09133158812، آقای اسدالهیان10 صبح1399/12/23

990/1016
نجف آباد شهرک صنعتی 

رضوانشهر ابتدای ورودی اول
تلفن جهت هماهنگی: 09133158812، آقای اسدالهیان10 صبح1399/12/24

مهلت و محل تحويل پاكات:  نسخه الكترونيكی كليه مدارك و مستندات؛ بايستی حداكثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 در سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت)ستاد( بارگذاري و نســخه فيزيکی )شــامل ضمانتنامه و یک حلقه CD( آن نيز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، 
دبيرخانه شــركت برق منطقه ای اصفهان تحويل گردد. زمان و محل بازگشايی پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1400/01/24- سالن 
كميسيون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتيبانی شركت برق منطقه ای اصفهان     *ضمنًا می توانيد اين آگهی را در سايت های اينترنتی مشاهده کنيد.

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

نوبت   اول
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با گذشــت یک ســال از توافق آمریکا و طالبان موســوم به توافق نامه 
دوحه در دهم اسفند ماه سال 98، افغانســتان همچنان روی آرامش 
به خود ندیده اســت. حمالت اخیر به بخش های مختلف این کشــور 
و افزایش خشونت ها گواه این موضوع هســتند. انفجارهای پیاپی در 
کابل و ادامه حمالت خونبار در والیات، جنگ را وارد مرحله پیچیده کرده 
است. کودک، مرد و زن در این انفجارها و حمالت هدف قرار می گیرند.

توافق نامه صلح آمریکا و طالبان تحت نام »توافق نامه برای آوردن صلح 
به افغانستان« یک ساله شد. طالبان پس از یک آتش بس سه روزه در 
عید فطر ۱۳9۷، از آمریکا خواستند که وارد گفت وگوی مستقیم با این 
گروه شود. این خواست در بیست وسوم خرداد همان سال مطرح شد 
که استقبال آمریکا را به دنبال داشت. دو طرف گفت وگوهای مستقیم 
صلح را در هفدهم تیر ۱۳9۷ آغاز کردند و در دهم اسفند سال گذشته، 
توانستند به توافق صلح دست یابند. این گفت وگوها در 9 دور ادامه یافت 
و سرانجام دو طرف روی برخی از موضوعات توافق کردند.در همان سال 
»مالعبدالغنی برادر« معاون سیاسی طالبان از زندانی در پاکستان آزاد 
شد و به دفتر قطر پیوســت.آزادی پنج هزار زندانی طالبان در ازای یک 
هزار زندانی نیروهای امنیتی، آغاز مذاکرات در بیســتم اسفند، آزادی 
زندانیان باقی مانده گروه طالبان تنها ســه ماه پــس از آغاز مذاکرات، 
بازنگری فهرست تحریم های این کشور، آغاز تعامل دیپلماتیک برای 
خروج سران طالبان از فهرست سیاه ســازمان ملل متحد تا اواخر ماه 
می ۲۰۲۱ و مداخله نکردن آمریکا و متحدانش در امور افغانستان از دیگر 
تعهدات این کشور در توافق نامه بود.با وجود انکار دولت افغانستان، روند 
آزادی زندانیان طالبان در میانه های فروردین سال جاری کلید خورد و 
همه زندانیان این گروه تا ماه شهریور آزاد شدند. در این میان حکومت 
برای آزادی ۴۰۰ زندانــی »خطرناک« طالبان لویه جرگه مشــورتی را 
فراخواند و سرانجام توافق شد که این زندانیان نیز آزاد شوند.مذاکرات 
صلح بین االفغانی نیز در بیســت ودوم شهریور ســال جاری گشایش 
یافت. با این حــال، برخی از موارد در توافق نامه هم چنان عملی نشــد 
و سبب شــد که دولت جدید آمریکا به بازنگری آن روی آورد. افزایش 
خشــونت  از طالبان در افغانســتان، ادامه روابط این گروه با گروه های 
تروریستی و تردید در مورد مذاکرات معنادار صلح از مواردی عنوان شده 
که توافق نامه دوحه را به بازنگری سوق داده است.این در حالی است 
که گفت وگوهای بین االفغانی صلح که امید می رفت، گره کور جنگ را باز 
کند، با خاموشی و بن بست روبه رو شده است. این گفت وگوها که قرار 
بود، ۱۰ روز پس از امضای توافق نامه  صلح آمریکا و طالبان، در بیســتم 
اسفند ۱۳98 آغاز شــود، به دلیل عدم برآورده شــدن پیش شرط ها، 

اختالف نظرها در آزادی پنج هزار زندانی طالبان از بند دولت و دالیل پیدا 
و پنهان دیگر، پس از شش  ماه و دو روز تأخیر، در بیست ودوم شهریور 
۱۳99 در دوحه قطر گشایش یافت. نشست افتتاحیه مذاکرات، برای 
مردم افغانستان امیدبخش بود. نمایند گان دولت و طالبان در حضور 
نمایندگان ســازمان های بین المللی و کشــورهای جهان، از ضرورت 
برقراری صلح در افغانســتان صحبت کردند.با گذشت یک سال از این 
توافق دوطرف بارها یک دیگر را به نقض آن متهــم کرده ا ند.مقام های 
آمریکایی و رســانه های غربی بارها گزارش دادند کــه طالبان هنوز با 
القاعده در ارتباط هستند. در این شکی نیســت که اعتبار، مشروعیت 
و اثرگذاری تعیین کننده توافق نامه دوحه که در زمان ســلطه ترامپ با 
طالبان امضا شده بود، پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا 
به شدت ســقوط کرده است. به همین دلیل هم هســت که طالبان به 
خاطر عدم اطمینان از پای بندی دولت جدید آمریکا به این توافق، عمال 
گفت وگوهای دوحه را متوقف کرده است.با این حال، دولت افغانستان 
که بزرگ ترین هزینه را پس از امضای این توافق نامه متحمل شد و در 
قبال آن، هیچ چیزی به دست نیاورد، از این حق برخوردار بود که از همان 
آغاز، مشروعیت این توافق را زیر سوال ببرد، از پیامدها و مفاد آن، تبری 

بجوید و به دلیل آنکه به تعبیر ســخنگوی شورای امنیت ملی حتی در 
حین مذاکرات و زمان امضای آن، یک »مشــورت« ساده هم با دولت 
کابل نشــده بود، خود را در برابر محتوای آن، متعهد نداند.با این حال، 
آینده این توافق در هاله ای از ابهام قــرار دارد. در حالی که وزرای دفاع 
کشورهای عضو ناتو در اجالس اخیر خود، قادر به تصمیم گیری درباره 
حضور یا خروج از افغانستان نشدند، آمریکا همچنان مشغول ارزیابی 
دوباره متن توافق نامه دوحه است؛ رویدادی که هم طالبان، هم دولت 
افغانستان و هم شرکای آمریکا در ناتو منتظر نتیجه نهایی آن هستند 
تا درباره چشم انداز آینده جنگ و صلح، تصمیم بگیرند.طالبان پیش تر 
تهدید کرده اند که اگر آمریکا به مفاد توافق دوحه عمل نکند، این گروه 
آماده بازگشت به جنگ است. از ســوی دیگر، دولت افغانستان هم از 
آمادگی خود برای مقابله با تهدیدهای طالبان خبر داده است.واقعیت 
این اســت که »بازی جنگ و صلح« افغانســتان، اکنون بیشتر از هر 
زمان دیگر پیچیده شده و گفت وگوهای دوحه با بن بست مواجه است. 
هرچند در جریان هفته گذشته هیئت های دولت و طالبان با یک دیگر 
دیدار داشته اند، اما از قرائن پیداست که این دیدار، بیشتر تعارفی بوده 

و گره کور گفت وگوها را باز نکرده است.

اطالعیه دفتر ریاست جمهوری درباره نقل قول »واعظی«
روابط عمومی دفتر ریاســت جمهوری بار دیگر انتشــار نقل قول بی پایه و اســاس از رییس دفتر 
رییس جمهور مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را بشدت تکذیب کرد و اصرار مخالفین 
دولت بر تکرار ایــن دروغ و حتی تحلیل 
پیرامــون آن را تداوم حملــه به دولت و 
تحت تاثیر قراردادن آرامش نسبی بازار 
دانســت.اطالعیه روابــط عمومی دفتر 
ریاســت جمهوری خاطرنشان می کند: 
با وجود نظر صریح ایشان در مصاحبه ها 
و سخنرانی ها در این خصوص و تکذیب 
ســریع این نقــل و قول بی اســاس، 
همچنان عده ای از رســانه های داخلی 
و خارجی که از آنان بارها در کالم رییس 
جمهور با عنوان تبرئه کنندگان ترامپ و تحریم کنندگان ملت ایران خوانده شده اند، می کوشند در 
تداوم سیاست های پیشین خود و به رغم شکست مفتضحانه ترامپ، نقش تروریسم اقتصادی او 

را پنهان و دولت را در پیشگاه مردم مقصر تلقی کنند.
در این اطالعیه تصریح شده اســت: از رسانه های مخالف نظام در خارج از کشــور با توجه به رویه 
سیاسی آنها توقعی نیست؛ اما مردم از کسانی که ادعای تالش برای دفاع از حقوق ملت ایران دارند 
و استکبار ستیزی را سرلوحه شعارهایشان قرار داده اند، انتظار ندارند که به دلیل انتخابات ۱۴۰۰ و 
سرپوش گذاشتن بر خطاهای فاحش همفکران شــان دولت را اینگونه متهم به اخالل در اقتصاد 

کرده و تحریم وفشار حداکثری آمریکا را تطهیر کنند.

سقف درآمدهای بودجه در سال 1400 مشخص شد 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، ســقف درآمدهای دولت در ســال آینده را مشخص کردند.
 در جلســه علنی مجلس شورای اســالمی بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ به

 پایان رسید.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی منابع بودجه عمومی دولت 
از لحاظ درآمدی را به شرح زیر قرائت کرد: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای و مالی و مصارف  بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی 
ســرمایه ای و مالی بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵8 هزار و ۶۳9 میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال شامل: منابع 
عمومی بالغ بر 9 میلیون و یکصد و هفت هزار و 899 میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال درآمد اختصاصی 
وزارت خانه ها، موسسات دولتی بالغ بر 9۵۰ هزار و ۷۳9 میلیارد و 9۱۲ میلیون ریال است.در ادامه 
جلسه، نمایندگان با ۱98 رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر 

در مجلس بخش درآمدی الیحه بودجه را تصویب کردند.

بنی گانتس، ایران را عامل حمله به کشتی صهیونیستی خواند
وزیر جنگ رژیــم صهیونیســتی در ادعایی ایــران را عامل حمله به کشــتی این رژیــم در عمان 
دانست.»بنی گانتس« ، مدعی شد که ارزیابی های اولیه نشان می دهد ایران عامل هدف قرار دادن 
کشتی صهیونیستی در دریای عمان بوده است. سازمان دریانوردی انگلیس اعالم کرد یک کشتی 
این کشور در دریای عمان منفجر شده است.منابع خبری اعالم کردند این کشتی انگلیسی متعلق 
به شرکتی صهیونیســتی بوده که در دریای عمان منفجر شده است.رسانه صهیونیستی کان نیز در 
گزارشی مدعی شد این کشــتی متعلق به »آبراهام اونگار« تاجر صهیونیست و از نزدیکان یوسی 

کوهن بوده است.

سیاستکافه سیاست

با وجود تالش های یک ساله، افغانستان همچنان محل درگیری های خونین طالبان با دولت است؛

افغانستان روی خط آتش و خون

هشدار »المالکی« درباره ظهور یک اقلیم جدید 
نخست وزیر پیشین عراق طی سخنانی نســبت به ظهور یک اقلیم خودمختار جدید در این کشور 
هشدار داد.بر اساس این گزارش، وی نسبت به وجود طرح هایی برای تشکیل یک اقلیم خودمختار 
جدید با مرکزیت شــهر ناصریه در استان ذی قار، هشــدار داد. نوری المالکی گفت: تحوالت شهر 
ناصریه نشان می دهد که نوعی بی ثباتی در مناطق جنوبی و مرکزی عراق حاکم است.نخست وزیر 
پیشین عراق در ادامه سخنان خود اظهار داشت: واقعیت آن است که دولت مرکزی نتوانسته است 
به خواسته های مردم به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی جامه عمل بپوشاند. ازهمین روی، شاهد 
برخی اعتراضات هستیم.رییس حزب الدعوة االسالمیه همچنین در خصوص حوادث شهر ناصریه 
و نا آرامی های اخیر در این شهر، گفت: برخی جریان های خارجی نقشه هایی را در ناصریه در سر 

دارند که تظاهرات کنندگان در این شهر باید نسبت به این توطئه ها هوشیار باشند.

»پاشینیان« خواستار برکناری فرمانده ارتش شد
با وجود آنکه رییس جمهور ارمنستان با برکناری رییس ستاد مشترک ارتش این کشور مخالفت 
کرده؛ اما »پاشــینیان« بار دیگر بر لزووم برکناری وی تاکید کرد.این در حالی اســت که رییس 
جمهور ارمنستان با این خواسته پاشینیان مخالفت کرده بود.پنجشنبه هفته گذشته به دنبال آنکه 
جمعی از فرماندهان ارتش ارمنستان خواستار استعفای پاشینیان از مقام نخست وزیری شدند، 
وی با بیان اینکه ارتش ارمنســتان قصد کودتا دارد، حکم برکناری رییس ستاد مشترک را صادر 
کرد؛اما رییس جمهور با این اقدام مخالفت کرد.در همین رابطه دفتر »آرمن سرکیسیان« رییس 
جمهور ارمنستان با صدور بیانیه ای از مخالفت با برکناری رییس ستاد مشترک ارتش این کشور 
خبر داد.در بیانیه صادر شده از سوی دفتر سرکیسیان آمده است که رییس جمهوری ارمنستان با 
درخواست »نیکول پاشینیان« نخست وزیر این کشور برای برکناری »اونیک گاسپاریان« رییس 

ستاد مشترک ارتش این کشور مخالفت کرده است.

دیدار مخفیانه وزیر جنگ اسرائیل با پادشاه اردن
بنی گانتس در جلسه ای با فعاالن حزب آبی و ســفید از دیدار مخفیانه خود با ملک عبدا... دوم 
خبر داد.ســایت خبری یدیعوت آحارانوت گزارش داد که مالقات بنی گانتس با پادشــاه عبدا... 
دوم در خاک اردن انجام شده است.وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: »فکر می کنم اردن یک 
سرمایه بزرگ برای اسرائیل است و رابطه ما با اردن می تواند بهتر باشد. متاسفانه، حضور نتانیاهو  
به پیشرفت روابط ما با اردن  آسیب می رســاند. من یک ارتباط مداوم و مستمر با پادشاه اردن و 
دیگر مقامات ارشد اردن دارم و می دانم که می توانیم دســتاورد های بزرگی در این زمینه داشته 
باشیم«. بنی گانتس اضافه کرد: »معتقدم که می توان هر سال یک یا دو پروژه غیرنظامی با اردن 

برای بهبود روابط با کشور همسایه داشته باشیم«.

سفیر میانمار در سازمان ملل برکنار شد
مقام های نظامی میانمار، سفیر این کشور در سازمان ملل را به دلیل درخواست از جامعه جهانی 
برای کمک به لغو کودتــای نظامی برکنار کردند.مقام های نظامی میانمار، »کیوا مو تن« ســفیر 
میانمار در سازمان ملل را پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل و درخواست از جامعه 
بین الملل برای کمک به لغو کودتا در کشــورش، برکنار کردند.بنا بر گزارش شبکه »سی ان ان«، 
شــبکه تلویزیونی »ام آر تی وی« میانمار ، خبر برکناری کیوا مو تــن را اعالم کرد و گزارش داد که 
وی »از مسئولیت ها و قدرت خود به عنوان سفیر دائم سوء استفاده کرده و به کشور خیانت کرده 
است«.سفیر میانمار در سازمان ملل پس از اخراج در گفت وگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که 

تصمیم دارد »به مبارزه خود تا جایی که می تواند ادامه دهد«.

خبر روز

نماینده مجلس: 

 رد صالحیت شده ها
 ثبت نام نکنند

نماینده مــردم نجف آبــاد در مجلس گفت: 
افرادی بودند که برای کاندیداتــوری در ۱۴۰۰ 
هزینه های کالن گدایــی کردند که این ها پول 
کثیف اســت و باید دســتگاه های امنیتی با 
دقت رصد کنند.»ابوالفضل ابوترابی«، در رابطه 
با اعالم حضور برخی از چهره های سیاســی 
اصالح طلب و اصولگــرا در انتخابــات ۱۴۰۰ 
گفت: همانطــور که کدخدایی، دبیر شــورای 
نگهبان و ریاست پژوهشکده، به درستی بیان 
کرد افرادی که رد صالحیت  شــدند و دلیل رد 
صالحیت به آنها اعالم شــده در صورتی که رد 
صالحیت همچنان باقی اســت، بهتر اســت 
نه برای خودشــان، نه برای کشــور و نه برای 
نظام هزینه درســت نکنند، زیرا همین هزینه 
تراشی می تواند یک نکته منفی در پرونده آنها 
باشد. افرادی که یک بار در عرصه انتخابات رد 
صالحیت شــده اند ولی همچنان دارای ایراد 
هستند برای مملکت و شورای نگهبان هزینه 
تراشی نکنند و کاندیدا نشوند. وی در پاسخ به 
این سوال که »آیا این امر در طرح اصالح قانون 
انتخابات دیده شده اســت« ادامه داد: خیر؛ 
اما در طرح اصالح قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری محدودیت هایی مانند سن، مدرک 
تحصیلی و چهار سال سابقه کارهای بزرگ دیده 
شده و این تعداد  ثبت نام را محدود می کند.

