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درحالیکه به زودی عملیات انتقال آب خلیج فارس به اصفهان انجام می شود ،تردیدهای جدی درموفقیت آن مطرح شده است؛
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان

نوبت دوم

با ارزیابی کیفی (فشرده) دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب
استان اصفهان

 -1شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول
زیررا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.
موضوع

ردیف

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شماره مرجع

تهیه ،ساخت و نصب تجهیزات
الکترومکانیکال تصفیه خانه

1

99-4-273/2

2099001434000079

فاضالب شهر تیران به روش pc

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از

طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir:انجام خواهد شد
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارمناقصه درسامانه :تاریخ  99/12/11می باشد.
عنوان

ساعت

روز

تاریخ

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

15:00

شنبه

99/12/16

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

15:00

سه شنبه

99/12/26

زمان بازگشائی پاکتها

08:00

چهارشنبه

99/12/27

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: -1-3آدرس :اصفهان ،خیابان شیخ کلینی ،خیابان جابر ابن حیان ،دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان ،تلفن ،031-36680030-8:اتاق ()292
 -4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 -1-4مرکزتماس021-41934:
 -2-4دفترثبت نام 88969737:و 85193768
 -5اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها ،در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.ir
بخش ثبت نام  /پروفایل  /تامین کننده  /مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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ضرباالجل دو ماهه مجلس برای اخذ مالیات ازاینفلوئنسرها
نمایندگان مجلس ضرباالجل دو ماهه برای ســازمان امورمالیاتی برای اخذ مالیات ازاینفلوئنسرها
تعیینکردند .نماینده مشهد درمجلس درتوضیح این پیشنهادگفت :یک پیشنهاد دربخش درآمدی با

زنگ ها برای محمد بن سلمان به صدا در آمده است؛

حمایت نمایندگان مصوب مجلس شد و آن این بودکه صفحات مجازیکه تعدادکاربران شان باالی 500
هزارنفراست و تبلیغات میگیرند ،تبلیغات آنها مشمول مالیات باشد .بحرینی تاکیدکرد :به نظرمیرسد

پایان ماه عسل ریاض – واشنگتن!

این موضوع جزو مصوبات بسیار خوب مجلس بوده است و یک پایه اخذ مالیاتی جدید ایجاد شده و
اگردولت خوب عملکند میتواند یک عدالت مالیاتی دراین موضوع تامینکند.وی افزود :مجلسیکه
وجود دارد این استکه ما نگران هستیم دولت این موضوع را اجرا نکند به خصوص وقتیکه این موضوع
مطرح شد نماینده دولت با آن مخالفتکرد؛ درادامه این پیشنهاد دربخش هزینهای آن پیشبینی شده
استکه باید ظرف دو ماه دستورالعمل اجرایی آن تهیه شود و وزیراقتصاد آن را ابالغکند.

محسن هاشمی:

نظرات نسبت به «ظریف» مثبتتراست
رییس شــورای مرکزی حزب کارگزاران گفت :بعضی از نامزدها از جمله من و آقای جهانگیری به
عنوان پتانســیلهای اصلی حزب برای کاندیداتوری در انتخابات مطرح شدیم.محسن هاشمی
درباره آخرین تصمیمــات انتخاباتی حزب متبوعش گفت :هم اکنون شــرایط بیــش از  10نفر از
کاندیداهای احتمالی در حزب مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت بعضی از نامزدها از جمله من و
آقای جهانگیری به عنوان پتانسیلهای اصلی حزب برایکاندیداتوری درانتخابات مطرح شدیمکه
البته باید با هر دوی ما صحبت شود تا ببینیم قصد کاندیداتوری را داریم یا خیر .هاشمی با اشاره به
دیگر کاندیداهای مطرح کارگزاران که خارج از بدنه این حزب هستند ،خاطرنشان کرد :برخیها هم
مثل آقای ظریف ،زنگنه و پزشکیان به عنوان نامزدهای خارج حزب مطرح شدند که نسبت به آقای
ظریف نظرات مثبتتر بود ولی نمیتوان از حاال گفت که نظر قطعی حزب این است.

تاکید اتریش برحمایت ازبرجام
قائم مقام وزارت امور اروپایی و بین الملل اتریش با اشاره به گفت و گوی خود با عراقچی ،بر حمایت
کشورش از برجام تاکید کرد.وزارت امور خارجه اتریش در صفحه توئیترش نوشت :پیتر الاونسکی،
قائم مقام وزارت امور اروپایی و بین الملل اتریش گفــت و گویی با عباس عراقچی معاون وزیر امور
خارجه ایران داشت .او حمایت اتریش ازبرجام(توافق هسته ای) را اعالمکرد و خواستاراجرایکامل
آن شد .وزارت امور خارجه اتریش افزود :الاونسکی همچنین از تفاهم نامه فنی اخیر آژانس با ایران
به منظورفراهمکردن زمان بیشتری برای دیپلماسی استقبالکرد.

گمانه زنی خبرگزاری فرانسه درباره یک قطعنامه ضد ایرانی
یک رسانه غربی به نقل ازمنابع آگاهگزارش دادکه طرفهای اروپایی برجام درقطعنامهایکه ازحمایت
آمریکا نیز برخوردار است و همین هفته در شورای حکام آژانس به رای گذاشته خواهد شد ،از ایران می
خواهندکه اجرای پروتکل الحاقی را ازسربگیرد.خبرگزاری فرانسهگزارش دادکه سهکشوراروپایی عضو
برجام (انگلیس ،فرانسه و آلمان) بهرغم هشدارهای ایران و روسیه قصد دارند قطعنامه ضد ایرانی خود
که ازحمایت آمریکا نیزبرخورداراست را درپایان هفته جاری درشورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به رأی بگذارند.بر اساس نسخهای از این قطعنامه که به رؤیت خبرنگار خبرگزاری فرانسه رسیده
اســت ،در قطعنامه مذکور ضمن محکوم کردن اقدام ایران در توقف اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق
بخشی از بازرسیهای آژانس در ایران ،از ایران خواسته خواهد شد که فورا اجرای پروتکل الحاقی را از
سر بگیرد.منابع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتهاند که این قطعنامه ضد ایرانی احتماال روز جمعه
در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به رای گذاشته خواهد شد.

هیئت حاکمه عربســتان ســعودی این روزها ،روزهای سختی را می
گذراند .ملک ســلمان بن عبدالعزیز که تالش کرد پسرش را منصوب
کند تا مســیر تازه ای را در عرصه سیاسی عربســتان آغاز و پادشاهی
را در خانواده خود متمرکز کند ،این روزها با مخمصه ســنگینی مواجه
شده اســت که می تواند آینده سیاسی او و پســرش و نوادگانش را به
خطر اندازد .به ویژه که محمد بن ســلمان برای ترســیم مسیر جدید
عربستان سعودی قلع و قمع سنگینی را در خاندان سلطنتی آغاز کرد و
حتی برای این که ثابت کند عربستان عصر جدیدی را آغاز کرده ،هیئت
علمای این کشور که تحت نفوذ وهابیت است را نیز از سرکوب خود در
امان نگذاشت تا آنجا که تالش کرد به جهانیان القا کند که دیگر خبری
از وهابیت در عربستان سعودی نیست و این جریان به تاریخ پیوسته
است .اما ولیعهد این روزها به سختی شــب را به صبح و صبح ها را به
شب می رساند.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که تشنج و اضطراب بر فضای
کاخ سلطنتی در ریاض حاکم اســت .خاندان سلطنتی از شخص شاه
تا ولیعهد از این نگران هستند که خصومت آشــکاری که دولت جدید
آمریکا در قبال عربستان در پیش گرفته است ،آغازگر سناریویی باشد
که به کنار زدن محمد بن سلمان منجر شود و شاه  85ساله آرزوی شاه
شدن پسرش بر دلش بماند .در بحبوحه جنجال قتل جمال خاشقچی،

است و از کنگره نیز خواست تا صادرات سالح به عربستان را

که فضایی سنگین از سراسر دنیا علیه ولیعهد عربستان ایجاد شده بود
و از آمریکا تا اروپا همگی علیه او موضع های سخت می گرفتند تا آنجا
که در نشست گروه بیست با بی توجهی اکثر رهبران جهان رو به رو شد،
محمد بن سلمان یک بارگفته بود فقط دونالد ترامپ می تواند مرا ازاین
مخمصه نجات دهد .ترامپ هم تا زمانی که در کاخ سفید بود به کمک
دامادش ،جرد کوشنر ،توانست او را از این مخمصه نجات دهد و برای
مدتی پرونده خاشقچی را مسکوت بگذارد .حاال ترامپکناررفته و دولت
جو بایدن به صراحت اعالم کرده است که دیگر با ولیعهد ارتباط نخواهد
داشت و تنها کانال ارتباطیاش با پادشــاه خواهد بود .یعنی ساز و کار
دوران ترامپکه همه چیزبه دفترولیعهد ختم می شد پایان یافته است.
همچنین گزارش رســمی نهاد امنیتی آمریکا که نشان می دهد محمد
بن سلمان دستور قتل خاشــقچی را صادر کرده و بر روند قتل نظارت
داشته و مخمصه ای که محمد بن سلمان از آن بیم داشت و فکر می کرد
از آن نجات یافته دوباره زنده شده است.اکنون روشن است که روابط
عربستان و آمریکا دیگر همانند ماه عسل دوران ترامپ نخواهد بود .از
همان روزی که جو بایدن در تبیین سیاست خارجی صد روزه خود گفته
بود که جزو اولویت های سیاست خارجی اش پایان دادن به جنگ یمن

متوقف کند ،روشن بود که کاخ سفید را کشتیبان دیگری آمده است که

المللی و اقتصادی آگاهند و به خوبی می دانند که نمی توانند از هم به

عربستان را دیگر یار غار همیشگی نمی داند .بایدن و تیم او نه ارتباطات

این آسانی ها دل بکنند .اما به نظر می رسد سردی روابطی را میان دو

خانوادگی با محمد بن سلمان و اطرافیانش دارند و نه اصوال تمایل دارند

طرف به زودی شاهد باشیم.

به شیوه ترامپ این نوع ارتباط به وجود آید.

بسیاری احتمال می دهند که عربستان سعودی دوری آمریکا از خود

این روزها رسانه های آمریکایی صحبت از کنار رفتن محمد بن سلمان

را با نزدیکی به چین به عنوان یک شــریک اقتصادی و امنیتی بالقوه

می کنند و حتی رقبای او را به میان می کشــند ،افرادی مثل محمد بن

و همچنین اسرائیل به عنوان یک شریک امنیتی – سیاسی (هر چند

نایف که ولیعهد نسبت به او حساسیت ویژه ای دارد ،چرا که ارتباطات

غیرقابل اعتماد) جبرانکند .البته عربستان می داند نزدیکی به اسرائیل

عمیقی با هیئت حاکمه آمریکا دارد و دوستان ذی نفوذی در این کشور

هزینه های بسیاری دارد ،ولی چه بسا ممکن است درمحاسبات خود به

داردکه با آمدن بایدن مجددا به عرصه سیاست درامریکا بازگشته اند.در

این نتیجه برسد که برای حفظ بقا ناگزیر باشد این هزینه را ولو سنگین

این میان بسیاری از کارشناسان از جمله دیوید ایگناتیوس ،کارشناس

بپردازد .شاید این مســئله خود هدفی ثانویه برای ایاالت متحده نیز

برجسته آمریکایی بر این باورند که دوران فاصله گرفتن ایاالت متحده

باشد که همواره از برقراری روابط کشــورهای جهان با اسرائیل حمایت

از عربستان سعودی و راندنش به فهرست کشورهای عادی دارای رابطه

کرده است .همچنین احتماال عربستان با خفت بیشتری مجبورشود به

با واشنگتن ،نه کشور متحد اســتراتژیکی که باید برای حفظش هزینه

جنگ یمن پایان دهد .البته احتماال امتیازاتی که عربستان خواهد داد

داد ،آغاز شــده است .بدیهی اســت که قطعی روابط میان واشنگتن و

فهرستی طوالنی را شامل می شود .از جمله ممکن است شاهد تغییر

ریاض خیالی بیهوده است .عمق روابط دو کشور ریشه دارتر از آن چیزی

مهره ها درهیئت حاکمه عربستان باشیم .روزهای آینده پاسخ بسیاری

اســت که بتوان تصور کرد این دو کشور به دشــمنان هم تبدیل شوند.

از پرسش ها را خواهیم گرفت.

تمهیدات برگزاری انتخابات در شرایط کرونا؛

خبر روز

سخنگوی ستاد انتخاباتکشوربحث تبلیغات انتخابات را فصل شورو نشاط انتخابات دانست وگفت :به دلیل اهمیت سالمت مردم هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع

نماینده مجلس:

هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع

است؛ اما نامزدها میتوانند از پتانسیل رسانه ملی و فضاهای مجازی استفاده کنند.حسین ذوالفقاری افزود :در  28خرداد ماه سال  ، 1400چهار انتخابات ،ریاست
جمهوری ،خبرگان رهبری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهرو روستا را خواهیم داشت.وی به آسیبشناسی تاثیرکرونا برانتخابات و تاثیرانتخابات برکرونا
اشاره کرد و افزود :این آسیبشناسی سه بازه زمانی قبل ،بعد و روز رایگیری را شامل میشود.موسوی گفت :نکته دوم مکان شعبه است که این تعداد را از 62هزار
به  70هزارافزایش دادیم یعنی  8هزارشعبه اضافهکردیمکه فضای بازو تهویه داشته باشند.وی به تعداد افراد عوامل شعبه اشارهکرد و افزود :بیش از 2میلیون نفردر
ایام انتخابات بهکارگرفته میشوندکه برای این تعداد ،ماسک ،دستکش و رعایت فاصله پیش بینی شده است.دبیرو سخنگوی ستاد انتخاباتکشوربحث تبلیغات
انتخابات را فصل شورو نشاط انتخابات دانست و افزود :به دلیل اهمیت سالمت مردم هرگونه تجمع تبلیغاتی ممنوع است؛ اما نامزدها میتوانند ازپتانسیل رسانه ملی و
فضاهای مجازی استفادهکنند.موسویگفت :به دلیل اینکه ممکن است عوامل تا  72ساعت بعد درمکان رایگیری باشند ،آموزش داده شده تا با رعایت موارد بهداشتی
نظیراینکه ازخودکارشخصی استفادهکنند ،فاصله  2متررعایت شود و اینکه استامپ حذف شده و دستگاه احرازهویت ساخته شد،کمترین آسیب را داشته باشیم.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه که سیاست فشار

مقاوم کردن اقتصاد همزمان با تالش برای رشــد و

حداکثری امروزشکست خورده و برای آمریکا راهی

توسعه داشته و نگاهی به گسترش زیرساختها و

جز بازگشت به برجام نمانده است ،اعالم کرد :اقدام

مقایسه آن با گذشتهها این مهم را نشان میدهد.

خالف انتظار ایران پنجره های فرصت را به سرعت

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما هم مانند بسیاری

می بندد.علی ربیعی با اشاره به موضع ایران درباره

از ملتهــای دیگر بــاور داریم که هیــچ راهی جز

پیشنهاد سه کشــور اروپایی برای برگزاری نشست

دیپلماسی برای حل اختالف جاری نیست ،تاکید

 ۱+۴با مشــارکت آمریکا به عنــوان میهمان گفت:

کرد :اما دیپلماســی نمیتواند بدون حسن نیت و

در پاسخ به ســواالت به طور دقیقتر به آن خواهم

نشان دادن صداقت آغازشود .دولت آمریکا تا امروز

پرداخت ،اما در اینجا الزم میدانم که به اصول کلی

از برداشتن کوتاهترین گامی که نشانگر تالش برای

دولت در سیاست خارجی و داخلی اشاره کنم.وی

اعتمادسازی باشد خودداری کرده است .ربیعی با

افزود :دولت طی هشت ســال گذشته در سیاست

بیان اینکه امروز انتظار داریم اعضای شرکتکننده

داخلی ایجاد فضایی آرام و گسترش تسهیلگری

در برجام بــا دریافت این پیــام ،گام متقابلی برای

برای کنش اجتماعی مردم و نیز در عرصه اقتصادی

اثبات حسن نیت بردارند ،گفت :در اینجا نمیتوانم

نباید صداهایی ازمجلس
بیرون رود که سوژه
ضدانقالب شود
نماینــده مردم مالیــر در مجلس شــورای
اســامی گفت :این مجلس شــبیه پادگان
نیســت و نباید صداهایی از مجلس بیرون
برود که برای ضدانقالب سوژه درست شود.
حجت االسالم احد آزادیخواه در واکنش به

هشدارایران نسبت به بسته شدن پنجرههای فرصت
برای آمریکا

اعتراض برخی از نمایندگان به هیئت رییسه
مجلس مبنی بر اینکه چرا پیشنهادات آنان
درباره الیحه بودجــه در صحن علنی مطرح
نمی شود ،گفت :هیچ کس حق ندارد بگوید
که من نسبت به سایر نمایندگان ،نمایند هتر
هستم و همه اختیار دارند و میتوانند نسبت
به مســائل اظهار نظر کنند.وی در واکنش به
از این هشدار صرف نظر کنم که اقدامی خالف انتظار
ما آثاری مخرب بر فرآیندهای دیپلماتیک خواهد
داشــت و میتواند پنجرههای فرصت را به سرعت
ببندد.وی ادامه داد :همینطور انتظار داریم که همه
طرفها عاقالنه و دوراندیشــانه رفتار کنند و ارزش
لحظات گذرا و برگشتناپذیر را بدانند .ما همچنان به
دیپلماسی متعهدیم و اطمینان داریم که در آیندهای
نزدیک ،قانونمندی بر زیادهخواهی و زورگویی غلبه
خواهد کرد.

عکس روز

اعتراض شــدید صباغیان به هیئت رییسه
مجلس خاطرنشان کرد :صباغیان ،نماینده
فعالی است؛ اما همه باید به این مسئله توجه
داشته باشیم که مجلس از سوی برخی افراد
مورد حمله قرار میگیرد و باید به این موضوع
واقف باشیم.
نماینــده مردم مالیــر در مجلس شــورای

مراســم ششــمین ســا لگرد
درگذشت «بوریس نمتسوف»
از رهبران اپوزیســیون حکومت
روسیه در شهر مسکو

اخبار
محکومیت دولت انگلیس درپی کاهش کمکها به یمن
در پی اعالم دولت انگلیس مبنی بر کاهش قابلتوجه کمکها به یمن ،این تصمیم از سوی بسیاری
از نهادهای بینالمللی محکوم شــد.دولت انگلیس پس از آنکه تایید کرد کمک های خود را به یمن
در سال ۲۰۲۱میالدی به رغم قحطی و مرگ میلیون ها انسان در آنجا کاهش می دهد ،مورد سرزنش
قرار گرفت«.جیمز کلورلی» وزیر خاورمیانه دولت انگلیس در یک نشست کشورهای اهداکننده که
به صورت آنالین برگزارمی شد،گفت انگلیس دستکم  ۸۷میلیون پوند ( ۱۲۱.۲میلیون دالر) درطول
سال مالی آینده به یمن کمک می کند که این میزان در مقایسه با  ۱۶۰میلیون پوندی که سال گذشته
در همان اجالس متعهد شده بود ۷۳ ،میلیون پوند کاهش داشــته است .در پی اعالم این تصمیم،
«جرمی هانت» وزیر امور خارجه پیشین انگلیس که در سال  ۲۰۱۹از عدن دیدار کرد ،گفت که از این
تصمیم بسیار ناامید شده است.

