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تغییر کاربری اراضی غیرمجازفوالد
مبارکه وحش موته؛
درمنطقه حیات

30
مطالبه
کند
دادستان ورود
رونمایی از
مردم
ساله
تندیس و تمبر
تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در
واگذاری و
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان با اشاره به
روستاهای لوشاب ،حسن رباط ،موته،
«سهراب مر حیات
شده سال
حفاظتبه 5
ادی»وحش موته اظهار داشت :در این منطقه را
شهر الی بید قرار دارند که برای هر گونه اقدام در این مناطق باید مجوز از محیط زیست دریافت کنند.
کاهش داد
6

آزادسازی  ۲۱۳هکتار از حاشیه رودخانههای اصفهان

سرهنگ مصطفی جمشیدیان با بیان اینکه اخیرا دهیاری روستای 8
حسن رباط نسبت به واگذاری
زمینهای این منطقه حفاظت شــده به برخی از افراد اقدام کرده است ،ابراز داشت :این در حالی

است که این اقدام مطابق با مجوزی که به گفته مسئوالن این منطقه ،واگذاری  ۴۱۶هکتار در سال
 ۵۹از ســازمان امور اراضی دریافت کردهاند ،صورت میگیرد.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست

آزادسازی  213هکتارازرودخانههای استان

راهکارمشخصی ارائه نشده است
بهگفته مسئوالن ،سفرهای نوروزی متوقف نخواهد شد ؛اما هنوزهیچ برنامه و
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان با بیان اینکه آزادســازی

امالککرد :ما
ایم ،اضافه
ارســال کرده
اصفهان با بیان اینکه در این ارتباط نامهای را به دادســتان اصفهان
استان:
اسناد و
مدیرکل ثبت

پا درهوا !

رودخانههای سلمان درطالخونچه ،خور ،دهاقان و پالس جان درباال دست

فریدن انجام شده اســت ،بیان کرد :حفاظت از رودخانههای استان انجام

شده و در کل  ۲۱3هکتار با همکاری  ۶۲گروه گشت و نظارت آب منطقهای
آزادسازی شده است.وی با بیان اینکه درراستای آزادسازی سراسررودخانه
زایندهرود امسال  ۱۴حکم قضایی با همکاری قوه قضائیه انجام شده است،

تصریحکرد ۴.۸ :هکتاردرمحدوده رودخانه زایندهرود آزادسازی انجام شده
و دررودخانه دامنهداران حدود  ۴هکتاردرسراسررودخانه آزادسازی انجام
شده است.شیشهفروش با بیان اینکه  3۲هکتارآزادسازی سراسری ارضی
تصرف شده و بسترسد زایندهرود توسط آب منطقهای درسال  ۹۹کاربزرگی
ساماندهی سراسری زایندهرود درغرب استان با همکاری صنفکشاورزان
ازدی ماه  ۹۵تاکنون ادامه داشته است.
شناسایی 226سازه پرخطردررودخانههای استان
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه محدودههایی

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

ازاســتان درنواحی جنوب غربی دارای رودخانههای دائمی اســت ،اظهار

بستررودخانهها تعیین میشود ،نشانه میگذارندکه اینجا حریم دارد و امسال

داشت :اکثر مناطق استان در برگیرنده مسیرهای کوچک و بزرگ رودخانه

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

هستند و حدود  3هزارکیلومترازرودخانههای استان نیازمند تعیین حریم

شیشهفروش با بیان اینکه وقتی رودخانهها شناسایی شدند ،تابلوهای هشدار

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

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

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

دفن نخالهها با هدف پیشگیری ازحادثه و محافظت ازاراضی و بستررودخانه

و پیشبینیهای الزم در این زمینه انجام شد ،افزود 3 :هزار کیلومتر طول

انجام میشود ،اضافه کرد :امسال در بیشتر رودخانههای خطرپذیر 3۲۰تابلو

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

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

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

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

مطالعات تعیین حریم بســتررودخانهها از دخل و تصرفهای غیرقانونی

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

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

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

استانداری اصفهان با اشــاره به اینکه در مطالعات مرحله دوم مکانهای

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

عبوری از مناطق جمعیتی و اراضی کشــاورزی که بازههای سیلخیز دارند

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

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

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

دیوارهسازی انجام میشود،گفت :رودخانه زایندهرود درمسیرپل بابامحمود

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

حدود  ۱۰۰کیلومترالیروبی و اصالح مسیرانجام شده است.

شهرضا انجام شده است.شیشهفروش با بیان اینکه الیروبی مسیررودخانهها

خطردرکمین
دشتهای استان
اصفهانهای استان الیروبی شده است
 2۸0کیلومترازرودخانه
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ناجا

ایجاد کردند و راهکارهای پیشنهادی را به دســتگاههای اجرایی ارائه دادند،
تاکنون حدود  ۲۲۶سازه پرخطردررودخانهها شناسایی شدهکه به دستگاهها
ابالغ شــده و حدود  3۰درصد ازآنها اصالح شده است و آب منطقهای باید
اصالح سایر سازههای پرخطر را پیگیری کند.شیشــهفروش ادامه داد :از
عوامل موثر در تشــدید ســیل میتوان به دخل و تصرف غیرمجاز بر حریم
رودخانهها ،برداشت بیرویه مصالح از رودخانهها ،تخریب پوشش گیاهی
و جنگلها و مراتع ،تغییر کاربری اراضی ،اجرای غیراصولی ســازهها روی
رودخانهها اشارهکرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه

الیروبی است و الیروبی رودخانههای رحیمی و مهرگرد درسمیرم ،تیپجان در
گلپایگان،گازورگاه درکاشان ،شورانجام شده است.

آگهی مزایده عمومی

سیستم هشدار سیل ،آزادسازی حریم بستر رودخانهها ،سدسازی و ایجاد
مخازن ذخیره آب ،احداث دیوارهای حفاظتی و سیلبند ،الیروبی رودخانهها

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مردم،
با رعایت خوب
موقوفه ورنامخواست تا  10روزآینده تعیین تکلیف میشود
موج چهارم کرونا در
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به برگزاری جلسه مشــترک با مدیرکل راه
ورنامخواســت اظهار داشت:
و شهرســازی اســتان اصفهان در زمینه تعیین تکلیف موقوفه شهر
بختیاری
چهارمحال و
سومین جلسه در این خصوص طبق فرمایشات رییس ســازمان اوقاف برگزار شد.حجت االسالم
انفجاری آنبود
بدون حالت
محمدحسین بلک با بیان اینکه در این جلسه به جزئیات این موقوفه و راهکارهای حل مشکل
پرداخته شد ،ابراز داشت :باید توجه داشــت که این موقوفه نیاز به اقدامات کارشناسی دارد و الزم
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است با دقت توســط افراد متخصص مورد بررســی قرار گیرد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
اصفهان با بیان اینکه بهینه سازی موقوفه و رفع مشکالت منطقه ورنامخواست در این بررسیهای

پل بزرگمهرتا ناژوان
است ،اضافه
وزارت راه و
اقدامات کارشناسی و پیشــبرد برنامههای ســازمان اوقاف و
شود
شهرسازیمی
سالمت
جاده
کارشناسانه مورد توجه است ،گفت :باید توجه داشت که ما در اوقاف استان همه توان خود را برای

احقاق حقوق متصرفان به کار خواهیم گرفت.وی با بیان اینکه این جلســات به منظور تســریع در

کرد :در جلسه آینده پیشنهادات قابل ارائه اوقاف در خصوص این موقوفه مطرح خواهد شد.حجت

االســالم بلک ادامه داد :ســعی داریم حداکثر تا  ۱۰روز آینده جلســه نهایی در خصوص موقوفه
ورنامخواست را برگزار و در زمینه تعیین تکلیف آن تصمیم گیری کنیم.