ابوترابی افزود: باید از ورود پول های کثیف به 
انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان 
جلوگیری شود و مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد. افرادی بودند که بــرای کاندیداتوری در 
۱۴۰۰ هزینه های کالن گدایی کردند که این ها 
پول کثیف است و باید دستگاه های امنیتی با 

دقت رصد کنند.  

اخبار

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: 
هدف مجلــس از تصویــب قانون اقــدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها ایــن بود که تحریم هــای ایران 
برداشته شــود و در این راســتا، دولت و مجلس با 
یکدیگر همکاری خواهند کرد.شــهریار حیدری ، با 
تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی 
برای لغــو تحریم ها و صیانت از حقــوق ملت ایران، 
اظهار کرد: جمهوری اســالمی ایران با تصویب قانون 
اقدام راهبردی بــرای مقابله بــا تحریم ها در همان 
ابتدا غنی سازی ۲۰ درصد اورانیوم را با اطالع آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی آغاز کرد.وی متذکر شــد: 
ما از همان ابتدا گفتیم که بر اســاس قانون مصوب 
مجلس، اگر غربی ها تحریم های اعمال شــده علیه 

کشورمان را لغو نکنند، پنجم اسفند ماه سال جاری، 
اخراج بازرسان آژانس در کشور صورت خواهد گرفت 
و همچنین اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف خواهد 
شد.نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: بیانیه مشترک 
دولتمردان با آژانس بین المللــی انرژی اتمی از نظر 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایران و خــروج از پروتکل الحاقی را تحت الشــعاع 
قرار می داد.حیدری تصریح کرد: با فرمایشات مقام 
معظم رهبری که حکم شــرعی و قانونی برای همه 
ما دارد، مجلس و دولت با یکدیگر در این باره تعامل 
می کنند و رؤسای کمیسیون های امنیت ملی و انرژی 

مجلس قرار است با دولت و شورای عالی امنیت ملی 
نشســت هایی را برگزار کنند که امیدواریم خروجی 
این کار، در راستای تحقق منافع ملی و منویات مقام 
معظم رهبری باشــد.وی اظهار داشــت: مالحظات 
نظام جمهوری اسالمی ایران برای دولت و مجلس 
در این کار در اولویت است و از طرف دیگر آمریکایی ها 
و کشــورهای اروپایی هــم پیام هایــی را به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم در این باره مطرح کردند که 

جزو مالحظات دولت و مجلس خواهد بود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

همکاری مجلس با دولت برای اجرای قانون »لغو تحریم ها«

تلویزیون اسرائیل مدعی شد: 

لغو سفر هیئت اسرائیلی به امارات از ترس ایران
نمایشگاه بین المللی دوساالنه صنایع نظامی امارات بزرگ ترین نمایشگاه نظامی خاورمیانه محسوب می شود و در حاشیه آن شرکت های نظامی قراردادهای 
پرسودی منعقد می کنند.یک تلویزیون اسرائیلی مدعی شده سفر هیئت نظامی اسرائیل به یک نمایشگاه و کنفرانس نظامی ۲ ساالنه در ابوظبی امارات نه آن گونه 
که در منابع رسمی اعالم شده به دلیل محدودیت های سفر در دوران کرونا و بسته بودن  فرودگاه بن گوریون تل آویو، بلکه از بیم احتمال ترور تالفی جویانه اعضای 
هیئت از سوی ایران، لغو شده است.این نخستین بار است که پس از عادی سازی روابط اسرائیل و امارات، دولت ابوظبی از اسرائیل نیز برای شرکت در بزرگ ترین 
نمایشگاه صنایع نظامی در خاورمیانه دعوت به عمل می آورد.بر اساس این گزارش، اسرائیل از زمان ترور فخری زاده از واکنش احتمالی ایران به این اقدام بیمناک 
است. ایران اعالم کرده در زمان مقتضی و مناسب این اقدام را تالفی خواهد کرد. مقامات ایرانی پیش تر دستگاه اطالعاتی اسرائیل )موساد( را به انجام این ترور 
متهم کرده اند.بر اساس گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، اعالم اینکه بسته بودن فرودگاه بن گورین تل آویو به دلیل محدودیت های کرونا، دلیل لغو سفر هیئت 
نظامی اسرائیلی به ابوظبی بوده، تنها یک بهانه بوده است.بنا براین گزارش، لغو ناگهانی سفر این هیئت در حالی بوده که ده ها شرکت نظامی اسرائیلی، از جمله صنایع 
هوافضای اسرائیل برای اعزام هیئت به این نمایشگاه اسلحه در ابوظبی، برنامه ریزی کرده بودند. در حاشیه این نمایشگاه قراردادهای نظامی پرسودی منعقد می شود.

وز عکس ر

شرایط سخت خانواده 
های دیپلمات ها در 

کره شمال
خانــواده دیپلمــات های روســی 
در کــره شــمالی به دلیــل اعمال 
محدودیت هــای کرونایی و قطعی 
خطوط ارتباطی بین کره شــمالی و 
جهان خارج، محبور شدند قسمتی 
از مســافت ریلــی بین مــرز کره 
شمالی به سمت چین و کشورشان 

را به سختی طی کنند.
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معاون بهبود گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:

گزارشی از حمله ملخ ها به استان اصفهان نداشتیم
شهرســتان های ســمیرم، لنجانات، تیران و کرون در معرض تهدید ملخ های صحرایی هستند 
و تاکنون گزارشی از حمله این گونه ملخ ها نداشتیم.اصغر رســتمی با اعالم اینکه هنوز ملخ های 
صحرایی به استان اصفهان حمله نکرده اند، اظهار داشت: هر زمانی که رطوبت زمین مناسب باشد 
و دمای هوا هم افزایش یابد تخم های ملخ هایی که در ســال گذشــته در درون خاک بودند، در 

اصطالح تفریق )متولد( می شود.
وی افزود: ملخ های مهاجر از کشورهای عربستان، لیبی، مصر به کشور ما حمله می کنند که تاکنون 
گزارشی از این نوع حمله به استان اصفهان نداشتیم.معاون بهبود گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با بیان اینکه باروری ملخ ها با نسبت بارندگی رابطه مستقیم دارد، گفت: جمعیت 
ملخ ها متناســب با میزان بارش ها عرصه های طبیعی را تهدید می کنــد.وی بیان کرد: ملخ های 
ایتالیایی، مراکشــی و صحرایی به صورت مهاجر وارد کشور می شوند و با ردیابی های انجام شده 
تاکنون چنین گزارشــی از حضور این ملخ ها در اصفهان ثبت نشــده است.رستمی تصریح کرد: 
شهرستان های ســمیرم، تیران و کرون و لنجانات در معرض تهدید ملخ های مهاجر هستند که با 

ردیابی و اقدامات مربوطه نسبت به مخاطرات پیش بینی های الزم به عمل آمده است.

اصفهان ظرفیت احداث 37۵0 هکتار گلخانه را دارد
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ظرفیت احداث ســه هزار و ۷۵۰ هکتار گلخانه در 
این استان وجود دارد و تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این رقم احداث شده است.مهرداد مرادمند 
افزود: افزایش سطح کشت گلخانه ای در استان و رسیدن به رقم مورد اشاره برای یک دوره زمانی 

پنج ساله برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به اینکه تولید ساالنه ۵۷۰ هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای در استان هدف گذاری 
شده،اضافه کرد: بخش قابل توجهی از این تولید می تواند برای صادرات به دیگر کشورها و ارزآوری 
اختصاص یابد.رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با بیان اینکه در سال های اخیر به طور 
متوسط ۲۰۰ هکتار به مساحت کشت گلخانه ای استان افزوده شد،تصریح کرد: معضل کم آبی در 
این خطه دلیلی منطقی برای توسعه این نوع کشت اســت و می طلبد که به آن توجه جدی شود.

مرادمند به اهمیت ساخت استاندارد گلخانه ها اشاره و خاطرنشان کرد: در استان اصفهان به طور 
ویژه برای مصرف بهینه انرژی برنامه ریزی می شود تا گلخانه ها راندمان باالیی داشته باشند.

پارچه هست، اما گران!
رییس اتحادیه صنف پارچه فروشان اصفهان گفت: کمبود مواد اولیه برای تولید پارچه و الیاف از 
سوی انجمن نساجی در حال پیگیری اســت.احمد تقی زاده ادامه داد : قیمت پارچه و الیاف به 
سبب گرانی و نبود مواد اولیه، کمی افزایش داشته و انجمن نساجی کمبود مواد اولیه را پیگیری 

می کند.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت الیاف، حدود ۵ تا ۱۰ درصد روی قیمت پارچه تاثیرگذار بوده، البته با 
این شرایط، پارچه های زیادی تولید شده و در انبار موجود است و این شرایط فقط بر روی قیمت ها 
تاثیرگذار است.رییس اتحادیه صنف پارچه فروشان اصفهان گفت: شرایط کرونایی، خسارت های 
زیادی برای این صنف به وجود آورد و باعث کاهش توان خرید مردم شــده و در این راستا، مردم 

تقاضای کمتری برای خرید پارچه دارند.
تقی زاده گفت: در یک سال گذشته، تعطیلی های زیادی در این صنف داشته ایم که این تعطیلی ها، 
یکی از مهم ترین عوامل ایجاد خســارت بوده اند.وی در پایان گفت: باتوجه به نزدیکی عید نوروز 
انتظار می رود قیمت پارچه بدون تغییر باشــد و باتوجه به شــرایط کنونی پیش بینی می شــود 

قیمت ها، افزایش چندانی نداشته باشند.

رییس اتاق اصناف اصفهان نسبت به عواقب سخت بازگشت محدودیت ها هشدار داد؛

ضربه آخر

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان  مرضیه محب رسول
هفته گذشــته اعالم کــرد  اصفهان بعد از 
استان خوزستان در خط اول حمله ویروس کرونای جهش یافته قرار 
دارد و باید به شدت مراقب بود. همین هشدار کافی است تا پیش بینی 

ها در مورد فضا و تصمیمات هفته های آینده مشخص باشد. 
به احتمــال زیاد اگــر وضعیت به همین ســرعت وخیم باشــد، باید 
محدودیت های صنفی بازگردد و شاید این بار به دلیل کشنده تر بودن 
بیماری، قرنطینه شــکل جدی تــری به خود بگیــرد، همین احتمال 
نگرانی های جدی میان اصناف به وجود آورده است. تعطیلی اصناف 
به دلیل مصادف شدن با شــب عید و خرید های بیشتر مردم از هر دو 
سمت این ماجرا نگرانی های جدی را به همراه دارد؛ از سویی مسئوالن 
درمانی استان نگران تجمعات و شلوغی بازارها به دلیل خرید های شب 
عید هستند و می گویند مردم در کنار ازدحام بیشتر در خیابان ها کمتر 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت می کنند و آن ســوی ماجرا اصنافی 
هستند که پس از ماه ها کسادی بازار و نبود مشتری به امید همین هفته 
آخر هستند تا شاید جبران نبود درآمد در یک سال اخیر را بکنند. درست 

به همین دلیل است که رییس اتاق اصناف اصفهان اعالم کرده تعطیلی 
بازار در شرایط فعلی می تواند به منزله ضربه آخر برای کسبه باشد.

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: اگر دوباره اصناف یک یا دو هفته به 
دلیل گسترش کرونا تعطیل شوند به طور قطع متحمل ضربه سهمگینی 

خواهند شد.
رسول جهانگیری ، درباره نگرانی های شیوع و گسترش ویروس کرونای 
انگلیسی و شلوغی مغازه ها در آستانه شب عید، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه طی یک سال گذشته کشور درگیر کرونا بوده، در این مدت پروتکل 

های مخصوص به هر صنفی ابالغ شده است.
وی با تاکید بر اینکه سال گذشته و به نوعی در زمان ابتدایی شیوع کرونا، 
کسبه، بازاری برای شب عید نداشتند، گفت: اگر مسئوالن کشور و استان 
تدبیری نیندیشند و در آستانه شــب عید حتی یک روز از کسب و کار 
 افراد را تعطیل کنند، ضربه اقتصــادی جبران ناپذیری متحمل اصناف 
می شود.رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: اگر قرار است محدودیت و 
کاهش زمان رفت و آمد اعمال شود، دولت می تواند در بازه زمانی اول 
تا ۱۳ فروردین ماه که به نوعی فضای فعالیت کشور نیمه تعطیل است، 

برخی محدودیت ها را برای ادارات، سازمان و ... اعمال کند، البته در آن 
زمان هم موافق تعطیلی اصناف نیستیم.

وی تصریح کرد: اصناف کشــور اکنون منتظر یــک ضربه کوچک دیگر 
هستند تا نابود شــوند و باید توجه داشــت که بازار توان و تحمل ضربه 
آخر را ندارد.جهانگیری با بیان اینکه برخی کســبه و صنف ها در طول 
سال درآمدی ندارند و تنها به امید فروش شب عید هستند، گفت: اگر 
دوباره اصناف یک یا دو هفته تعطیل شوند به طور قطع متحمل ضربه 

سهمگینی خواهند شد.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر ساعت محدودیت های تردد جهت بیشتر 
شدن زمان تراکم افراد در بازار شــب عید، اظهار کرد: در روزهای پایانی 
سال مسئوالن کشور می توانند محدودیت های تردد را از ساعت ۱ بامداد 
تا ۴ صبح اعمال کنند، البته هنوز این پیشــنهاد پذیرفته نشــده است.

رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه در بررســی های انجام شده 
اصناف تنها عامل ۱۱ درصد انتقال ویروس کرونا هستند، گفت: به دلیل 
اینکه اصناف ویترین شهری هستند، مسئوالن برای اعالم خطر به بقیه 

مردم و بخش ها در ساده ترین تصمیم مغازه ها را تعطیل می کنند.

چهره روز

غیربومی ها نرخ زمین را در فریدن باال بردند
بخشدار بخش مرکزی فریدن گفت:باتوجه به اقلیم مســاعد در شهرستان افراد غیربومی برای 
تهیه مســکن به منطقه مراجعه می کنند که در این بین نباید از افراد سودجو غافل شویم.نعمت 
ا... محمودی اظهار کرد: درماه های گذشــته به طور جدی به دنبال پایان آب رسانی سیار در همه 
روســتا ها بوده ایم که حدود ۲۰ روز پیش با کمک انشــعاب آب از مرکز شهرستان برای روستای 
نماگرد، مشکل آب نیتراته این روستا حل شد.وی افزود: در آینده ای نزدیک با در دستور کار قرار 
دادن و برطرف کردن مشکل آب شرب سه روستای موغان نثار و طرار امیدواریم که این سه روستا 

هم از آب شرب پایدار بهره مند شوند.
بخشدار بخش مرکزی فریدن اضافه کرد: متاسفانه مشکل اساسی روستا های شهرستان فریدن 
نابســامانی در بازار سیب زمینی اســت که مهم ترین محصول کشــاورزی این منطقه به حساب 
می آید.محمودی گفت: باوجود ســختی های فراوان و متحمل شــدن هزینه های سنگین برای 
کشاورزان، در حال حاضر شاهد ذخیره شدن این محصول در انبار ها به علت ضعف در اجرای طرح 
خرید و نرخ تضمینی توسط سازمان ها هستیم.بخشــدار بخش مرکزی فریدن درباره افزایش 
قیمت زمین و گرانی بیش از اندازه در روســتا های فریدن اظهار کرد: با تغییر کاربری زمین های 
بایر و بالاستفاده کشاورزی که مجاور بافت مسکونی روستا ها هستند می توانیم در قیمت گذاری 

و ارزش زمین تعادل ایجاد کنیم.

سرمازدگی درختان بادام کاشان
بخشی از درختان بادام شهرستان کاشــان که به دنبال گرمای اواخر بهمن ماه به شکوفه نشسته 
بودند، با ورودسامانه بارشــی پایان هفته گذشته و کاهش محسوس دمای هوا دچار سرمازدگی 
شدند.رییس جهاد کشاورزی کاشان گفت: درختان زودگل بادام که در تمام بخش های شهرستان 
پراکنش دارند، خسارت دیده اند، اما هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات وارده در دست نیست.

رضا مظلومی افزود: هر سال در بهمن و اسفند جبهه هوای سرد و بارش برف در شهرستان موجب 
ســرمازدگی درختان به ویژه بادام و زرد آلو که زود گل هســتند، می شــود.مظلومی از باغداران 
خواســت تا گونه های زودگل درختی خود را با ارقام دیرگل جایگزین کننــد تا از بخش زیادی از 

خساراتی که هرساله با نوسانات دمایی متوجه باغداران می شود، جلوگیری شود.

 صدور مجوز بهره برداری از 9 کارخانه تولید آب معدنی
 در فریدون شهر

فرماندار فریدون شــهر گفت: تاکنون ۹ مجوز بهره برداری از کارخانه تولید آب معدنی در فریدون 
شهر صادر شده که تاکنون تنها یکی از این مجوزها به مرحله بهره برداری رسیده است.رضا صفری با 
اشاره به اظهارات نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسالمی در زمینه 
ضرورت راه اندازی کارخانه تولید آب معدنی در فریدونشهر اظهار داشت: با توجه به میزان بارش، 
چشمه های موجود و دیگر منابع آبی شهرستان فریدون شهر راه اندازی این کارخانجات می تواند 
تاثیر بسزایی داشته باشد.وی با بیان اینکه بر اساس ســند آمایش سرزمین استان اصفهان به 
عنوان سند راهبردی توســعه راه اندازی کارخانجات، صنعت و معادن در شهرستان فریدون شهر 
محدود و در برخی از موارد ممنوع اســت، ابراز داشت: از سوی دیگر فعالیت در زمینه گردشگری، 
کشــاورزی، دامپروری، تولید آبزیان و تولید آب معدنی در این شهرستان مورد توجه بوده است.