حمایت اکثرجمهوریخواهان ازنامزدی «ترامپ»
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد  ۵۲درصد جمهوریخواهان از نامزدی دونالد ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۴حمایت میکنند.بر اساس این گزارش ،نظرسنجی مذکور نشان
میدهد  52درصد رای دهندگان جمهوریخواه ازنامزدی ترامپ درانتخابات  2024حمایت میکنند،
آن هم به رغم شکست وی در انتخابات جنجالی نوامبر  2020در برابر جو بایدن.این در حالی است
که تنها  18درصد رای دهندگان جمهوریخواه از نامزدی مایک پنس ،معاون ترامپ برای انتخابات
 2024حمایت کردهانــد .میزان حمایت رای دهنــدگان آمریکایی از نامزدی نیکی هیلی ،ســفیر
سابق آمریکا در سازمان ملل نیز به کمتر از  7درصد رسیده اســت.بیش از  41درصد رای دهندگان
جمهوریخواه نیز گفتهاند که اگر ترامپ تمایلی برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی نداشته باشد،
مایک پنس را به ســایر نامزدها ترجیح میدهند.پس از مایک پنس نیز تد کروز ،ســناتور ایالت
تگزاس با  16درصد حمایت رای دهندگان قرار دارد.

اســامی اظهار داشــت :مجلس شــورای

ایستادگی «پاشینیان» دربرابرمخالفان

مجلس انقالبی نا مگذاری شــد ،اما برخی

«نیکول پاشینیان» نخستوزیرارمنستان ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری انتخابات ،برلزوم همهپرسی

اســامی از ســوی رهبر انقالب بــه عنوان
افراد تــاش می کنند برخالف نظر ایشــان،
مجلس را نشــان دهنــد.وی تصریح کرد:
مجلــس انقالبی بــا تصویب قانــون اقدام
راهبردی بــرای لغو تحریمهــا و صیانت از
حقوق ملت ایــران ،لرزه بر تن دشــمنان و

اعتراضات نمادین
درروسیه

دولتمردان هر دو کشــور از عمق نفوذ یکدیگر در عرصه سیاسی و بین

اســتکبار جهانی وارد کرد و باعث شد دولت
مجبور بــه پذیرش اجرای این قانون شــود
بنابراین نباید صداهایی از این مجلس بیرون
برود که منجر به آسیب شود.آزادیخواه بیان
کرد :اینکه گفته شــود مجلس شبیه پادگان
اســت به هیچ وجه درست نیســت چرا که
مجلس انقالبی مدال نوکری مردم را برگردن
دارد و کســانی که مجلس را شــبیه پادگان
نظامی میدانند ،اظهارات شــان نادرســت
است و با این صحبت های اشتباه خود برای
ضد انقالب سوژه درست میکنند.

درباره تغییرنظام سیاسی اینکشوربه یک نظام شبهریاستی تاکیدکرد.درحالیکه وضعیت ارمنستان
به دلیل اقدام اخیرسران ارتش درصدورفراخوان استعفای نیکول پاشینیان ازنخستوزیری همچنان
ملتهب است ،او پیشنهاد همهپرسی برای تعیین قانون اساسی جدید را مطرحکرد.به نوشته خبرگزاری
آناتولی« ،نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان از احتمال تغییر نظام سیاسی این کشور و تبدیل
آن به یک نظام شبهریاستی خبر داد.نخستوزیر ارمنستان پیشنهاد داد ،اواخر سال جاری میالدی
( )۲۰۲۱در این کشور برای تعیین قانون اساسی جدید جلسه ای برگزار شود.

مراکش ،روابط خود با سفارت آلمان را تعلیق کرد
مراکش از تعلیق روابط با ســفارت آلمان در رباط و ســازمانهای آلمانی حامی مالی خبر داد.ناصر
بوریطه ،وزیر خارجه مراکش در پیامی به سعدالدین العثمانی ،نخست وزیر و اعضای دولت مراکش
اعالم کرد که این تصمیم به دلیل سوء تفاهم عمیق با آلمان در پروندههای اساسی که برای مراکش
اهمیت دارد ،اتخاذ شده است.بوریطه ازبخشهای دولتی وزارتی مراکش خواست تا هرگونه تماس یا
همکاری را با سفارت آلمان و همچنین سازمانهای همکاری و نهادهای سیاسی آلمانیکه با سفارت
ارتباط دارند ،متوقف کنند.یک دیپلمات در دولت مراکش در مصاحبه با رویترز اعالم کرد که علت این
تصمیم این است که آلمان به تصمیم دونالد ترامپ ،رییس جمهوری سابق آمریکا برای به رسمیت
شناختن حاکمیت مراکش برصحرای غربی واکنش نشان داد و همچنین اینکه آلمان ازمراکش برای
حضور در نشست بین المللی پیرامون اوضاع لیبی در سال گذشته دعوت نکرد.

کافهاقتصاد
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انبوهسازی ،قیمت مسکن را کاهش میدهد
نایب رییس انجمن انبوهسازان استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن باید راهبردی عمل
کنیم و برنامهریزی هدفمند داشته باشیم ،اظهارکرد :تولید انبوه ،مشکل مسکن درجامعه را برطرف

درحالیکه به زودی عملیات انتقال آب خلیج فارس به اصفهان انجام می شود ،تردیدهای جدی درموفقیت آن مطرح شده است؛

میکند و حتی قیمت مســکن را کاهش میدهد .کریم داوودی افزود ۹۰ :درصد از سرمایهگذاران،
واحدهای بزرگ تاســیس میکنند و فقط  ۱۰درصد از ســرمایهگذاران واحدهای متوسط با قیمت

انتقال آب یا میتینگ انتخاباتی؟

مناسب میســازند که دولت هم باید در همین مســیر اقدام کند تا این نسبت معکوس و نیازهای
جامعه در حوزه مسکن برطرف شود.
نایب رییس انجمن انبوهسازان استان اصفهان اضافهکرد :وزارت راه و شهرسازی باید محدودیتهای
شرایط طرح اقدام ملی مسکن راکاهش دهد تا افراد بتوانند دراین طرح شرکتکنند و صاحب خانه
شوند.داوودی گفت :طرح انبوهسازان مســکن در حال حاضر در مرحله سازماندهی و برنامهریزی
است.وی بیان کرد :با توجه به اینکه بیشتر شغلها به ساخت و ساز وابسته هستند ،کمرونقی بازار
ساخت و ساز ،سبب بیکاری در حوزههای مختلف شدهاست.

عملیات حفاظت از ۹هزارهکتارذخیرهگاه جنگلی اصفهان
طی سال هایی که از دولت روحانی گذشته نه نمایندگان

با استعفای دست جمعی خود(!) کاری از پیش بردند

و نه مدیران استانی توانستند کاری برای تامین حق
آبه اصفهان انجام دهند ،در مقابل استان هایی مانند
خوزستان و چهارمحال و بختیاری قاطعانه ایستادند و از

خواسته های خود دفاع کردند

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت :در یک ســال اخیر عملیات
حفاظت از  ۹هزار هکتار ذخیرهگاه جنگلی اســتان اصفهان با هدف حفظ و توسعه پوشش گیاهی
انجام شد.عبدالرضا مهاجری اظهار کرد :در عملیات حفاظت از  ۹هزار هکتار ذخیره گاه منابع طبیعی
ورود دام به آنها ممنوع شد و محصورســازی برخی از این ذخیرهگاههای جنگلی به وسیله سیم
خاردار انجام گرفت.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای حفــظ ذخیرهگاههای جنگلی باید افزایــش یابد ،ادامه داد :در
بســیاری از این عرصههای طبیعی گونههای گیاهی در حال انقراض وجود دارد بنابراین حفاظت از
آنها ضروری و الزم است.معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اضافهکرد:
 ۹هزار هکتار ذخیرهگاه جنگلی این استان که طرح حفاظتی برای آن انجام گرفت در شهرستانهای
فریدون شهر ،ســمیرم ،لنجان ،دهاقان و نطنز قرار دارد.مهاجری با تاکید بر اینکه کمک به پایداری
انواعگیاهان و درختان مانندگونههای جانوری الزم و برای بقای محیط زیست ضروری است ،تصریح
کرد :تاکنون  ۶۰گونهگیاهی آسیب پذیردراستان اصفهان شناسایی شده و این ادارهکل آنها را تحت
حمایت قرار داده است.

آب اصفهــان این بار قرار اســت از خلیج

آب مختص صنایع اســتان اســت و هیچ ارتباطی به آب آشامیدنی،

شد .به نظر می رسد دولت تالش دارد تا دســت خالی خود در حل و

فارس تامین شود .پس از شکست های

کشاورزی و حقآبههای استان ندارد.

فصل مشکل آب در اصفهان را با کلید زدن این طرح به نوعی توجیه کند

پیاپی همه گزینه های مطرح شــده از جمله تونل های انتقال آب از

وی ادامه داد :واحدهای بزرگ صنعتی استان از جمله ذوبآهن ،فوالد

آن هم طرحی که مانند سایر طرح های کلید خورده تامین آب استان،

کمتراز ۱۵درصد ظرفیت مهمانپذیرهای اصفهان مسافردارد

کوهرنگ و گرفتن آب از کارون و خوزستان و حتی تصفیه آب و ایجاد

مبارکه ،پاالیشــگاه و همچنین اتاق بازرگانی ،استانداری و شهرداری

مشکالت زیست محیطی زیادی پیش رو دارد.

رودخانه مصنوعی در کف زاینده رود ،حاال نوبت خلیج فارس است که

اصفهان در اجرای این طرح مشــارکت دارند.اســتاندار اصفهان بیان

طی سال هایی که از دولت روحانی گذشته نه نمایندگان با استعفای

رییس جامعه حرفــهای مهمانپذیران اســتان اصفهان با بیــان این که مهمانپذیــران اصفهان

گره کور بی آبی اصفهان را باز کند .در نگاه اول این طرح و اجرای آن به

کرد 11:مســیر مختلف برای انتقال آب در چارچوب این طرح توسط

دســت جمعی خود(!) کاری از پیــش بردند و نه مدیران اســتانی

نظر نوعی بلند پروازی و شــاید وعده ای برای خواباندن سر و صدای

شرکت مشــاور بررســی شــده و در نهایت کوتاه ترین و ارزان ترین

توانســتند کاری برای تامین حق آبه اصفهان انجــام دهند ،در مقابل

اعتراضات اصفهانی ها نســبت به کم آبی باشد .مسئوالن اما قاطعانه

مسیری که نیاز به پمپاژ کمتری دارد و از مشکالت زیست محیطی و

اســتان هایی مانند خوزســتان و چهارمحــال و بختیــاری قاطعانه

مرضیه محب رسول

خبر از اجرای نقشه و طرح ها و امکان باالی انجام آن سخن می گویند

اجتماعی پایینتری برخوردار است ،انتخاب شده است.

ایستادند و از خواسته های خود دفاع کردند.

؛آن هم طرحی که اعالم شــده برای انجام آن ۲۶۰هــزار میلیارد ریال

وی تصریــح کرد :اقدامــات الزم برای آغــاز اجرای این طــرح که از

هر چند آب فعال به مســئله ای امنیتی تبدیل شــده و در ســایه این

اعتبار الزم است.

پیوســتهای زیســت محیطی ،اجتماعی و امنیتی برخوردار است،

مالحظات نمی توان امیدی به حل و فصل زودهنگام مشــکالت آب

اســتاندار طی روزهای گذشــته و در جریان یک بازدید از صنایه گفته

انجام شده است.

استان داشــت؛ اما متوقف ماندن بسیاری از طرح های تامین آب که

است عملیات اجرایی طرح بزرگ انتقال آب به این استان ،دهه سوم

با وجود این اظهارات اما این تامین آب و مصارفی که دولت برای آن در

وعده راه اندازی آن بارها به اصفهان و کشــاورزان و ...داده شده این

اسفند جاری ،با دستور ریاست جمهوری بهصورت ویدئو کنفرانس آغاز

نظر گرفته است مطمئنا نمی تواند چندان باری از دوش مشکالت آب

گمان را تقویت می کند که شاید کلید زدن این طرح که بسیار پر حجم

میشود.عباس رضایی اظهار داشــت :با اجرای این طرح 200میلیون

اصفهانی ها سبک کند به خصوص آنکه تامین آب بیشتر برای صنایع،

تر و هزینه بر تر از گزینه های پیشین نیز هست ،راهی بسیار طوالنی و

مترمکعب آب به استان اصفهان تخصیص پیدا خواهد کرد.این مقدار

مصادف با توسعه بیشتر آنها و مشــکالت و تبعات پس از آن خواهد

پر مشقت را در پیش دارد.

اخبار

خبر روز

به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صورت گرفت؛

احیای ۱۲هزارواحد تولیدی درکشور

ازابتدای امسال تاکنون  ۱۲هزارواحد تولیدی درکشوربه همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی
(ره) احیا شده است .مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در مراسم احیا و آغاز به
کارمجدد یک واحد تولیدکنسرو ماهی درکاشانگفت :دراین مدت  ۸۰واحد متوسط صنعتی نیزاحیا و به
چرخه تولید بازگردانده شده است.امیرحسین مدنی افزود :با احیای این تعداد واحد تولیدی خرد،کوچک
و متوسط ،برای  ۴۱هزار نفر اشتغال ایجاد شده اســت.وی با تاکید بر احیای واحدهای صنعتی تعطیل و
نیمه تعطیل درکشورگفت :ازابتدای امســال تاکنون نسبت به سرمایهگذاری و مشارکت اقتصادی با ۱۳۰
واحد صنعتی اقدام شد که  ۸۰واحد از این تعداد قبال تعطیل بودندو پس از احیا به چرخه تولید بازگشتند.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) افزود :حجمکل سرمایهگذاری برای احیای این
تعداد واحد تولیدی و صنعتی خرد ،کوچک و متوسط هزار و  ۶۳۶میلیارد تومان است که از این میزان سهم
 ۳۰درصدی بنیاد برکت  ۴۹۱میلیارد تومان و  ۷۰درصد باقیمانده معادل هزار و  ۱۴۵میلیارد تومان از طریق
مشارکتهای مردمی و آورده بخش خصوصی تامین شده است.مدنی با اشاره به آغازبهکارمجددکارخانه
تولیدکنسرو ماهی به عنوان یکی ازاین واحدهای احیا شده،گفت :اینکارخانه با حجم سرمایهگذاری بیست
میلیارد تومان احیا و به چرخه تولید بازگشته است.وی افزود :اینکارخانه ظرفیت تولید  ۳میلیون و  ۴۰۰هزار
قوطیکنسرو را درسال دارد و برای  ۲۵نفراشتغالایجادکرده است.مدیرعامل بنیاد برکتگفت :اینکارخانه
فعالیت خود را درسال  ۹۷آغازکرده بود ،اما فقط پس ازچند روز ،به طورکامل فعالیت آن متوقف شده بود.

توسعه شبکه همراه اول شهراصفهان درحال انجام است
مدیرمخابرات منطقه اصفهانگفت  :تا به حال درپروژه فاز ۸تلفن همراه درشهراصفهان اقدامات خوبی
صورتگرفته و امیدواریم با همکاری مردم و مسئولین هرچه زودترشاهد اجرایکامل اهداف این پروژه
در سطح شهر باشیم.اسماعیل قربانی با اشاره به چشم اندازهای توسعه شبکه سیار ،اظهار کرد :تا سه
ماه آینده احداث  ۶۰سایت تلفن همراه در دستور کار قرار دارد که ان شــاء ا ...با مشارکت خوب مردم و
مسئولین مربوطه ،در راستای رفع نیاز های روز افزون به شبکه های مخابراتی و افزایش کیفیت شبکه
همراه اول،بتوانیم این پروژه ها را به ســرانجام برســانیم.وی افزود  :عالوه بروجود  ۳۰۰سایت درشهر
اصفهان ،با افزودن این  ۶۰سایت  ٪۲۰به ظرفیت سایت های  BTSاضافه خواهد شد که باعث افزایش
کیفیت سرویس های همراه اول و کاهش نقاط کور در شهر خواهد شد.مدیر مخابرات منطقه اصفهان
خاطرنشانکرد :ازیک سالگذشته احداث  ۲۵۰سایت جدید درسطح استان،دردستورکاربودهکه تحقق
این امرنیازمند همکاری مردم و مسئولین اســت.وی با بیان اینکه توسعه ظرفیت های  ICTطی یکی
دو دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی خطوط تلفن همراه و سرویس های اینترنت ظرفیت باالیی در حوزه
خدمت رسانی درزمینه ارتباطات ایجادکرده ،عنوانکرد  :طی سال های اخیرپروژه های زیادی درزمینه
مخابراتی درسطح استان به بهره برداری رسیدهکه نشان دهنده ظرفیت باالی توسعه  ICTدراستان است

کمیسیون اقتصادی،
پیگیرکاهش تخلفات
بازاربورس شد
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با
اشاره به پیگیری طرح تحقیق و تفحص بورس
گفت :ما در مجلــس و قوه قضاییــه با ماده
 ۲۳۴بهدنبال تخلفات بازارهستیم و پیگیری
میکنیم که این تخلفات تا حد ممکن محدود

نزدیک ورشکستگی هستند ،همه همکاران ما تا  ۵۰درصد تعدیل نیرو کردهاند اما باز هم نمیتوانند
هزینههای یک مهمانپذیررا تامینکنند.عدالت پناه افزود :درچنین شرایطی انتظارمیرود تسهیالت
وکمکهایی ازظرف مسئوالن به جامعه مهمانپذیران صورتگیردکه متاسفانه تاکنون هیچکمکی به
ما نشده است.وی ادامه داد :اکنون در تمام مهمانخانههای استان اصفهان برای سالمت مسافران
تمام پروتکلهای بهداشتی طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا رعایت میشود.

میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار اســت.رییس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران اصفهان اظهار میکند :این مشکالت در
حالی وجود داردکه براساس قانون ماده  ۹۶سازمان تامین اجتماعی باید هرسال با افزایش هزینههای زندگی و نرخ تورم اعالم شده ازسوی بانک مرکزی ،به حقوق
و مزایای بازنشستگی افراد ،مقدار مناسبی را اضافه کند اما این صندوق در این سالها که اقتصاد کشور با تورم باالیی روبهرو بوده به تعهدات خود عمل نکرده است.