 2۵زندانی جرائم مالی غیرعمد دراصفهان آزاد شدند

و اجرای طرحهای غیرسازهای ،توسعه ایســتگاههای هواشناسی ،توسعه

و انهار و احداث کانالهای جمعآوری آبهای ســطحی در شهرها و احیای

مراتع و پوششهایگیاهی ازجمله راهکارهایی برای پیشگیری ازسیل است

که به دستگاهها ابالغ کردهایم.وی با اشــاره به اینکه  ۷۴.۲درصد مساحت

استان درگیرخشکسالی است ،بیانکرد :درحال حاضر ۱۶۹روستای استان
با تانکرآبرسانی میشود ،رودخانه زایندهرود خشک است و تاالبگاوخونی

 ۴درصد آن آب دارد .با وجود این شرایط ،بارشهایی اتفاق میافتد.

چهره روز

 2مورد کرونای انگلیسی
دستگیری قاچاقچی مواد افیونی دربرخوار
مترمربع
6100
مساحت
به
اژ
ر
گا
اجاره
به
نسبت
دارد
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم درنظر
دراصفهان شناسایی شد
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار اظهار داشــت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی

سوداگران مرگ از
بهو برخورد با
اجتماعی
مترمربعاجرای
شهرستان برخوار در
مزایده
علوماسناد
دانشگاه در
مشخصاتکامل
مترمربعکه
مساحت 47
امنیتمغازه
ارتقای باب
طرحو یک
اعیانی
انتظامیو 1160
عرصه
اصفهان از
پزشــکی
سخنگوی
فعالیت یکی از قاچاقچیان حرفهای مواد مخدر در زمینه تهیه و توزیع مواد افیونی در بخش حبیب
شناســایی  ۲مورد مبتال به کرونای انگلیســی
اقدام نماید.
درج گردیده است از طریق مزایده عمومی به شماره 99/TN/15
آباد این شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .سرهنگ نعمت خلیلی افزود:
دراین اســتان خبرداد وگفــت :آزمایش اولیه
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی با
شرایط
کامل
اطالعات
کلی نفر
در این ۲
انگلیســی
جهش یافته
لذا از کلیه اشــخاص حقوقی و حقیقی واجد شــرایط دعوت می شــود برایویروس
همکاری ماموران بخش حبیب آباد در عملیاتی ضربتی فرد مذکور را در مخفیگاه خود دستگیر و
مثبت است.آرش نجیمی افزود :آزمایش تعیین
شيانو –ميدان شهیدطجرلو – خيابان شهید
تهران –
آدرس:
اسلحه به
مرکزی
دفتر
مراجعه به
ضمائم با
مزایده
قبضه قداره
مجاز ،یک
شکاری غیر
قبضه
تریاک۲ ،
کیلو و  ۱۶۰گرم
بازرسیو از محل ۱۲
در
توالی این  ۲مورد مشکوک در حال انجام است
خاتمه
ر
د
برخوار
شهرستان
انتظامی
کردند.فرمانده
کشف
را
جنگی
کلت
اسلحه
فشنگ
عدد
یک
سوم
قشــم –
(شمارههای
استفاده ازکیت
طبقهآنها با
تست اولیه
طجرلوشرقی – شماره  -63شــرکت خدمات دريايی و مهندسی كشتيرانی اما نتیجه
تصریح کرد :با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در ارتقای نظم و امنیت عمومی ،همکاریهای
تشــخیصی ویژه ای که در اختیار اصفهان قرار
آدرس  ، www.irisl.netضمن دریافت و
اینترنتی به
بــه ودرگاه
مراجعه
 )021-72415532و یا با
این مردم
ضروری است ،بنابر
امری الزم
ماموران پلیس
تماساین زمینه ،بیش از گذشــته با
آنان در
گرفت ،مثبت بود.وی این  ۲بیمار را یک کودک
عزیز میتوانند در صورت مواجهه با عامالن ایجاد نا امنی در شهرستان مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰
اظهار
معرفی کرد و
اینیک فرد
ساله و
۹
مزایده
بزرگسالاین
شرکت در
حراست
واحد
تکمیل اسناد و مدارک ،مهر و امضاء و الصاق مستندات و تحویل به
مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم دارند.
داشــت :کودک  ۹ســاله مبتال به این ویروس

شرکت نمایند.

کشف  24رأس دام سرقتی درارتفاعات کوهستانی
کنده
کوهمورد نظر می باشد.
محیط
متقاضیان و هماهنگی بازدید از

بیمار سرپایی است؛ اما فرد بزرگسال در یکی از

است.نجیمی
بیمارستان های استان
بستریسؤاالت
پاسخگویی به
شماره تماس  021-72415532طی ســاعات  08:00تا  16:00روزهای اداری آماده

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن اظهار داشت :در پی اعالم مرکز فوریتهای  ۱۱۰مبنی بر وقوع

افزود :دلیل ابتــالی این  ۲بیمــار به ویروس

جهش یافته انگلیســی در حال بررسی است.
ویروس جهش یافته کرونا ،معروف به کرونای

خدماتموضوع را به
شهرستان فریدن
سرقت احشام در روســتای ننادگان ،ماموران فرماندهی انتظامی
دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
شرکت
صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند .ســرهنگ مختار بهارلو افزود :ماموران پس از حضور در

محل و اخذ اطالعات الزم از مال باخته با گشت زنی مستمر در اراضی و ارتفاعات کوهستانی کنده
کوه نهایتا پس از چندین ساعت تالش بی وقفه تعداد  ۲۴رأس بز و میش که به صورت بالصاحب

به مناسبت والدت امام جواد (ع) با گذشت شاکیان و همراهی خیران  ۲۵زندانی جرائم مالی غیر
عمد آزاد شدند 3۰۰ .زندانی غیرعمد نیز در زندانهای اســتان برای آزادی در انتظار کمک هستند

رها شده بودند را کشــف و پس از شناسایی دامها توســط مال باخته با هماهنگی مقام قضایی
آنها را به وی تحویل دادند.

فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن با بیان اینکه کشف دامهای مســروقه در سریعترین زمان
ممکن باعث خوشــحالی مال باخته شــد ،خاطر نشــان کرد :عدم توجه به توصیههای پلیس و

شرکت کهن راهان سپاهان (سهامی خاص)

کوتاهی در استفاده از وســایل حفاظتی برای نگهداری از احشــام و اعتماد بیش از حد به افراد

اصفهان
46880
شماره
شدهازبه
ثبت
بروز سرقت از دامداریها است و بایستی که شهروندان در
زمینهساز
است که
عواملی
ناشناس
توصیههای پلیس را مورد تاکید قرار دهند.
سرقت توجه به
پیشگیری از
10260649501
ملی
و شناسه

جاری با این  ۲۵نفر در مجموع  ۶۲۵نفر از زندانی های مالی با بدهی بالغ بر  ۲۰۰میلیون تومان آزاد

شدند.محمد رضا حبیبی با بیان اینکه همه این مبلغ توسط ستاد دیه اصفهان پرداخت نشده است،
گفت :حدود  ۲۴میلیون ریال از کمکهای خیران بوده که ستاد دیه پرداخت کرده است.وی افزود:
مبالغی نیز از مکانهای دیگر کمک شده و از همه مهم تر نزدیک  ۱۴۰میلیارد ریال طلبکاران گذشت
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کردند که خود این اقدام هم قابل تقدیر است.

اصفهان براثرسکته قلبی  2.6برابرزنان است
مردان
مرگ و میر
نوبت دوم
مناقصه
آگهی

اجعه به مراکز
یکشنبهمر
بیش ازگذشته با
مردان باید
شهرداری سین بــه استناد مصوبه  756مورخ  99/11/14دهد
برنامه هایی دراین
برگزاری
پیشــنهاددر
پزشکی اصفهان
بایستی در
صددمی
دهنده
 99/12/24می باشد که
تاریخ
شهر سین
کهاسالمی
شــورای

کنند تا با
توجه
خود
نظر سالمت
غربالگری
بهداشتی به
سوانح و حوادث
نامهحادثه
عوامل
معرفی
خودبرای
زمینه
سازیا فیش
بانکی و
ضمانت
محتوی
پیشــنهادات
شــده
تعیین
مهلت
 99/11/12در
و صورتجلسه کمیسیون معامالت شهرداری به شــماره  4106مورخ
معادلمیر
نقدیمرگ و
احتمال
مبلغبه موقع،
تشخیص
پیشگیری و
است.وی،
محیط امن و سالم
به
 3100005348000نزد
ایجادحساب
بمنظورشماره
مردانواریز به
 192/500/000ریال
واریزی
خمینی به
دارد نســبت به جدولگذاری و بلوک فرش (پیاده روسازی) بلوار امام

استانمدارک و
مناقصه
شــرکت در
درصد
بابت 5
شــهرداری سین
به نام
ملی
سرطان و بانک
موجود در
برود.سکته
بین
سکته از
مشخصاتمانند
 3/850/000/000ریال از محل اعتبارات شهرداری طبق نقشهبرواثرعواملی
اصفهان را
مردان
سپردهدربین
سرطانها
ترین
شایع
حروف
عدد و
بزرگباید به
قیمت که
برگ
آخرین تغییرات آن و
ثبتی شرکت
 99از
شهرداری براساس فهرست بهای راه ،راه آهن و باند فرودگاه ویاابنیه
سلولیودائم
اسنادمرگ
مناقصهاز انهدام و
طریقعبارت
قلبی،
حمله
کرد:
تصریح
خواند و
پیشنهادروده
پوست و
پروستات،

عمومی اقدام نماید.

مســئول ســالمت خانــواده و جمعیــت معاونت

شود.
نوشته
قلب است که
عضله
و غیرقابل برگشت در بخشی از

سرطانهای منجر به مرگ در بین مردان اصفهان به

مغزی قانونی
سیستمکسورات
گیرد و کلیه
تعلق نمی
بابت تعدیل و ما
هیچگونه
مناقصه
پیشنهاد
مبلغیقلب
قسمت از
-4درآن
جریان خون
رفتن
ارائه ازبین
 -1کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصهبهتادلیل
است.به
معده و
التفاتریه،
ترتیببهشامل

بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت:

گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد

(مطابق قوانین شهرداری) به عهده برنده استعالم می باشد.

و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای

 -5شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

مرگ و میر مردان این استان بر اثر سکته قلبی ۲.۶

روی میدهد .ســکته قلبی عارضه فراگیری است

گفته وی ،اصفهان در میان سایر استان ها در زمینه

که هر سال باعث جان باختن هزاران تن میشود.

سرطان پروســتات در بین مردان دارای آمار باالیی

فرود همچنین با بیان اینکه بر اســاس تحقیقات

است.مسئول سالمت خانواده و جمعیت معاونت

انجام شــده ،مرگ و میر مردان اصفهان در حوادث

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین

برابر
مناقصه۱.۶
درعروقی
قلبی
های
بیماری
و بر اثر سایر
زنانمناقصه گران محترم می توانند از
سازند
محقق
شرکت
جهت
الکترونیکی را

نتایج
اساس
افزود :بر
تدارکاتفرود
السادات
است.فرزانه
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
نسبت به
دولت
الکترونیکی
سامانه
طریق

 -6جهت کســب اطالعات بیشــتر به امــور مالی شــهرداری مراجعه و یا با شــماره
 031- 45834516تماس حاصل نمایید.

(زیر
کلیهزودرس
مرگ
درباره
ســالیا۹۸
تحقیقاتی که
مختار می باشد.
پیشنهادات
یک یا
قبول
شهرداری در رد
-2
هفته ملی سالمت مردان ایران از یکم تا
با اشاره به
زنانتا است ،اضافه کرد :الزم است
ترافیکی  3.3برابر
مردان استان
اســنادتاتا۷۰
سنی 3۰
در گروه
سال)
آدرس پرتال شهرداریwww.sh-seen.ir :
 99/12/23و مهلت شــرکت در مناقصه
سالمورخ
شــنبه
دریافت
مهلت
-3 ۷۰
اصفهان انجام شد ،مرگ و میر مردان اصفهان بر اثر
انواع سرطان  3.۲برابر زنان و بر اثر سکته مغزی ۱.۷

م الف1098774:

برابر زنان است.وی اظهار داشت :این آمار نشان می

عکس روز
چاپ دوم

تلفن تماس031-45834516-7 :

فرهنگســازی و آموزش کافی برای مردان درباره

هفتم اسفند جاری ،گفت :امســال با توجه به همه

نکات ایمنی در هنگام رانندگــی و حوادث ترافیکی

گیری کووید  ،۱۹شعار این هفته «همهگیری کرونا،

صورت گیرد که معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم

توجه بیشتر به سالمت مردان» انتخاب شده است.