فرماندار فریدون شهر با بیان اینکه در گذشــته ۹ مجوز بهره برداری از کارخانه آب معدنی در این 
شهرستان صادر شده و برای برخی از مجوزها زمین و تسهیالت در نظر گرفته شده است، افزود: از 
این تعداد تاکنون تنها یک کارخانه در آســتانه بهره برداری قرار گرفته است.وی افزود: حدود سه 
کارخانه دیگر نیز دارای حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده اند و مابقی مجوزها هنوز به مرحله 

عملیاتی شدن نرسیده است.

کافه اقتصاد

گزارش

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

رییس جمهور برای حل 
معضل آب وارد شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی تزلزل ها و بهانه جویی ها در اجرای 
پروژه بهشت آباد را سم مهلک برای اصفهان 
دانست و گفت: ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب 
از طریق این پروژه وارد اصفهان خواهد شد 
که الزم اســت تا مصارف آب هم مدیریت 

شود.
مهدی طغیانــی،  پیرامــون اهمیت پروژه 
بهشــت آباد بــرای تامین آب مــورد نیاز 
اصفهان، با اشــاره به نامه منتشــر شده از 
ســوی رییس مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان در این خصوص، گفت: اجرای این 
پروژه نیازمند عرصه مدیریتی دولت است.

وی افزود: وزارت نیرو و محیط زیست باید 
به صورت جدی در این عرصه وارد شــوند، 
البته ســهم وزارت نیرو از ســایر ارگان ها 
بیشتر است و به نظر بنده کمترین سهم در 
این میان مربوط به محیط زیســت است.

طغیانی با بیان اینکه تزلزل هایی در تصمیم 
گیری برای اجــرای پروژه بهشــت آباد از 
سوی دولت وجود دارد، اظهار داشت: این 
موارد به عنوان ســم مهلک بــرای احیای 
زاینده رود محسوب می شوند و درخواست 
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان 
هم این است که رییس جمهور شخصا برای 

حل این معضل وارد شود.
وی با بیان اینکــه ۲۵۰ میلیون متر مکعب 
آب از طریق پروژه بهشت آباد وارد اصفهان 
خواهد شــد، تصریح کرد: قطعا این میزان 
آب، همه مشکالت آب اصفهان را حل نمی 
کند، اما کمک بسیار بزرگی برای تامین آب 
اصفهان خواهد کرد و می تواند مقداری از 
مشــکالت را مرتفع کند.طغیانی، مدیریت 
مصرف آب در استان اصفهان چه در موارد 
دارای مجوز و چه در موارد بــدون مجوز را 
بســیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشــت: 
اگر به همان میزانی که آب وارد می شــود، 
مصرف آب هم افزایش یابد، مشکالت حل 

نخواهد شد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
اصفهان گفت: بحران شیوع کرونا منجر به تعطیلی 
حدود ۸۰ واحد صنفی تولید و فروش پوشــاک در 
اصفهان شد.ابراهیم خطا بخش با اشاره به وضعیت 
تولید و فروش پوشــاک در اصفهان اظهار داشت: 
در حال حاضــر ۷۰۰ تولیدی پوشــاک در اصفهان 
فعال اســت.وی با بیان اینکه عمده فروشگاه های 
تولیدی در اصفهان نســبت به تولید شــلوار، کت و 
شلوار، مانتو، لباس های تریکو و ... اقدام می کنند، 
ابراز داشــت: می توان گفت ۸۰ درصد از نیاز استان 

در این زمینه توســط تولید کنندگان داخلی تامین 
می شود.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک اصفهان با اشــاره به فعالیت بیش از سه 
هزار و ۸۰۰ فروشگاه پوشاک در اصفهان نیز گفت: 
این واحدهای صنفی در بحران شــیوع کرونا دچار 
آسیب های جدی شده اند که همچنان برطرف نشده 
است.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشــاک اصفهــان در ادامه در خصــوص فروش 
اینترنتی پوشــاک در اصفهان نیز ابراز داشت: ما به 
این امر اعتقادی نداریم چرا که بر این فضا نظارتی 
وجود ندارد و اغلب خریداران در این بخش در زمینه 
قیمت و یا کیفیت محصول دچار مشــکل شده اند.

خطابخش با تاکید بر اینکه ورود به خرید و فروش 
اینترنتی پوشاک نیازمند زیرساخت و نظارت جدی 

اســت، افزود: در این زمینه طی ســال های آینده 
مجبور به ورود به فروش اینترنتی خواهیم شد؛ اما 
در حال حاضر شــرایط برای این امر فراهم نیست.
وی همچنین به معضالت ایجاد شده ناشی از شیوع 
کرونا برای واحدهای صنفی تولید و فروش پوشاک 
در اصفهان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون حــدود ۸۰ واحد صنفی زیــر مجموعه این 
اتحادیه دیا تعطیل شــده و یا تغییر شغل داده اند. 
خطابخش با بیان اینکه در واحدهای صنفی فروش 
پوشــاک در اصفهان اجناس مطابق با قیمت درج 
شده روی برچسب به فروش می رسند، ادامه داد: 
چنانچه در این زمینه تخلفی دیده شــود و افزایش 
قیمتی داشته باشیم از سوی فروشگاه های بدون 

مجوز صورت گرفته است.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان:

اعتقادی به فروش اینترنتی نداریم

فروشندگان و تولیدکنندگان مبل در ضرر هستند
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تولید کنندگان مبل اصفهان گفت: در حالی که اسفند ماه بهار فروش مبلمان است؛ اما فروش مبل در اصفهان کاهش زیادی داشته 
است.حجت ا... پورحقانی ، با اشاره به این که وضعیت بازار مبل خوب نیست بد هم نیست، اظهار کرد: تعداد افرادی که برای خرید به بازار مبل مراجعه می کنند نسبت به 
سال های گذشته کاهش زیادی داشته است.وی افزود: تورم موجود در کشور نصیب بازار مبل نیز شده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است بنابراین مصرف کننده 
و فروشنده هر دو در ضرر هستند و نمی توانند به خواسته مطلوب خود برسند.رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مبل اصفهان گفت: قیمت مصالح ساخت مبل 
۴۵۰ درصد افزایش یافته، اما قیمت مبل بین ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش یافته است در برخی موارد نیز افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی در عرضه مبل داشته ایم.پورحقانی در 
رابطه با نرخ اجاره نمایشگاه های فروش مبلمان افزود: برخی مغازه داران اعالم کرده اند سال آینده اجاره نمایشگاه ها را ۵۰ درصد افزایش دهند البته این موضوع هنوز 
قطعی نشده است.وی با اظهار گالیه از وضعیت فعاالن صنف مبلمان ادامه داد: فروش مبل در این روزها با ۱۰۰ درصد ضرر همراه است فروشندگان مال شان را از سر راه 
نیاورده اند که هیچ فروشی نداشته باشند.رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مبل اصفهان گفت: در بازدیدی که از منطقه ۱۱ داشتم، دیدم که اکثر فروشندگان 

ایستاده اند و مشتری ندارند و این در حالی است که اسفند ماه بهار فروش مبل است.

خودروی »بی ام و« 
قاچاق توقیف شد

یک دستگاه خودروی BMW قاچاق 
بــه ارزش ۲۰ میلیارد ریــال توقیف 
شد.جانشین فرمانده انتظامی استان 
گفت: مامــوران پلیس راه اســتان، 
حین گشت زنی و کنترل خودرو های 
عبوری در محور جنوب استان به یک 
دســتگاه خودروی BMW ایکس ۶ 

مشکوک و آن را متوقف کردند.

وز عکس ر

گر مسئوالن کشور و استان تدبیری نیندیشند و در  ا
آستانه شب عید حتی یک روز از کسب و کار افراد را 
تعطیل کنند، ضربه اقتصادی جبران ناپذیری متحمل 

اصناف می شود
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  دهمین نشست هم افزایی ادارات هم خانواده فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال وبختیاری در محل اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان 
برگزار شد.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی چهارمحال وبختیاری در 
این نشست ضمن تشکر از مدیرکل کتابخانه ها به جهت میزبانی این 
نشست ، اطالع رسانی از فعالیت های فرهنگی و هم افزایی و هماهنگی 
ادارات خانواده فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را از اهداف این نشست 
برشمرد و تعامل دستگاه های زیر مجموعه فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
اســتان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تعامل و همفکری بین دستگاه 
های فرهنگــی زیر مجموعه ارشــاد موفقیت های خوبــی را به همراه 

داشته است.
ابراهیم شــریفی در ادامه ضمن تشکر از حســن توجه ادارات عضو در 
خصوص تشــکیل جلســات این مجموعه افزود :تنها راه پیشرفت و 
دیده شدن و تاثیر گذار بودن هم افزایی دستگاه های فرهنگی است و 
این اداره کل در نیمه نخست ســال 1400برنامه های شاخصی از جمله 
حشنواره موســیقی منطقه ای در بروجن ، جشنواره استانی شعر طنز 
تلخند ، دوازدهمین دوره جشــنواره شــاهنامه خوانی مناطق زاگرس 
نشــین در لردگان ، نوزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت 
،یازدهمین دوره جشــنواره منطقه ای تمداربیت در اردل و نمایشــگاه 

بزرگ کتاب مجازی استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری یکی دیگر  از 
اهداف برگزاری اینگونه جلسات را وحدت و همدلی ادارات زیر مجموعه 
فرهنگ و ارشاد اســالمی عنوان کرد و گفت: با تشــکیل این جلسات 
وحدت رویه ای در نحوه برگزاری برنامه های دســتگاه ها صورت می 

گیرد.
وی افزود: شورای هماهنگی ادارات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و بختیاری به صورت چرخشی به میزبانی یکی از 

ادارات زیر مجموعه برگزار می شود.
شریفی  تصریح کرد: خوشــبختانه بین دستگاه هایی که زیر مجموعه 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند تعامل و همدلی خاصی وجود دارد که 

می تواند در اجرای هرچه بهتر برنامه مثمر ثمر باشد.
وی در ادامه به اجرای برنامه های دهه فجر  و چهلمین ســالگرد  دفاع 
مقدس اشــاره کرد وگفت: زیرمجموعه فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
برگزاری برنامه های این ایام  هماهنگی خوبی داشتند و در چهل سالگی 
دفاع مقدس فعالیت های خوبی صورت گرفت و خیلی از برنامه های 

فرهنگی هم توسط همین اعضای زیر مجموعه انجام شد .
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی چهارمحال وبختیاری در ادامه با اشاره 

به نقش اطالع رسانی اصحاب رسانه افزود: خبرگزاری جمهوری اسالمی 
ایرنا مرکز شــهرکرد پایه و منبع خبری مناسبی برای مطبوعات و سایر 

رسانه های استان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
ارائه گزارش کار فعالیت های دستگاه های فرهنگی یکی از وظایف مهم 

دیگری است که باید به اطالع مردم رسانده شود.
وی یکی خصوصیت های این گونه جلسات را بیان مشکالت و دغدغه ها 
عنوان کرد و افزود: برگزاری شورای هماهنگی ادارات زیر مجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی این امکان را فراهم می کند که با همفکری 
و تعامل مشــکالتی که در ادارات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی در استان ها وجود دارد، برطرف شود.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: تالش 
این دستگاه بر این است تا با تهیه و اجرای برنامه های متناسب با نیاز 
روز جامعه پاسخ مناســبی به مطالبات و نیازهای همه سالیق موجود 

بدهد.
ابراهیم شریفی در نشست دســتگاه های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی افزود: یکی از مهم ترین وظایف دســتگاه های فرهنگی باید 
پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد و بتواند با تولید محتواهای درست 

و کیفی در سطح جامعه اثرگذار باشد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه در 
سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در پیش داریم باید با 

تولید محتواهای فرهنگی ایجاد نشاط عمومی کرد.
شریفی در ادامه از چاپ 60 عنوان کتاب در استان طی سال جاری خبر 
داد و گفت: امسال با وجود شیوع کرونا حجم کارهای فرهنگی در استان 
سه برابر سال های گذشته بود و تالش شد از تمامی نویسندگان حمایت 
شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری به تاثیرات 
روانی ناشی از شیوع کرونا نیز اشاره کرد و افزود: کرونا تاثیر بسیار بدی 
بر خانواده ها گذاشــته و هنوز هم این آثار ادامه دارد و دســتگاه های 
فرهنگی باید در قبال این موضوعات احساس مسئولیت کنند.شریفی 
خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه مجازی کتاب در شهریورماه، جشنواره 
موسیقی زاگرس نشینان در اردیبهشت، جشنواره استانی شعر طنز در 
خرداد، جشنواره شاهنامه خوانی منطقه ای در لردگان و جشنواره محلی 
شعر تمدار بیت اردل مهم ترین برنامه های این اداره کل در نیمه نخست 
سال آینده است.وی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن برگزاری آزمون 
سراســری حفظ و مفاهیم قرآن کریم توسط فرهنگ و ارشاد اسالمی  
افزود: این آزمون بزرگ قرآن   بهار سال آینده  در سراسر استان برگزار 

می شود.

2170 قلم لوازم گرمایشی در مناطق محروم چهارمحال توزیع شد
مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: امسال و با آغاز فصل ســرما دو هزار و 170 قلم لوازم 
ضروری زندگی شامل بخاری گازســوز و آبگرمکن در 4 مرحله میان مددجویان ساکن مناطق محروم 
چهارمحال و بختیاری توزیع شده اســت.علی ملک پور ادامه داد: این اقالم ضروری شامل آبگرمکن و 
بخاری گازسوز است که در راستای بهبود وضعیت زندگی مددجویان و براساس بررسی های انجام شده 
توسط مددکاران و نیاز مددجویان توزیع می شود.وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری دارای اقلیم 
سردسیر است، افزود: با توجه به این شرایط آبگرمکن و بخاری گازسوز از مایحتاج ضروری مددجویان 
است.ملک پور با اشاره به اینکه توزیع لوازم گرمایشــی با اولویت مناطق محروم استان انجام می شود، 
اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون در سه مرحله، یک هزار و 400 دستگاه بخاری گازسوز و 550 دستگاه 
آبگرمکن میان خانواده های نیازمند و فاقد این لوازم توزیع شده است.وی گفت: همچنین در مرحله چهارم 
نیز 220 دستگاه آبگرمکن و بخاری گازسوز با هدف رفع بخشی از مشکالت اقتصادی و بهبود سطح زندگی 
برای مددجویان تهیه شده است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
خیران و نیکوکاران می توانند کمک های خود را از طریق مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سراسر 

استان به دست نیازمندان برسانند.

بیش از 10 هزار فقره تسهیالت ازدواج در چهارمحال پرداخت شد
معاون ساماندهی امور جوانان اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تقاضای 12 هزار 
و 121 نفر متقاضی دریافت تسهیالت ازدواج در اســتان گفت: از ابتدای امسال تاکنون به 10 هزار و 44۸ 
فقره تسهیالت ازدواج پرداخت شده است.طهماسب شــیروانی تاکید کرد: به این تعداد متقاضی پنج 
هزار و 444 میلیارد و ۹00 میلیون ریال تســهیالت پرداخت شده است.وی افزود: یک هزار و 67۳ فقره 
پرونده تسهیالت ازدواج نیز در نوبت پرداختی بانک های عامل چهارمحال و بختیاری قرار دارد که به زودی 
تکمیل و پرداخت می شود و پرونده های باقی مانده یا مدارک آن ها تکمیل نشده یا ضامن به بانک مراجعه 
نکرده است.شیروانی، میانگین پرداخت تسهیالت ازدواج در کشــور را ۸2 درصد دانست و یادآور شد: 
این میانگین در چهارمحال و بختیاری ۸6 درصد است.وام ازدواج از سال 1۳۹6 با مبلغ 100 میلیون ریال 
به  روز شــد و در ســال های 1۳۹۸ و 1۳۹۹ به ترتیب به ۳00 میلیون ریال و 500 میلیون ریال )به هر نفر( 
با بازپرداخت هفت ساله و بهره چهار درصد افزایش یافت.چهارمحال و بختیاری دارای 10 شهرستان با 

جمعیتی افزون بر ۹7۹ هزار نفر است.

 40 ایده به دومین مسابقه ملی دامپزشکی »دام تاپ 2«
 در شهرکرد ارسال شد

رییس باشگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شــهرکرد گفت: محققان و 
دانشجویان رشته دامپزشــکی تاکنون 40 ایده به دبیرخانه دومین مســابقه ملی »دام تاپ 2« ارسال 
کردند.احمد حقانی با بیان اینکه مهلت ارائه ارسال ایده به دومین مسابقه ملی ایده شو دامپزشکی تا 15 
اسفند امسال تعیین شده است، افزود: 6۳ ایده در سامانه مربوط به این مسابقه ملی به ثبت رسید که با 
توجه به ثبت تکراری تعدادی از این ایده ها، تاکنون 40 ایده در دبیرخانه این مسابقه پذیرفته شده است.

وی افزود: این ایده ها در پنج محور تغذیه اقتصادی و بهره وری باال، مدیریت و کســب وکار دیجیتال در 
دامپزشکی، داور درمانی و درمان های بومی در دامپزشــکی، چالش ها و راهکارهای موجود در قوانین 
حاکم بر دامپزشکی و مکانیزاسیون هوشمند سازی سیستم های پرورش دام و آبزیان به دبیرخانه ارسال 
شدند.حقانی یادآور شد: با پایان یافتن مهلت ارسال و داوری مقدماتی، 12 ایده برای ارائه و داوری نهایی 
انتخاب خواهند شد. رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد 
تصریح کرد: دومین مسابقه ملی دامپزشــکی به دلیل محدودیت ها و لزوم رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی 20 اسفند به  صورت مجازی و در بستر اینستاگرام برگزار و برترین های این دوره با رای داوران و 

تماشاگران معرفی می شوند.