شــده و بازار به اســتاندارد خود برسد.مهدی
طغیانی  ،درارتباط بــا تصویب طرح تحقیق و

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

اظهارداشت :درخواستکسانیکه پیشنهاد این

جذب  ۱۰۰درصد اعتبارات بازآفرینی شهری استان اصفهان

تفحص بورس درکمیسیون اقتصادی مجلس
طرح را داده بودند در کمیسیون تصویب شده
ولی هنوز به صحن نیامده است و تا زمانیکه
در صحن تصویب نشود شروع نمیشود.وی
ادامه داد :فعال تا اواخر اســفندماه بودجه در
دســتور کار صحن قرار دارد و طبق آییننامه
تا پایان رسیدگی به بودجه نباید هیچ دستور
دیگری مطرح بشود و بهدلیل اینکه دستور
خیلی شلوغ است ،نمیتوانگفت طرح تحقیق
و تفحص بورس چه زمانی در صحن تصویب
میشود.ســخنگوی کمیســیون اقتصادی
مجلس بااشاره به درخواست نمایندگان برای
استفاده ازابزارهای نظارتی و قضایی عنوانکرد:
نمایندگان ازابزارهای مختلف برای رسیدگی به
تخلفات استفاده خواهند کرد و در این زمینه
برخی درخواست اجرای ناقص قانون یا عدم
اجرای قانون یعنی ماده  234داخلی را دارند
که اگر در صحن تصویب شود به قوه قضاییه
میرود.وی افزود :مســئوالن بــورس و وزیر

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت :در
ســالهای  ۹۸و  ۹۹توانســتیم  ۱۰۰درصــد اعتبارات
بازآفرینی شهری در اســتان را اخذ کنیم و به همین
واسطه برای احیای بافتهای فرسوده شهری اقدامات
مفید و موثری انجام گرفته است.علیرضا قاریقرآن
اظهار کرد :این ادارهکل برای حوزه بازآفرینی شــهری
در بخشهای توسعه راهها وآسفالت معابر ،کمک به
ساخت مراکز ویژه خدماتی مانند سالنهای ورزشی،
مراکزفرهنگــی ،مراکزدرمانی و پرداخت تســهیالت
به اشــخاصی که قصد نوســازی در بافت فرسوده را

عکس روز

اقتصادکه مسئولیت تضامنی درمورد وضعیت
بازاردارند ،اگردراجرای قانون و مسئولیت خود

فرماندار فریدونشهر گفت ۵۷ :روستای این شهرستان به رغم دمای منفی  ۱۲درجه سانتیگراد از

گزارش نظارتی هم داشتیم که  2ماه پیش در

هستند ،ادامه داد :این در حالی است که دمای هوا در این روستاها منفی  ۱۲درجه سانتیگراد است.

برای عید افزایش قیمتی اعمال نخواهد شــد گفت :بیشــتر فعاالن این صنف و مهمانپذیرداران

بودجه برای همسانسازیها داده شده است اما به نظر نمیرسد که هنوز هم صندوق تامین اجتماعی سهم مناسبی را داشته باشد ،چراکه دولت بیش از  ۳۰۰هزار

 ۵۷روستای فریدونشهربا دمای منفی  ۱۲درجه گازندارد

سهم کمی داشتهاند ،ابراز داشت :این امر موانع زیادی را برای توسعه در این شهرستان ایجاد کرده

برای رزرو اقدام نکرده اســت.رییس جامعه حرفهای مهمانپذیران استان اصفهان با بیان این که

حسن هاشمی ،ادامه میدهد :تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار بیشــتر از دیگر بازنشستگان است؛ با وجود آنکه وعده اختصاص  ۹۰هزار میلیارد تومان

و اصالح قانون بازار ســرمایه بیان کرد :ما یک

است.فرماندار فریدونشهر با بیان اینکه  ۵۷روستای شهرستان این شهرستان از نعمت گاز محروم

عید پذیرشی داریم به صورت رزرواسیون باشد و کســی حضوری مراجعه نکند ،تا کنون نیز کسی

بازنشستگان تامین اجتماعی حدود  ۵۰۰هزار تومان است .به این معنا که بازنشستگان لشکری و کشوری هفت برابر بیش از تامین اجتماعی دریافت میکنند .سید

رابطه با گزارش نظارتی کمیســیون اقتصادی

نیز مانند بســیاری از نقاط در کشــور از دریافت ثروت محروم ماندهاند.وی با بیان اینکه در استان

شیوه پذیرش مسافر در ایام نوروز گفت :در این باره هنوز ابالغ کتبی نشده است اما قرار بود اگر برای

و کشوری تا جایی است که میانگین دریافتی ناشــی از متناسبسازی حقوق برای بازنشســتگان لشکری و کشوری نزدیک به ســه و نیم میلیون تومان و برای

برگهای چای

اصفهان شهرستانهای خور و بیابانک ،سمیرم و فریدون شهر طی سالهای اخیر در توزیع ثروت

مهمانپذیرهای اصفهان قابل شــرح نبوده و درصد اشــغالی از  ۱۰تا  ۱۵درصد است.وی در رابطه با

رییس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مســتمری بگیران اصفهان میگوید :تبعیض بین حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری

زمانی بــرای خشــک کردن

اظهار داشت :در این زمینه قدرت و نفوذ افراد تاثیر بسزایی دارد و مناطق حاشیهای استان اصفهان

و مهمانپذیرها مسافر دارد.اســدا ...عدالتپناه  ،اظهار کرد :در این روزهای پایانی سال ،وضعیت

صندوق تامین اجتماعی سهم مناسبی ازیکسان سازی ندارد

قصوری داشته باشند ،قاضی درمورد نقص یا

نعمت گاز محروم هســتند.رضا صفری ضمن انتقاد از عدم توزیع عادالنه ثروت در استان اصفهان

نزدیک ورشکست شدن هســتند ،گفت :در حال حاضر کمتر از  ۱۵درصد از ظرفیت مسافرخانه ها

رییس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران اصفهان:

برگهای چای

و رشد و توسعه بیشتردراین زمینه نیازمند حرکت جهادی و همدلی مجموعه های مربوطه خواهد بود.

رییس جامعه حرفهای مهمانپذیران استان:

عدم اجرای قانون قضاوت میکند.طغیانی در

صحن قرائت شد و پیرو آنهم ،اصالحاتی در
قانون بازار ســرمایه پیشبینی شد و فرصت
طرح آن نرسید ولی مجلس چند ابزاراستفاده
کرده تا واقعا به مردم و بازار سرمایه کمک کند
که امیدواریم این موارد به نتیجه برسد.

دارند ،انجام وظیفــه میکند .وی با بیــان اینکه در

در ســالهای اخیر و با در نظر گرفتن تسهیالت ویژه

حوزه بازآفرینی شــهری در قیاس با سنوات گذشته

مشــارکت آنها نیز بیشتر شده اســت .مدیرکل راه

پیشرفت قابل توجهی داشتهایم ،عنوان کرد :در سال

و شهرسازی استان اصفهان تشــریح کرد :بخشی از

گذشته و سال جاری توانســتیم  ۱۰۰درصد اعتبارات

اقدامات این اداره کل درجهت کنترل و پیشــگیری از

این بخش را جذب کنیم .مدیرکل راه و شهرســازی

بروز آســیبهای اجتماعی در محدوده ها ومحالت

استان اصفهان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در

هدف بازآفرینی شــهری شــامل؛ برنامهریزی برای

حوزه بازآفرینی شــهری ،گفت :برای ساخت مسکن

تحقق اهداف اسناد باالدستی و سیاستهای مرتبط با

و نوســازی آن در بافتهای فرسوده تسهیالت با بهره

راهبردهای سندملی بازآفرینی شهری ،پیگیری جهت

پایین در نظر گرفتهشده و همچنین با پیگیریهای به

تهیه طرحهای بازآفرینی و برنامه جامع اقدام مشترک

عمل آمده مبلغ این تسهیالت در سال جاری افزایش

در زمینه امور اجتماعی ،فرهنگی وســامت اهالی و

پیدا کرده است که با اســتقبال همشهریان عزیز این

ساکنان محدودهها و محالت هدف بازآفرینی ،پیگیری

موضوع میتواند محرک توسعه باشد .به گفته قاری

جهت تعیین سازوکار تامین اعتبارات موردنیاز اجرای

قرآن ،مــردم طی ســالهای گذشــته از طرحهای

برنامهها ،طرحها و پروژههای اجتماعی و فرهنگی در

بازسازی بافتهای فرسوده استقبال نمیکردند؛ اما

محدودهها ومحلههای هدف و  ...بوده است.
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اجرای طرح کاداستردر 285هزارو  598هکتارازاراضی ملی
چهارمحال و بختیاری
رییس اداره ممیزی و حدنگاری ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاریگفت :ازابتدای سال

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

جاری تا پایان بهمنماه طرحکاداستردر 285هزارو  598هکتارازاراضی ملی چهارمحال و بختیاری اجرا شده

فاصله ۲متری و استفاده از
۲ماسک ،راهکارپیشگیری
ازکرونای انگلیسی است

است.فرهاد عبداللهی ادامه داد :برای این میزان  248فقره سند تکبرگی اراضی به نام دولت با نمایندگی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداریکشورصادرشده است.وی افزود :پیشبینی میشود تا پایان سال جاری
طرح کاداستر در 500هزار هکتار از اراضی ملی استان اجرا و ســند تکبرگی به نام دولت صادر و اراضی ملی
تفکیک و تثبیت شود.عبداللهی اضافه کرد :سال گذشته طرح کاداستر در  206هزار و  721هکتار اراضی ملی
استان اجرا شد.وی گفت :تفکیک اراضی ملی و انفال از مستثنیات قانونی اشخاص ،تثبیت مالکیت دولت

عکس :؟؟؟

بهداشتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پیشگیری
از ابتال به ویروس کرونای انگلیســی پیچیده نیســت،

تشدید نظارت دامپزشکی چهارمحال و بختیاری در
کشتارگاههای صنعتی طیور
بهداشت شبکه دامپزشکی شهرستان شهرکرد در کشــتارگاههای طیور سفید بال ،جهانبین و سیمرغ

شود
وضعیت زمین شهرکگلخانهای خانمیرزا تعیین تکلیف می
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ،خدمــات درمانی و

دراراضی ملی و مشخصکردن حد و مرزبه طوردقیق درحد سانتیمترازاهداف اجرای طرحکاداستراست.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :با حضور مسئول فنی و کارشناس اداره نظارت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
بختیاری:
معاون استاندار چهارمحال و

گفت :رعایت فاصله  ۲متری و اســتفاده از  ۲ماسک از
موثرترین راهکارهای پیشگیری از شیوع این ویروس
به شمار میرود.مجید شیرانی افزود :در ابتدا همچنان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مردم جز برای کارهای ضروری از
توصیه میشــود که

خانههای خود خارج نشــوند و در تجمعات حضور پیدا

تمامی فرآیندهای بهداشــتی تولید ،حمل و نقل و توزیــع فرآوردههای خام دامی از نظر بهداشــت و

نکننــد.وی ادامه داد :اما چنانچه افــراد قصد خروج از

کیفیت کنترل شد .محمد اسدی افزود :کشتارگاههای دام و طیور ،سردخانهها و خودروهای حمل این

خانه دارند باید فاصله  ۲متری را با دیگران رعایت و از ۲

فرآوردههاست.اسدی ازتمامی شهروندان درخواستکرد :هنگام خرید به مهرو نشانهگذاری محصوالت

ماسک استفاده کنند به گونهای که یک ماسک پارچهای

تولیدی دقت کنند و از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی فراوردههای خام دامی مورد نیاز خود را تهیه

روی ماسک ســهالیه بپوشــند تا به طور کامل دهان و

کنند.جواد معتمدی ،مسئول فنیکشتارگاه طیورهمگفت :تمام سیاستهای سازمان جهادکشاورزی و

بینی را بپوشاند چراکه بر اساس آزمایشات انجام شده

ادارهکل دامپزشکی استان و سازمان دامپزشکیکشور بهکشتارگاهها ابالغ شده و براجرای صحیح این

اندازه ویروس جهشیافته بسیار ریزتر از ویروس قبلی

دستورالعملها توسط مرغداران وکشتارگاهها نظارت میشود.

است.شیرانی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای ویروس
جهشیافته کرونا موسوم به کرونای انگلیسی این است

بیش از ۱۳هزارتن نهاده دامی به چهارمحال اختصاص یافت
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ،از اختصاص  ۱۳هزار و  ۵۳۹تن نهاده دامی
به دامداریهای این اســتان خبر داد و گفت :این ســهمیه مختص پرورش دهندگان گاو شیری
صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر است .عطاا ...ابراهیمی افزود :این سهمیه شامل ذرت ،جو و
سویاست که در اختیار دامداران استان قرار میگیرد.ابراهیمی با اشاره به اینکه تخصیص نهادههای
دامی یارانه دار واحدهای دام ســنگین منوط به عملیات هویت گذاری است اضافه کرد :براساس
دستورالعمل نظارت بر توزیع نهادههای دامی ،تخصیص نهادههای دامی یارانه دار به واحدهای دام
سنگین منوط به انجام عملیات هویت گذاری است.وی ادامه داد :سهمیه بندی برای دامداریها
نیز به این صورت انجام میشود که نهادههای مورد نیاز این واحدها بر اساس تعداد دام موجود از
منابع اطالعاتی دامهای پال کگذاری شده در سامانه مرکز اصالح نژاد تحویل دامپروران خواهد شد.

کهگروههای جوان ،نوجوان وکودکان را نسبت بهکرونای
؟؟؟

معمولی بیشتر درگیر میکند ،اظهار داشت :اگر چه سه
مورد ابتالی قطعی شناسایی شده به ویروس انگلیسی
در استان از سن  ۴۰سال به باال هستند و تاکنون کودکی
در استان گرفتار این ویروس نشده است ،اما گزارشات
دیگر استانها حکایت از درگیری باالی گروههای سنی
جوان دارد.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ،خدمات
درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه
عالئم ویروس کرونا با ویروس جهشیافته اشتراکات
بســیاری دارد ،تصریح کرد :ویروس جهش یافته نیز
دستگاه تنفســی را به شــدت درگیر میکند؛ اما با این
تفاوت که مدت زمان بروز عالئم ویروس کرونا طوالنیتر

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

اســت و ویروس جهشیافته بین  ۴۸تا  ۷۲ســاعت

حرکت درمسیررونق تولید ،مهم ترین اولویت مسئوالن است

خود را نشان میدهد.شــیرانی خاطرنشان کرد :عالئم

معاون امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حرکت در مسیر رونق تولید مهم

ویروس انگلیسی در کودکان نیز با اســهال و استفراغ

ترین اولویت مسئوالن درچهارمحال و بختیاری است ،اظهارداشت :رونق تولیدی زمینه سازکاهش نرخ
بیکاری دراستان است.ا...کرم نصیری عنوانکرد :بهرهگیری ازظرفیتهای استان برای سرمایهگذاری
ضروری است و باید دراین مسیرحرکتکرد.معاون اموراقتصادی استاندارچهارمحال و بختیاریگفت:

همراه است و قدرت سرایت ویروس انگلیسی  ۸۰درصد
و قدرتکشندگی آن  ۳۰درصد بیشترازویروس معمولی
کروناست.

توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در استان موجب رونق تولید در استان میشود.وی ادامه داد :مهم ترین
برنامههای استان حمایت ازبخش تولید ،احیای واحدهای راکد و رفع موانع تولید است.

فقدان سند مالکیت
 12/66شــماره نامــه 1399/12/09 -139985602025015071 :نظــر به
اینکه خانم زهرا کبیری طادی با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شماره رمز
تصدیق  467418مورخ  1399/10/25دفترخانه اسناد رسمی شماره  4اصفهان
مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت به میزان ســه دانگ مشــاع از ششدانگ
مربوط به پــاک  4639فرعی از  12اصلی به شــماره صفحــه  64دفتر 407
به شــماره ثبت  49868بخش چهارده اصفهان به شماره چاپی  751186سری
ب ســال  91بوده و اعام نموده در اثر جابجائی مفقود گردیده تقاضای صدور
ســند مالکیت المثنی نموده است .در ضمن مقدار ســهام نامبرده بموجب اسناد
رهنی شــماره  170312و  170314مورخ  1393/06/27در رهن بانک مسکن
شــعبه میدان جمهوری اســامی اصفهان قرار دارد لذا ســند مالکیت مذکور
از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی اســت و چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت
انجام هرگونه معامله به آن دفترخانــه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن
را جهت اعمال مقررات بــه این اداره ارســال نمائید .انجام هر نــوع معامله با
ســند مالکیت المثنی موکول به اســتعام از این اداره می باشــد .لذا مراتب به
اســتناد تبصره یک اصاحی ذیــل ماده  120آییــن نامه قانــون ثبت در یک
نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجــام معامله نســبت به ملک
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نــزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتــب صورتمجلس و اصل
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد.
م الف 1102418 :ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 12/67شــماره نامــه 1399/11/04 -139985602025013287 :نظــر
به اینکه خانــم زهرا قائلی با تســلیم درخواســت شــماره  25042621مورخ
 99/11/1و دو برگ استشــهاد شــهود به شــماره  39201مورخ 99/10/30
دفترخانه  137اصفهان ،مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت (به علت جابجایی)
یک دانگ مشــاع از ششــدانگ پاک شــماره  562فرعــی از  3اصلی بخش
 14ثبــت اصفهان اســت و متقاضی صــدور ســند مالکیت المثنی می باشــد

پاک مزبــور در صفحه  169دفتــر  6اماک ذیل شــماره ثبــت 376/769
تحت شــماره چاپی  462262ســابقه ثبت دارد .لذا مراتب به اســتناد تبصره
یک اصاحــی ذیل مــاده  120آئیــن نامه قانــون ثبت در یــک نوبت آگهی
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات خواهد شد .م الف 1102327 :ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 12 /68شــماره نامــه1399 /12 /06 -139985602025014984 :
نظر به اینکه آقای صادق قاســمی فرزنــد محمود احدی از ورثــه کافی خانم
خورسندی کوهانستانی فرزند عباس به موجب گواهی حصر وراثت شماره 2779
مورخ  1396/12/27شــورای حل اختاف شــعبه  54حصر وراثت اصفهان با
تسلیم دو برگ استشهادیه شهود به شــماره  5292مورخه  99/12/2دفترخانه
 273اصفهان ،مدعی مفقود شدن ســند مالکیت مورث خود به میزان  12سهم
مشــاع از  33ســهم ششــدانگ پاک ثبتی  14/758واقع در بخش  14ثبت
اصفهان که در صفحــه  91دفتر  105ذیل شــماره ثبت  13920ســابقه ثبت
دارد و نامبــرده اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت متوفــی بــه علــت
جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور ســند مالکیــت
المثنــی نموده انــد .لــذا مراتب بــه اســتناد تبصــره یک اصاحــی ذیل
مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی می شــود
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهــی ظرف مــدت ده روز اعتراض
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند
مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات خواهد شــد .م الف 1102222 :ابوالفضل شــهریاری
نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

آگهی تغییرات صندوق پس انداز و قرض الحسنه
شهید دکتر بهشتی وزوان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3
و شناسه ملی 10260000740
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/03/30و به استناد نامه شماره
 1001مورخ  1399/7/15سازمان اقتصاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا خاکساریان به شــماره ملی  6229848325به سمت رئیس هیئت مدیره
و قربانعلی سمیع به شــماره ملی  6229839873به سمت نائب رئیس حسین
قیومیان به شــماره ملی  6229869802مدیرعامل و علیرضا خوش اخالق به
شماره ملی 6229852799به سمت قائم مقام مدیر عامل و غالمرضا عکاف به
شماره ملی  6229851156به سمت خزانه دار و حسن سمیعی نیا به شماره ملی
 6229857251به سمت عضو اصلی و حسین فتاح به سمت عضو اصلی برای
مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دونفر
از اشــخاص ذیل :رئیس هیئت مدیره  -نایب رئیس  -خزانه دار و مدیر عامل
همراه با مهر صندوق معتبر می باشد .مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر
صندوق معتبر میباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری میمه ()1103446