محمد طرمه فروشان طهرانی -شهردار سین

آگهی مناقصه نوبت اول

شهرداری سین به اســتناد مصوبه  756مورخ  99/11/14شورای اسالمی شهر در نظر
دارد نسبت به اجرای پروژه تکمیل اسکلت بتنی ساختمان آتش نشانی این شهر (در

مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوی ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی

کرونای قبلی قابلیت انتقال و مبتال کردن افراد

دو طبقه با مســاحت زیربنای تقریبی  646متر مربع تا مرحله سفت کاری) به مبلغ

نقدی معادل  160/000/000ریال واریز به شماره حســاب  3100005348000نزد بانک

 3/200/000/000ریال از محل اعتبارات شــهرداری طبق نقشه و مشخصات موجود در

ملی به نام شهرداری سین بابت  5درصد سپرده شــرکت در مناقصه مدارک و اسناد

جامعه را دارد.هفته گذشــته نیز یک مورد ابتال

شهرداری بر اساس فهرست بهای ابنیه  1399از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

ثبتی شــرکت و آخرین تغییرات آن و برگ پیشــنهاد قیمت که باید به عدد و حروف

 -1کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه

نوشته شود.

گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد

 -4هیچگونه مبلغی بابت تعدیل و ما به التفات تعلق نمی گیرد و کلیه کسورات قانونی

انگلیســی ،از قدرت ســرایتپذیری بیشتری
برخوردار است ،یعنی تا حدود ۷۰درصد بیشتر از

به کرونای انگلیسی در کاشــان گزارش شد.بر

اســاس آخرین آمار ،حــدود  ۴۴۰بیمار دارای

عالئم ابتال به کرونا در بیمارســتانهای استان
اصفهان بستری هستند که حدود  ۵۰نفر آنها در
بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قراردارند.
همچنین در این استان ،شهرستان اردستان در
وضعیت نارنجی ۱۵ ،شهرستان اصفهان،کاشان،
آران و بیدگل ،خمینی شهر ،خوانسار ،دهاقان،

بدینوسیله از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده تام االختیار آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده که در تاریخ

انباری پرازروغنهای احتکارشده

چاپ دوم

.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران در این باره اظهار داشت :در طول سال

یکشــنبه تاریخ  99/12/24می باشد که پیشــنهاد دهنده می بایستی در

آگهی مجمع عادی به طور فوق العاده

سمیرم ،شاهین شهر و میمه ،شهرضا ،فریدن،

بهار-
کوچهگلشن
کوچه ، 99/12/26ساعت  10صبح روز سه شنبه  ،درمحل شــرکت واقع در اصفهان -خیابان رزمندگان
کوچهو
نجف آباد
مبارکه،
فالورجان،
شــهر،
فریدون
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر گفت :مامــوران کالنتری  ۱3فرماندهــی انتظامی
نطنز در وضعیت زرد (خطر متوســط) و هشت
اقاقیا -آخر کوچه سمت راست پالک  2تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانید.
شهرستان خمینی شهر در پی کسب خبری مبنی بر احتکار تعداد زیادی روغن خوراکی در یک انبار
شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارد.از اسفند
بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .سرهنگ غالمرضا براتی افزود :ماموران
پارسال تاکنون حدود  ۱۵۱هزارمبتالی قطعی به
تحقیقات میدانی و اطمینان از درســتی موضوع طــی هماهنگی با مقام قضائی به
پس
انجامجلسه:
دستوازرات
کرونا ،بستری شدن  ۷۵هزار بیمار دارای عالئم
همراه کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت ،معدن و تجارت از این انبار بازرسی کردند.
ابتال و جان باختن حدود هشت هزار و  ۷۰۰نفر
وضعیت حق
-1
امضابازرســی به عمل آمده از انبار مذکور  3۰۰حلب روغن خوراکی
عملیات طی
تعیینکرد :در این
وی عنوان
(مشــکوک و قطعی) در اســتان اصفهان ثبت
مدیره
هیئت
سمت
تعیین
و
انتخاب
-2
 ۱۶کیلویی احتکار شده به وزن  ۴هزار و  ۸۰۰کیلو کشف شد.
شده است.بیش ازچهارمیلیون و  ۵۰۰هزارنفراز
اینکه ارزش کاالهای احتکاری مکشــوفه توسط کارشناسان مربوطه یک
براتی با بیان
سرهنگ
بازرس
انتخاب
-3
جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان در۲۲
نشان کرد :با دســتور مقام قضایی انبارمذکور پلمب و یک
خاطر
است،
شده
برآورد
ریال
میلیارد
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
شهرستان زیرپوشش خدمات بهداشتی درمانی
فرد متخلف نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.این مقام انتظامی
 -5سایر موارد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قراردارند.
در پایان گفت :از شــهروندان میخواهیم درصورت مشــاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق
توسط افراد سودجو ،موضوع را از طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و
راهان سپاهان (سهامی خاص)
رئیس هیئت مدیره شرکت کهن
دستگیری متخلفان اقدام شود.

امر از نظر ما خالف قانون است.

راهکارهای پیشگیری ازسیل را به دســتگاهها ابالغکردهایم،گفت :مطالعه

هیاهو برای هیچ!

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

استان الیروبی انجام شده5
است ،بیانکرد :نشانهگذاری درطول ۵۵۸کیلومتر

و تحقیقاتی سازههای خطرساز را در رودخانهها شناسایی و بانک اطالعاتی

نیست.سرهنگ جمشیدیان ادامه داد :مسئوالن دهیاری روســتای حسن رباط بر اساس تفاهم

3آغاز کردهاند و این
3اند اقدامات واگذاری  ۲۵۰هکتار زمین را
نامهای که با نماینده مجلس انجام داده

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان ازشلوغی بازار پوشاک بدون خرید و فروش می گوید؛
به منظور افزایش ظرفیت عبور جریان آب انجام میشــود ،گفت :در سال ۹۹

وی با اشاره به اینکه درسالگذشته و امسال درکل ۲۸۰کیلومترازرودخانههای

وی با اشاره به شناسایی نقاط خطرپذیردررودخانههاگفت :یک تیم عملیاتی

زمینهای دولتی
واگذاری
زمینه برگه
یکدر این
واگذاری این اراضی هیچ مدرکی ندارد ،ادامه داد :تنها مــدرک موجود
مردم
باربه
سال  ۵۹است که هیچ کروکی و حدودی ندارد و معلوم نیست برای این واگذاریها چه تعداد حلقه
فروخته
شودزیست
تایید محیط
چاه در نظر گرفته شده است و در مجموع این واگذاریها و تغییر کاربریها مورد
کند تا خسارات جبران ناپذیری را شاهد نباشــیم.وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی نیز در زمینه