بام ایرانخبر خوان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

پاسخگویی به نیازهای جامعه، مهم ترین وظیفه دستگاه های فرهنگی است

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمــات درمانی 
و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری از شناســایی ۳ 
مبتالی به ویروس کرونایی جهش یافته انگلیســی 
در این اســتان خبر داد و گفت: این ویروس با انتقال 
عمودی به استان وارد شده اســت.مجید شیرانی در 
ستاد اســتانی مقابله با کرونا افزود: 2 نفر از مبتالیان 
از استان خوزستان وارد اســتان شدند و یک مورد نیز 
در عراق مبتال شد.وی ادامه داد: نگرانی موجود، خطر 
شیوع افقی و گردش درون استانی است که در همین 
راستا باید با ترغیب مردم به رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، محدودیت های شدید ترددی ایجاد کرد.
شیرانی با بیان اینکه محدودیت های شدید مقابله با 
شیوع ویروس کرونا تا پایان سال باید با دقت و همت 

بیشــتری اجرا شــود، تصریح کرد:اگر روزهای باقی 
مانده از اســفند را رعایت کنیم و شیوع کرونا مدیریت 
شود، ظرف 2 هفته بعد از آن شرایط، استان در وضعیت 
عادی قرار می گیرد.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
چهارمحال و بختیاری، برگزاری هرگونه تجمع، همایش 
و دورهمی های خانوادگی در قالب مراســم عروسی 
و عزا و ترحیم را ممنوع اعالم کــرد و گفت: در روزهای 
اخیر چند خوشه شیوع در استان شناسایی شد که سه 
مورد آن مربوط به مراسم ختم و عروسی بوده است.

شیرانی، استفاده از 2 ماسک سه الیه و پارچه ای را از 
راهکارهای پیشگیری از شیوع کرونا دانست و افزود: 
همچنان تاکید می شود اســتفاده از ماسک و رعایت 
فاصله اجتماعی مهمترین راهکار پیشــگیری از ابتال 

به نوع عادی و جهش یافته ویروس کروناســت.وی 
خاطرنشان کرد: باید تدابیر ســخت و محکم ترددی 
به ویژه در مرزهای چهارمحال و بختیاری با خوزستان 
ایجاد شود، چرا عقیده ما بر این است که بعد از استان 
خوزســتان، چهارمحال و بختیاری آسیب پذیرترین 
اســتان در معرض ویروس جهش یافته کرونا است.

شیرانی، روند شیوع کرونا در استان را افزایشی اعالم 
کرد و افزود: به نظر می رســد در روزهای آینده شاهد 

نارنجی شدن وضعیت برخی مناطق استان باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: کمبودی برای کاالهای اساســی در شب 
عید وجود نخواهد داشــت و همزمان با بازار شــب عید، 
کاالی مورد نیاز بازار بــه  موقع عرضه می شــود.ا...کرم 
نصیری در نشست مشترک تنظیم  بازار استان تاکید کرد: 
در بازار شب عید سال ۹۹غرفه های توزیع میوه، جانمایی 
مناسبی نداشت و به همین علت، توزیع میوه در مناطق 
مختلف براساس برنامه زمان بندی انجام نشد و در همین 
راستا برای تامین و عرضه به موقع میوه تنظیم بازار شب 
عید باید میوه در زمان مناسب و با قیمتی پایین تر از بازار 
به دست مردم برسد.نصیری به استقبال نکردن مردم از 
خرید میوه شب عید در استان اشــاره و پیش بینی کرد: 
امسال با توجه به افزایش قیمت میوه، مردم شهرستان ها 

از این طرح استقبال می کنند و باید میوه مورد نیاز آن ها 
به موقع در بازار عرضه شود.وی یادآور شد: سایر کاالهای 
اساسی مورد نیاز استان مانند قند، شکر، روغن خوراکی 
و برنج  به میزان کافی در انبارها موجود اســت و مردم در 
این رابطه نگرانی نداشته باشــند.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بنا 
بر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای ستادهای 
تنظیم بازار در سطح کشور منطقه بندی مشخص می شود 
و براســاس پیشــنهادات اولیه، اســتان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویــه و بویراحمد، فارس و 
بوشهر در یک منطقه قرار می گیرند. 550 تن میوه مرغوب 
شــامل ۳50 تن پرتقال شــمال و 200 تن سیب درختی 
شهرکرد و سمیرم برای تنظیم بازار شب عید چهارمحال 

و بختیاری خریداری و ذخیره شده است.قرارداد خرید 
میوه تنظیم بازار شب عید چهارمحال و بختیاری از سوی 
اتحادیه تعاونی تعاون روســتایی اســتان منعقد شده 
است و قیمت میوه شــب عید از ســوی کمیته راهبری 
میوه اســتان تعیین و با پنج تا 10 درصد ارزان تر از قیمت 
بازار عرضه می شود.ســال گذشــته برای تامین میوه در 
بازار شــب عید در چهارمحال و بختیاری یک هزار و 200 
 تن پرتقال شــمال و جنوب و ســیب درختی خریداری

و توزیع شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :

3مبتالی به ویروس جهش یافته در چهارمحال شناسایی شد
معاون استاندار اعالم کرد:

کمبودی برای کاالهای اساسی بازار شب عید در چهارمحال وجود ندارد
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تحدید حدود اختصاصی
12/56 شماره نامه : 139985602024012268-1399/11/30 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024003023 مورخ 1399/07/07 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
یک درب باغ  به مساحت ) شش دانگ 2070  متر مربع(  تحت شماره فرعی 1 از 
اصلی 3962 مفروز و مجزی شده شماره 3962 اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان در مالکیت آقای مجتبی محمدی گهرویی فرزند عبدالکریم 5 ســهم از 
18 سهم ششدانگ مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد 
لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/1/14 ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمــد و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد 
ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره 
ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه میدهد. م الف: 1097230 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 
امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
12/57 شماره نامه : 139985602024012257-1399/11/30 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024003159 مورخ 1399/07/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 114/10 متر مربع  تحت شماره فرعی 653 از اصلی 4786 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان در مالکیت آقای کرمعلی دهقانی فرزند حســین 
مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره 
ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبــق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1400/1/14 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم می گردد تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حــدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 

 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
م الف: 1097188 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
12/58 شماره نامه : 139985602024012260-1399/11/30 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024003300 مورخ 1399/08/03 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 87/78 متر مربع  تحت شــماره فرعی 1791 از اصلی 
4485 مفروز و مجزی شــده از شــماره 53 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان در مالکیت مصطفی خالدان )به قیومیــت خانم خاتون احمدی( 
فرزند اسماعیل مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد 
لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/1/14 ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمــد و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد 
ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 

به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره 
ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه میدهد. م الف: 1098135 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/59 شــماره نامه : 139985602024012426-1399/12/04 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 4483/1412 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آزیتا و نسرین و الدن و فرزاد همگی همایونی قهفرخی 
فرزندان بهمن و خانم موهبت صادقی فرزند غالمعلی در جریان ثبت اســت و به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 1400/1/16 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
م الف: 1099994 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال بختیاری:

چمن گلی تا پایان سال گازرسانی می شود
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال بختیاری با بیان اینکه طرح بازسازی موتورخانه ها در استان به دلیل عدم استقبال مردم و ثبت نام تعداد اندکی از شهروندان هنوز اجرا 
نشده است، گفت: هدف از اجرای این طرح کاهش 10 تا 15 درصدی مصرف گاز است .سیامک حیدری افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری مشترکان مجری های 
مورد نظر خود را انتخاب کرده تا در بهینه سازی مصرف سوخت و تکمیل و تجهیز موتورخانه ها اقدام کنند.وی عنوان کرد: پاییز امسال با توجه به برودت هوا مصرف گاز 
در بخش خانگی ۳7 درصد افزایش داشت.حیدری در ادامه با اشاره به گازرسانی به آخرین شهر استان اظهار داشت: لوله گذاری روستای چمن گلی انجام شده و در 
مرحله تست است و طی 15 روز آینده منطقه چمن گلی و شهرک تلور گازرسانی می شوند.مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: در پایان سال جاری در جشن پویش 
گازرسانی یعنی شهرهایی که بیش از ۹5 درصد جمعیت شهری و روستایی خود را از نعمت گاز برخودار کرده اند استان ما جشن گازرسانی ۹7 درصدی را می گیرد.وی 

خاطرنشان کرد: ۳۸ روستای دیگر استان در سال 1400 و قبل از هفته دولت گازرسانی می شوند.

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری:

گمرک چهارمحال و بختیاری برای اصالح ارزش معامالتی بادام آمادگی دارد
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: این گمرک آمادگی دارد در صورت ارائه مستنداتی مبنی بر صادرات کمتر از 1۸ دالر به ازای هر کیلوگرم بادام، ارزش معامالتی 
این محصول را اصالح کند.اسماعیل الله دادی در نشست رسیدگی به مشکالت موجود در حوزه ارزآوری، صادرات بادام و نحوه تشکیل کالس های صادرات و واردات 
بازار هدف در شهرستان سامان تاکید کرد:جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری آمار دقیق کلی و تفکیکی تولید رقم های مختلف بادام استان شامل مامایی و معمولی 
را به تناژ اعالم کند و میزان مصرف داخلی محصول بادام و تناژ صادرات آن باید مشخص شود تا بتوان مقدار صادرات آن از طریق گمرک را ارائه داد.وی تصریح کرد: 
مشکالت صادرات حوزه بادام در آینده ای نزدیک و به صورت تخصصی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کارشناسی، آنالیز و اعالم خواهد شد.الله دادی 
یادآور شد: صادرکنندگان بادام استان معتقدند ارزش پایه صادراتی برای این محصول باالست و گمرک چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد در صورت ارائه مستنداتی 

مبنی بر صادرات کمتر از 1۸ دالر به ازای هر کیلوگرم بادام، ارزش معامالتی این محصول را اصالح کند.
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رییس اداره استعدادهای درخشان آموزش وپرورش اصفهان:

المپیادهای علمی 1۵ اسفند برگزار می شود
رییس اداره پرورش اســتعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش اصفهان 
جزئیات ثبت نام و برگــزاری المپیادهای علمی در ۱۵ اســفندماه در ۱۲ رشــته تحصیلی و اعزام 
دانش آموزان برتر به المپیادهای جهانی را تشــریح کرد.کلیم ا... بابابی ، با اشاره به اینکه هرسال 
المپیادهای علمی در کشور با محوریت سازمان ملی پرورش استعداهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان برگزار می شــود، اظهار کرد: المپیادها طی چند مرحله انجام می شود، در مرحله اول در دی 
ماه ثبت نام دانش آموزان شروع شــده و اسفندماه در آزمون شــرکت می کنند، امسال قرار است 
آزمون از ۱۵ اسفندماه آغاز شود و در چند روز در ۱۲ رشــته کامپیوتر، جغرافی، علوم زمین، شیمی، 
تفکر و کارآفرینی، نجوم و اختر فیزیک، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، زیست شناسی، 
ریاضی، اقتصاد، مدیریت و ادبیات رشته برگزار شــود.وی افزود: بعد از برگزاری آزمون تعدادی از 
دانش آموزان به مرحله دوم راه پیدا می کنند و سال گذشته در استان اصفهان حدود چهار هزار و ۵۰۰ 

نفر دانش آموز شرکت کننده در آزمون بودن که از این تعداد ۵۴۵ نفر به مرحله دوم راه پیدا کردند.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون؛

۸۵ میلیمتر بارش در اصفهان ثبت شده است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری آبی تاکنون ۸۵ میلیمتر 
بارش در اســتان اصفهان ثبت شــده که بیانگر کاهش ۱۸ درصدی بارش ها در بلند مدت است.

منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه بر اساس اعالم هواشناسی ورود سامانه بارشی را در جنوب 
استان خواهیم داشت، اظهار داشت: این سامانه به صورت بارش باران و برف همراه با رگبار و رعد 
و برق فعالیت خود را آغاز می کند.وی افزود: این ســامانه امروز در اکثر مناطق استان و با شدت 
بیشتر در نیمه جنوبی فعالیت خواهد داشت.وی با بیان اینکه در بارش های اخیر ۴۵ سانتی متر 
برف در فریدون شهر و ۱۵ سانتی متر برف در سمیرم داشتیم، ابراز داشت: باید توجه داشت که در 
سال جاری با توجه به بازگشایی گردنه کلوسه در ۱۲ ساعت شاهد رکورد زنی در این زمینه بودیم و 
این امر به دلیل استقرار ایستگاه راهداری در این منطقه بوده است.شیشه فروش در ادامه با بیان 
اینکه میانگین بارش استان اصفهان از ابتدای ســال آبی تاکنون ۸۵ میلیمتر بوده است، افزود: 

این میزان بارش نسبت به بلند مدت ۱۸ درصد کاهش داشته است.

آغاز جشن نیکوکاری در استان اصفهان 
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان ضمن اعالم زمان برگزاری جشــن نیکــوکاری از امکان 
فراهم شدن کمک به نیازمندان و مشــارکت در این جشــن از طریق روش های غیر حضوری و 
الکترونیکی خبر داد.کریم زارع با بیان اینکه هر ســاله در آستانه عید نوروز خانواده های نیازمند 
برای تهیه مایحتاج ضروری خود با مشــکل مواجه هســتند، عنوان کرد: امسال نیز همانند سال 
های قبل و همزمان با سراسر کشــور جشــن نیکوکاری با هدف جمع آوری کمک برای خانواده 
های نیازمند برگزار می شــود.وی همچنین افزود: جشن نیکوکاری امسال در ایام هفته احسان 
و نیکوکاری و همزمان با سالروز تاســیس کمیته امداد با شعار »عیدی برای همه« برگزار خواهد 
شد.زارع گفت: با توجه به شــرایط ویژه و وجود بیماری کرونا، امسال جشن نیکوکاری در شرایط 
خاص و از۱۳ اســفندماه و با همکاری آموزش و پرورش از طریق ســامانه شاد، ۱۴ اسفندماه با 
برپایی پایگاه جمع آوری کمک در میادین اصلی شهرها و  ۱۵ اسفندماه در مصالهای نماز جمعه 
برگزار می شود.مدیرکل کمیته امداد اصفهان همچنین ادامه داد: خیرانی که با توجه به فراگیری 
بیماری کرونا و به منظور رعایت نکات بهداشتی، امکان مراجعه حضوری برای اهدای کمک های 
خود را ندارند می توانند با شــماره #۰۳۱*۸۸۷۷* یا واریز مبالغ مورد نظرشان به شماره کارت 

۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹دراین عمل خیر و خداپسندانه مشارکت داشته باشند.

خبر خوان 5جامعه

رشد 45 درصدی پرداخت تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در استان اصفهان؛ 

فرصتی برای بازگشت

اعتماد، سخت ترین واژه ای است که می  پریسا سعادت

توان برای یک معتاد بهبود یافته پیدا کرد. چهره کریه اعتیاد و مشکالت 
اخالقی و رفتاری در پس آن گاهی آنقدر گسترش می یابد که عمال تمام 
پل های پشت ســر یک نفر را تخریب می کند و شــاید به همین دلیل 
بازگشت برای بسیاری از معتادان به زندگی سالم و طبیعی کاری دشوار 
و حتی غیر ممکن باشــد. زمانی که معتادی بهبود پیدا می کند تازه راه 
سخت و طاقت فرسای ماندن در حول محور یک زندگی عادی شروع 
می شود. آمارها بیانگر آن است كه حدود سه میلیون نفر در كشور درگیر 
بالی خانمان سوز اعتیاد هســتند كه ۱۱ درصد آنان را زنان تشكیل می 
دهند و باید در كنار سیاست های فرهنگی، پیشگیرانه و درمان آسیب 
دیدگان، زنجیره ای از اقدامات هدفمند در خدمات مشاوره ای، حمایت 
های اجتماعی و مهارتی و فرصت ســازی شغلی همراه با نظارت بهینه 
نهادینه شود.اینکه کاری باشد که یک فرد بهبود یافته بتواند به آن تامین 
هزینه کند و مهم تر از آن بازگشت اعتماد عمومی جامعه و خانواده به یک 
بهبود یافته چالش های بزرگی اســت که افراد معموال به سختی می 
توانند از سد آن عبور کنند. در میان همه مشکالت پیش رو یافتن شغل 
و امرار معاش یکی از ســخت ترین مراحلی است که یک معتاد بهبود 
یافته در پیش رو دارد. بهبودیافتگی از بیمــاری اعتیاد به معنی از بین 

رفتن بیماری نیست و ممکن است فرد در صورتی که در شرایط سخت از 
جمله بیکاری و بی درآمدی که عوامل تشدیدکننده اعتیاد هستند قرار 
گیرد، دوباره به اعتیاد برگردد.پس حمایت در این زمینه باید از هر طریق 
ممکنی صورت بگیرد، یکی از این راه ها پرداخت وام های خود اشتغالی 
توســط بهزیستی است که امســال پیشــرفت قابل توجهی در استان 
اصفهان داشــته اســت. بر اســاس اعالم مدیر کل بهزیستی استان 
اصفهان، پرداخت تسهیالت به بهبودیافتگان حوزه اعتیاد نسبت به سال 
قبل ۴۵ درصد رشد داشته است.ولی ا... نصر در کمیته ستاد اشتغال 
بهزیستی استان با اشاره به عملکرد بســیار خوب بهزیستی استان در 
حوزه اشتغال اظهار کرد: پرداخت تسهیالت خوداشتغالی و کارفرمایی 
بهزیستی اســتان از محل اعتبارات قانون بودجه ســاالنه در سه ماهه 
چهارم سال جاری، ۴۲ درصد رشد داشته است.وی گفت: رشد اشتغال 
های ایجاد شده بهزیستی استان در ســال ۹۹ بالغ بر ۱۱۷ درصد بوده 
اســت. در حوزه پرداخت تســهیالت خوداشــتغالی و کارفرمایی هم، 
بهزیستی اســتان از محل اعتبارات قانون بودجه ساالنه، در سه ماهه 
چهارم ســال جاری، ۴۲ درصد رشد داشته اســت.مدیر کل بهزیستی 
استان اصفهان گفت: طی ۶ ماهه دوم سال جاری، پرداخت بیمه های 
ســهم کارفرمایی و خویش فرمایی ۶۲ درصد رشــد داشته و پرداخت 

تســهیالت به بهبودیافتگان حوزه اعتیاد نسبت به سال قبل ۴۵ درصد 
رشد داشته است.