آگهی تغییرات شرکت گل نرگس نجف آباد شرکت تعاونی
به شماره ثبت  2103و شناسه ملی 10260210956
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/10/25و نامه شماره  8320مورخ  1399/10/13اداره تعاون کار
و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مهدی
حیدری به کدملی  1091009724و محمــد مهدی فروغی به کدملی
 1091452504و فخرالدیــن ابراهیمیان بــه کدملی 1091321501
به ســمت اعضای اصلی هیات مدیره و یاســر رســتمی بــه کدملی
 1091412820و عفت مردانی نجف آبادی به کدملی1091503486
بعنوان اعضای علی البدل برا ی مدت سه سال انتخاب گردیدند حجت
فروغی به کدملی  1362/03/06 1091354359بسمت بازرس اصلی
و میثم حیدریبه کدملی  1091406308بســمت بــازرس علی البدل
برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالک
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
()1103779

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت:

قرار گیرد.فرماندار خانمیــرزا نیز گفت :کوتاه کــردن صدور مجوزهای

وضعیت زمین مورد نیاز برای احداث شــهرک دانشبنیان گلخانهای

ســرمایهگذاری و کاهش کاغذبازی اداری در تســریع روند توسعهای

خانمیرزا باید تا  ۱۰روز دیگر تعیین تکلیف شود.مجید نظری در نشست

این شهرستان نقش مستقیم دارد.یوسف مرادی تاکید کرد :استفاده

رفع مشکالت شهرســتان خانمیرزا که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار

از توان خیرین ،سرمایهگذاران بخش خصوصی و جذب اعتبارات ملی

شد ،تاکید کرد :سازمان جهادکشــاورزی و منابعطبیعی و آبخیزداری

با هدف تسریع در روند ارتقای کمی و کیفی شهرستان خانمیرزا در حال

چهارمحال و بختیاری باید تا  ۲۰اســفندماه جاری تمامی مشــکالت

انجام است.وی افزود :تسریع در اجرای تعادلبخشی دشت خانمیرزا

مرتبط با  ۴۵۵هکتار زمین پیشبینی شــده برای احداث و راهاندازی

با  ۳۵هزار بهرهبردار از  ۱۶ماه گذشــته تاکنون معطــل صدور مجوزها

شهرک دانشبنیانگلخانهای درخانمیرزا را رفع و مجوزهای الزم را صادر

برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است.مرادی تصریح کرد :صدور

کنند.وی افزود :احداث و راهاندازی شهرک دانشبنیان گلخانهای در

مجوزهای قانونی و برگزاری فراخوان برای اجرای این طرح از مهمترین

شهرستان خانمیرزا زمینه اشتغال حداقل  ۶هزار نفر را فراهم میکند.

خواستههای مردم شهرســتان خانمیرزا بهشــمار میرود.وی یادآور

نظری تصریحکرد :شهرداری آلونی نیزهرچه سریعترنسبت به پیگیری

شد :افزایش تعداد ماشــینآالت راهسازی و راهداری ،بازنگری طرح

انتخاب مشــاور برای بازنگری طرح جامع شهر آلونی مرکز شهرستان

جامع شهر آلونی با هدف جبران کمبود زمین مسکونی ،تغییر کاربری

خانمیرزا با هدف رفع مشکل کمبود زمین مسکونی در این شهر اقدام

بخشی از زمینها برای استقرار دستگاههای اجرایی ،تسریع در اجرای

کند.

طرح اقدام ملی مســکن ،افزایش شــاخصهای بهداشت و درمان،

وی با اشاره به تازهتاسیس بودن شهرستان خانمیرزا یادآور شد :تمامی

افزایش سرانه ورزشی و توجه به حوزه صنعت از مهمترین اولویتها و

دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری موظفند برای رسیدن این

نیازهای شهرستان خانمیرزا اســت .در این نشست تعدادی از مدیران

شهرستان به شاخصهای توسعهای تالش کنند.

دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری برنامههای خود در راستای

نظری اظهار داشت :استقرار نمایندگی دستگاههای اجرایی چهارمحال

ارتقای شهرستان خانمیرزا را ارائه کردند.آلونی مرکز شهرستان خانمیرزا

و بختیاری در شهرستان خانمیرزا جزو برنامههای اولویتدار مسئوالن

در  ۱۶۰کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

تبصره  3ذیل ماده 120
12/69شــماره نامه 1399/11/28-139985602024012125 :نظر به اینکه
سه دانگ مشاع از ســند مالکیت ششــدانگ پاک  332فرعی از  2840اصلی
واقع در بخش  5اصفهان به شــماره صفحه  527و شــماره دفتر  1244اماک
طی ســند انتقال  118196مورخ  87/3/6دفتر  19اصفهان به نام خانم سلطان
آغا صابری ســند دفترچه ای به شــماره چاپی  435939صادر گردیده و نامبرده
طی گواهی انحصــار وراثت  447/59/94مورخ  94/6/4شــورای حل اختاف
تهران فوت نموده و احدی از وراثت بنام شــهره شــفیعی به موجب درخواست
شماره  139921702024046767مورخ  99/11/5درخواست سند سهم االرث
از پاک صدر االشاره نموده و اذعان داشته ســند مالکیت متوفی نزد سید احمد
شــفیعی می باشــد به موجب تبصره  3ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت بدوا
به نامبرده اخطار گردیده و مهلت ده روز منقضی شــده و سند به این منطقه ثبتی
تحویل نگردیده و شهره شفیعی طی درخواســت 139921702024044359
مورخ  99/10/18درخواســت ســند مالکیــت المثنی ســهم االرث نموده که
درخواســت نامبرده بــه شــماره یکتــای  139902150332000322و رمز
تصدیق  166103مورخ  99/10/18به گواهی دفترخانه  103اصفهان رســیده
مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم
می باشد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری ســند مالکیت دارد به این اداره ارائه
و یا نسبت به تحویل ســند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر این صورت پس از
پایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه ،سند مالکیت
وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
م الف 1102380 :اعظم قودیل رئیس منطقه ثبت اســناد و اماک جنوب
اصفهان

ابالغ رای
 12 /70کاســه پرونــده  593 /99 :ش ح  1شــماره دادنامــه ، 838 :
مرجع رســیدگی  :شــعبه اول شــورای حل اختاف برخوار  ،خواهان  :ســعید
رنجبران به آدرس:دولــت آباد-خیابان  22بهمن-کوچه الله  ،خوانده  :ســتار
یعقوب زاده به آدرس :مجهــول المکان  ،خواســته  :الزام به تنظیــم و انتقال
سند رســمی خودرو  ،گردشــکار  :پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن
به کاسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء  ،قاضی
شــورا ختم رســیدگی را اعام و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید
 :رای قاضی شــورا :در خصوص دادخواســت آقای ســعید رنجبران به طرفیت
خوانده آقای ســتار یعقوب زاده به خواسته الزام به تنظیم ســند رسمی وانتقال
مالکیت خودروی وانت پیکان شماره551 -21س98به انضمام خسارات قانون
حسب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و اســتعام بعمل آمده از پلیس راهور و
اوراق و محتویات پرونده شورا مســتندا به مواد  198و 519قانون آیین دادرسی
مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام به انتقال مالکیت ســند خودروی وانت
پیکان شــماره551 -21س 98را صادر و اعام مــی دارد و در خصوص هزینه
دادرسی نظر به این که شــخص خواهان علیرغم دارا بودن ســند وکالت اقدام
به انتقال پاک ننموده اســت و خود باعث ضرر در این خصوص شده است لهذا
در خصوص هزینه های دادرســی مســتندا به ماده ی  197قانون آیین دادرسی
مدنی حکم به بی حقی خواهــان صادر و اعام می نمایــد رای صادره غیابی و
ظرف بیســت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شــعبه و بیست روز پس از
آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان می باشــد.
م الف  1103192 :قاضی شــورای حل اختاف شــعبه اول حوزه قضایی
برخوار

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پرتو تابان ویرا
درتاریخ  1399/12/10به شماره ثبت 3603
به شناسه ملی 14009852498
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :طراحی و ســاخت و پیاده ســازی انواع
تجهیزات روشــنایی و نورپردازی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی :
استان اصفهان  ،شهرستان لنجان  ،بخش فوالدشهر  ،شهر فوالدشهر ،محله
بی  ، 8بلوار امام خمینی  ،کوچه ((بهار))  ،پالک  ، 149.1مجتمع پاییز  ،ورودی
آ  ،طبقه پنجم  ،واحد  18کدپســتی  8491779718سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  100.000.000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکا خانم پریسا اسفندیار به شماره ملی  1100006389دارنده 20000000
ریال سهم الشرکه آقای امیر صالحی به شــماره ملی  1112036490دارنده
 80000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم پریسا اسفندیار به
شــماره ملی  1100006389و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدود آقای امیر صالحی به شماره ملی  1112036490و به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،
بروات ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا
امیر صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری لنجان ()1103656

آگهی تغییرات شرکت گل نرگس نجف آباد شرکت تعاونی
به شماره ثبت  2103و شناسه ملی 10260210956
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ  1398/10/25و نامه
شــماره  2257مورخ  1399/03/25اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
نجف آبــاد تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد  :مرکز اصلــی شــرکت در واحد ثبتی
نجف آباد به نشانی استان اصفهان  ،شهرســتان نجف آباد  ،بخش مرکزی  ،شهر
نجف آباد ،محله فردوسی شمالی  ،خیابان خیام  ،خیابان بهمن  ،پالک  ،165طبقه
سوم  ،واحد  420کدپســتی  8514789928تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه
اصالح گردید ماده  3اساســنامه تغییر یافــت و متن ذیل اضافــه گردید :عرضه
خدمات - :عرضه خدمات  -رفاهی  -احدات هتل و ســوئیت  -احداث رســتوران
و آالچیق با اســتفاده از ســرمایه و نیروی کار ،مهارت و تخصص اعضاء تبصره:1
عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و
خارجی .تبصره  :2مشارکت و سرمایهگذاری در بخش خصوصی و دولتی .تبصره :3
اخذ و اعطای شعب نمایندگی و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی ازکلیه بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز مطابق
با قانون تجارت .تبصره  :4اخذ وام قرضالحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع
بانکها ،و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر .تبصره  :5اخذ
کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت ،اشخاص حقیقی و حقوقی .تبصر ه :6
توزیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا مؤسسات مالی
و اعتباری معتبر .تبصره  :7سرمایهگذاری و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا سایر
شرکتها و مؤسسات عمومی ،تعاونی و یا خصوصی .تبصره  :8در صورتی که برای
انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونــی ،نیاز به اخذ از مراجع ذیصالح قانونی
باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است .اساسنامه جدید در 52ماده و  38تبصره تصویب
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری نجف آباد ()1103780
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سرپرست انتقال خون استان اصفهان:

ذخیره بانک خون استان حدود  ۳روزاست
سرپرست انتقال خون اســتان اصفهان گفت :ذخیره بانک خون استان کاهش داشته و حدود ۳

افزایش آمار مبتالیان کرونای انگلیسی در اصفهان سبب تشدید محدودیتها میشود؛

روز اســت در حالی که این ذخیره باید بیش از  ۷روز باشد و به تمام گروههای خونی نیاز داریم تا با

پرده دری کرونا در اصفهان

کاهش ذخیره بانک خون مواجه نشویم.
علی فتوحی  ،با بیان اینکــه آمار روزانه
اهدای خون کاهش داشته است ،اظهار
کرد :در حال حاضر آمار مراجعهکنندگان
برای اهدای خون کاهش داشته است و
روزانه حدود  ۵۵۰نفر برای اهدای خون و
پالسما مراجعه میکنند که از این تعداد
حــدود  ۴۵۰نفر موفق بــه اهدای خون
میشوند.وی ادامه داد :مصرف خون و
فرآوردههای خونی به ویژه برای بیماران

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته است با
تایید ۱۷مورد ابتال به کرونای انگلیسی در اصفهان در

صورت گسترش این ویروس در اصفهان محدودیتها
افزایش مییابد

تاالسمی یک نیازهمیشگی است و با اطالع رسانی باید درفرهنگسازی اهدای خون و فرآوردههای
خونی کمک کنیم ،نباید فراموش کنیم که در شــرایط بحرانی کرونا و فصل پایانی سال قرار داریم و
مراکز درمانی نیز به صورت مستمر و روزانه به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند ،روند اهدای خون
باید مســتمر باشــد تا با وضعیت بحرانی برای ذخیره خون مواجه نشویم.سرپرست انتقال خون
استان اصفهان با اشــاره به اینکه ذخیره بانک خون اســتان حدود  ۳روز است ،اضافه کرد :ذخیره
خون استان باید بیش از ۷روز باشد ،نرمال بودن ذخیره بانک خون استان اصفهان مشروط بر ادامه
مراجعه افراد اهدا کننده است و حضور پیوسته آنها سبب حفظ وضعیت مطلوب ذخیره بانک خون
میشود ،همچنین به تمام گروههای خونی نیاز داریم.

اعالم فراخوان طرح «جوانه»
اولین فراخوان طرح جوانه اعالم شد.رییس شهرک علمی و تحقیقانی اصفهان گفت :طرح گرنت
درآستانه شب عید و شلوغ شدن خیابان ها

محدودیتها شــویم .همچنین در این رابطه سخنگوی دانشگاه علوم

که البته امروزاین ویروس درچندین استانکشورما هم شناسایی شده

و برنامه ریزی برای برگزاری تعطیالت عید،

پزشکی اصفهان نسبت به افزایش سفرهای تفریحی هشدارداد و اعالم

است.وی ابتالی به کرونای انگلیسی را نسبت به کرونای معمولی نگران

مســئوالن علوم پزشــکی دوباره اعالم کرده اند به دلیل باال رفتن آمار

کرد که کرونای انگلیسی از حیث قدرت انتقال و بیماری زایی خطرناک

کننده تر توصیف کرد و گفت :امروز شــرایط کشور به نوعی است که اگر

مبتالیان به کرونای انگلیسی در اصفهان شــاید بار دیگر محدودیت ها

تر از کرونای معمولی اســت.آرش نجیمی درباره ابعاد مختلف کرونا و

ترددها و جابه جایی ها زیاد شــود ،یک موقعیت خیلــی خوب برای

بازگردد .آنگونه که رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته است با

انواع مختلــف آن ،با بیان اینکه االن همه مردم با عواقب شــوم ابتال به

ویروس ایجاد می شود که بتواند راحت تر منتقل شود و تعداد مبتالیان

تایید ۱۷مورد ابتال بهکرونای انگلیسی دراصفهان درصورتگسترش این

کووید  19آشنا هستند،گفت :همین ویروسکرونا درطول زمان می تواند

را افزایش دهد.نکته نگران کننده در مورد شیوع کرونا در استان اصفهان

ویروس در اصفهان محدودیتها افزایش مییابد.طاهره چنگیز افزود:

از لحاظ ژنیتیکی جهش هایی داشــته باشد.سخنگوی دانشگاه علوم

پراکندگی آن در شهرستان های استان هم هســت .به عنوان مثال در

پریسا سعادت

البته نمونههای ان جی اس  9مورد آنها تایید شــده است و بقیه هم به

پزشکی اصفهان افزود :تغییراتیکه درژنوم ویروسکرونا ایجاد می شود

کاشان مواردی از این بیماری تایید شده است  .مهدی دالوری ،معاون

احتمال قوی تایید خواهد شد.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با

می تواند ویروس را دچار ضعف یا قوت کند ،اما ویروس همان ویروس

بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی کاشــان با تایید دو مبتال به کرونای

اشاره به شهرســتانهای درگیر این ویروس بیان کرد :این بیماران از 6

است و بیماریکه ایجاد میکند هم همانکووید  19است.نجیمی با اشاره

انگلیسی دراین شهر،گفت  :این دو نفر بازرگانانی هستندکه ازپیرانشهر

شهرستان استان هستند .اصفهان ،خمینیشهر ،نجفآباد ،فالورجان،

به عناوینی نظیر کرونای انگلیسی و کرونای نیویورکی ،اظهار کرد :وقتی

و اربیل عراق آمــده ودر ابتدای ورود به شهرســتان در قرنطینه بودند و

بویین و میاندشت و شاهینشهر شهرســتانهایی هستند که کرونای

یک جهش در ویروس برای بار اول در یک کشور ،مشاهده می شود ،آن

درمان الزم روی این دو فرد انجام شده است .همچنین سخنگوی ستاد

انگلیســی در آنها وجود دارد.وی گفت :متاســفانه این وســعت تعداد

را به نام آن کشور نام گذاری می کنند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی

استانی مقابله با کرونا در اصفهان با اشاره به مشاهده کرونا جهش یافته

شهرستانها نشان میدهد که کرونای انگلیسی در استان گسترده شده

اصفهان ،جهش کرونای انگلیسی را سبب تهاجمی شدن بیماری کووید

انگلیسی درخمینی شهرو فالورجان میگوید :مدارس این شهرستانها

اســت و به همین علت و با توجه به ســرعت ســرایت این ویروس و

 19دانســت و ابراز کرد :در اثر این جهش ،هم قدرت انتقال و هم قدرت

در همه دورههای تحصیلی از نهم اســفند تا پایان سال تحصیلی جاری

کشندگی بیشترآن تاکید بردقت بیشتردررعایت دستورالعملها داریم.

بیماری زایی افزایش یافته اســت و مانند همان کرونای ووهان که به

برخط (آنالین) شدند .به نظرمی رسد شدت موج اخیرازهمه دوره های

چنگیز خاطرنشان کرد :غفلت افراد و گسترش این نوع ویروس سبب

عنوان کرونای معمولی شــناخته می شــود ،هیچ حد و مرزی را نمی

قبل بسیار بیشــتر خواهد بود در حالی که مســئوالن با توجه به شرایط

میشــود در ایام باقی مانده از ســال  99و ایام نوروز مجبور به تشدید

شناسد و می تواند در همه کشورها و در میان همه مردم ،شیوع پیدا کند

اقتصادی این بار شاید سخت تر بتوانند محدودیت ها را برقرار کنند.