عکس :تسنیم

 500هزارنفرحاشیه
نشین دراصفهان
وجود دارد

بوده که با همکاری قوه قضائیه انجام شــده است ،عنوان کرد :آزادسازی و

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

کویرمصر

«کویــر مصــر» در فاصلــه
 ۵۵کیلومتــری خــور و ۴۰

کیلومتــری جنــدق در دل
دشــت کویر ایران واقع شده

روستایی با
مصر نام
اســت.
مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای
مناقصه گران
است
و الزم

جهت در
است که
 ۴۱خانوار
نزدیکیمناقصه محقق سازند مناقصه گران محترم می توانند
شرکت در
الکترونیکی را

تدارکاتبســیار
سامانهشــنی
تپه های
خود
الکترونیکی دولت نســبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام
طریق
از

نمایند.
زیبایی دارد که سال هاســت

 -5شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.
 -6جهت کســب اطالعات بیشــتر به امور مالی شــهرداری مراجعه و یا با شــماره
 031- 45834516تماس حاصل نمایید.

مقاصدیا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
قبول یک
در رد یا
شهرداری
یکی از
سرما
-2فصل
در

شــنبه مورخ  99/12/23و مهلت شــرکت در مناقصه تا
اســناد تا
 -3مهلت
مندان
دریافت عالقه
گردشگری برای

به کویر محسوب می شود.

تلفن تماس031-45834516-7 :

آدرس پرتال شهرداریwww.sh-seen.ir :

محمد طرمه فروشان طهرانی -شهردار سین

م الف1098789:

اول
نوبتدوم

(مطابق قوانین شهرداری) به عهده برنده استعالم می باشد.

آگهی مزایده ( مرحله اول )

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره  ۲۲۶۵مورخ  ۱3۹۹/۱۱/۲۹شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری
ششدانگ قطعه زمین به پالک ثبتی شماره  ۵۹۷۷فرعی از  ۲۶3۷اصلی با کاربری مسکونی واقع در فاز  ۵مسعود آباد به متراژ  ۱۶۶متر مربع به ازای
هر متر مربع  ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید  ،لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط  ،اخذ
مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت  ۱۰روز از انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند .
( کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد )
م الف۱۱00079:

احسان کوزه گر -شهردارآران و بیدگل

کافه سیاست

پنجشنبه  14اسفند  20 / 1399رجب  4 /1442مارس  /2021شماره 3206

توافق ایران و کره جنوبی درباره استرداد پولهای ایران
وزیرامورخارجهکشورآخرین وضعیت پول بلوکه شده ایران درکره جنوبی را تشریحکرد.محمدجواد
ظریف ،با اشاره به بلوکه شــدن پول های ایران در کشور کره جنوبی و آخرین وضعیت آنها ،گفت:

«مسقط» میانجی گری را به دوحه واگذار کرد؟

هفته گذشــته با وزیر خارجه کره جنوبی

مثلث آمریکا-ایران-قطر

به درخواست وی گفت وگو داشتم ،وزیر
جمهوری کره بیان کــرد حداکثر تالش
خود را برای به نتیجه رســاندن موضوع
می کنند ،ما هم از جانــب خود در حال
پیگیری هستیم.وی تاکید کرد :مکانیزم
ها و ســاز و کارها مورد توافق قرار گرفته
است ،اما ظاهراکره ایها هنوزمجوزهای
الزم را دریافت نکردهاند از این رو اعالم
میکنند که پیگیر موضوع هستند.وزیر
امور خارجه کشورمان بیان کرد :از نظر ایران دریافت مجوز از آمریکایی ها غیر ضروری است ؛اما با
این حال طرف کره ای تالش دارد که مجوزها را از آمریکا برای آزاد کردن پول های بلوکه شده ایران
در کره دریافت کند.

مرخصیهای نمایندگان برای بررسی بودجه لغو شد

از دیدگاه دنیای بیرون شاید ایران ناجی قطر در زمان
نیاز به نظر می رسید ،اما دوحه همچنان سعی می کرد

در روابط با تهران جانب احتیاط را نگه دارد

رییس مجلس بــا بیان اینکه مجلس باز هم بودجه ســال  1400را بررســی میکنــد ،تاکید کرد:
مرخصیهای نمایندگان لغو شــده اســت تا همه حضور داشته باشــند.محمدباقر قالیباف اظهار
داشت :امروز (پنجشنبه  14اسفند) ،صبح تا ظهر جلسه علنی داریم و کمیسیون تلفیق هم همزمان
با نشست صحن ،جلسه خواهد داشت تا موارد ارجاعی را رسیدگی کرده و کارش را انجام دهد.وی
تاکید کرد :بنابراین صبح جلسه علنی برقرار است و کسی مرخصی نرود که مجلس اکثریت داشته
باشد؛ مرخصیهای داده شده هم لغو شده است و کســی دنبال مرخصی نباشد.رییس مجلس
خاطرنشــان کرد :در جلســه علنی ادامه بخشهای هزینه ای الیحه بودجه  1400بررسی و تعیین

قطر ،کشوری کوچک در حاشیه خلیج فارس ،یک وظیفه دشوار برای

به منبع مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز قطر تبدیل شد و حریم هوایی

اظهارات وزیر خارجه قطر درباره تالش دوحه برای از بین بردن تنش ها

خود برگزیده است :میانجی گری بین ایاالت متحده و ایران .همانطور

و بنادر خود را به روی شرکت های قطری گشود .از دیدگاه دنیای بیرون

بین تهران و واشنگتن را آشکار خواهد ســاخت .این ،شاید اقدامی به

که شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی ،وزیر امور خارجه قطر 10 ،فوریه