پاكی از اعتیاد به عنوان سرمایه ای مهم و دستاوردی مطلوب ،هنگامی 
اثربخش است كه معتاد دوباره مجال بازگشت به چرخه آسیب و سوء 
مصرف مواد را نیابد و یكی از عواملی كــه به گفته صاحب نظران در این 
خصوص نقش محوری را دارد اشتغال اســت؛ چرا كه با شغل فرصت 
گذران مفید وقت، درآمدزایی و تعلق پذیــری اجتماعی در فرد تامین 
می شــود و با دامنه ای از شــرایط زیســت مطلوب و آبرومند كمتر به 
فكر بازگشــت مجدد به منجالب اعتیاد را می كند.به گفته كارشناسان 
اجتماعی ،اعتیاد از آســیب های پیچیده و چند وجهی است كه با خود 
می تواند زنجیره ای از معضالت و آســیب های ثانویه را همراه داشته 
باشــد بنابراین صرف فرصت و هزینه برای ایجاد فرصت شغلی معتاد 
بهبود یافته سرمایه محســوب می شود و می طلبد كه تصمیم سازان و 
كارفرمایان فعــال در بخش های مختلف جامعه بــا توجه به این مهم 
فرصت جوانــه زدن دوباره را برای پاك شــدن از اعتیــاد فراهم آورند.

نگاه جامعه به معتاد بهبود یافته به عنوان نیروی انسانی مولد نیازمند 
بازتعریف است و می طلبد كه ایده های كارآفرینی با كمك خیران به مدد 
این قشر آمده و در كارسازی و اشتغال آنان گام های موثر برداشته شود.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اصفهان استان اصفهان بیان کرد: در 
شرایط کرونایی مراجعات بســیار زیادی به سازمان و 
کارگزاری ها برای صدرو دفترچه داشــتیم که به این 
شــکل مراجعه کنندگان کمتر می شــود و همچنین 
سوابق بیمار موجود است و امکان نسخه پیچی اشتباه 
یا خط ناخوانا نیز از دیگر مزایایی اســت که با نســخه 
الکترونیک از بین خواهد رفت.رامش کریمیان اظهار 

کرد: توقف چاپ دفترچه های بیمه پیرو دستورالعمل 
مدیرعامل محترم ســازمان انجام و از اول اسفندماه 
صــدور دفترچه درمانــی انجام نخواهد شــد.معاون 
خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین 
اجتماعی اســتان اصفهان تصریح کرد: دلیل اجرای 
نسخه الکترونیک و عدم صدور دفترچه درمانی طبق 
قانون بودجــه ۹۹ و در جهت کاهــش مراجعات بیمه 
شدگان به کارگزاری ها وشعب سازمان به ویژه در شرایط 
شیوع بیماری کروناست و در نهایت سازمان این توقف 
را انجام و نسخه الکترونیک را ترویج داد؛ البته نسخه 
الکترونیک قبل از این نیز انجام و در برخی مراکز درمانی 
مورد استفاده قرار می گرفت.وی با بیان اینکه آموزش 
پزشکان برای نسخه الکترونیک از سال گذشته شروع 

شده و تعدادی از پزشکان  از سال گذشته این طرح را 
همراهی می کنند، افزود: از اطالع رسانی گسترده ای 
در این زمینــه انجام دادیم و مکاتبات با اســتانداری، 
دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، انجمن 
های علمی تخصصی و مراکز طرف قرارداد انجام شده 
واطالع رســانی به بیمه شــدگان محترم نیز به طرق 
مختلف صورت گرفته اســت، اســتانداری نیز مکاتبه 
انجام شده را به دستگاه های اجرایی استان ارسال کرد 
و در هماهنگی های که صورت گرفت تالش کردیم مراکز 
درمانی بتوانند در تجویز نسخه الکترونیک گام بردارند 
و البته در این راه با اطالع رســانی های صورت گرفته و 
 تیمی که تشکیل شده اســت اطالعات الزم در اختیار 

آن ها قرار می گیرد.

مزایای نسخه الکترونیک برای بیمه شدگان چیست؟

ورود اولین محموله 
واکسن سینوفارم از 

کشور چین
اولین محموله واکسن سینوفارم 
از کشــور چین به فــرودگاه امام 

خمینی)ره(، وارد شد.

هشدار پلیس در خصوص اپلیکیشن های غیرمجاز
معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: مردم برای دریافت خدمات ترافیکی پلیس راهور مستقیما 
به وبسایت یا درگاه اینترنتی پلیس راهور ناجا مراجعه کنند.سرهنگ حسین رمضانی اظهار کرد: 
هموطنان گرامی برای دریافت خدمــات ترافیکی پلیس راهور در حوزه های اســتعالم تخلفات 
رانندگی، پرداخت الکترونیکی جرائم رانندگی، اســتعالم نمره منفی، اســتعالم تصادفات و … 
مستقیما به وبسایت یا درگاه اینترنتی پلیس راهور ناجا به نشانی ir.www.rahvar۱۲۰ مراجعه 
کنند.وی افزود: پلیس راهور تمامی خدمات فوق را از طریق ســایت پلیس راهور ناجا به صورت 
رایگان و در بســتری امن بر طبق ضوابط و مقررات جاری به همه مردم عزیز ارائه می کند.معاون 
اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: آیتول، همراه مکانیک، قبضینو و … از جمله واسطه هایی هستند 
که پلیس راهور ناجا به هیچیک از این واســطه ها مجوز اقدام در خصوص خدمات خود نداده و 
این واسطه ها با انگیزه های مختلف به صورت غیررسمی در شبکه های اجتماعی، خود را فعال در 
حوزه خدمات راهور معرفی می کنند.وی گفت: متاســفانه برخی از واسطه ها یا APK ها و … در 
شبکه های اجتماعی مختلف برای مقاصد سوئی و در برخی موارد کالهبرداری از مردم، اقدام به 

تبلیغات مبنی بر ارائه سریع خدمات فوق می کنند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

9 نفر در تصادف زنجیره ای محور لنجان مصدوم شدند
 سخنگوی اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۹ نفر در تصادف زنجیره ای محور لنجان خبر داد.

عباس عابدی با اشاره به حادثه ترافیکی شامگاه شنبه در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت 
۲۱ و ۲۳ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.وی با بیان اینکه در این حادثه 
ترافیکی دو خودروی پراید و یک خودروی ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کرده اند، ابراز داشت: این حادثه 

در لنجان، سه راهی چرمهین روستای زمان آباد اتفاق افتاده است.
ســخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشــاره به اعزام دو کد اورژانس برای امدادرسانی به 
این حادثه ترافیکی افزود: این حادثه ۹ مصدوم شــامل ۶ مرد و ســه زن داشت که چهار مرد به 
مراکز درمانی منتقل و بقیه مصدومان در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.وی با بیان 
اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت، ادامه داد: مصدومان این حادثه به بیمارستان 

شهدای لنجان منتقل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

احتکار 4۶ تن مواد اولیه الستیک در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشــف ۴۶ تن مواد اولیه الستیک خودرو به ارزش 
۲۰ میلیارد ریال در عملیات ماموران این پلیس خبر داد.ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر اظهار 
داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ادامه برنامه های 
مقابله ای خود با محتکران اقالم مورد نیاز و اساســی مردم در پی کســب خبری مبنی بر دپوی 
کاالهای احتکاری در انباری واقع در حاشیه شهر اصفهان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از درســتی موضوع طی هماهنگی با مقام 
قضائی به محل اعزام و در بازرسی از آن ۴۶ تن مواد اولیه خارجی الستیک خودرو که از مدت ها 
قبل در انبار مذکور نگهداری شده بودند را کشف کردند.جانشــین فرمانده انتظامی استان با بیان 
اینکه ارزش این محموله مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال است، گفت: 
در استعالمات صورت گرفته مشخص شد، مشخصات انبار و موجودی آن در سامانه انبارهای اداره 
صنعت، معدن و تجارت ثبت نشــده و بنابراین جرم احتکار کاال محرز و برابر دستور مقام قضایی 
نســبت به پلمب انبار مذکور اقدام شد.ســرهنگ هاشمی فر از تشــکیل پرونده و معرفی مالک 

کاالهای احتکاری به مرجع قضایی خبر داد. 

وز عکس ر

چهره روزاخبار

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان: 

فصل جدیدی برای تخلفات 
فضای سایبری اندیشیده 

شده است
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان از آمادگی این واحد دانشگاهی 
برای اســتقبال از ظرفیت های فضای سایبری 
در راستای توسعه صنایع خالق خبر داد.سعید 
شریفی اظهار کرد: فضای سایبری در کنار همه 
فرصت هــا و تهدیدات، بخــش جدایی ناپذیر 
زندگی ماست و هر جامعه ای که از ظرفیت های 
آن، بنا به اســتعدادهای خود بهره مند شــود، 
می توانــد در توســعه فرهنگــی نقش آفرینی 
قابل توجهی داشته باشد.وی با بیان اینکه در این 
میان از نســل جدید انتظار می رود مقابل تأخر 
فرهنگی ناشی از ورود فناوری خالقانه عمل کند 
تا نه تنها کنشگر فعال خالق باشد؛ بلکه آسیب 
کمتری ببینند، افزود: شــوربختانه در این فضا 
شاهدیم میان اقشار دانشگاهی، کژکارکردهای 
فضای سایبری افزایش  یافته و فارغ از تحلیل 
چنین موضوعی و کالبدشکافی مسئله که باید 
به وقت دیگری سپرد، توجه به چند نکته قابل  
تأمل است.رییس شورای تخصصی فرهنگی 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
با اعالم آمادگی دستگاه های مختلف ذی ربط 
مانند پلیس فتا برای  مددرسانی در این مسیر 
تاکید کرد: به منظور افزایش سطح سواد فناوری 
اطالعات و ارتباطات دانشــجویان و همکاران 
آماده ایم دوره های آموزشی برای عالقه مندان 
برگزار کنیم که کانون های فعال دانشجویی این 
مهم را بر عهده  دارند.شریفی اظهار کرد: این نکته 
مهم را باید در نظر داشت که در قلمرو دانشگاهی، 
فضای ســایبری مانند فضای حقیقی حریم 
دانشــگاه شــناخته می شــود و تابع ضوابط و 
مقررات دانشگاهی اســت.عضو هیئت  علمی 
دانشگاه آزاد اصفهان بیان کرد: هرچند مقررات 
پیشین، امکان برخورد با خاطیان و هنجارشکنان 
فضای سایبری را فراهم می کرد؛ اما در آیین نامه 
جدید نیز به نحو دقیق تــری، کمیته انضباطی 
فصل جدیدی برای تخلفات فضای ســایبری 

اندیشیده است.

مدیرکل دامپزشکی استان:

آنفلوآنزای فوق حادپرندگان دراصفهان نداریم
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: تاکنون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان گزارش نشده است.شهرام موحدی با اشاره به اقدامات اداره کل 
دامپزشکی استان اصفهان در زمینه مقابله با شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اظهار داشت: باید توجه داشت که استان اصفهان با دو هزار و ۶۰۰ واحد پرورش 
طیور و ظرفیت ۵۶ میلیون و ۹۶۴ هزار قطعه پرنده بیشترین سهم را در کشور دارد.وی با بیان اینکه برای مقابله با شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از تجربیات 
سال ۹۵ استفاده کردیم، ابراز داشت: برای این امر از سال ۹۷ تاکنون ۲۵ میلیون قطعه طیور را واکسینه کردیم که در سال ۹۹ این عدد به هفت میلیون و ۲۳۰ هزار 
دز رسیده است.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان نظارت ویژه بر ساختار مرغداری ها را از دیگر اقدامات در دستور کار دامپزشکی استان اصفهان اعالم کرد و گفت: 
همچنین آموزش های چهره به چهره به مسئوالن پرورش طیور نیز در این زمینه مورد توجه است.وی در ادامه با بیان اینکه برای تشخیص بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان نیازمند تست »پی سی آر« است، اضافه کرد: هزینه این تست زیاد است و ما برای اینکه کسی به دلیل هزینه این تست بیماری اش را پنهان نکند، 
این تست را به صورت رایگان و در هر ساعت از شبانه روز که اعالم شود انجام می دهیم.موحدی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ موردی در طیور صنعتی، 
بومی و وحشی در زمینه ابتال به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان گزارش نشده است، اضافه کرد: البته باید توجه داشت که ویروس در طبیعت در 

حال چرخش است و متوسل به کوچک ترین اشتباه خواهد بود.

بر اساس اعالم مدیر کل بهزیستی استان اصفهان، 
پرداخت تسهیالت به بهبودیافتگان حوزه اعتیاد نسبت 

به سال قبل 45 درصد رشد داشته است
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پایان ماراتن نفس گیر انتخابات فدراسیون فوتبال؛

کریمی رای نیاورد، عزیزی خادم رییس شد

 سمیه مصور ماراتــن انتخابات فدراســیون فوتبال با 
غیرقابل پیش بینی ترین نتیحه ممکن به 
پایان رسید و در شرایطی که گمانه زنی رسانه ها از رقابت بین علی کریمی 
و کیومرث هاشمی بود، شهاب الدین عزیزی خادم گوی سبقت را از رقبا 

ربود و بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد.
شهاب الدین عزیزی خادم، عضو سابق هیئت رییسه فدراسیون متولد 
بهمن 1356 است و تحصیالت خود را در مقطع دکترا و رشته روابط بین 

الملل - مطالعات منطقه ای ادامه داده است. 
از فعالیت های ورزشــی وی می توان به عضویــت در تیم ملی فوتبال 
دانشجویان و تیم نیروی زمینی اشاره کرد. عزیزی خادم در انتخابات 
هیئت رییســه ســال 13۹۰ در مبــارزه انتخاباتی علی فتــح ا... زاده، 
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل را شکســت داد و به هیئت رییسه 

فدراسیون فوتبال رسید.
عضویت در کارخانه ایران خودرو، مدیریت در شرکت های زیرمجموعه 
وزارت رفاه، حضور در هیئت مدیره باشــگاه سایپا، شرکت پتروشیمی 
امیرکبیر و شرکت پتروشــیمی شازند، گوشه ای از ســوابق مدیریتی  
عزیزی خــادم اســت.  وی در ســال 13۹5 برای انتخابات ریاســت 

فدراسیون فوتبال نام نویســی کرد، اما از سوی کمیته تعیین صالحیت 
فدراسیون فوتبال، رد صالحیت شد.امیر عابدینی یکی از اعضای وقت 
این کمیته، در مصاحبه با روزنامه قانون، دلیل رد صالحیت عزیزی خادم 
را »نداشتن 1۰ سال ســابقه مدیریت دولتی« عنوان کرد. این بند مورد 
نظر، در اصالحیه جدید از اساسنامه فدراسیون ایران حذف شد تا او بار 

دیگر برای انتخابات فدراسیون فوتبال نام نویسی کند.
زمانی که باشگاه استقالل زیر نظر وزارت رفاه زمان وزارت آقای کاظمی 
بود، عزیزی خادم معاون پارلمانی، حقوقی وزارتخانه بود و برنامه ریزی 
برای باشگاه بزرگی مانند اســتقالل زیر نظر او قرار داشت که در همان 

سال استقالل قهرمان لیگ برتر شد.
شــهاب الدین عزیزی خادم در زمان شــرکت در انتخابات ریاســت 
فدراســیون فوتبال، اعالم کرده بود که اولویــت اول او، حضور تیم ملی 
فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی اســت. وی مدعی شــده بود 
برنامه پیشنهادی اش در افق 4 ســاله با رویکرد دانش بنیان است و 
پس از عبور از بحران، با هدف مدرن  سازی فوتبال ملی و ساختارهای 
مدیریتی فوتبال تنظیم شده است.شهاب الدین عزیزی خادم، بیست 
و هفتمین نفری است که سکان ریاست فدراسیون فوتبال را در دست 

گرفته اســت. علی کریمی، مصطفی آجرلو، کیومرث هاشــمی دیگر 
کاندیداهای این دوره از انتخابات فدراســیون فوتبــال بودند که علی 
کریمی و مصطفی آجرلو در همان مرحله اول حذف شدند. کریمی که 
با سروصدای زیاد وارد کارزار انتخاباتی شده بود، در شرایطی که ناظران 
شــانس کمی را برای او قائل بودند، با ۹ رای به کار خــود در انتخابات 
فدراسیون فوتبال خاتمه داد. وی در خارج از سالن به خبرنگاران گفت: 
»درباره مهندســی نمی توانم چیزی بگویم و نمی دانم اما جا دارد روز 

مهندس را با تاخیر به دوستان تبریک بگویم.« 
مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال که صبح دیروز در سالن اجالس 
سران برگزار شد با حواشی متعددی همراه بود، عدم حضور وزیر ورزش 
و جوانان در این جلسه یکی از حاشیه ها بود. مسعود سلطانی فر به جای 
حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در جلسه معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان حضور یافت تا هرگونه شــائبه دخالت وزارت 

ورزش در این انتخابات را رد کند.
از نکات جالب این مجمع، حضور یک هنرمند نقاش در طبقه دوم این 
سالن بود که چهره چهار نامزد ریاست فدراسیون فوتبال را نقاشی کرد. 