چهره روز

اخبار
رییس پلیس راهور استان:

وزیر آموزش و پرورش:

 ۴۱هزارخودروی پالک مخدوش دراصفهان اعمال قانون شد

امورتربیتی پایان ندارد

رییس پلیس راهوراستان اصفهان ازاعمال قانون  ۴۱هزارخودروی متخلف درزمینه مخدوشکردن

وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه امورتربیتی

پالک در این استان خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات ستاد
ملی مقابله با کرونا همچنان محدودیتهای کرونایی در زمینه تردد در شــهرها برقرار است ،اظهار
داشت :در این زمینه رانندگان باید توجه داشته باشند که مخدوش کردن پالک خودروها خط قرمز
پلیس است.وی ضمن قدردانی ازمردم با فرهنگ استان اصفهان ابرازداشت :البته دراین بین برخی
از افراد متخلف نیز وجود دارند که با اعتقاد به اینکه توان فرار از دست پلیس را دارند دست به تخلف
میزنند.رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه در ۱۱ماه گذشته  ۴۱هزار خودرو با پالک
مخدوش در اصفهان جریمه شده است ،اضافه کرد :همچنین یک هزار و  ۸۰۰خودرو نیز به همین
علت توسط دوربینهای نظارتی و ماموران پلیس راهور احضار و توقیف شده است.

دستگیری عامل برداشت غیرمجازازحساب شهروندان
عامل برداشــت غیر مجاز از حساب شــهروندان خمینی شهری دستگیر شــد.فرمانده انتظامی
شهرستان خمینی شهر گفت :در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه  ۱۵۷میلیون ریال به
صورت غیر مجاز از حساب بانکی وی سرقت شده ،بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتای این
فرماندهی قرار گرفت.سرهنگ غالمرضا براتی افزود :در بررسیهای پلیس مشخص شد فردی با
به دست آوردن اطالعات و رمزهای عبور کارت بانکی شاکی در چندین مرحله این مبلغ را از حساب
بانکی وی برداشت کرده اســت.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر تصریح کرد :کارشناسان
پلیس فتا در تحقیقات گسترده ،هویت متهم که ساکن یکی از استانهای غربی بود را شناسایی و با
اخذ نیابت قضایی برای دستگیر وی اقدام کردند.وی به شهروندان توصیه کرد از در اختیار قرار دادن
کارت اعتباری خود به افراد ناشناس پرهیز کنند.

اعتراف به  ۴۰فقره سرقت درمبارکه
سارق دریچههای فاضالب دستگیر و به  ۴۰فقره ســرقت در مبارکه اعتراف کرد .فرمانده انتظامی
شهرستان مبارکه گفت :درپی وقوع چند فقره سرقت دریچه فاضالب شهری موضوع در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه قرار گرفت.سرهنگ رضامحمدی با
اشاره به شناسایی یک سارق سابقه دارافزود :با تالش ماموران این سارق درمخفیگاه خود دستگیر
شد.وی با بیان اینکه ازمخفیگاه این سارق دریچه فاضالب خرد شده و ابزارآالت خردکردن دریچهها
کشف شده ،گفت :این سارق به  ۴۰فقره سرقت دریچههای فاضالب اعتراف کرد.

تیزبینی پلیس در شناسایی قاچاقچیان کاال؛

محموله لوازم خانگی قاچاق به مقصد نرسید
محموله لوازم خانگی قاچاق در شهرستان نایین توقیف شد.فرمانده انتظامی نایین گفت :ماموران
انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شــرافت حین کنترل محور مواصالتی به یک
دستگاه کامیون کشنده که از استانهای جنوبی در حال تردد بودف مشکوک شدند و دستور توقیف
دادند.سرگرد کیان مهر افزود :در بازرســی از کامیون تعدادی کاالی قاچاق شامل دستگاه ماشین
ظرفشــویی ،کولر گازی ،باتری  ۱۲ولتی بدون هیچ گونه مدرک گمرکی کشف و یک نفر دستگیر و
با تشــکیل پرونده تحویل مراجع قانونی داده شــد.وی ،ارزش محموله قاچاق کشف شده را ۶۵۰
میلیون ریال بیان کرد و گفت :پلیس با تمام توان در برابر این پدیده شوم اقتصادی ایستاده است
و از عموم مردم تقاضا میشود هر گونه اخبار در خصوص کاالی قاچاق ،را از طریق شماره تلفن ۱۱۰
به پلیس اطالع دهند.

پایان ندارد و هیچ وقت به انجــام نهایی اش
نمی رسد،گفت :این مسیرباب مفتوح و عرصه
گسترده ای برای خالقیت ،نوآوری ،اندیشههای
ناب و عمیق است .به امور تربیتی ایمان دارم و
خوشحالم هیچکاری درایامکرونا تعطیل نشد.
محســن حاجی میرزایی با بیان اینکه انسان

فناوری (جوانه) امسال برای حمایت مالی از پایان نامهها و رسالههای دارای ایدههای فناورانه و
بازارگرا در کشور در قالب گرنت جوانه اجرا میشود.جعفر قیصری افزود :در مرحله اول این طرح،
وزارت عتف همراه تعدادی از پارکهای علم و فناوری کشــور از جمله شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان و پارک فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ســازمان حامی از پایان نامههای منتخب
کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه ( )ICTحمایت مالی میکند.به گفته وی ،استادان هیئت علمی
دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان اصفهان تا  ۲۳اسفند امسال فرصت دارند با مراجعه به سایت
 techgrant.msrt.irاطالعات مربوط به پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکترای خود را که در
حوزه  ICTاست ثبت کنند.از  ۶۰طرح برتر پس از داوری ،حمایت مالی میشود.

آزادی  ۸زندانی رسوبی بدهکارمالی اززندان مرکزی اصفهان
با کمک خیران زمینه آزادی  ۸زندانی رســوبی بدهــکار مالی از زندان مرکــزی اصفهان فراهم
شد.سرپرســت زندان مرکزی اصفهان گفت :با یاری وکمک خیران ،زمینه آزادی هشــت نفر از
زندانیان بدهکار معسر زندان مرکزی اصفهان فراهم شد و این مددجویان به آغوش خانوادههای
خود باز گشتند.یدا ...سعیدی افزود :این تعداد زندانی رســوبی که مدت مدیدی به علت بدهی
زیاد در زندان تحمل کیفر میکردند با تالش وپیگیری مســئوالن زندان و کمک دوخیر زن ومرد
اصفهانی از بند رهایی یافتند وبه آغوش خانواده بازگشتند.وی ،میزان بدهی این مددجویان را دو
میلیارد ریال بیان کرد و گفت :با کمک  ۷۰۰میلیون ریالی و بقیه با گذشــت شاکی هشت زندانی
از بند رها شدند.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیطزیست استان:

نجات تاالب گاوخونی را دراولویت قراردهیم

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز  ۹۶درصد سطح تاالب گاوخونی خشک است ،گفت :قبل از هر کاری
باید نجات گاوخونی را در اولویت قرار دهیم چراکه اکنون این تاالب در حال تبدیل شــدن به کانون گرد و غبار است.حســین اکبری در سومین همایش ساالنه
گردشگری محور توسعه پایدار استان اصفهان ،با اشاره به جاذبه های آبی ،اظهار کرد :بدون تردید ظرفیت های مناسبی در استان و کشور برای گردشگری طبیعی
و بوم گردی وجود دارد ،اما اگر در محور و پایه آن پیوند بین بخش خصوصی و دانشگاه ایجاد نشود ،جز تخریب چیزی حاصل نمی شود.وی  ،به تاالب گاوخونی
به عنوان یک زیست بوم عالی و ثبت شده در منطقه اشــاره کرد و توضیح داد :زمانی که حقابه تاالب داده می شد ،حدود  ۲۰هزار پرنده در این زیست بوم حضور
داشتندکه این فرصت بی نظیری برای جذب گردشگر داشت ،از سوی دیگر نباید ازجذابیت های زیست محیطی ،تاریخی و فرهنگی تاالب غافل شدکه متاسفانه
با دریغ از حقابه گاوخونی نه تنها تاالب عملکرد خود را از دست داده بلکه دچار خسارت بسیار شده است.وی تاکید کرد :قبل از هر کاری باید نجات گاوخونی را در
اولویت قرار دهیم چراکه اکنون این تاالب در حال تبدیل شدن به کانون گرد و غبار است.اکبری یادآور شد :در سال  ۹۸بعد از رایزنی های بسیار ،مقداری آب به
سطح تاالب رسید و درصد رطوب آن باال رفت ،اما امروز  ۹۶درصد سطح تاالب گاوخونی خشک است.

موجودیت بالقوه ای اســت که باید به فعلیت
برسد ،گفت :برای اینکه انســان به آن درجات

حال ناخوش «ریاضی»

عالی برســد که به درگاه عبودیــت و به فیض
عبودیت نایل شــود ،خداوند فطرت انسان را

همگانی ســازی ریاضی در پنجاه و یکمین کنفرانس

توحیدیکرد.ویگفت :امورتربیتی پایان ندارد.
هیچ وقت به انجام نهایی اش نمی رسد و این
مسیر باب مفتوح و عرصه گســترده ای برای
خالقیت ،نوآوری ،اندیشــههای ناب و عمیق
است .حاجی میرزایی با بیان اینکه ما در امور
تربیتی ضامن تربیت هســتیم و ارزیابی امور
تربیتی با تحقق تربیت میسر می شود ،گفت:
تمام این ابزارها و امکانها یککارکرد دارد اینکه
به ما و امــور تربیتی بــرای تحقق هدف کمک
کند .انتقال دانش از سوی معلمان قابل تغییر
نیست .شبکه شاد و تلویزیون ابزارهایی برای
تحقق این هدف هستند ،ما نمیتوانیم تعلیم و
تربیت را به فضای مجازی و تلویزیون بسپاریم
زیرا معلمان و مربیان مسئول تربیت هستند.
وی افزود :امســال در بحث بستههای تحولی
در حوزه معاونت پرورشــی و فرهنگی کارهای
خوبی درحال انجام است .برنامه هردانشآموز
یک نقش و مهــارت اجتماعی با جدیت دنبال
میشــود .درخواســت دارم تمام مدیران کل
استانها تالشکنند تا این هدف محقق شود.

مدیر گروه دانشــکده ریاضی دانشگاه کاشان با اشاره
به کاهش عالقه دانش آموزان و خانوادهها به رشــته
ریاضی،گفت :ترویج ریاضیات میتواند زیربنایی برای
کمک به حال ریاضیاتکشورباشد.علی اصغررضایی ،
اظهار کرد :متاسفانه در سال های اخیر به دلیل کاهش
عالقه مندی دانش آموزان و خانواده ها به ریاضیات،
استقبال از رشته ریاضی در دبیرستان ها کاهش پیدا
کرده است.وی با اشــاره به تشــکیل کمیته ترویج و

عکس روز
امضای تفاهم نامه

مشارکت کانون پرورش

فکری با بهزیستی اصفهان
مدیر کل کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان اســتان اصفهان گفت :کانون با
هدف ارائه خدمات به توانخواهان ،فرزندان
کارکنان مهدهایکودک و خانههایکودک
و نوجوان ،فرزندان خانوادههای آســیب
دیده ازاعتیاد و فرزندان بد سرپرست و بی
سرپرست با ادارهکل بهزیستی این استان
تفاهم نامه همکاریکرد.

است ،اما رشته های علوم پایه و فنی اساس سازندگی

ریاضی ایران که در کاشــان برگزار شد ،گفت :به عنوان

کشور را ایجاد می کنند و این عدم توازن در آینده کشور

یک اســتاد ریاضی معتقدم اگر در تمام شاخهها در

را با مشــکل مواجه می ســازد که باید برای آن فکری

بزرگساالن خوب عمل کنیم ،اما در پایه ضعیف باشیم

کرد.ویگفت :رشته های تجربی و پزشکی برایکمک

امکان اصالح وجود ندارد و جایگزینی نخواهیم داشت.

به رفع مشکالت کشــور نقش دارند و برای سازندگی

دبیر کمیته ترویج و همگانی ســازی ریاضی تصریح

کشور ،رشته های علوم پایه مهم ترهستند.این دکتری

کرد :ریاضیات درکشورما به دالیل مختلف درسال های

هندسه با بیان اینکه توجه به ترویج ریاضیات راهکاری

اخیرحال خوبی ندارد و رشته ریاضی دردبیرستان ها در

برای عالقه مندتر کردن افراد به رشــته ریاضی است،

حال خالی شدن است .متاسفانه اقبال بیشتربه سمت

خاطرنشــان کرد :در کمیته ترویج و همگانی ســازی

رشته های تجربی است و خانواده ها و دانش آموزان به

ریاضی به جای اینکه به ریشه یابی مشکالت فکرکنیم

دنبال پزشک شدن هستندکه این موضوع سبب شده از

به دنبال چاره ای برای رفع مشکل هستیم و به این فکر

رشته های پایه و ریاضی غافل شویم.رضایی ادامه داد:

کردیم که چه کاری می توانیم انجــام دهیم تا افراد را

اگرچه تحصیل در رشــته های تجربی بسیار ارزشمند

هرچه بیبشتربه ریاضی عالقه مند سازیم.

فوتبالجهان

ورزش
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یوونتوس به «پیرلو» اعتماد دارد
باشگاه و تیم یوونتوس با وجود کسب نتایج ضعیف به سرمربی ایتالیایی اعتماد دارند .یوونتوس،
بدترین دوران ورزشــیاش را طی چند ســال اخیر ســپری میکند .بانوی پیر پــس از یک دهه

سپاهان برد ،ذوب آهن باخت؛

تخت پادشــاهیاش به یکی از دو تیم

هفته شش امتیازی همچنان پر!

حکمرانی در سری آ اکنون به واگذاری
شهر میالن خیلی نزدیک شده است .در
چنین شرایطی تیم تورینی ممکن است
از لیگ قهرمانان اروپا هم حذف شــود
اگر نتواند شکست  ۲بر یک را برابر پورتو
جبران کند.به نظر میرســید این نتایج
ضعیف منجر به خداحافظی آندرهآ پیرلو
شود؛ اما سرمربی ایتالیایی از بودن در
تورین لذت میبرد و تیم و مدیریت به او
اعتماد دارند .با این حال اگر یوونتوس در بازیهای تعیین کننده سری آ و لیگ قهرمانان واکنش
نشان ندهد ،ممکن است شرایط پیرلو بررسی شود .پیرلو تاکنون با یوونتوس در  ۳۶بازی ،هشت
تساوی و پنج شکست را تجربه کرده است.

تالش «مولر» برای بازگشت به ترکیب اصلی بایرن مونیخ
توماس مولر به خاطر ابتالی به کرونا نه تنها فینال جام جهانی باشگاه ها را از دست داد بلکه طی دو
سه دیدار اخیر بایرن هم در ترکیب اصلی قرار نگرفت.مولر در دیدار قبلی برابر کلن به عنوان بازیکن

سبزپوشان اصفهانی که در نیم فصل اول مسابقات
نتایج ضعیفی کسب کرده بودند در این بازی نیز

نتوانستند به پیروزی دست یابند تا اولین شکست

حسینی مقابل شاگردان نکونام در اهواز رقم بخورد و
روند ناکامی ذوبی ها ادامه یابد

جایگزین در نیمه دوم به میدان رفت و تنها یک دقیقه بعد توانســت یک پاس گل به لواندوفسکی
بزند تا شمار پاس گل های خود را به عدد  ۱۱برساند.این بازیکن  ۳۱ساله سخت در تالش است تا در
دیدار حساس برابر بوروسیا دورتموند خود را به ترکیب اصلی برساند تا جایی که باوجود آنکه تمرین
اخیر بایرن تعطیل بود ؛اما او به تنهایی به زمین تمرین رفت تا آمادگی خود را بیشتر کند.بایرن در
هفته بیست و چهارم رقابت های بوندسلیگا شنبه هفته آینده به مصاف بوروسیا دورتموند خواهد
رفت و مولر امیدوار است که در این بازی به ترکیب اصلی برگردد.مولر با آمدن فلیک به روزهای اوج
خود برگشته است .او در دوران کواچ تا آستانه جدایی از بایرن مونیخ پیش رفت؛ اما با روی کار آمدن

سمیه مصور

فلیک به ترکیب اصلی برگشــت و در دو فصل اخیر از بهترین های تیمش بوده اســت .او در فصل
جاری  ۱۰گل به ثمر رسانده و  ۱۱پاس گل داده اســت.بایرن مونیخ تنها با دو امتیاز بیشتر نسبت به
الیپزیگ در صدر جدول رده بندی بوندسلیگا جای دارد.

چلسی درراه جذب «زوله» قدم برداشت
باشــگاه فوتبال چلســی قدم های اولیه را برای به خدمت گیری نیکالس زوله برداشت«.آنتونیو
رودیگر» که در تیم ملی آلمان بــازی می کند ،احتمال دارد در فصل آینــده یک هم تیمی خود در
تیم ژرمن ها را در چلســی و در کنار خویش ببیند.زیرا آبی های شهر لندن مدتی است که مصمم و
جدی برای به خدمت گیری «نیکالس زوله» از بایرن مونیخ تالش می کنند.اکنون نیز به نظر می
رسد در این راه به موفقیت هایی هم رسیده اند.مدافع میانی  25ساله که در تیم مونیخی در سایه
داوید آالبا و جروم بواتنگ اســت ،از وضعیت خود نزد باواریایی ها راضی نیست.براســاس اعالم
آبندسایتونگ ،چلسی با زوله تماس گرفته و رایزنی های اولیه را انجام داده است.مطابق این اعالم
باشگاه انگلیسی حاضر است بابت انتقال وی به لندن حدود  30میلیون یورو هزینه کند .این بازیکن
در سال  2017تیم آبی پوش هوفن هایم را ترک کرد و برای بیشتر مطرح شدن به بایرن پیوست.اگر
این انتقال در تابستان صورت گیرد ،بعد از آنتونیو رودیگر ،تیمو ورنر و کای هافرتس ،چلسی صاحب
چهارمین بازیکن ملی پوش آلمانی خواهد شد.زوله تا تابستان  2022با بایرن مونیخ قرارداد دارد.

هفته شــانزدهم رقابت های لیگ برتر
فوتبال کشــور در حالی عصر دوشــنبه به

پایان رسید که هنوز یک هفته شش امتیازی برای تیم های اصفهانی
به ثبت نرسیده اســت .تیم ســپاهان در هفته دور برگشت مسابقات
مقابل تیم گل گهر سیرجان به برتری دست یافت و همچنان در رده دوم
جدول رده بندی باقی ماند ؛اما روند ناکامی های تیم ذوب آهن ادامه
یافت و سبزپوشــان اصفهانی مقابــل تیم فوالد خوزســتان متحمل
شکست یک بر صفر شدند.
تیم سپاهان که با عملکرد مناسبی ،دور رفت فصل جاری رقابت های
لیگ برتر را به پایان رســانده و خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی
قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور معرفی کرده
بود با آمادگی باالیی پا به میدان رقابت با تیم گل گهر سیرجان گذاشت.
شاگردان محرم نوید کیا که در دیدار رفت مقابل شاگردان امیرقلعه نویی
متحمل شکست سنگینی شــده بودند از همان ابتدای دیدار ،بازی را
در دست گرفتند تا بتوانند شکست دور رفت را جبران کنند .تالش های
طالیی پوشان در نیمه اول راه به جایی نبرد تا دو تیم با نتیجه تساوی
بدون گل راهی رختکن شــوند .در نیمه دوم باز این شاگردان نوید کیا

بودند که حمالت متعددی روی دروازه تیم گل گهر داشــتند تا این که

اجباری داشتند اما خیلی خوب بازی کردند .سعی کردیم در نیمه دوم

سجاد شهباززاده توانســت با پاس گل زیبای امید نورافکن اولین گل

به بازی سرعت بدهیم.