شاید ایران ناجی قطر در زمان نیاز به نظر می رسید ،اما دوحه همچنان

سادگی ایجاد مکانی برای گفت و گوهای دیپلماتیک باشد .دوحه پیش

گفت ،دوحه در تالش است تا تنش ها را «از طریق یک فرآیند سیاسی

سعی میکرد درروابط با تهران جانب احتیاط را نگه دارد.این بی میلی در

تر اقدامی مشابه در فراهم آوردن مســیر دیپلماتیک بین واشنگتن و

و دیپلماتیک» حل کند .الثانی به همین منظور اخیرا با جیک سالیوان،

روابط با ایران هیچ ارتباطی با تالش برای از بین بردن نگرانی کشورهای

جنبش طالبان را آزموده است .شاید عمانکه پیشترمحلگفت وگوها

مشــاور امنیت ملی و رابرت مالی ،نماینده ویژه ایاالت متحده در امور

عربی نداشت و بیشتر به متعادل ســازی نیازهای فوری و کوتاه مدت

بین ایران و آمریکا بود ،بیش از حد مشغول امور خود است .هیثم بن

ایران ،صحبت کرده است.با توجه به وســعت اندک جغرافیایی قطر،

به دریافت کمک از سوی ایران در برابر نیازهای بلند مدت به مسئولیت

طارق ،سلطان جدید عمان ،با انواع و اقسام چالش های اقتصادی در

انتخاب آن به عنوان میانجی ممکن اســت عجیب به نظر برسد .دیگر

پذیــری ایاالت متحــده در برابر اســتقالل و امنیت قطــر مربوط می

خانه دســت و پنجه نرم می کند و تمایل و توانایی او برای ایفای نقش

مدعیان اصلی برای میانجیگری یا مانند ژاپن یا فرانسه بازیگران بزرگ

شد.ایرانی ها شرایط و اولویت های قطر را پذیرفتند .موافقت دوحه با

میانجی به مراتب از سلطان قابوس کمتر است .در مقابل ،قطر که یکی

دیپلماتیک به شمار می روند یا مانند عمان که در سال های اخیر میزبان

ارتقای  1.8میلیارد دالری پایگاه نظامی آمریکا درقطرو حمایت متعاقب

از ثروتمندترین کشــورهای جهان به شمار می رود ،توانایی مالی کافی

چندین دور از مذاکرات ایاالت متحده و ایران در کانال های پشتی بوده،

آن از اقدام آمریکا در سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه

برای تســهیل روند دیپلماتیک بین ایاالت متحده و ایران را دارد .قطر

عذرخواهی کیهان ازیک بازیگرمعروف

سابقه ای طوالنی در میانجی گری داشته اند .اما قطری ها دالیل خوبی

ایران در اکتبر  2020برای تهران ناخوشــایند؛ اما قابل انتظار بود .از نظر

یک برتری دیگر هم به عمان یا سایر واسطه های احتمالی دارد .تاریخ

برای انجام این کار دارند .یک درگیری آشکار بین ایران و ایاالت متحده

ایران ،همه این موارد نشان می دادند که منافع ایاالت متحده برای قطر

معاصر نشان داده که دوحه نه تنها با وزارت امور خارجه در تهران ،بلکه با

کیهان نوشــت:در پی درج خبری در تاریخ یازدهم اسفند با عنوان «نویســندهای که دوباره عاشق

قطر را در خط مقدم جبهه قرار خواهد داد چرا که این کشور میزبان بزرگ

در اولویت است.در روابط ایران و قطر ،دو واقعیت غیرقابل انکار وجود

به اصطالح «دولت عمیق» ایران (اشاره به نفوذ سپاه پاسداران) رابطه

صداوسیما شد» ،نام تعدادی از افراد آورده شده بود که به اشتباه نام هنرمند گرامیسعید آقاخانی

ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است .همچنین ،قطر برخالف

دارد .اول ،گرچه روابط آنها هرگز بدون مشکل نبوده ،اما هیچ کدام از آنها

کاری دارد .دستورکار منطقه ای ایران و برنامه موشک های بالستیک

نیز در میان آن نامها دیده میشد که به این وسیله از این هنرمند گرامیپوزش میخواهیم.کیهان

بسیاری از دیگر کشورها ،روابط دیرینه اطالعاتی با ایران داشته اند و این

تمایلی به دشمنی آشکارندارند .دوم ،دوحه و تهران درهمه فرصت های

ایران عمدتا توسط ســپاه کنترل می شود و اینها مســائلی هستند که

تاکید میکند که همــواره از هنرمندان مردمی حمایت میکند و مجموعــه «نون خ» به کارگردانی

مناســبات می تواند هم برای ایران و هم برای ایاالت متحده ارزشمند

موجود سعی کرده اند برای یکدیگر شرکایی سودمند باشند .دولت جو

بایدن مشتاق مذاکره درباره آنهاست .در حقیقت ،شاید این رابطه دلیل

این هنرمند را از جمله آثار با ارزش سیما میداند و امیدوار است که سری سوم این مجموعه واجد

باشد.بی شک ،ماجرای ایاالت متحده ،ایران و قطر به همان اندازه که

بایدن درجست و جوی راه هایی برایگفت وگو با تهران ازجمله استفاده

اصلی اشارات به قطر به عنوان میانجی در بن بست بین ایران و ایاالت

ارزشهای سریهای پیش باشد و پخش آن بار دیگر؛ با استقبال مخاطبان روبهرو شود.

طی زمان مشخص شده ،چند بعدی است .ایران در سال های محاصره

از واسطه های سوم شــخص نیازمند چنین فرصتی است.زمان معنی

متحده باشد.

تکلیف میشود.

فرمانده نیروی زمینی سپاه ازمرزهای شمال غرب بازدید کرد
فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب اســامی از نقاط مرزی شــمال غرب کشــور در
آذربایجانشرقی بازدید کرد .سردار «محمد پاکپور» ،در این بازدید به همراه فرمانده سپاه عاشورا
و جانشــین فرمانده قرارگاه منطقهای عاشــورا ،از نزدیک وضعیت یگانهــای مختلف عملیاتی،
توپخانهای و تاکتیکی مستقر در شمال غرب کشور را بررسی کرد.وی اظهار داشت :یگانهای نیروی
زمینی سپاه برای مقابله با هرگونه تعرض به سرزمینهای ایران اسالمی ،آماده ،هوشیار و چابک
هستند.

خبر روز

موضعگیری نایب رییس مجلس درباره FATF
نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ما نباید اقتصاد کشور را شــرطی کنیم و بگوییم در صورتی که  FATFپذیرفته نشود ،به مشکل برمیخوریم،
گفت :استنباط ما ازفضای صحن علنی مجلس این استکه نمایندگان  FATFرا نمیپذیرند؛ اما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره  FATFبرای همه

وزارت خارجه:

الزم االجراست.علی نیکزاد در نشست خبری درباره لوایح  ،FATFگفت :در این مدت مباحث مختلفی در این باره مطرح میشود و رییس جمهور هم نامهای به

رایزنی بازرگانی و اقتصادی
حذف نشده است

یعنی پذیرش ،پذیرش مشروط و رد  FATFمطرح است ،افزود :اگر ما  FATFرا بپذیریم به معنای لو دادن راههای دور زدن تحریم است .استکبار جهانی همواره

روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشــار

مقام معظم رهبری داده و موضوع جدیدی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه ما نمیتوانیم پولهای خود را جابه جا کنیم و عدم همکاری مالی کشورها با ایران به
دلیل عدم تصویب  FATFاست و این مسئله باعث شده که ما نتوانیم پول خرید واکسن و همچنین مربیان خارجی را پرداخت کنیم.وی با بیان اینکه سه سناریو
تحریم ظالمانه علیه کشورمان اعمال کرده و فرقی میان دموکراتها جمهوری خواهان وجود ندارد و شاید بتوان گفت که دموکراتها بیشتر ایران را تحریم کردند.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی درباره پذیرش مشروط  ،FATFتصریح کرد :سوال ما این است که زمانی که داعش در منطقه فعالیت میکرد ،آیا پولی را
که به ناحق از نفت سوریه به دست میآورد با چمدان جابه جا میکرد؟ همه میدانیم که این چنین نیست.