او همزمان نقاشی هر چهار نفر را پیش می برد.

واکنش »فونسکا« به احتمال مربیگری در رئال به جای زیدان
 سرمربی آ.اس رم به شــایعات مربیگری اش در رئال مادرید واکنش نشان داد.به نقل از نشریه 
»کوریره دلو اسپورت« ایتالیا، پائولو فونسکا، ســرمربی آ.اس رم به شایعات جانشینی زیدان در 
رئال مادرید واکنش نشان داد.قرارداد زیدان با رئال تا سال 2۰22 اعتبار دارد ولی گفته می شود این 
مربی فرانسوی در پایان فصل از کهکشانی ها جدا می شــود به همین خاطر فونسکا یکی از گزینه 
های جانشینی اش است.فونسکا در واکنش به این شایعه گفت: من االن تمام تمرکزم روی تیم رم 
است و به آینده فکر نمی کنم.آ.اس رم هم با هدایت فونسکا نتوانسته نتایج خوبی بگیرد به همین 
خاطر در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد. ســاری، سرمربی سابق یوونتوس نزدیک ترین گزینه 

برای هدایت جالوروسی است.

»ناگلزمن« در اندیشه جایگزینی مورینیو
 یولیان ناگلزمن با درخشش در بوندســلیگا و البته فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا توجه چند تیم 
بزرگ را به خود جلب کرده است.این مربی جوان فصل قبل توانست الیپزیگ را به نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا برساند همچنان که در بوندسلیگا هم سوم شد.الیپزیگ در فصل جاری هم به مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان راه پیدا کرده است و در بوندسلیگا هم در رده دوم جای دارد.روزنامه بیلد مدعی 
شد که ناگلزمن جوان باوجود آن که قراردادش را با الیپزیگ تمدید کرده؛ اما به جایگزینی مورینیو 
در تاتنهام فکر می کند و اگر این تیم لندنی به او پیشنهاد دهد آن را قبول خواهد کرد.مورینیو باوجود 
آن که شروع خوبی با تاتنهام در فصل جاری لیگ جزیره داشت؛ اما طولی نکشید که نتایج این تیم 
ناامید کننده شد و اکنون تیم مورینیو در رده هفتم جدول رده بندی جای دارد و احتمال اخراج آقای 
خاص زیاد است.از ناگلزمن به عنوان یکی از گزینه های اصلی جایگزینی مورینیو یاد می شود این 

درحالی است که او تا سال 2۰23 با تیمش قرارداد دارد.

کارنامه باورنکردنی کوه عضله در لیگ برتر
یکی از چهره های خبرســاز دنیای فوتبال در ســال 2۰2۰ میــالدی، آداما ترائوره وینگر ســرعتی تیم 
ولورهمپتون انگلیس بود که به واسطه عضالت قدرتمندش، ســوژه رسانه ها شده بود و البته روزهای 
خوبی را هم با گرگ ها در لیگ جزیره سپری می کرد؛ اما با شروع فصل جدید لیگ فوتبال انگلستان، 
این ستاره عضالنی ولوز افت محسوسی داشته و نتوانســته اتفاقات خوب فصل گذشته را تکرار کند.

نگاهی به آمار این بازیکن اسپانیایی-مالیایی در فصل جاری لیگ برتر جزیره نشان می دهد که ترائوره 
فرصت حضور در 25 دیدار تیمش را داشته اما نه در گلسازی و نه در گلزنی توانسته موفق باشد و روزهای 
سخت و البته عجیبی را سپری می کند؛ این بازیکن 25 ساله محصول آکادمی باشگاه بارسلوناست 

که پس از تغییرات پرشمار تیم در لیگ جزیره در سه فصل گذشته، ولورهمپتون را همراهی می کند.

شایعه بزرگ؛ »کلوپ« در تیم ملی آلمان
پس از فصلی ناامیدکننده برای قرمزها، حاال در آنفیلد شایعه ای در حال اوج گرفتن است که طبق 
آن یورگن کلوپ پیشنهاد سرمربیگری در تیم ملی آلمان و جانشینی یوآخیم لوو را خواهد پذیرفت 
.ساندی میرر ادعا کرد که یورگن کلوپ، که فصل گذشته توانســت به انتظار 3۰ ساله لیورپول برای 
قهرمانی در لیگ برتر پایان دهد، به پیشنهاد سرمربیگری در تیم ملی آلمان پاسخ مثبت خواهد داد 
و به زودی جانشین یوآخیم لوو در مانشافت می شود.کلوپ از نظر فدراسیون فوتبال آلمان بهترین 
گزینه برای هدایت تیم ملی این کشور اســت و به محض اینکه تکلیف آینده یوآخیم لوو مشخص 
شود، مقامات فوتبال آلمان پیشنهاد خود را به سرمربی لیورپول ارائه خواهند داد.یک منبع آگاه در 
باشگاه لیورپول گفته است که یورگن کلوپ با وجود اینکه از زندگی در لیورپول لذت می برد، اما نمی 

تواند در برابر وسوسه سرمربیگری در تیم ملی آلمان مقاومت کند.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

خودروی کمیاب 
مارادونای فقید به 
حراج گذاشته شد

به نقل از نشــریه ســان انگلیس، 
پورشــه کمیاب دیه گــو مارادونای 
فقید که در اولیــن فصل حضورش 
در فوتبــال اروپا پشــت فرمان آن 
می نشست با رقم پایه 13۰ هزار پوند 

به مزایده گذاشته شد.

»سعید مهری« در تیررس نگاه سپاهان یا استقالل
 سعید مهری، هافبک تاثیرگذار تراکتور که در ابتدای لیگ برتر در فصل نوزدهم از ماشین سازی 
به این تیم پیوست و طی یک فصل و نیم اخیر توانسته بود با عملکرد کم نوسان و تاثیرگذار، یکی 
از ستاره های قابل اعتنای سرخ پوشــان تبریزی لقب گیرد، در شرایطی که تصور می شد با وجود 
پیشــنهاداتی که دارد تا پایان لیگ جاری در این تیم بماند، ناگهان با خبر خداحافظی اش شوک 

بزرگی به تبریزی ها وارد کرد.
تراکتوری ها که امیدوار بودند با حضور رسول خطیبی در نیم فصل دوم گام بزرگی برای دستیابی 
به ســکوهای باالتر و حضور در جمع مدعیان بردارند، اکنون یکی از ستاره های خود را نیز از دست 
رفته می بینند تا شرایط علیه این تیم و کادرفنی تازه واردش شــود. مهری که در ابتدای فصل نیز 
موردتوجه پرسپولیس قرار داشت و گفته می شد یکی از گزینه های یحیی گل محمدی محسوب 
می شود، در نهایت در آن مقطع نتوانست رضایت نامه خود را دریافت کند و به کار در تبریز و تراکتور 

ادامه داد.
 مهری اکنون در شرایطی که کمتر کسی تصور جدایی اش را داشت، به کارش در جمع تراکتور پایان 
داد تا بار دیگر در صدر اخبار مربوط به نقل و انتقاالت قرار گیرد.هافبک جوان و تاثیرگذار تراکتور که 
طی دو فصل اخیر از نظر سایت های آماری عملکرد موفقی از خود به جا گذاشته، با توجه به شرایط 
پرسپولیس و حضور میالد ســرلک، کمال کامیابی نیا و احمد نوراللهی و ترافیکی که شکل گرفته، 
ممکن است گزینه سرخ ها نباشد . اتفاقی که باعث می شود اکنون او را گزینه احتمالی سبد خرید 

دو باشگاه استقالل و سپاهان دانست.

»حسن جعفری« به مس رفسنجان پیوست
حســن جعفری، مدافع راست تیم شــهرخودرو به مس رفسنجان پیوســت.مدافع راست تیم 
شهرخودرو در حالی به مس رفسنجان پیوســت که با تیم مشهدی تا پایان فصل قرارداد داشت؛ 

اما ترجیح داد که راهی مس رفسنجان شود تا برای این تیم تازه لیگ برتری شده بازی کند.
جعفری که ســابقه بازی برای فوالد، ســپاهان و... را دارد، یکی از فوتبالیست های اهل نورآباد 
ممسنی محسوب می شود که توانسته به سطح اول فوتبال ایران برسد و سال ها در لیگ برتر بازی 
کند.مس رفسنجان شنبه شب نیز موفق شد محمدرضا سلیمانی، مهاجم سایپا را به فهرست خود 

اضافه کند و پیش از آن هم محمد امینی با مس قرارداد بسته بود.

کاور بازی ممنوع در دست »مهدی ترابی« 
هافبک تکنیکی نیم فصل دوم پرســپولیس به دلیل عدم باز شــدن پنجره نقل و انتقاالتی این 
باشــگاه شــرایط همراهی این تیم در اولین بازی را تا این لحظه ندارد. ترابی که بعد از نیم فصل 
حضور در العربی قطر بار دیگر به پرسپولیس بازگشت، امیدوار بود با شروع نیم فصل دوم شرایط 
حضور در ترکیب این تیم را به دست بیاورد اما اکنون با عدم وصول مبلغ ماریو بودیمیر و تایید آن از 
سوی فیفا، همچنان پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه بسته است تا اجازه ثبت قرارداد و دریافت 

مجوز بازی توسط وی فراهم نباشد.
 از سوی دیگر در فاصله 24 ساعت تا اولین بازی سرخ پوشان در نیم فصل دوم برابر سایپا، کمیته 
تعیین وضعیت نیز با توجه به شــکایت بازیکنان قدیمی این تیم همچون سوشا مکانی، شایان 
مصلح، حمید طاهرخانی، شــاهین عباســیان و ابوالفضل درویش وند، جلــوی نقل و انتقاالت 
باشــگاه را گرفته تا آنها برای انجام امور ثبتی قرارداد بازیکنان جدید با مشکل مواجه شوند.ترابی 
در آخرین تمرین تاکتیکی پرســپولیس پیش از جدال با ســایپا نیز بــا کاور بازیکنان ذخیره در 
تمرین حضور یافت تا شــرایط مبهمی برای همراهی این تیم داشته باشــد و باید دید در فاصله 
 زمانی باقی مانده تا این بازی، ســرخ ها قادر خواهند بود مجوز الزم را در این زمینه دریافت کنند

 یا خیر.

خبر  روز

در انتظار عیدی بزرگ »حناچی« 
به استقالل و پرسپولیس

عصر روز شــنبه جلســه ای با حضــور پیروز 
حناچی شهردار تهران، مدیران عامل دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس و رییس هیئت مدیره 
باشگاه پرسپولیس برگزار شد و موضوع اصلی 
جلسه، انتقال سند دو ورزشگاه امام رضا)ع( 
و شــهید کاظمی به باشــگاه های استقالل و 
پرسپولیس بود؛ حناچی شهردار تهران در این 
جلسه گفت: این دو باشــگاه عمال در اختیار 
شماست اما انتقال اســناد نیاز به توافقاتی با 
وزارت ورزش دارد که در حال انجام آن هستیم. 
در عین حال شــهرداری تهــران تمام تالش 
خود را می کند که فرآیند انتقال به انتها برسد 
و هرچه زودتر مشــکل حل شــود.وی درباره 
اضافه کردن زمین به یکی از ورزشــگاه هایی 
که قرار است به دو باشــگاه داده شود، گفت: 
باید قدم به قدم جلو برویم تا کار پیش برود. 
نگاه شهرداری در انتقال )ورزشگاه ها به این 
دو باشگاه( کامال فرهنگی اســت و به دنبال 
حل مشکالت این دو باشگاه است؛ البته هر 
دو تیم باید تضمین بدهند که در صورت انتقال 
ســند این امالک قصد فروش آن را نخواهند 
داشــت. در ادامه این جلســه مجید صدری 
،رییس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بر 
نقش اجتماعی شــهرداری تهران در تقویت 
دو باشگاه تاکید کرد و گفت: ما آمدیم از شما 
عیدی بگیریم این عیدی هم سند دو ورزشگاه 
است؛ در تکمیل صحبت های صدری، احمد 
مددی مدیرعامل استقالل نیز در این جلسه 
گفت: همه چیز مهیاست که یک اتفاق مبارک 
برای دو تیم پرســپولیس و استقالل بیفتد و 
دوست داریم این اتفاق در دوره آقای حناچی 
باشد. باشگاه های پرســپولیس و استقالل 
دولتی هســتند ؛اما طبق قانون اجازه ندارند 
از بودجه دولتی اســتفاده کننــد و تنها منبع 
درآمد آنها اسپانســر هاست.جعفر سمیعی، 
مدیرعامل پرســپولیس هم بــرای دقایقی 
در این جلسه با درخواســت حمایت دو تیم 
سرخابی از سوی شهرداری تهران، گفت: حتی 
در گذشته شهرداری تهران یکی از حامیان مالی 
این دو تیم بود و ما هم انتظــار داریم که این 

نقش اصلی شهرداری بیشتری شود. 

مستطیل سبز تولید قطعه موسیقی اختصاصی برای »سیامند رحمان«
هم زمان با نخستین سالگرد درگذشت »سیامند رحمان« رکورددار افسانه ای تاریخ وزنه برداری پارالمپیک، قطعه موسیقایی با کالم برای پهلوان سیامند رحمان 
منتشر خواهد شد. این قطعه به سفارش کمیته ملی پارالمپیک در مایه شور با آهنگ و آواز پیام عزیزی، تنظیم ســیامند کوردستانی و شعر نازنین ثانی ساخته 
شده و برای نخستین بار در مراسم یادبود ســیامند رحمان با صدای پیام عزیزی با حال و هوای حماســی – ملی و عرفانی اجرا می شود.مراسم یادبود سیامند 
رحمان همزمان با اختتامیه مسابقات پاراوزنه برداری جام سیامند روز سه شنبه هفته جاری ساعت 15 در فدراسیون جانبازان و معلولین با حضور رؤسا و مدیران 
کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، مدیران وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون ها، قهرمانان، میهمانان خارجی و خانواده مرحوم سیامند برگزار خواهد 
شد.سیامند از خود، چهره ای خندان به یادگار گذاشت که همواره در رفتارش، شاخص های مرام پهلوانی اعم از تواضع، میهن دوستی، خوش خلقی و ... نمود عینی 
داشت.وی در طول دوران ورزشی خود در 3 دوره بازی های پاراآسیایی و 2 دوره بازی های پارالمپیک شرکت کرد که حاصل آن در تمامی این بازی ها کسب مدال طال 
بود.سیامند با ثبت رکورد 31۰ کیلوگرم در پارالمپیک ریو 2۰16 )با اختالف ۷۰ کیلوگرم از نفر دوم( توانست نام خود را به گونه ای ماندگار کند که بعید است این رکورد 
عجیب در طول تاریخ، دست یافتنی باشد.پهلوان سیامند رحمان، قوی ترین پارالمپین جهان، یازدهم اسفند ماه سال گذشته بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

رییس هیئت ورزش های کارگری اســتان اصفهان 
در افتتاحیه دفتر هیئت ورزش های کارگری استان 
اصفهان، اظهار کرد: حدود 4۰ رشته ورزشی در قالب 
انجمن زیر نظر هیئت ورزش های کارگری فعالیت 
می کند که حدود شش سال متوالی به عنوان هیئت 
برتر در کل کشور شناخته شده است. مراسم افتتاحیه 
دفتر هیئت ورزشــی کارگری اســتان اصفهان را با 
حضور اعضای اداره کل ورزش و جوانــان، اداره کل 
کار،نمایندگان مجلس شورای اســالمی،مدیر کل 
دخانیات،شــهردار منطقه 1۰ و اعضــای خانه کارگر 

داشتیم که به صورت رسمی مشغول به کار شدیم.
قاسم ستاری ادامه داد: برنامه داریم ورزش و نشاط 
را در کارخانه ها داشته باشیم،استان اصفهان در حوزه 

ورزش کارگری قهرمانان خوبی دارد. در بحث ورزش 
های همگانی ســعی می کنیم دوشنبه و چهارشنبه 
های ورزشــی را در کارخانه ها دنبــال کنیم. باتوجه 
به صحبت های مقام معظم رهبــری، اولویت تمام 
دستگاه ها جهش تولید است که می توانیم با ورزش 
به جهش و رونق تولید برسیم.رییس هیئت ورزش 
های کارگری استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به 
این که خانم ها محور خانواده هستند، سعی می کنیم 
ورزش بانوان را با جدیت بیشتری دنبال کنیم، تصریح 
کرد: وقتی مادر خانواده وارد فضای ورزش شود قطعا 
دیگر اعضای خانواده هم به سمت ورزش می آیند. 
ستاری در خصوص ســاختمان اجاره شده توسط 
هیئت ورزشی کارگری استان اصفهان، خاطر نشان 

کرد: این ساختمان اتاق رییس هیئت، نایب رییس 
بانوان، دبیر هیئت و یک اتاق کنفرانس برای نشست 
های خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می 
شود، دارد. مجموعه ورزشــی آزادی خوراسگان زیر 
نظر هیئت کارگری است که ارائه خدمات ورزشی را 
داریم.وی اضافه کرد:اجاره ساختمان را خود هیئت 
تقبل کرده است، مبلغ آن زیاد نیست و از در آمد هایی 

که داریم آن را پرداخت می کنیم.