این دیدار را بزند و تعداد گل های خود را به عدد  13برساند .شهباززاده

بازی ای بود که تک موقعیتها می توانســت تعیین کننده باشد .ما

همچنان در صدر جدول گلزنان ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر قرار

خدارا شــکر از معدود موقعیتهایمان استفاده کردیم .خداراشکر می

دارد .در ادامه تیم گل گهر صاحب موقعیت هایی روی دروازه سپاهان

کنیم که توانستیم این بازی سنگین را ببریم.

شد؛ اما مهاجمان این تیم نتوانســتند راه به جایی ببرند تا این بازی با

دیگر تیم اصفهانی در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور

همان نتیجه یک برصفر به سود طالیی پوشــان نصف جهان به پایان

در ورزشگاه فوالد آره نا به مصاف تیم فوالد خوزستان رفت.

برسد.

تیم ذوب آهن در شرایطی پا به این میدان گذاشت که مجتبی حسینی

سپاهان با کسب ســه امتیاز این دیدار  31امتیازی شد تا جایگاهش

به عنوان ســرمربی روی نیمکت این تیم نشســته بود .سبزپوشــان

در جدول رده بندی را حفظ کند .شاگردان محرم در این بازی عملکرد

اصفهانی که در نیم فصل اول مسابقات نتایج ضعیفی کسب کرده بودند

خوبی از خود به نمایش گذاشتند تا برای ســایر مدعیان خط و نشان

در این بازی نیز نتوانستند به پیروزی دســت یابند تا اولین شکست

بکشند .نوید کیا در نشســت خبری پس از این بازی اظهار داشت :به

حســینی مقابل شــاگردان نکونام در اهواز رقم بخورد و روند ناکامی

نظرم در این بازی دو تیم خیلی خوب همدیگر را آنالیز کرده بودند .به

ذوبی ها ادامه یابد.

راحتی نمی شــد حدس زد چه تیمی میتواند موقعیت سازی کند و

تیم ذوب آهن هم اکنون با یک بردو هشت تساوی و کسب  11امتیاز

برنده بازی باشد .دقایقی ما بهتر بودیم و دقایقی آنها بهتر بودند .نیمه

در رده چهاردهم جدول رده بندی جای گرفته است .سبزپوشان برای

اول خیلی خوبی نداشتیم اما به مرور زمان بهتر شدیم.

فرار از منطقه سقوط کار ســختی را در ادامه رقابت ها در پیش دارند و

نویدکیا گفت :واقعا گل گهر تیم خیلی خوبی بود .در نیمه اول دو تعویض

مجتبی حسینی باید شاگردانش را برای این مسیر دشوار آماده سازد.

خبر روز

پاسخ به شایعه داغ والیبال و «آلکنو» معروف
آلکنو در فروردین ماه کارش را در تیم ملی آغاز میکند .در روزهای اخیر شــایعات زیادی مطرح شده مبنی بر اینکه آلکنو سرمربی جدید تیم ملی به تهران نمی
آید و ممکن است همکاری همین ابتدا به پایان برسد .میالد تقوی ،دبیر کل فدراسیون والیبال اما در واکنش به این شایعات می گوید« :تیم ملی از  7فروردین
ماه کارش را آغاز می کند .شروع اردو با حضور مربیان ایرانی است که کار انتخابی را انجام می دهند .بعد از آن در دهه سوم فروردین ماه آقای آلکنو به تهران می
آید و کارش را رسما آغاز می کند .اردیبهشت ماه هم عازم روسیه می شویم تا اردوی خود را برگزار کنیم .بعد از آن هم به رقابت های لیگ جهانی خواهیم رفت».
آیا آلکنو سرمربی پروازی است؟ تقوی اضافه می کند« :نه اینطور نیست .اتفاقا آلکنو انگیزه بسیار زیادی برای کسب مدال المپیک همراه با تیم ملی دارد .ما در
حساس ترین برهه تاریخ والیبال خود هستیم .اولین بار است با تیمی به المپیک می رویم که بچه ها تجربه حضور در این مسابقات را داشته اند».

«کمال» و احترام بزرگی
که دراین فصل گرفت
نمایش های خــوب کمال در کنار ســید
جالل حسینی تا جایی پیش رفت که همه
این بازیکن را تحســین کردند؛ از تبحری
که در بازی در قلب خط دفاعی دارد .البته
معموال اینطور است .بازیکنانی که در پست
هافبــک دفاعی بازی مــی کنند در نقش
مدافع میانی هم مــی توانند ارائه گر بازی

بازگشت ملی پوش سابق به میدان در59سالگی!
حتی آن هایی که در دهه  1360فقط رشته فوتبال را

و سال خیلی باال به بازی کردن پرداخت ،مدتی نیز

دنبال می کردند ،با اســم برادران نایینی کامال آشنا

در زمره مربیان قرار گرفت ،اما ظاهرا کمبود بازیکن

هستند.اصغر و اکبر نایینی ،دو بازیکن ملی پوش

او را به این نتیجه رسانده که خودش می تواند دوباره

والیبــال ایران بودند کــه مدت ها در تیــم والیبال

دستی بر آتش داشته باشــد و کار را دست بگیرد.

اســتقالل فعالیت می کردند و اوج دوران بازیگری

اصغر نایینی که حول و حوش  60ســالگی به ســر

آن ها در رقابت های باشگاهی باالترین مسابقات

می برد ،به عنوان بازیکن در لیگ بزرگساالن تهران

برگزار شــده در ســال  1367بود که در حضور خیل

با پیراهن تیم نیکنام به میــدان خواهد رفت .البته

تماشــاگران و هزاران والیبال دوستی که بیرون از

که لیگ استان تهران با دوران طالیی دهه  60فاصله

ســالن و در پارک شهر نشســته بودند ،در دو بازی

زیادی دارد و هر ساله حدود  10تیم در آن رقابت می

متوالی با حساب  3بر  2پرســپولیس را شکست

کنند.وی درباره تصمیمی که بــرای ورود دوباره به

دادند و به قهرمانی رسیدند.اکبر ،یک بازیکن آبشار

مســابقات والیبال گرفته ،به «ورزش سه» گفت:

زن و قدرتی بود و برادرش اصغر ،پاسور و مغز متفکر

من متولد  41هستم و  58ســال را گذراندم و وارد

تیم هاییکه درآن به میدان می رفت.اصغرکه بعدها

 59سالگی شــده ام .در پست پاســوری می توان

به واســطه اعتبار و نامی که برای خود اندوخته بود،

تا ســن باال هم بازی کرد و من هیــچ وقت تمرین

دوران ملی را بیش ازاکبرادامه داد و درنهایت تا سن

را رها نکردم .با یکســری جوان تمرین و همکاری

خوبی باشند .کمال که در فصل اخیر یکی
از بازیکنان خوب پرسپولیس بوده خیلی
راحت با این تصمیم کنار آمد و از کنار خط
بازی را با آرامش خاصی دنبال می کرد و
بدون شک برای او پیروزی پرسپولیس در
این بازی مهم تر از حضــور دوباره اش در
ترکیب تیم بود .البتــه که کمال بار دیگر به
ترکیب تیم باز خواهدگشــت .شاید هفته
می کنیم و به این تصمیم رسیدم که در لیگ تهران
بازی کنم .آقای نیکنام ،مربی تیم اســت و من هم
به عنوان پاســور بازی خواهم کرد .یکی از خاصیت
های والیبال همین اســت که می توانی اگر از نظر
ذهنی و بدنی آماده باشــی ،در هر سنی بازی کنی.
پست پاسوری هم که تخصصی است و خیلی نمی
توان مثل پســت های دیگــر در رده نوجوانان یک
پاسور ساخت.

بعد و شاید هفته های بعدتر.
چرا که جزو بازیکنان توانمند تیم به شمار
مــی رود و باید مترصد یــک فرصت تازه
برای جور شــدن پازل تاکتیکی یحیی گل
محمدی باشــد .این اتفاق برای بازیکنان
بزرگ تر از کمال هم در پرســپولیس رخ
داده بود .نمونه اش برای ســید جالل تا
جایی که در دقیقه  89بــه عنوان بازیکن
تعویضی به میدان می رفــت؛ اما کاپیتان
در آن دقایق به گونــه ای وارد میدان می

عکس روز

شــد که گویی یک بازیکن  19ساله است
و قرار اســت اولین بازی در لیــگ برتر را
تجربه کند .کمال هــم همین متد رفتاری
را خواهد داشت.

لیوانی ازالمپیک
 1976که تجزیه نشد!
این تصویر مربوط به لیوانی است که
در طبیعت رها شده و از زمان المپیک
 ۱۹۷۶مونترال تا امروزدرطبیعت باقی
مانده است .اتفاقی که به خوبی نشان
می دهد رها کــردن زباله در طبیعت و
تجزیه نشدن آن ،باعث آلودگی محیط
می شود.

مستطیلسبز
رای ندادن به رفاقت!
می گویند بی اخالقی عکاس و بی اخالقی رسانه ای که آن را منتشر کرده است.تا تعریف مان از
اخالق چه باشد.درست است،شاید اگر من یا شما بودیم ممکن بود بنا به هزار و یک دلیل خودمان
را قانــع می کردیم کــه نباید آن عکس
منتشر می شد.نباید رای احسان حاج
صفی را علنی کرد و نباید بین دو دوست
فاصلــه انداحت.اتفاقا مشــکل همین
جاست.داریم از دوستی و رفاقت حرف
می زنیم.نباید مســائل را با هم قاطی
کرد.احســان به عنوان یک شــخص و
به عنوان فردی که حــق و حقوقی دارد
مختار است که در انتخابات به هر نفری
که دلش خواســت رای بدهد.او دلش
خواسته و شــاید صالح را در این دیده که ســردار آجرلو باید به عنوان رییس فدراسیون فوتبال
انتخاب شــود.تا اینجا همه چیز طبیعی است و مشکلی هم نیســت ؛اما به قبل از مجمع بر می
گردیم.جایی که از فوتبالی ها با سر دادن شــعارهایی نظیر اینکه چرا فوتبال در دست فوتبالی ها
نیست علم قیام را بلند کرده بودند و به سر و صورت می زدند!
برای همین هم بود که پشت علی درآمدند و در ظاهر کارهایی کردند کارستان.رسیدیم به مجمع
و انتشار عکســی از حاج صفی در کنار کریمی.خوش و بشــی در حد اللیگا و باور پذیر بودن این
نکته که رای احسان قطعا به علی کریمی است.هم رفیق اش است،هم فوتبالی است و هم یکی
از جنس خودش.قصه زمانی جالب می شود که احسان حتی پستی که سید جالل در حمایت از
علی کریمی گذاشته بود را الیک کرد و جالب تر اینکه پس از رسانه ای شدن عکس هایش الیک
خود را پس گرفت.
خرده ای نمی شــود به حاج صفی گرفت.او دوست داشــته به آجرلو رای بدهد و مختار بوده ؛اما
همین رفتار باعث شد تا اعتباری که خود فوتبالی ها داشــتند از بین برود.حتما این را در کوچه و
بازار شنیده اید که می گویند«:خودشان،خودشان را قبول ندارند ».این انتخابات هم تمام شد و
رفت و علی کریمی از همان بیست و خرده ای رای فوتبالی ها فقط  9رای داشت.به قول دوستی
کاش یک نفر به او رای نمی داد و تعداد رای های جادوگر به عدد  8می رسید،چون شماره هشت
خیلی به او می آید!

او طی روزهای حضــور در میدان پر تالش

«مهدی کیانی» به مس رفسنجان پیوست

و اثر گذار بــود و اخیرا که قــرار بر نیمکت

مهدی کیانی ،هافبک  34ساله و سابق تیم های ســپاهان و تراکتور در انتقالی غیرمنتظره راهی

نشــینی اش شــد آرام تنها بازی را دنبال
کرد و از برد تیمش خوشــحال شد .حاال
می شود به کامیابی نیا هم به خاطر مدل
رفتاری اش و ســبک بــازی اش احترام
ِویژه ای گذاشــت .بازیکنی که شــاید در
هفته های آتی مجبور شــود در یک پست

غیر تخصصی دیگر به میدان برود چرا که
نشان داده این توانمندی را دارد .به تازگی
قرعه بازیکن ذخیره به نــام او خورده؛ اما
این همیشگی نخواهد بود.

مس رفسنجان شد تا ادامه فوتبالش را در کرمان و در تیم محمد ربیعی بگذراند.
کیانی که در این فصل تنها در  5هفته ابتدایی برای سپاهان به میدان رفت ،به دلیل برخی مشکالت
نتوانست با کادر فعلی اصفهانی ها ادامه دهد و به همین دلیل از مدت ها قبل در تمرینات سپاهان
حضور پیدا نکرد تا اینکه باالخره روز سه شنبه به صورت رسمی از این تیم جدا شد.
طی چند هفته گذشته تیم های زیادی از جمله استقالل و تراکتور به عنوان مقصدهای احتمالی
میانی نام برده می شد و حتی محمود فکری برای جذب این بازیکن اقدام کرد که سپاهانی ها در
قبال واگذاری کیانی درخواست جذب ریگی را داشتند که این پیشنهاد از سوی آبی پوشان رد شد.
مهــدی کیانــی کــه ســابقه حضــور در گســترش فــوالد را نیــز در کارنامــه دارد ،در فصــل
گذشــته  35بــار بــرای ســپاهان بــه میــدان رفــت ولــی در لیــگ بیســتم در لیســت
ســیاه محــرم نویدکیــا قــرار گرفــت و ســرانجام از ایــن تیــم جــدا شــد و بــه مــس
رفسنجان پیوست.
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نشست خبری پایان سال شهردار با محوریت اقدامات  ،چاشنی انتقادات و حواشی سواالت برگزار شد ؛

 72خدمت

نشست رسانه ای شهردار اصفهان صبح دیروز برگزار
شد تا قدرت ا ...نوروزی درجمع اصحاب رسانه به ارائه

به  ۱۰هزار میلیارد تومان اســت و این آمار بسیار قابل

برای شهر میسوزد ،یک ســفر یک روزه به زیر زمین

تأمل است.

داشته باشند و با بخشی ازحقایق آشنا شوند.

انتخاب شدکه مسیرنخست ازسمت میدان جمهوری
اسالمی به ســوی خیابان امام خمینی(ره) (زیرپل

گزارش عملکرد مدیریت شهری در یک سال گذشته

انقالب عمرانی فقط شــامل حــال مترو و حلقه

اقدامات فرهنگی متعددی در شهر صورت گرفته

امام خمینی) ،مسیر دوم میدان جمهوری تا میدان

بپردازد .گزیــده ای از صحبت های شــهردار در این

حفاظتی نیست ،حلقه حفاظتی شهر آرزوی دیرینه

است،جشــنواره بین المللی فیلمهــای کودکان و

شهدا و مسیرسوم ازمیدان جمهوری تا میدان آزادی

جلسه را درادامه می خوانید:

مردان توانمند این شــهر را تحقق بخشید چرا که آنها

نوجوانان را برای کودکان شــهر دائمی کردیم و برای

است ،اما برای هیچ کدام اقدامی صورت نگرفته بود

ایجاد نشاط و شادابی سینما را به بلوچستان بردیم.

اتفاقات بزرگی در شهر در حال وقوع است؛ در این

تنها به فکر۸۰کیلومترحلقه حفاظتی و تکمیل نیم رخ

دوره  ۷۲افتتاحیه ۷۲ ،پروژه و  ۷۲خدمت تقدیم مردم

شرق اصفهان نبودند ،بلکه در جریان انقالب عمرانی

گردشگری یکی از محورهای اصلی شهرداری در

شریف اصفهان شدکه آخرین آن جمعهگذشته برگزار

 ۱۸بوستان و  ۲۰خیابان و دو سینما در سه و نیم سال

این دوره مدیریت شهری بوده و نگاه ما به این موضوع

باشد بنابراین فاز نخست پروژه را از میدان جمهوری

و خیابانهای آســمان و تابان و پل آفتاب به صورت

گذشته احداث شده است.

معطوف بوده چرا کــه معتقدیم اصفهــان میتواند

اســامی تا میدان آزادی در دســتور کار قرار دادیم و

دو ابر پروژه با هدف مشــخص کاهش آلودگی

محرک توسعهگردشگری ایران باشد .وقتی چهارباغ

فاز دوم از میــدان جمهوری به ســمت خیابان امام

غربی خط  ۲مترو آغازشد.برای افتتاح این دو خیابان

هوا ،کاهش ترافیک و تسهیل در رفت و آمد در تمام

عباســی به میدان امام (ره) وصل میشود در واقع

خمینی(ره) خواهد بود.

و پل آفتاب  ۲۰۰میلیارد تومان هزینه شــده است و

بخشهای شهر و مهمتر از آن ایجاد عدالت فضایی

زمینه جذب گردشگر فراهم میشــود ،در این راستا

برای نهایی شدن اجرای پروژه تراموا باید مراحل

برای حفاری خط دو و حرکت شفت تی بی ام  ۱۰هزار

به معنای ایجاد زمینه برای دسترسی همه مردم به

با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای برگزاری

دیگری درشورای عالی ترافیککشوربه تصویب برسد

امکانات شهری (ازدارک تاکهندژو ازشمال تا جنوب

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی دراردیبهشت ماه

که موضوع در حال پیگیری اســت؛ البته دورههای

حفاری جبهه غربی مســیر تونل خط  ۲مترو از

شهر) انجام شدهکه متعلق به تمام اصفهانیهاست.

 ۱۴۰۰توافقهای الزم انجام شده است.

قبل هم پیگیری شــده بود ،اما در این دوره شریکی

رسمی به بهره برداری رسید ،همچنین حفاری جبهه

تن یعنی چهارهزارمترمکعب بتنریزی شده است.

و ما باید از یک مســیر عملیات اجرایی را آغاز کنیم
که بیشــترین نفع را برای شهر و شــهروندان داشته

خیابان کهندژ آغاز و با عبــور از زیر خط یک در میدان

وقتی از افتتــاح خیابانهای تابان و آســمان و پل

هفته گذشته مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی

برای اجرای پروژه پیداکردیم و تفاهم با قرارگاه خاتم

امام حســین (ع) به میدان امام علی (ع) میرسد؛

آفتاب سخن میگوییم شــاید موقعیت مکانی آن

ایران به اصفهان ســفر کرد تا برای نمایشــگاهی در

االنبیا(ص) انجام شده اســت تا در صورت تصویب

جبهه شــرقی خط دو ازدو سال پیش حرکت خود را

برای مردم ملموس نباشد ،زیرا افتتاح این پروژهها

دبی مذاکره کنیم و بی شــک در آن نمایشگاه نقش

شورای ترافیک برای نخســتین بار در ایران تراموا به

آغاز کرده و اکنون پیشرفتهای خوبی حاصل شده

اقدامی در نقطهای از شهر اســت که در تیررس دید

موثری خواهیم داشــت؛ البته باید منتظــر ماند تا

اصفهان آید.

است.وقتی ازانقالب عمرانی صحبت میکنیم ،یعنی

همگان نیست.