اطالعیه ای درباره برخی اطالعات نادرست
مطرح شــده در خصوص حــذف رایزنان
بازرگانی و یا اقتصادی از ســفارتخانه های
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور،
در این باره توضیحاتی ارائه کــرد.در بیانیه
روابط عمومــی وزارت امــور خارجه آمده

هشدار«واعظی» درباره صدورقطعنامه ضد ایرانی
درشورای حکام
رییس دفتر رییس جمهوری ،صــدور قطعنامه ضد

ایران با آژانس اثر منفی دارد .این روش دوستانهای

ایرانی در شورای حکام را غیرســازنده خواند و گفت:

نیست و تا دیر نشده باید اصالح شود.واعظی درباره

صدوراین قطعنامه درمذاکرات دربرجام و برنوع نگاه

گفت وگوی تلفنی رییس جمهــوری با مکرون اظهار

و همکاری ایران با آژانس اثرمنفی دارد.محمود واعظی

کرد :موضوعات مختلفی در ایــن تماس تلفنی یک

در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی در

ساعته از جمله در ارتباط با مسئله برجام مطرح شد؛

رابطه با اینکه آیا جلســه اخیر اعضای دولت در مورد

ایشان گفتند که هم ما و هم اروپا و آمریکا عالقه مند

قطعنامه علیه ایران و جلسه شورای حکام است،گفت:

هستند که برجام حفظ شــود و تعهدات اجرا شود و

خیر این جلسه در مورد جلسه شورای حکام نیست.

اینکه مقداری طول میکشد به دلیل بروکراسی است

رییس دفتر رییس جمهــوری در مورد ارائه قطعنامه

که وجــود دارد ،تعداد تحریمهایی کــه آمریکا وضع

ضدایرانی در شورای حکامآژانس افزود :قطعنامهای

کرده ،زیاد بوده و حدود  ۱۶۰۰تحریم فقط در دوران ۴

که دراین چند روزگذشته بهگفته خودشان اصالحاتی

ساله دولت ترامپ داشته است و تحریمهای برجامی

روی آن انجام شده ،از نظر ما یک موضع غیرسازنده

هم هستکه باید براساس برجام برداشته شود و یک

است و روی مذاکرات دربرجام و برنوع نگاه و همکاری

مقدار بحثها به این شــکل مطرح شد.رییس دفتر

است :متاسفانه چندی است برخی رسانه
ها با استناد به اخبار نادرست در مورد حذف
رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه
هــای جمهــوری اســامی ایــران ،زمینه
حمله نابجا به وزارت امــور خارجه را فراهم
آورده اند.
رییس جمهوری عنوانکرد :موضع ما روشن استکه
باید تحریمها برداشته شود و هم کشورهای اروپایی
و هم آمریکا باید اقدام خیلی روشن عملی بردارند و
متقابال ما هم همین اقدام را بعد ازاینکه راستیآزمایی
شد و مطمئن شــدیم ،انجام خواهیم داد .مقداری
هم اختالف نظر وجود داشت؛ قرار بر این شد که روی
ایدههایی که مطرح شد هم ما بیشتر فکر کنیم و هم
آنها بیشتر فکر کنند و در سطوح کارشناسی ،ارتباطات
و تماسها برقرارباشد.

روابــط عمومــی وزارت امــور خارجــه
در ادامه اضافه کــرد :در ســفارتخانه ها و
سرکنســولگر یهای جمهوری اســامی
ایران در خارج از کشور ،دو دسته کارشناس
اقتصــادی شــامل رایزنان اقتصــادی و
رایزنان بازرگانی فعالیــت می کنند .رایزن

تدابیرامنیتی در
بغداد درآستانه
سفرپاپ
فرمانده عملیات بغداد با اشاره
به وجود طرح امنیتی دقیق در
آستانه سفر پاپ فرانسیس،
رهبر کاتولیکهــای جهان به
بغداد ،اطمینــان داد وضعیت
امنیتی در عراق پایدار است.

کاروان نظامیان آمریکایی درعراق هدف قرارگرفت
کاروان نظامی نیروهای آمریکایی در استان المثنی واقع در جنوب عراق هدف قرار گرفت.بر اساس
این گزارش ،کاروان نظامی مذکور در شهر السماوه در استان المثنی واقع در جنوب عراق هدف بمب
های کنار جاده ای قرار گرفت.همچنین پایگاه «شبکه االعالم المقاوم» گزارش داد که گروه «قاصم
الجبارین» این حمله را برعهده گرفته است.این در حالیست که ساعتی پیش گزارش های رسانه
ای از حمالت موشکی گسترده به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین االسد خبر دادند.تاکنون اعالم
شده است که در جریان این حمالت دســت کم  ۳نظامی آمریکایی از جمله یک افسر به هالکت
رسیده است.

طرحهای محرمانه اسرائیل درنوارغزه
افشای اسناد محرمانه رژیم صهیونیستی نشان میدهد که این رژیم طی سال های گذشته چندین
طرح مختلف را برای کوچاندن ســاکنان نوار غزه اجرایی کرده اســت«.عمری شفر راویو» (Omri
 )Shafer Ravivتحلیلگرو نویسنده صهیونیستی ازتالش دولت های این رژیم برای اشغال نوارغزه
خبر داد.وی با انتشار یادداشتی در سایت عبری «انجمن تفکر منطقهای» تاکید کرد :پروتکل های
محرمانه رژیم صهیونیستی که اخیرا علنی شد ،نشان میدهد که دولت های مختلف این رژیم طی
سال های نخست اشغال نوارغزه درتالش بودند ساختارجمعیتی آن راکه فلسطینیان هستند ،تغییر
دهد.پایگاه خبری «عربی »۲۱-ضمن ترجمه این یادداشت ،به نقل ازاین تحلیلگراسرائیلی نوشت،
صهیونیست ها با این اقدام قصد داشتندکرانه باختری را اشغالکنند و درسال  2019نیزگزارشهایی از
تماس این رژیم با سایرکشورها برای «مهاجرت سازمان یافته» ساکنان نوارغزه منتشرشد.براساس
این گزارشها ،رژیم صهیونیستی قصد داشت به محض موافقت هر کشور با پذیرش مهاجران نوار
غزه ،درجنوب ،یک فرودگاه احداثکرده و آوارگان فلسطینی را به «کشورجدید خود» منتقلکند.