رییس هیئت ورزش های کارگری استان اصفهان:

ورزش بانوان را با جدیت بیشتری دنبال می کنیم

کریمی که با سروصدای زیاد وارد کارزار انتخاباتی 
شده بود، در شرایطی که ناظران شانس کمی را برای او 
قائل بودند، با 9 رای به کار خود در انتخابات فدراسیون 

فوتبال خاتمه داد



دوشنبه 11 اسفند 1399 / 17 رجب 1442 / 29 فوریه  2021 / شماره 3203

 مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح فروش ویژه در بازارهای کوثر اصفهان
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: طرح فروش ویژه پایان سال بازارهای کوثر شامل ۲۳ قلم کاال در گروه های مختلف است که 
با تخفیف ۱۵ تا ۳۴ درصد به شهروندان عرضه می شود.محمد مجیری با بیان این که بازارهای روز 
کوثر زیر نظر شهرداری همواره بر شهروندمداری و عرضه کاالهای با کیفیت و مناسب تاکید دارند 
و روزانه قیمت گذاری کاالها با نظارت ناظران و بازرسان کنترل می شود، افزود: همه اقالم فروش 
ویژه و تخفیفات مربوط به کاالها قبل از اعالم توسط کارگروه قیمت گذاری واحد بازارهای سازمان 

بررسی و سپس مجوز آن صادر می شود.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه تره بار و ســاماندهی مشــاغل شهری شــهرداری اصفهان با 
اشاره به توســعه بازار کوثر شماره دو واقع در ســپاهان شــهر، تصریح کرد: این بازار با همکاری 
شــهرداری منطقه پنج، از متراژ ۹۰۰ مترمربع بــه فضای دو هزار مترمربع توســعه خواهد یافت.

وی با بیــان این که کیفیت باالی محصوالت، قیمت مناســب و تخفیف دار بســیاری از اجناس، 
تنوع کاالها، حذف واســطه های غیر ضروری و از همه مهم تر در دســترس بودن بازار کوثر شماره 
دو، باعث شده مردم خواستار توســعه و گسترش آن باشــند، اظهار کرد: طرح توسعه بازار کوثر 
شــماره دو در ســال ۱۴۰۰ آماده اســتفاده و بهره برداری خواهد بود.مجیری خاطرنشــان کرد: 
همچنین فروشگاه کوثر ۱۱ نیز در ســال های قبل در زمینی با کاربری کشاورزی راه اندازی شده و 
 به همین علت هم دچار نشست فونداسیون شــده بود، اما با عملیات زهکشی دنبال ترمیم این

 فروشگاه هستیم.

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 2 پروژه  برای مدیریت اصولی شیرابه
معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: در سازمان مدیریت 
پسماند اعمال مدیریت شیرابه به عنوان یکی از معضالت زیست محیطی، همواره دغدغه ای حائز 
اهمیت و مورد توجه بوده و ضمن اجرای تدابیری برای مدیریت شیرابه، بررسی ها جهت استفاده 
بهینه و تصفیه آن هم در دستور کار قرار داشته اســت.مجید قاسمی ادامه داد: شیرابه از دو منبع 
وارد سایت های کارخانه می شود که منبع اول سالن دریافت پسماند و منبع دوم تولید شیرابه در 
محل سایت بلوغ مواد آلی در زمان تجزیه آنها است که از این دو منشأ به طور متوسط روزانه بین 

۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در فصول مختلف سال شیرابه تولید می شود.
معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان در خصوص مراحل مختلف 
مدیریت شیرابه توسط سازمان مدیریت پسماند، تصریح کرد: نخستین گام در مدیریت شیرابه 
جمع آوری اصولی آن و انتقال به مخازن یا الگن های استاندارد به منظور جلوگیری از نفوذ شیرابه 

به زمین است و در مرحله دوم هم موضوع تصفیه شیرابه مطرح می شود.
وی افزود: سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان در حال حاضر دو پروژه عمرانی مهم به 
ارزش حدود ۴۰ میلیارد ریال را در دســتور کار دارد که پروژه اول عملیات احداث ســه عدد الگن 
تبخیری با حجم هر الگن ۴۰۰۰ متر مکعب اســت که در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است.قاسمی با اشاره به دیگر پروژه مرتبط با این موضوع، افزود: احداث کانال های بتنی 
از محل سالن دریافت تا الگن های تبخیر به طول ۵۰۰ متر و همچنین احداث حوضچه ته نشینی 
با پیشــرفت ۷۰ درصدی به عنوان پروژه دیگر در حال انجام اســت و پیش بینی می شود این دو 

پروژه تا پایان سال به اتمام رسیده و بهره برداری شود.
وی خاطرنشــان کرد: با انجام این پروژه ها عملیات جمع آوری و نگهداری شیرابه به داخل الگن 

های غیر قابل نفوذ به طور کامل و از تمام سایت ها انجام می گیرد.

با مسئولان

با 10 رای موافق صورت گرفت؛

تصویب بودجه 9570 میلیارد تومانی شهرداری اصفهان

در جلسه شورای شــهر اصفهان، الیحه برنامه و بودجه ۱۴۰۰ شهرداری 
پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق در صحن 
علنی شورا به رای گذاشته شد و در غیاب دو عضو شورای شهر با ۱۰ رای 

موافق به تصویب رسید.
 قدرت ا... نوروزی با حضور در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: بسیار خوشحال هســتیم که مراحل پایانی تصویب بودجه 
سال ۱۴۰۰ به خوبی پیش رفته است که امید داریم نهایی شود، همچون 
سال گذشته این قول را با قاطعیت می دهیم که این بودجه نزدیک به 
۱۰ هزار میلیارد تومانی بر اساس برنامه ۱۴۰۵ به سرعت محقق خواهد 
شد، یقین داریم با زمینه سازی انجام گرفته و زیرساخت های آماده شده 
در شــهر و توافق های اولیه ای که با دستگاه های مختلف صورت گرفته 
است این بودجه هم تحقق پیدا می کند و در اثر تحقق این بودجه شاهد 

آبادانی بیشتر شهر باشیم.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه ســال گذشته هم دغدغه هایی وجود 
داشت و شاید بخشــی از تحلیل گران باور نمی کردند که بودجه ۶ هزار 
میلیاردی اصفهان تحقق پیدا کند، بودجه سال گذشته با موارد اصالحی 
بیش از ۷ هزار میلیارد تومان شد و در حال حاضر نزدیک به ۸۵ درصد 

بودجه تاکنون تحقق پیدا کرده اســت، امید داریم تا پایان سال مابقی 
بودجه هم تحقق پیدا کند، این در حالی است که برخی موارد مورد نظر 
ما شاید تا پایان سال محقق نشده و در حساب و کتاب های سال آینده 
بنشیند که اگر این موارد اتفاق می افتاد تحقق بودجه فراتر از ۱۰۰ درصد 

می رفت.
وی خاطرنشان کرد: طی چند روز گذشــته اتفاقات خوبی در اصفهان 
افتاد و در آینده نزدیک هم اتفاقات خوب تری خواهد افتاد، این روزها 
مردم شاهد بهره مندی از خدمات جدیدی در سطح شهر خواهند بود، در 
کلیه مناطق شهرداری در هر کوچه و پس کوچه ای فعالیت های عمرانی 
در حال انجام است و مناطق به نوبه خود کارهای منطقه ای را به خوبی 

جلو می برند.
نوروزی تصریح کــرد: مجموعه پل های آفتــاب و خیابان های تابان و 
آسمان با حضور مسؤول دفتر رییس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد، 
اگر این پروژه ها هیچ دستاوردی نداشــته باشد و فقط از آمار کشته ها 
در تصادفات کاسته شود پیروزی و موفقیت بزرگی است، امروز دیگر 
حصه تحت فشــار ســنگین آلودگی صوتی کامیون ها و آلودگی های 
دیگر نیست.شــهردار اصفهان بــا تاکید بر اینکــه راه دور واقعا نزدیک 

شده است، گفت: همه کســانی که با شــرایط و موقعیت منطقه آشنا 
هستند، می دیدند که روزانه صدها کامیون از ورودی دولت آباد از میدان 
شهدای ورزشکار به سمت خیابان بعثت، سه راه نقشینه، خیابان عاشق 
اصفهانی و میدان جوان و ســپس از بین دو حصه شمالی و جنوبی به 
سمت بزرگراه شهید اردســتانی عبور می کردند، اما امروز مسیر بدون 
هیچ گونه مانعی را از دروازه ورودی دولت آباد به ســمت جاده فرودگاه 
حرکت می کنند، هیچ کس نمی تواند از اهمیت این موضوع غافل شود.

وی با اشاره به آغاز عملیات حفاری خط دو مترو از سمت غرب با حضور 
مســؤول دفتر رئیس جمهور توضیح داد: در خط دو مترو اتفاق بزرگی 
رخ داده است زیرا از دو جبهه کاری دستگاه تی. بی. ام به سمت میدان 
امام علی)ع( حرکت می کند، تاکنون در جبهه شــمال شرقی در ۲ خط 
نزدیک به ۸ کیلومتر حفاری شده اســت.نوروزی همچنین بیان کرد: 
از مجموع ۱۶ ایستگاه خط دو مترو، ۱۲ ایســتگاه با پیشرفت فیزیکی 
حدود ۹۸ درصد ساخته شده و ۴ ایستگاه دیگر نیز در دستور کار اجرا قرار 
گرفته تا به سرعت آزادسازی ها انجام گرفته و کارها شروع شود، قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( نیز شــفت نقطه آغازین جبهه غربی خط دو مترو را 
آماده و دســتگاه حفاری نیز فعالیت خود را آغاز کرده است؛ در محل 
شفت جبهه غربی خط دو مترو اصفهان ۱۰ هزار تن بتن ریزی انجام شده 
و ۴۰ بار تریلی آهن در این شفت به کار رفته ، در این پروژه شبانه روزی کار 

شده و در هر کاری رکورد زده شده است.
شهردار اصفهان تاکید کرد: در رابطه با بودجه ۱۳۹۹ دغدغه هایی وجود 
داشت که البته مســیر خود را به خوبی طی کرده است، بودجه نزدیک 
به ۱۰ هزار میلیاردی ســال ۱۴۰۰ که نزدیک ۳ برابر بودجه ۳ سال پیش 
شهرداری بوده نیز به خوبی تحقق پیدا خواهد کرد، چرا که همه زمینه ها 
آماده است، اگر فرصتی فراهم شود این ها را برای اعضای شورای شهر 
توضیح خواهم داد که با همکاری ارتش و سپاه چه گام هایی برداشته 
شده و چه دســتاوردهای بزرگی حاصل شده است که می تواند بودجه 
حدود ۲ تا ۳ سال آینده شهر را نیز تضمین کند، امید دارم فرصتی فراهم 
شود که ریز این اقدامات را برای اعضای شورای شهر و در صورت نیاز برای 

مردم هم توضیح دهم.
در این جلسه شوراريال الیحه برنامه و بودجه ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان 
پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق در صحن 
علنی به رای گذاشته شد و در غیاب دو عضو شورای شهر با ۱۰ رای موافق 
به تصویب رسید.بودجه پیشنهادی مدیریت شهری برای سال ۱۴۰۰ به 
میزان ۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بود که بــا تغییراتی به ۹ هزار و ۵۷۰ 

میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
دیدار مدیر اداره کل ارتباطات شهرداری اصفهان اظهار 
داشت: سیمای شــهر می تواند فرهنگ سازی کند و 
استفاده از نمادها با محتوای غنی،  حال و هوای شهر 
را به سمت فضای مناسب تغییر می دهد و به ترویج 
فرهنگ ایرانی اسالمی و تقویت باورهای اصیل مردم 
در هر مناسبت کمک خواهد کرد.آیت ا...طباطبایی نژاد 
افزود: مردم با وجود مشــکالتی که دشمنان خارجی 
و برخی  بی تدبیری مســئوالن برای آنــان رقم زده ، 
توانسته اند نقش خود را به خوبی در بزرگداشت مفاخر 

و مناسبت های ملی و مذهبی ایفا کنند و دستگاه هایی 
همچون شهرداری می توانند با فعالیت خود بر شور و 
شوق مردم در اجرای این برنامه ها بیفزایند.مدیر روابط 
عمومی وبین والملل شهرداری اصفهان در این دیدار با 
ارائه گزارشی از اقدامات این اداره اظهار داشت: برپایی 
حدود ۹۰ نشســت خبری در مدت ۴ سال با حضور 
مدیران شهرداری اصفهان، پاسخگویی و رسیدگی به 
۲۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۳۷، حضور مدیران ارشد در 
پاسخگویی به مردم در سامانه ۱۳۷، تهیه تقویم جامع 
شــهر اصفهان، تهیه و تولید نرم افزاری برای بازگویی 
مشکالت شهر به شهرداری اصفهان از جمله اقدامات 
این اداره به شــمار می رود.ایمان حجتی افزود: تهیه 

۳۰۰ نوع طرح برای مناســبت های ملی و مذهبی در 
سال گذشــته، طراحی و چاپ ۲۰ هزار متر بنر توسط 
این اداره، اجــرای ۱۳۰ برنامه در قالــب ۵۰۰ اجرا در 
دهه فجر توسط شهرداری اصفهان و اضافه شدن دو 
دستگاه حفاری برای افزایش سرعت پیشرفت خط 
۲ مترو اصفهان هم زمان با دهــه مبارک فجر از دیگر 
اقداماتی است که می توان به آن اشاره کرد.وی گفت: 
هدف ما این است که در مراسم هایی که مردم حضور 
و مشارکت پرشور دارند نقش حمایتی داشته باشیم 
و در مراسم هایی که این حضور کمتر است، فعالیت ما 
بیشتر شود، همچنین فعالیت های ما محدود به مرکز 
شهر نشده و در مناطق محروم نیز فعالیت داشته ایم.

نماینده ولی فقیه در استان:

 غنی تر شدن سیمای شهر اصفهان، فرهنگ ایرانی
 اسالمی را ترویج می دهد

با حضور فرماندار اصفهان صورت گرفت؛

 افتتاح و بهره برداری از چند طرح عمرانی در بخش
جرقویه علیا

 به مناســبت گرامیداشــت ایام ا... دهه مبارک فجر فاطمی، ۱۰ طرح عمرانی با اعتباری افزون بر 
۳۰ میلیارد ریال در بخش جرقویه علیا افتتاح و به بهره برداری رســید. افتتاح پارک محلی شهید 
کامران در روستای دستجرد، افتتاح کارگاه خیاطی با ظرفیت اشتغال برای ۲۰ نفر و خانه بومگردی 
الماس کویر، ازجمله طرح هایی بود که با اعتباری افزون بر ۱۷ میلیارد ریال و در سفر فرماندار اصفهان 
به بخش جرقویه علیا افتتاح شد.در این سفر، اسناد مالکیت بیش از ۸۰ واحد مسکونی در روستای 

خارا نیز تحویل مالکان آن شد.
فرماندار اصفهان همچنین از ساختمان بخشــداری، بلوار ورودی شهر حسن آباد، پروژه باغ بانوان 
و کارگاه صنایع دستی روســتای دســتجرد، بازدید کرد.فرماندار اصفهان در حاشیه این افتتاحیه 
هاطی سخنانی  با اشــاره به اهمیت در پیش بودن دو رویداد سیاسی مهم )انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا( در خرداد ماه سال آینده، 
خاطرنشان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، این مردم هستند که با تکیه بر آرای خود و 
با انتخاب شخص یا اشخاص اصلح، سرنوشت خود و کشور را تعیین می کنند.سیستانی تاکید کرد: 
شرکت افراد شایسته به عنوان کاندیدا در صحنه رقابت انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام و انقالب خواهد افزود.وی با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات سال آینده، افزود: ان شاء ا... با تشکیل هیئت های اجرایی در شهرها و روستاهای 
شهرستان، شرایط را برای برگزاری انتخاباتی باشــکوه و در تراز اصفهان فراهم می سازیم.فرماندار 
اصفهان تصریح کرد: با وجود تحریم ها و مشکالت اقتصادی موجود، مسئولین درصدد رفع موانع و 

حل مشکالت مردم هستند و خیرین نیز باید همچون گذشته، آنان را یاری کنند.

در بیست و هشتمین همایش ساالنه خیریه امام حسین علیه السالم؛

خیران اصفهان 700 میلیون تومان برای تامین سرپناه 
نیازمندان اصفهان هدیه کردند

خیران اصفهان در بیست و هشتمین همایش ساالنه موسسه خیریه امام حسین علیه السالم که به 
صورت غیر حضوری برگزار شد، حدود ۷۰۰ میلیون تومان برای تامین مسکن نیازمندان هدیه کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه السالم، تخصصی حوزه مسکن، بیست 
و هشتمین همایش ساالنه این موسسه خیریه به دلیل شــیوع بیماری کرونا و ممنوعیت برپایی 
همایش ها به صورت غیر حضوری و با همکاری مرکز سیمای اصفهان برگزار شد.این همایش هر 
ساله با حضور ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفری خیران اصفهانی برگزار شده و کمک حاصل از آن برای حل مشکل 
مسکن نیازمند در سطح شهر اصفهان هزینه می شد.حسینعلی صرافان، مدیرعامل موسسه خیریه 
امام حســین علیه الســالم در این ارتباط با بیان اینکه برگزاری همایش ساالنه غیر حضوری این 
موسسه خیریه در راستای دیگر اقداماتی که در این موسسه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در بستری 
فضای بوده است، اظهار داشــت: برگزاری غیرحضوری این همایش برای ما مایه خرسندی است 
چرا که با این اقدام افراد زیادی امکان حضور در این همایش را داشــتند.وی با بیان اینکه برگزاری 
این همایش با استفاده از ظرفیت سیمای مرکز اســتان می تواند نسبت به معرفی بیشتر موسسه 
خیریه به همشهریان کمک قابل توجهی داشته باشد، افزود: طی سال های آینده نیز چنانچه شرایط 
بیماری کرونا اجازه دهد در کنار همایش حضوری همایش مجازی را نیز خواهیم داشت.مدیرعامل 
موسسه خیریه امام حسین علیه السالم با بیان اینکه تمام کمک های واریزی به حساب های این 
موسسه خیریه به صورت شفاف در رسانه  این موسسه به صورت ساالنه بارگذاری می شود، افزود: 
شفافیت اصل اساسی در موسسه خیریه امام حسین علیه السالم است و می توان گفت راز موفقیت 

ما نیز همین امر است.