اینکه خط دو مترو باید در چهار ســال ساخته شود و
لحظهای درنگ برای اجرای آن نباشد.
ازمجموع  ۱۶ایستگاه خط دو مترو درحال حاضر

با این وجود این چند پروژه از لحاظ اثربخشی و
عدالت اجتماعی ،افزایش ایمنی و کاهش ترافیک
یکی از بــزرگ ترین طرحهــای عمرانــی اصفهان

 ۱۲ایستگاه در حال احداث است که درصد پیشرفت

محسوب میشود .حرکت صدها خودرو سنگین در

آنها حدود  ۹۵درصد است ،به طور حتم اگر تحریمها

شمال شرق باعث میشد براثرآمارساالنه حدود  ۱۰تا

و مشکالت اقتصادی نبود میتوانستیم اعالم کنیم

 ۱۵نفر جان خود را در سوانح رانندگی از دست بدهند،

که خــط دو مترو تا دو ســال آینده به بهــره برداری

اما با افتتاح دو خیابان تابان و آســمان و پل آفتاب

میرسد ۵۶۰.میلیون یورو برای تامین تجهیزات خط

دیگر نیازی نیست خودروها از میدان جوان و سه راه

دو مترو پیش بینی و فاینانسورنیزتعیین شده است،

نقشینه عبورکنند و «یک راه دورنزدیک شد».

همچنین برای خرید تجهیزات شرکت چینی مپنا در

مسیر میدان شهدای ورزشــگاه در ابتدای دولت

ایران تعیین شده که اگر این اعتبار در شورای اقتصاد

آباد به سوی بزرگراه شهید اردستانی و فرودگاه خواهد

مورد تصویب قرار گیرد ،یک حرکت چریکی و اقدام

رفت که ایــن یک طرح محرک توســعه این منطقه

انقالبی زیرزمین شهرانجام می شود.

است؛ وقتی میگوییم باید مناطقکمبرخورداربیشتر

از رســانهها دعوت میشــود که اگر شهرشان را

موردتوجه قرار گیرد ،بهویژه منطقهای که برای کسی

دوســت دارند و دلشــان برای شــهر میسوزد که

شناخته شده نیست ،این اقدامات میتواند دراین امر

میدانیم هم شهرشان را دوست دارند و هم دل شأن

کمک کننده باشد؛ این گوشهای از اقداماتی است که

انجام شده و یقینا تداوم نیزخواهد داشت.
یقین دارمکسانیکه پا به عرصه رسانه میگذارند،
با عدالت ،اخــاق ،ادب و انصاف بیش از ما آشــنا
گفتوگو مینشــینیم تا منفعت آن متوجه شــهر،

زیادی افتتاح شده و یا آماده افتتاح است؛ در محله

استان وکشورباشد.

زینبیه عالوه بر احداث ورزشــگاه رســتم ،ورزشگاه

وقتی از عدالت فضایی سخن میگوییم به دنبال

سهراب نیزدرآستانه افتتاح است همچنین درزینبیه

آن هستیم که امکانات به درستی در تمام شهر توزیع

کتابخانه احداث شده و تمام معابروکوچههای حصه

شود که نمونههای آن در پروژههای بزرگ و کوچک

آسفالت شده اســت؛ در همت آباد طرحهای خوبی
اجرا شده همچنین در خیابانهای بهشت و بهستان

مشهود است.
مترو ،رینگ چهارم ،مرکزهمایشهای بین المللی
اصفهان ،نمایشــگاه بین المللی اصفهان و بسیاری
محلی که ظرفیت اجرای آنها نبوده ،قرار ندارد بلکه از

پایدار پیش میرود تا برای همیشه ماندگار باشد به

مناطق محروم آغازشده به مناطق مرکزی میآید و بار

طوری که تراکم فروشــی از  ۷۰درصد در سال  ۹۶در

دیگر به مناطق حاشیه شهر میرود تا عدالت فضایی

بودجه سال آینده به  ۳۰درصد کاهش مییابد و این

درپروژههای بزرگ اینگونه برقرارشود.حلقه حفاظتی

درحالی است که بودجه سال  ۹۶شهرداری دو هزار و

شهر به عنوان پروژه محرک توســعه آبادانی و رفاه را

 ۷۵۰میلیارد تومان بود ،اما بودجه سال آینده نزدیک

سوال روز

رضا نصر اصفهانی با حضور در بخش هنرهای جدید جشــنواره هنرهای تجسمی فجر با اثری به

ما مكان هايی وجود دارند كه خود را بدون آنها نمی توان تصور كرد ،هر يك از آنها بخشی از «من»
یا «خود» ما را میسازند ،مکان ها همواره بخشــی از «خود» فرد هستند که تجربه های زندگی
فردی در آن به ذهن سپرده می شوند.وی افزود :خانه گوشه ای از دنیای ماست که جهان ذهنی
و تخیلی ما در آن شــکل می گیرد و بسیاری از خاطرات ما در گوشــه گوشه آن سکونت می یابد.
خانه حتی اگر به لحاظ فیزیکی تخریب شود ،میتواند منزلگاه خاطرات فراموشناشدنی گذشته
ما شود .به گفته این هنرمند ،ترک خانه و کوچ انسانی در ســطح جغرافیایی از یک نقطه به نقطه
دیگر تعادل «خود» را بر هم می زند و «مهاجرت» پدیده ای است که بعد زمان و مکان «خود» را
دستخوش تغییر و تحول قرار می دهد.
نصر اصفهانی ادامــه داد :مهاجرت با پیچیدگیهای روانی اش عاملی بــرای قطع ارتباط با خانه
و مجموعه همه آن چيزهايی اســت كه «خود» متعلق به خود می دانــد؛ بدنش ،خانواده اش،
خاطراتش ،وطنش ،فرهنگش و ،...در واقع خانه استعاره ای از «خود» برای جلوگیری از دوپارگی
هویتی ،سرگردانی و معلق بودن در جهان است.وی تصریح کرد 255 :اثر در بخش های هنرهای
جدید ارسال شده که از این تعداد 40 ،اثر به نمایشگاه راه یافته و منتخب شده است.نصر اصفهانی
با بیان اینکه سال های گذشته در بخش عکاسی شرکت داشتم؛ اما امسال در بخش چیدمان برای
اولین بار حضور یافتم ،خاطرنشان کرد :بعد از تهران ،بیشــترین شرکت کننده جشنواره هنرهای
تجسمی ،مربوط به اصفهان بوده است.

اعالم فراخوان رویداد «مد پایدار» دراصفهان
نخستین رویداد مد پایدار زمستان  99با برند «مُ دیافت» با هدف ایجاد حس مسئولیت در قبال
محیط زیست برگزار می شود.
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتاب گفت :مرکز تخصصی بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری،کمیسیون
فرهنگی شورای شــهر ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی ،فنی و حرفه ای ،محیط زیست ،اتاق
بازرگانی ،دانشــگاه علمی کاربری اســتان و دانشــگاه آزاد واحد اصفهان ،اداره توسعه فرهنگ
شهروندی و موسسه مدیافت در نظر دارد نخستین رویداد مد پایدار زمستان  99با برند «مدیافت»
را در این شهر برگزار کند.لیال لندی افزود :فراخوان این جشــنواره از یکم اسفندماه در سه محور
طراحی کیف و کفش ،زیورآالت و لباس اجتماع برای خانم ها و آقایان اعالم شده که دبیر و مجری
طرح آن آفاق امیریان از موسسه مدیافت است.
وی ادامه داد :ایجاد حس مسئولیت در قبال محیط زیست ،ایجاد انگیزه برای حفاظت در محیط
زیست دربخش صنعت لباس و استفاده مجدد از پارچه و پوشــش های بازیافتی و برگردان به
چرخه مصرف ،معرفی طراحان به بازار کار از جمله اهداف این فراخوان اســت.وی تصریح کرد:
طراحان لباس و افرادی که در مرحله فراخوان ثبت نام کرده اند در روزهای  16 ،15و  17اسفندماه
در قالب یک کارگاه اجرایی به تبدیل لباس ،کیف و کفش یا زیورآالت به کاالهای قابل اســتفاده
اقدام خواهند کرد.لندی گفت :داوری این جشنواره 18 ،و  19اسفندماه انجام و در هر محور سه نفر
به عنوان برگزیده انتخاب می شوند؛ مراســم اختتامیه رویداد نیز  20اسفند برگزار شده و از  9نفر
منتخب با اهدای جوایز تقدیر به عمل خواهد آمد.

شده است.

دیگر از پروژههای بزرگ در هســته مرکزی شــهر یا

یک دکترای برنامهریزی شهری اظهار کرد :در

دوره آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.رضا نصر اصفهانی که در بخش هنرهای

و پارکهای منطقه  ۹پروژههای خوبــی اخیرا اجرا
بودجه شــهرداری اصفهان به سوی درآمدهای

حضورپررنگ هنرمندان اصفهانی درجشنواره
هنرهای تجسمی فجر

جدید با اثری به عنوان چیدمان شرکت کرده است ،درباره بیانیه این اثر اظهار کرد :در زندگی همه

زندگی مردم آن مناطق تاثیرگذاراست.

هســتند بنابراین امروز در این چهارچــوب باهم به

شاخصههای شهر
زیستپذیرچیست؟

فجر گفت :جشنواره فجر یکی از رخدادهای مهم در حوزه هنرهای تجسمی است که سیزدهمین

دوررا نزدیککند ،همه این پروژهها به طورمستقیم در
خوشبختانه امروزه درتمام مناطق شهرپروژههای

خبرخوان

عنوان چیدمان در بین منتخبین این جشــنواره قرار گرفت.منتخب جشــنواره هنرهای تجسمی

برای مناطقکمتربرخورداربه ارمغان میآورد تا راههای

ارتباط با زیستپذیری ،رقابتپذیری و مقابله با

شــرایط کرونایی بررسی شــود.همه این اقدامات

وقتی از عدالت فضایــی و توزیع عادالنه خدمات

انجام میشود تا زمینه حضور سرمایه گذاران بخش

ســخن میگوییم ،وقتی ریل درآمدهــا از تراکم به

خصوصی در شــهر فراهم شــود در واقع با برگزاری

سوی جلب مشارکت مردمی است و وقتی در اجرای

نمایشگاهها مدیریت شهری نقش تسهیل گر را دارد

پروژههایی مانند تراموا شریک پیدا میکنیم ،قصد

تا بخش خصوصی به امورشهری وارد شود.

داریم شهررا ارزان ادارهکنیم.

در ارتباط با احــداث پروژه تراموا در گذشــته نیز

شهرداری نمیتواند باگرانی مقابلهکند ،اما میتواند

اقداماتی انجام و مطالعاتی بر اســاس طرح جامع

به سهم خود در مقابله با افزایش گرانیها اقدام کند؛

ترافیک صورت گرفته بود ،افرادی که آن زمان طرح را

اگر سهم تراکم از  ۷۰درصد به  ۳۰درصد رسیده یعنی

بررسی میکردند در حال حاضر نظر دیگری دارند آن

کاهش هزینهها برای شــهروندی که میخواهد در

هم درزمانیکه اقدامات را درشهرداری آغازکردیم.در

اصفهان زندگیکند.

این دوره براساس مطالعات انجام شده قبلیکه البته

مدیریت شهری به دنبال انضباط مالی و کاهش

تکمیل نبود ،ورود کردیم و درصدد هســتیم اقدامی

هزینهها بوده است؛ در سال  ۹۷توانستیم در بخش

مشارکتی انجام شود از این رو برای تراموا با قرارگاه

جاری  ۱۷۰میلیارد تومان هزینهها راکاهش دهیم۲۹.

خاتم االنبیا(ص) تفاهم منعقد شده تا پروژه به صورت

درصد بودجه شهر در سال آینده جاری است و مابقی

مشارکتی اجرا شود و این قرارگاه بخشی ازهزینهها را

هم دربخش عمرانی و خدماتی هزینه میشود بدین

تامینکند.درگذشته سه مسیربرای تراموا دراصفهان

سبب درتدوین بودجه به دنبالکمکردن بارسنگین آن

مطالعه شــده بود که حاال هر سه مسیر در بررسیها

بردوش مردم بودهایم.

چرا نرخ کرایه تاکسی دراصفهان گران شد؟
مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت  :افزایش نرخ کرایه تاکسیها ،مربوط به تاکسیهای اینترنتی و آژانسهای تلفنی نیست و
فقط شامل برخی از خطوط تاکسیهای زرد رنگ می شود .هادی منوچهری افزود :به علت رعایت شیوهنامههای بهداشتی که بر اساس آن تعداد مسافران
از  ۴نفر به  ۳نفر کاهش پیدا میکنند نرخ کرایه تاکســیها افزایش مییابد و کرایه نفر چهارم بین  ۳مسافر تقســیم میشود.مدیرعامل سازمان نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت ۴۰ :درصد از نرخ کرایه نفر چهارم بر عهده راننده و  ۶۰درصد از آن به  ۳نفر از مسافران واگذار میشود.وی گفت :این
شرایط فقط در دوران شیوع بیماری کروناست و انشاءا ...بعد از پایان این بیماری نرخ کرایهها به زمان قبل برمیگردد.

آالیندههای شهری طرحهای پژوهشی بسیار
زیادی درحال انجام است.رضا مختاری با بیان

شهروندان منطقه  ۱۰با تحویل اکوبریک جایزه بگیرند

اینکه دردنیای امروزشعارهای متفاوتی درحوزه
شهرها مطرح میشود ،افزود :درسالهای اخیر
صحبت ازشهرخالق ،شهرسالم ،شهرهوشمند،
شــهر آرام مطرح بود ،اما یکی از شعارها و ایده
آلها شهر زیســت پذیر اســت که تمام موارد
قبل را در بر میگیرد.این دکترای برنامهریزی
شهری با تاکید بر اینکه امروزه زیست پذیری
در بیشتر کشــورهای توســعه یافته به عنوان
یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری
در سیاســت گذاری ها و برنامهریزی شهری
گسترش پیدا کرده اســت ،تصریح کرد :شهر
زیستپذیر شهری خالق ،هوشمند ،مناسب و
باکیفیت برای زندگی مناسب شهروندان است.
وی با بیان اینکه پایداری مهمترین شــاخصه
شهر زیستپذیر است ،افزود :پایداری نه فقط
برای نسل امروزبلکه بدان معناستکه نگاه بلند
مدت برای آیندگان داشته باشیم؛ البته پایداری
در شهر زیســتپذیر در واقع پایداری در تمام
حوزههاست.مختاریگفت :به طورطبیعی واژه
زیست پذیری افراد را به سمت مسائل زیست
محیطی پیش میبرد ،اما چنین نیست چراکه
به عنوان مثال در حوزه اقتصادی وقتی سخن
ازپایداری اقتصادی به میان میآید ،یعنی شهر
باید در زمینه مسائل اقتصادی قوی باشد.وی

مدیر منطقــه  ۱۰شــهرداری اصفهان با اشــاره به
اســتفاده از اکوبریــک بــرای تفکیــک صحیح
پسماندها ،گفت :شــهروندان با تحویل اکوبریک
خود بــه غرفههــای بازیافــت ،فرهنگســراها و
کتابخانههــا می تواننــد هدایایــی دریافت کنند.
حمید شــهبازی با بیان این که در راستای ترویج
فرهنــگ تفکیک صحیح پســماند و بــرای مهار
پسماندهای غیرقابل بازیافتی گامی بلندتر در این
منطقه برداشته شده اســت ،اظهار کرد :اکوبریک
نوعی بلوک یا آجر ســاختمانی اســت که کامال از

عکس روز

ادامه داد :یکی از شعارهای استراتژی توسعه
شهری دردنیا قوی بودن اقتصاد شهراست؛ اگر
اقتصاد شهرفعال باشد و درآمدهای شهرداری
صرفا از حوزه عمران شهری و صدورپروانههای
ســاختمانی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد
پایدارتر پیش برود ،به شهر زیستپذیر نزدیک
شــدهایم.این دکترای برنامهریزی شهری با
اشــاره به اهمیت پایداری در حوزه اجتماعی و
فرهنگی شهرها ،تصریح کرد :در چنین شهری
فرهنگ شهروندی باید ارتقا یابد ،درشهرزیست
پذیر مشارکت مردم از اهمیت زیادی برخوردار
است.

تشییع پیکرشهید
تازه تفحص شده
مراســم تشــییع پیکر شــهید
خلبان بیرجنــد بیک محمدی
با حضور مســئولین لشکری و
کشوری در پایگاه هوایی شهید
بابایی اصفهان برگزار شد.

پالستیکهای غیرقابل بازیافت ساخته میشود و

پسماند یک راه مناسب برای جلوگیری از ورود آنها

در حال حاضر بهترین روش برای مهار پسماندهای

به پسماند تر و یا پسماند خشک ،تفکیک مجزای

غیرقابل بازیافت است.

آنها است.وی با بیان این که میتوان با طر حهای

وی افزود :با توجه به اینکه پسماند تر و خشک در

ابتکاری اکوبریکهــا را وارد زندگی کــرد ،گفت:

منازل تا حدود زیادی تفکیک میشود ،اما در این
میان پســماندهایی نیز وجود دارند که در پسماند

اکوبریک نوعی بلوک یا آجر ســاختمانی است که
ً
کامال از پالســتیکهای غیرقابل بازیافت ساخته

تر (مواد غذایی و جز فسادپذیر) قرار نمیگیرند و

میشود و در حال حاضر بهترین روش برای مهار

قابلیت تبدیل شــدن به خاک را ندارند و زمانیکه

پسماندهای غیرقابل بازیافت است و اگر چه این

به همراه پسماند خشک نیز تحویل مراکز بازیافت

کار راه حل اصلی این مشــکل نیســت ،اما شاید

داده میشود جز پالستیکهای غیر قابل بازیافت

بتوانیم تا حدی این پدیده را مهار کرده و از آن یک

محسوب خواهد شد.

فرصت بسازیم.

مدیر منطقه  ۱۰شــهرداری اصفهان با بیان این که

شهبازی با اشــاره به کاربردهای اکوبریک ،تاکید

هزینههای مربوط بــه بازیافت این مواد بســیار

کــرد :از اکوبریک میتــوان در انــواع پروژههای

باال بوده و مقرون به صرفه نیســت ،تصریح کرد:

مربوط به زیباسازی در شهرداریها مانند ساخت

پالســتیکهای غیرقابل بازیافت روزانه در منازل

غرفههــای بازیافت ،مبلمــان یا المان شــهری،

به تعداد باالیی وجــود دارد ،بنابراین باید تا جایی

ســاخت باغچههای شــهری و آبنمــا و در منازل

که امــکان پذیر باشــد از خریدهای فاقد بســته

میتوان از آنها برای ساخت میز ،زیرگلدانی و پاف

بندی استفاده کنیم ،اما در صورت مصرف این نوع

استفاده کرد.
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آشپزی

با بهترین موزه های بالی آشنا شوید
لذتبردن ازفرهنگ و هنر«اوبود» خلقکردهاند.موزه مذکورکه

اصلی میشود که هر یک برای موضوع متفاوتی در نظر گرفته

«بالی» یک مقصد گردشگری کامل است که هر نوع تفریح و
جاذبهای درآن پیدا میشــود .معابد باشکوه ،سواحل دیدنی

ازجاهای دیدنی بالی محسوب میشود،کالسهای نقاشی نیز

شده است :موســیقی و تئاتر ،مجسمه و نقاشی ،منسوجات

و طبیعت اســتوایی فوقالعاده ،هتلهای لوکس و بینظیر

برگزار میکند و اغلب میزبانی رویدادهای فرهنگی ،اجراهای

و یافتههای باستانشناسی .موزه بالی در مرکز شهر دنپاسار

و جذابترین رســتورانها با غذاهای محلــی لذیذ از جمله

نمایش و ...را نیزبرعهده دارد.

قرار دارد؛ جایی که معماری سنتی بالی باشکوه هرچه تمامتر

جاذبههای بالی محسوب میشوند؛ اما اگر جزو آن دسته از

موزه رنسانس بالنکو :موزه رنسانس بالنکو با میزبانی از آثار

خودنمایی میکند.

گردشگرانی هستید که به هنر و فرهنگ عالقه دارند ،بازدید از

هنری دون آنتونیو بالنک ،روی تپهای زیبا درعمارتی به سبک

موزه هنر نکا :موزه هنر نکا توسط هنرمند معروف بالی به نام

موزههای بالی را نباید از دســت بدهید.با اینکه شاید چندین

اروپایی و متعلق به خود این هنرمند در اوبود واقع شده است.

«وایان سوتجا نکا» تاسیس شد و شامل مجموعه آثار بسیار

هفته زمان هم برای گشــتوگذار در هنر و فرهنگ غنی بالی

هنراین هنرمند پس ازنقلمکان به بالی شکوفا شد و بسیاری

وسیع این هنرمند از سال  ۱۹۷۶میشــود .از آثار کالسیک تا

کافی نباشــد ،برخی از موزههای آن میتواننــد بهخوبی این

از آثار او با الهام از این جزیره و مردم زیبای آن بود و نقاشیها،

معاصر ،ســنتی تا مدرن ،تقریبا هر نوع هنری را میتوان در

مرزوبوم را به شما معرفیکنند .اگرازعالقهمندان به هنر ،تاریخ،

اشــعار مصور و ســایر آثار هنریاش در این موزه به نمایش

این موزه پیدا کرد .نقاشیها ،مجســمهها ،ابزارهای سنتی و

صنایعدستی ،باستانشناسی و ...هستید ،با ما همراه شوید

گذاشته شدهاند.ساختمان باشکوه این موزه تحتتاثیرشکوه

اسلحههای موجود در موزه نکا ،گوشهای از فرهنگ بالی را به

تا تعدادی ازبهترین موزههای بالی را به شما معرفیکنیم.

رنســانس ،ترکیبی منحصربهفرد و تماشایی از جذابیتهای

بازدیدکنندگان نشان میدهند.

موزه هنر آگونگ رای :موزه هنر آگونگ رای که در هنریترین

اروپایی و ذوق هنری بالی است و عالوه بر میزبانی آثاری که

خانه ماســکها و عروسکهای ســتیا دارما :خانه ماسکها و

شــهر بالی یعنی اوبود قرار دارد ،شــامل طیف متنوعی از آثار

با الهام از بالی خلق شــدهاند ،تجربههای منحصربهفردی را

عروسکهای ستیا دارما شامل مجموعهای وسیع از ماسکها و

هنری ،از کارهای کالســیک گرفته تا معاصــر و از هنرمندان

در اختیار بازدیدکنندگانی قرار میدهد که به این منطقه ســفر

عروسکهایی استکه به مناطق و فرهنگهای مختلف اندونزی،

افسانهای تا استعدادهای نوظهور بومی میشود .از همین رو

کردهاند.

آسیا و آفریقا اختصاص دارند .این موزه درمجموع ۱,۲۰۰ ،ماسک

این موزه ،محلی ایدئال برای تجربه هنر ،فرهنگ و معماری

موزه بالی :موزه بالی به نمایش صنایعدســتی و آثار سراسر

و  ۴,۷۰۰عروسک را درخود جای داده است و بازدیدکنندگان عالوه

به شمارمیرود .چندین ساختمان سنتی حیرتانگیزدرمیان

جزیره بالی اختصاص دارد و در واقع جوهر وجودی بالی را در

بر تماشای این آثار میتوانند از دیدن نمایشهای عروسکی نیز

باغهای زیبایی به ســبک بالی ،محیطی بکر و مناسب برای

یک مکانگردآوریکرده است .این موزه شامل چهارساختمان

نهایت لذت را ببرندکه اغلب درموزه برگزارمیشود.

شیرینی صدفی ،برای شب عید
مواد الزم  :کره ۱۷۰گرم،پودر قند ۸۰گرم،تخم مرغ
یک عدد،وانیل یک پنس،آرد ۲۵۰گرم،شکالت صبحانه
یا نوتالبه مقدار کافی،نسکافه یک قاشق چایخوری

دستورپخت :برای تهیه شیرینی صدفی خوشمزه ابتدا کره و پودر قند را درون یک کاسه می
ریزیم .سپس با همزن برقی می زنیم تا سبک و نرم شود .تخم مرغ را درون آن می شکنیم.
سپس وانیل را به آن اضافه و با همزن می زنیم تا روشن شود .سپس آرد را الک کرده و کم کم به آن
اضافه و مخلوط می کنیم .یک قیف مخصوص شیرینی پزی یا خامه را برداشته و ماسوره شکوفه سر
آن قرار می دهیم .مواد را داخل قیف می ریزیم .کف سینی فر را کاغذ روغنی پهن می کنیم .سپس
با ماسوره و قیف شیرینی ها را روی سینی فر به صورت شکوفه پایپ می زنیم .در ادامه نسکافه را به
همراه یک قاشق غذا خوری آب جوش داخل یک ظرف مناسب ترکیب می کنیم ،به صورتی که
نسکافه به طور کامل حل شود.در این مرحله نسکافه را به خمیر اضافه می کنیم .این بخش
از خمیر طعم نسکافه ای می شود .در ادامه فر را باید از  ۱۰دقیقه قبل با دمای  ۱۷۰درجه
سانتی گراد روشن کنید تا گرم شود .سینی شیرینی ها را درون فر با همان دما به
مدت  ۲۵دقیقه قرار می دهیم .شیرینی ها را بیرون آورده و صبر می کنیم
تا سرد شود .یکی از شیرینی ها را برداشته و روی سطح صاف
آن ،شکالت صبحانه می مالیم .سپس شیرینی
دیگر را روی آن قرار می دهیم.

پخش «هیوالی  »۲درنوروز۱۴۰۰

آغازتدوین فیلم سینمایی «ماه بیبی»

پخش فصل چهارم «دورهمی» طی روزهای آینده به پایان میرســد و

فیلم سینمایی «ماه بیبی» به کارگردانی «امین اصالنی» که دومین

مهران مدیری ویژهبرنامه «دورهمی» را درتعطیالت عید نخواهد داشت.

پروژه سینمایی تجربی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

دراین شرایط سامانههای ویاودی برای نوروز 1400پخش فصل دوم

است ،پس از فیلمبرداری در خانه بروجرد یها و شهر تاریخی

«هیوال» را در دستور کار قرار دادهاند.هنوز نام این فصل قطعی نشده

کاشان ،به میزتدوین رسید .تدوین این فیلم سینمایی هم توسط

و دو نام «هیوالهــا» یا «دراکوالها» برای آن مطرح اســت .این روزها

امین اصالنی انجام میشودکه درکارنامه فیلمسازی او ،ساخت آثار

فیلمبرداری این سریال با بازیگرانی چون مهران مدیری ،ویشکا آسایش،

متفاوتی چون «گنج روان»« ،بهرام شیت»« ،سوگنامهی سرزمین

سیما تیرانداز ،اندیشه فوالدوند ،محمد بحرانی و ...ادامه دارد.

نیمروز»« ،هزارتوی سکوت»« ،آوازپرجبرئیل» ،و ...به چشم میخورد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور خبر داد:

رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

اصفهان ،الگوی موفقی برای اجرای اعالم بارمجازی درکشور
معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور از آغاز اعالم

که مورد بررسی قرار گرفت.معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل و

بار مجازی در کل کشور به صورت غیر متمرکز خبر داد .مهران قربانی در حاشیه

نقل جاده ای تصریح کرد :درخصوص مشکل توقف ناوگان در مرزها ،راهکار

نشست هم اندیشــی با تشــکل های صنفی حمل ونقل کاال استان اصفهان

مناسبی در وزارتخانه متبوع مصوب شده و در دست پیگیری است و با اجرای

اظهار کرد :بخش حمل ونقل جاده ای در ایران از جایگاه و اهمیت ویژه ای در

طرح پس کرانه های مرزی و بیرون کشیدن فعالیت های غیر ضرور از مرزها،

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور برخوردار است .

مشــکالت تا حدود زیادی مرتفع خواهند شــد.وی همچنین از پیشنهادات

وی گفت  :بخش حمل و نقل جاده ای با وجود تمام مشکالت ،بدون وقفه در

فعالین بخش حمــل ونقل کاال در بهبود امور تعرفه هــای حمل و نقل کاال بر

خدمت مردم و اقتصاد کشور است و عملکرد همه فعاالن این بخش از جمله

مبنای تن بر کیلومتر اســتقبال کرد و گفت :برای ارتقای سیستم نرخ گذاری

حمل و نقل بیش از  ۴۵۰میلیون تن کاال طی ده ماهه گذشته با رشدی بیش

تن بر کیلومتر و توازن هرچه بهتر آن در مبادی و مقاصد مختلف در کل کشور

از  ۶درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشــته  ،قابل تقدیر است.قربانی،

تالش می کنیم.معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

هدف از برگزاری این جلسه را گفت وگو درباره مسائل روز حمل ونقل جاده ای

کشور همچنین در رابطه با اجرای طرح اعالم بار مجازی در پایانه های حمل

عنوان کرد و گفت:در این جلســات تالش می کنیم به مسائل و موضوعات از

و نقل کاال اظهار کرد :سیاســت اصلی ما در بخش حمل ونقل کاال و مســافر

دریچه نگاه رانندگان و فعاالن این بخش بنگریم و راهکارهای مناسبی برای

استفاده حداکثری از فناوری اطالعات و سیستم های حمل ونقل هوشمند

خدمت رسانی بهتر پیدا کنیم.بر اســاس این گزارش ،با حضور معاون حمل

است.وی با اشــاره به اینکه سیســتم های اعالم بار مجازی به صورت غیر

ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای  ،مدیرکل دفتر حمل و نقل کاال

متمرکز و به صورت استانی در کل کشور آغاز شــده است ،گفت :این طرح به

و مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات این سازمان در جمع اصناف حمل و

صورت پایلوت از حدود دو هفته گذشــته در شهرستان لنجان و در شهر زرین

نقل کاالی استان اصفهان  ،توقف ناوگان حمل ونقل کاال در مرزها ،موضوعات

شهر آغاز شد و خوشبختانه نتایج بســیار خوبی از جمله رضایتمندی کاربران

مرتبط با بخش های انتظامی در جاده های کشور ،موضوعات مرتبط با بحث

آن به همراه داشته اســت که تجربه موفقی پس از اجرای طرحی مشابه در

نرخ تن بر کیلومتر و سیســتم اعالم بار آنالین  ،مهم تریــن موضوعاتی بود

بندر بوشهر محسوب می شود.

برداشت یک درصدی فوالد مبارکه اززاینده رود
رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهانگفت :فوالد مبارکه با افزایش
بیش از سه برابری تولید ،یک درصد از آب رودخانه را برداشت می کندو این میزان

که در این میان کشاورزی ســهم  ۸۸.۸۳درصد مصرف آب را دارد و مصرف شرب

مصرف آب دربین تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی یک شاخص و الگو محسوب

عمومی با  ۸.۳۳درصد و مصرف آب دربخش صنعت  ۲.۷۴درصد است.وی با اشاره

می شود.شهرام نخعی با اشــاره به اینکه فوالدمبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت

به اینکه فوالد مبارکه همزمان افزایش تولید را باکاهش مصرف آب پیش برده است،

فوالدسازکشوراست ،اظهارداشت :تالش شرکت فوالد مبارکه برای اجرای پروژه های

گفت :فوالد مبارکه با راه اندازی پروژه های بازچرخانی پساب های صنعتی در بین

بهینه سازی مصرف آب و کاهش برداشت آب خام از زاینده رود و همچنین کاهش

کشورهای جهان پایین ترین سرانه مصرف آب را دارد و باگسترش تصفیه خانه ها و

مصرف آب در فرایندهای تولید ،بزرگ ترین واحد صنعتی کشور را با رکورد کمترین

جمع آوری پساب های فاضالب شهرهای مجاور مقدار آب مصرفی فوالد مبارکه به

میزان مصرف آب در میان شرکت های داخلی و خارجی معرفی می کند.وی افزود:

حداقل ممکن رسیده است.

مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه نسبت به متوسط مصرف آب شرکت های بزرگ

به اتحادیه اروپا تمدید شد

گواهینامــه  CE Markingذوب آهن اصفهان به منظور امکان دسترســی

ذوب آهن گفت  :صدور محصوالت تولیدی این شــرکت بــه اتحادیه اروپا

به بازار کشــورهای عضو اتحادیه اروپا و صدور محصوالت به این کشــورها

منوط به انطباق این محصوالت با استاندارد  EN۱۰۰۲۵است که در این راستا

برای هفتمین سال متوالی تمدید شــد  .مدیر کیفیت فراگیر شرکت ضمن

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به منظور امکان دســتیبابی به این بازار

اعالم خبر فوق گفت  :ممیزی سالیانه گواهینامه نشان  CEتوسط سرممیز

نسبت به اخذ این نشان اقدام و مجوز ورود به بازارهای اروپایی را به دست

موسســه  ICDQاســپانیا  ،طی دو روز بدون اعالم عدم انطبــاق عمده با

آورد  .در واقع نشان  CEتطابق محصول با الگوها و دستورالعمل های تعریف

موفقیت انجام شد .با توجه به شرایط ویژه ناشی از بحران شیوع کرونا این

شده در این اتحادیه را نشان می دهد  .به عبارت دیگر  ،داشتن این عالمت

ممیزی با استفاده از بستر اینترنت و به صورت از راه دور ()Remote audit

بیانگر رعایت حداقل الزامات اساسی تعریف شده در زمینه تولید محصوالت

صورت پذیرفت .سیدحســین دیباجی افزود  :مهم ترین هدف نشان CE

جهت حفاظت از سالمتی و ایمنی مصرف کننده و نیز محیط زیست است.

حصول اطمینــان مصرف کنندگان اروپایی نســبت بــه انطباق محصوالت
با الزامات مربوطه اســت و دریافت ایــن گواهینامه بــرای تولید کنندگان
محصوالت به معنــی گواهی امکان عرضه محصوالت مــورد نظر به اتحادیه
اروپا خواهد بود و الصاق این نشــان بر کلیه محصوالت وارداتی به اتحادیه
اروپا الزامی است .دیباجی از معاون برنامه ریزی و توسعه و کلیه مدیریت

دریافت نیمی ازسهمیه آبی؛ توسط فوالد مبارکه

فوالدی جهان بسیارکمتراست .درفوالد مبارکه مصرف آب به ازای هرتن تولید حدود
سه مترمکعب است و با سرمایهگذاری  ۶هزارمیلیارد ریالی درایجاد شبکه فاضالب،
جمع آوری ،تصفیه و بازچرخانی پساب  ۹شهراطراف شرکت فوالد مبارکه را تامین می
کند.رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهانگفت :میزان  ۳۰درصد از
آب مورد نیازشرکت فوالد مبارکه ازمحل بازچرخانی پساب های تصفیه شده شهرهای
اطراف تامین می شود.وی به اصالح فرآیند تولید و ایجاد سیستم بازچرخانی آب در
شرکت فوالد مبارکه اشارهکرد و افزود :فوالد مبارکه اولینکارخانه ای استکه قبل از
شروع فرآیند تولیدخود ،اقدام به احداث تصفیه خانه پساب صنعتیکرد.
برداشت یک درصدی فوالد مبارکه اززاینده رود

گواهینامه  CE Markingذوب آهن اصفهان برای صادرات محصوالت

اظهارداشت :مقدارسهم مصرف آب درکشور ۹۶.۳۷میلیارد مترمکعب درسال است

رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه فوالد مبارکه
با افزایش بیش از ســه برابری تولید ،یک درصد از آب رودخانه را برداشت می کند،
تصریح کرد :این میزان مصرف آب در بین تولیدکنندگان فوالد داخلی و خارجی یک
شاخص و الگو محسوب می شود.

مبارکه طبق قرارداد می تواند  ۴۰میلیون مترمکعب آب دریافتکند،گفت :با استفاده
از بازچرخانی و استفاده از پساب شرکت فوالد مبارکه  ۲۰میلیون مترمکعب از سهم
خود را دریافت میکند.وی افزود :درخشکسالی سال  ،۱۳۹۷شرکت فوالدمبارکه با
کاهش تولید ،میزان آب مورد نیازخود را به  ۱۴میلیون مترمکعب ازسهم  ۴۰میلیون
مترمکعبی خودکاهش داد.
الگو قرارگرفتن فوالد سبا درمصرف سایرصنایع
وی درادامه اشــارهکرد :اگراعتقاد واقعی داریمکه آلودگی محیط زیست و مصرف
آب تاثیرمستقیم برسالمتی جامعه انسانی و بوم زیست دارد  ،بایستی روند و رویه
های سازگاری با محیط زیست در فوالد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه از جمله
فوالد سبا الگوی صنایعکشورو استان قرارگیرد تا شعارحفظ محیط زیست به منصه
ظهورو عمل برسد.الزم به توضیح است وضعیت بارش ها درسال آبی زراعی جدید و

پیشتازی فوالدمبارکه دربازچرخانی آب دربین فوالدسازان جهان
نخعی با اشاره به پیشتازی فوالد مبارکه در بازچرخانی آب در بین فوالدسازان جهان

نوبت اول

رییس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه شرکت فوالد

همچنین ذخیره سد زاینده رود حاکی از بروز تنش های آبی در ماه های آتی است
و یک بار دیگر لزوم بســیج همگانی برای اصالح ســاختار مصرف و تقاضای آب را
یادآوری میکند.

آگهی مزایده

شهرداری گلدشت بــه استناد مصوبه شــماره  /99/1101ش مورخ 1399/09/24
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش چوب و به قیمت کارشناسی
(پایه) از طریق آگهــی مزایده اقدام نماید .متقاضیان می تواننــد به منظور آگاهی از

هایی که در انجام موفقیت آمیز این ممیزی همکاری داشتند  ،به خصوص

شرایط مزایده و دریافت مدارک شرکت در آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ

 ،امور فنی و برنامه ریزی تولید  ،بازاریابی و صادرات  ،مهندســی فروش و

 99/12/30به شهرداری مراجعه نمایند.

مدیریت های آزمایشگاه مرکزی  ،نورد  ،فوالدسازی  ،اتوماسیون و ارتباطات
توسعه بازار  ،نســوز  ،بازاریابی و فروش داخلی و فناوری اطالعات تشکر و
قدردانی کرد.در این ارتباط محسن شهســواری ،سرپرست تضمین کیفیت
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