خبر روزخبرخوان

 سیر نزولی فروش تراکم 
در شهرداری اصفهان

معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان با 
اشاره به سیر نزولی فروش تراکم در بودجه 
شهرداری در چهار سال اخیر، اظهار کرد: سال 
۹۶ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه دو هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومانی شــهرداری را از طریق تراکم 
کسب کردیم، اما در سال ۹۷ بودجه شهرداری 
به ســه هزار میلیارد تومان افزایش یافت و 
این نســبت کاهش یافت.مرتضی طهرانی 
با بیــان اینکه ســال ۹۸ بودجه شــهرداری 
چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومــان بود، افزود: 
بودجه سال جاری شش هزار میلیارد تومان و 
بودجه سال ۱۴۰۰، ۹ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده اســت.معاون مالی و اقتصادی 
شــهردار اصفهان با اشــاره به میزان کاهش 
درآمد شــهرداری از طریق فروش تراکم در 
بودجــه ۱۴۰۰، تصریح کرد: در بودجه ســال 
آینده شهرداری که در مرحله تصویب است، 
نسبت درآمد تراکم تقریبا به ۳۰ درصد کاهش 
یافته اســت.وی با تاکید بر اینکه شهرداری 
کســب درآمدهای خود را از طریق فروش 
تراکم کاهش داده اســت، گفت: شهرداری 
در ســال های اخیر از ابزارهای نوین مالی از 
جمله قانــون ارزش افزوده بهره مند شــده 
است.طهرانی ادامه داد: با توجه به اینکه سهم 
شهرداری سه درصد از قانون مالیات بر ارزش 
افزوده اســت، در تعامل با اداره کل مالیات، 
سهم شــهرداری را به صورت شفاف دریافت 
می کنیم که نسبت درآمدی آن به سال های 
گذشته تقریبا چند برابر شده است.وی دیگر 
ابزار نوین مورد استفاده شهرداری را موضوع 
مشارکت دانست و خاطرنشان کرد: به جای 
فروش امالک شــهرداری به صورت خام، با 
سازندگان مشارکت کرده و از ارزش افزوده 
ســاختمان ها نیز بهره مند می شویم.معاون 
مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان گفت: در 
سال های اخیر شــهرداری به خوبی از اوراق 
مشارکت استفاده کرده و سهم شهر اصفهان 
را از اوراق مشارکت به دست آورد به طوری که 
در این راستا اعداد خوبی را برای حمل و نقل 

ریلی و اتوبوسرانی دریافت کردیم.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: عملیات ساماندهی ترافیکی کوچه های آسیاب و شماره هفت خیابان شریف غربی به عنوان دو گذر مهم این منطقه در 
حال انجام است.حمید اشرفی اظهار کرد: برای اجرای عملیات ساماندهی ترافیکی کوچه های آسیاب و شماره هفت خیابان شریف غربی پنج میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده است.وی از صبر و شکیبایی اهالی رهنان در اجرای پروژه ساماندهی توسط شهرداری قدردانی کرد و گفت: ساماندهی این دو معبر در 
رفع مشکالت ترافیکی این محدوده تاثیر بسزایی داشته است.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان از احداث پاتوق های شهری در این منطقه خبر داد و تصریح 
کرد: طرح های اولیه و جانمایی احداث این پاتوق ها در منطقه ۱۱ انجام شده و در آینده نزدیک برای تامین رفاه حال شهروندان این مهم اجرایی می شود.اشرفی 
ادامه داد: پاتوق ها هرچند فضاهای محدودی از شهر را به خود اختصاص می دهند، اما جزو فضاهایی در محالت هستند که در بین شلوغی و ازدحام شهرها، 
فرصتی هر چند کوتاه برای مکث و ایجاد روابط اجتماعی بین شهروندان ایجاد می کند.وی گفت: سیاست پاتوق های محالت برگرفته از سیاست شهرسازی 

جدید است که در آن باید فضاهای شهری قابل پیاده روی باشند و شهروندان بتوانند در آن تعامل کنند.

ساماندهی ترافیکی دو گذر مهم در منطقه 11

به استقبال بهار
امسال نیز همچون سال های 
پیش، در آستانه سال جدید، 
در مناطــق ۱۵ گانــه اصفهان 
جــداول خیابان  های شــهر، 
نرده هــای پل هــا، اتوبان ها 
و تمــام المان های شــهری 
رنگ آمیــزی می شــود؛ این 
اقدام همه ساله از اواخر بهمن 
ماه آغــاز و تا ۲۵ اســفندماه 

سال جاری به اتمام می رسد.

وز عکس ر
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مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با مادر گرانقدر شهید حاج حسین خرازی، 
فرمانده شجاع لشکر امام حسین علیه السالم در دوران دفاع مقدس دیدار 
کرد.مدیر روابط عمومی و تنی چند از کارکنان این شــرکت همزمان با ایام 
سالروز شهادت سردار ســرافراز لشکر اسالم شــهید حاج حسین خرازی 
با حضور در منزل آن شــهید و دیدار با مادر بزرگوار ایشــان به مقام شامخ 
شهیدان به ویژه آن سردار نام آشنا ادای احترام کردند.شهید حسین خرازی 
در جریان عملیات بزرگ و غرورآفرین »کربالی 5« در حالی که فرماندهی 
»لشکر 14 امام حسین )ع(« را برعهده داشــت، در 8 اسفند 1365 در اثر 

اصابت ترکش، به فیض عظمای شهادت نائل آمد.

در بخشی از وصیت نامه شهید حاج حسین خرازی آمده است:
... از مردم می خواهم که پشتیبان والیت فقیه باشند، راه شهدای ما راه حق 
است، اول می خواهم که آن ها مرا بخشــیده و شفاعت مرا در روز جزا کنند و 
از خدا می خواهم که ادامه دهنده راه آن ها باشــم. آنهایی که با بودن شان و 
زندگی شان به ما درس ایثار دادند. با جهادشــان درس مقاومت و با رفتن 
شان درس عشــق به ما آموختند.خدایا امان از تاریکی و تنگی و فشار قبر و 
سوال نکیر و منکر در روز محشر و قیامت، به فریادم برس.خدایا تو خود توبه 
مرا قبول کن و از فیض عظمای شهادت نصیب و بهره مندم ساز و از تو طلب 

مغفرت و عفو دارم.

 مدیر اکتشــاف ایمیدرو گفت: با ورود فوالد مبارکه به حوزه معدن، خون تازه 
به اکتشــاف تزریق می شــود.علی اصغرزاده افزود: مطابق الگوهای جهانی 
هرکدام از حوزه ها بایــد کار خود را انجام دهند، برای مثــال، در حوزه معدن 
معدنکاران فعال باشند و در صنایع معدنی صنعتگران؛ اما این شرایط در ایران 

متفاوت شده و این دو بخش با یکدیگر ادغام شده است.
وی ادامه داد: صنایع معدنی کم کم به این نتیجه رسیده اند که اگر وارد حوزه 
معدن نشوند، با مشکل مواجه خواهند شــد و تضمینی برای تامین خوراک 
خود نخواهند داشت. در نتیجه این نگرانی، شــاهدیم که فوالدسازان نیز به 

حوزه معدن ورود کرده اند.به عقیده مدیر اکتشــاف ایمیدرو، در این شرایط، 
این اقدام بســیار خوبی است، زیرا شــرکت فوالد مبارکه با توجه به قدرت و 
توانایی خود می تواند در بخش معدن بسیار اثرگذار باشد، زیرا حوزه اکتشاف 
نیاز به خون تازه در بخش های تجهیزات و دانــش جدید دارد و فوالد مبارکه 
می تواند در این خصوص به ما کمک کند.وی همچنین با اشاره به فعالیت های 
مشترک فوالد مبارکه و ســازمان زمین شناســی گفت: مطمئنا پیوند فوالد 
مبارکه با سازمان زمین شناسی می تواند برای ادامۀ توسعۀ اکتشافات کشور 

بسیار مؤثر باشد.

همزمان با ایام سالروز شهادت حاج حسین خرازی صورت گرفت؛

دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با مادر شهید خرازی 

مدیر اکتشاف ایمیدرو:

با ورود فوالد مبارکه به حوزه معدن، خون تازه به اکتشاف تزریق می شود

افکار و احساسات شما و ارتعاشــات ذهنی و عاطفی ساطع 
شده از شما، جوی را در اطراف شما ایجاد می کند. افرادی که در 
مجاورت شما هستند، این جو را حس می کنند و تحت تاثیر آن 
قرار می گیرند. این جو نگرش آنها نسبت به شما را نیز تعیین 
می کند. این بدان معناست که تغییر افکار شما بر محیط شما، 
نحوه درک جهان و نحوه برخورد افراد با شما تاثیر می گذارد. در 
ادامه با ما همراه باشید تا با برخی از روش های ایجاد جو مثبت 

و دوری از انرژی های منفی آشنا شوید.
 - نگرش مثبت مهم اســت. مقــاالت زیادی در مــورد این 
موضوع در وب ســایت های متفاوت وجود دارد و اطالعات و 
راهنمایی های بیشتر را نیز می توانید از طریق کتاب هایی که در 

این باره نوشته شده اند، به دست بیاورید.
- ذهن خود را با توجه بیشــتری به کاری که انجام می دهید 
متمرکز نگه دارید. این کار ذهن شما را برای انتقال ارتعاشات 
قوی تر آموزش می دهد و همچنین توجه شما را از تفکر منفی 

دور می کند.
- تمرینات تمرکز را انجام بدهید. این کار توانایی شــما را در 
انتخاب افکار تقویت می کند و به شــما کمک می کند انرژی 

مثبت بیشتری را وارد افکارتان کنید.

- مدیتیشن تمرین کنید. این کار باعث آرامش و شادی شما 
می شود و همچنین به شما کمک می کند ارتعاشات آرام تری را 

به پیرامون خود منتقل کنید.
- در ذهن خود تجسم کنید، فقط آنچه واقعا می خواهید اتفاق 
بیفتد و چیزی که می تواند به شما یا افراد دیگر آسیب برساند 

را اصال تجسم نکنید.
- با فکر کردن در مورد تجربیات مثبت گذشــته، احســاس 
خوشبختی را در خود تقویت کنید و خود را در آنها تجربه کنید. 
احساس کنید که چگونه این خوشبختی فضای اطراف شما، 

اتاق، خانه، دفتر، اتوبوس و قطار یا هرجای دیگر را پر می کند.
- نور روشن، پر از زندگی، شادی و ارتعاشات مثبت را تجسم 

کنید، بدن و مکانی را که در آن هستید را پر از آن نور کنید.
- با آویختن تصاویر زیبا و گذاشتن گلدان و گیاه در محیط، خانه 

و دفتر کارتان را زنده تر کنید.
- پنجره های اتاق خود را مرتبا باز کنید تــا هوای تازه و نور به 

داخل آن وارد شود.
- سعی کنید نسبت به مردم مهربان و مالحظه باشید و درک 

بیشتری داشته باشید.
- اگر احساس خشم و رنجش کردید باید روی این موضوع 

کار کنید. این برای سالمتی شما خوب نیست، روابط را خراب 
می کند و فضای مثبتی ایجاد نمی کند.

- بدن خود را ورزش دهید. این کار سطح انرژی شما را افزایش 
می دهد، سالمتی شما را بهبود می بخشــد و شما را به فردی 
خوشحال و خوش بین تبدیل می کند. یک فرد خوش بین و 
خوشحال محیط خود را به طرز مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد و 
خوشبختی و مثبت بینی بیشتری را در میان اطرافیان به وجود 
می آورد.به خاطر بسپارید، یک فکر نمی تواند فضای پیرامون 

شما را تغییر دهد، اما افکار مکرر باعث تغییر آن می شوند.
روش های پیشــرفته دیگری نیز وجود دارد که می توانند جو 
پیرامون شما را تحت تاثیر قرار دهند، اما این مقاله جای بحث 

در مورد آنها نیست.
ویلیام واکر اتکینســون در کتاب خود، »تاثیر ذهنی عملی و 
شیفتگی ذهنی« نوشت: وقتی یک فکر یا احساس در ذهن 
یا مغز یک فرد ایجاد می شود، انرژی تولید شده از مغز فرد به 
شکل امواج انرژی ذهنی خارج می شــود و از نزدیکان فرد تا 
فاصله های دور بســته به قدرت فکری و احساسی که او دارد، 
گسترش می یابد. امواج فکری خاصیت بیدار کردن ارتعاشات 

مشابه را در ذهن افراد دیگر در حوزه آنها دارند.

آشپزی

آموزش پخت جوجه تابه ای 
   مواد الزم: کره 50 گرم،پیاز بزرگ  یک عدد،مرغ متوسط یک عدد،گوجه 
فرنگی 4 عدد،فلفل دلمه ای یک عدد،روغن مایع به اندازه کافی،زعفران 
دم کرده یک قاشق غذاخوری،نمک ، پودر سیر و فلفل سیاه به اندازه کافی

طرز تهیه:برای تهیه جوجه کباب تابه ای ابتدا مرغ را تمیز می کنیم و به اندازه جوجه کباب ، آن را 
خرد می کنیم ، سپس آن را می شوییم و آبکشی می کنیم. در ادامه صبر می کنیم آب اضافی مرغ 

به طور کامل برود و خشک شود.  همچنین اگر دوست داشتیم می توانیم مرغ را مانند جوجه کباب 
ذغالی با آبلیمو ، ماست و … طعم دار کنیم.همچنین می توانید بدون طعم دار کردن جوجه آن را بپزیم. 

برای این منظور یک تابه مناسب روی حرارت قرار می دهیم و به قدری روغن مایع داخل آن می ریزیم که 
فقط کمی چرب شود ، سپس جوجه ها را داخل تابه می چینیم.بهتر است ظرفی که استفاده می کنیم 
چدن یا تفلون باشد تا جوجه ها به کف آن نچسبد. در ادامه مقداری نمک ، فلفل سیاه و پودر سیر روی 

گوشت مرغ می ریزیم  و درب تابه را می گذاریم تا گوشت مرغ با حرارت بسیار مالیم سرخ شود.
پس از اینکه گوشت مرغ به طور کامل پخت، زعفران را به همراه کره اضافه می کنیم. جوجه ها 

را در کره تفت می دهیم تا نرم تر و لذیذتر شوند. در ادامه فلفل دلمه ای و پیاز را به صورت 
خاللی خرد کرده و در کنار جوجه ها در کره سرخ می کنیم.در مرحله بعدی 

گوجه فرنگی ها را از وسط نصف  و کنار تابه می چینیم تا سرخ شوند. 
در کنار جوجه کباب تابه ای می توانیم از سیب زمینی 

سرخ کرده هم استفاده کنیم.

روش های ایجاد جو مثبت و دوری از انرژی های منفی

مریال زارعی مهدعلیای »جیران« شد »چاه« فیلم تازه رحیم نوروزی در ژانر وحشت
سریال »جیران« به کارگردانی حسن فتحی، از نیمه بهمن وارد 
مرحله تولید شد.قصه این سریال در عهد ناصری اتفاق می افتد 
و ماجرای آن روایت دلباختگی ناصرالدین شاه به زنی به نام 
»جیران« است. نقش ناصرالدین شاه را بهرام رادان و نقش 
جیران را هم پریناز ایزدیار بازی می کند.قرار بود نقش مهدعلیا، 
مادر ناصرالدین شاه را شبنم مقدمی بازی کند؛ اما با انصراف او مریال 
زارعی برای این نقش انتخاب شد. 

فیلم کوتاه »چاه« که چندی پیش در ژانر وحشــت ســاخته شد، پس 
از انجام مراحل فنــی برای نمایش و حضــور در رویدادهای داخلی و 
بین المللی ٓاماده شده است.»چاه« فیلم کوتاهی در ژانر وحشت است 
که با داستانی شرقی و با بازی متفاوت رحیم نوروزی به کارگردانی و 
تهیه کنندگی محمدتیموری و نویسندگی مهدی میرزاده ساخته شده 
است.عالوه بر رحیم نوروزی بازیگرانی همچون محمودنظرعلیان، مریم 
محمدخانی، مرتضی حسن لو در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

نام روزنامه: زاینده رود

تاريخ انتشار: 1399/12/11

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-4-330

انجام امور اداری و خدمات عمومی 
محور شمال آبفای استان اصفهان 

)شامل مناطق : شاهین شهر، 
میمه ، نطنز ، بادرود ، برخوار (

31.187.599.9141.025.627.000جاری

99-4-331

انجام امور اداری و خدمات عمومی 
محور شرق آبفای استان اصفهان 

)شامل مناطق : کوهپایه ، جلگه ، براآن 
و کرارج ، قهجاورستان ، ورزنه (

16.139.234.189574.177.000جاری

99-4-332

انجام امور اداری و خدمات عمومی 
محور غرب آبفای استان اصفهان )شامل 
مناطق : خوانسار ، چادگان ، فریدونشهر 

، بویین میاندشت ، گلپایگان(

20.763.002.934712.890.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز سه شنبه
 به تاریخ 1399/12/26

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 1399/12/27
دريافت اسناد : سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031
)  داخلی 384  (

شهرداری دهق در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 1575 و 1574 شورای اسالمی شهر دهق یکباب خانه 
مسکونی با قیمت پایه 5/500/000/000 ریال واقع در خیابان مطهری و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 

با قیمت پایه هر متر مربع 9/100/000 ریال را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت 

دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 99/12/19 )روز سه شنبه( به شهرداری  دهق مراجعه نمایند.

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن تماس: 031-42275111 

آگهی مزایده )نوبت پنجم(

محمد علی عزیزی- شهردار دهقم الف:1102399

نوبت اول
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