یا کارشناس اقتصادی از سوی وزارت امور

درخواستها برای استعفای وزیراول اسکاتلند باال گرفت

بازرگانی متناسب با نیازهای روز و ظرفیت

نیکوال استورجن ،وزیراول اسکاتلند تحت فشاری شدید است تا ازبابت اتهامات مطرح شده علیه او

خارجه منصوب می شــود و اعزام رایزنان
اقتصادی با سایر کشورها از سوی سازمان

عکس روز

بین الملل

توسعه تجارت وابســته به وزارت صنعت،
معدن و تجارت صورت مــی گیرد .اطالعیه
روابــط عمومی وزارت امــور خارجه در این
ارتباط افزوده است :ظرف سال های اخیر
مشــکالتی برای اعزام رایزنــان بازرگانی
به وجود آمــده و تعــداد ایــن رایزنان در
خارج از کشــور به حداقل رســیده که البته
ســازمان توســعه تجارت در حال پیگیری
حل مشــکل اعزام آنها و افزایــش تعداد
رایزنان بــازرگان در خارج از کشــور بوده و
این در حالی اســت که در چارچوب وزارت
امــور خارجه  ،بخــش اقتصــادی در بین
ســایر بخشها از فعالتریــن حوزهها در
ســفارتخانههای جمهوری اســامی ایران
بوده و ایــن وزارتخانه هیــچ گاه بنایی بر
حذف آنها ندارد.

مبنی براینکه پارلمانکشورش راگمراهکرده پاسخگو باشد و قراراست درضمن باالگرفتن تقاضاها برای
استعفایش اسناد و مدارکی را دراین پارلمان مطرحکند.به نقل ازگاردین ،این اتهامات ازسوی آلکس
سالموند ،مرشد سیاسی سابقش مطرح شدهاند ،آن هم بعد ازآنکه یک سری توصیههای حقوقی
سابقا مخفی و اسناد و مدارک جدید مربوط به شاهدان منجر به تقاضاها برای استعفای او از سمت
وزیر اولی شدهاند.استورجن قرار است اسناد و مدارک را در اختیار یک کمیته فراحزبی تشکیل شده
با هدف بررسی تحقیقات داخلی دولت اسکاتلند در سال  ۲۰۱۸در مورد موارد متهم ساختن آلکس
سالموند به اذیت و آزارجنسی ،قراردهد.

آمادگی روسیه برای نشست صلح افغانستان
نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان اعالم کرد که مسکو در حال آمادهسازی تدارکات
نشست بینالمللی افغانستان در مسکو است«.ضمیر کابلوف» نماینده ویژه رییس جمهور روسیه
برای افغانستان و رییس اداره دوم آسیایی وزارت خارجه روسیهگفتکه باوجود ازسرگیری مذاکرات
دولت افغانستان و طالبان ،روند صلح همچنان دربنبست قراردارد.کابلوف به «تاس»گفت ،روسیه
ازدو طرف میخواهد تا برای پیشرفت درروند صلح ازخود انعطاف و نرمش نشان دهند.وی درپاسخ
به پرسشی مبنی برمیزبانی مجدد روسیه ازمذاکرات بیناالفغانیگفت :ما این احتمال را دورازانتظار
نمیدانیم که یکی از دورهای گفتوگوهای بیناالفغانی در مسکو برگزار شود و ما برای میزبانی این
گفتوگوها آمادگی داریم.کابلوف همچنین اظهارداشــت که این نشست با مشارکت روسیه ،چین،
آمریکا و پاکستان انجام خواهد شد و به احتمال زیاد ایران نیزدرآن حضورخواهد یافت.

کافهاقتصاد
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رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان از شلوغی بازار
پوشاک بدون خرید و فروش می گوید؛

هیاهو برای هیچ!

به گفته مسئوالن ،سفرهای نوروزی متوقف نخواهد شد ؛اما هنوز هیچ برنامه و راهکار مشخصی ارائه نشده است

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشــاک اصفهان از شلوغی بازار خبر میدهد که در

پا درهوا !

آن خرید و فروشی انجام نمیشــود .ابراهیم خطابخش ،در ارتباط با مقایســه این بازار با سال
گذشته میگوید :سال گذشته به دلیل ورود کرونا و ترس مردم از قرار گیری در بازارها رکود کاملی
حاکم بود و حتی بسیاری از واحدها هم فعالیت نمیکردند؛ اما امسال بازارها شلوغ تر شده هر
چند اکنون نمیتوان آمار دقیقی را در مقایســه با سال قبل ارائه داد.این فعال در مورد تاثیر کرونا
بر شرایط بازار در یک ســال اخیر میگوید :شــیوع کرونا به تعطیلی یا تغییر شغل نزدیک به ۸۰
واحد صنفی در اصفهان منجر شد؛ آن تعداد هم که در رکود فعالیت خود را ادامه دادهاند ،با شرایط
دشوار درگیر بودهاند که هنوز هم مشــکالت آنها برطرف نشده است.خطابخش در پاسخ به این
سوال که تا چه میزان با گرانی اجناس مواجه هستیم میگوید :به دالیلی چون گرانی ارز و تاثیر بر
مواد اولیه و به عالوه افزایش دستمزدها ،پوشــاک حدود  ۲۰درصد افزایش نرخ داشته است که
همین میزان از گرانی باعث شده از خریداران پوشــاک کاسته شود؛ ممکن است در فروشهای
فوقالعاده پایان سال ،بازار رو به رونق برود.

با سایتها ،خانههای استیجاری ،کمپها و مدارس
که قصد پذیرش مسافر را دارند برخورد جدی صورت

میگیرد و اجازه پذیرش مسافر را نخواهند داشت

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:

زمینهای دولتی یک باربه مردم فروخته شود
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان گفت :قرار نیست زمینهای دولتی که یک بار به مردم واگذار
شــده را مدتی بعد دســتگاهی دیگر بخواهد دوباره مبلغی دریافت و واگذار کند.علی بهبهانی در
نشست رفع مشکل زمینهای شرکت تعاونی زراعی کشاورزان تیران و کرون با بیان اینکه براساس
تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی ،اعمال قانون و واگذاری زمین و اراضی
خارج از حریم شــهرها در حیطه مقررات وزارت جهاد کشاورزی و ســازمان منابع طبیعی است
،افزود :اراضی داخل حریم شــهرها هم در حیطه مقررات راه و شهرســازی است.مدیرکل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان افزود :براساس تفاهم نامه ای ،سند زمینهای محدوده شرکت
تعاونی زراعی کشاورزان تیران و کرون با عنوان دولت جمهوری اسالمی ایران به نام سازمان مراتع

با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال و

شده از مبدأ تا مقصد با وسیله شخصی و همچنین مسافرتهای انبوه

و مراکزی که تاییدیه بهداشــت و درمان را اخــذ کردند ،صورت خواهد

تعطیالت نوروز ابهامات در مورد چگونگی و

کنترل شده برنامهریزی کند.علیاصغر مونســان با اشاره به پیش رو

گرفت.وی ادامه داد :براســاس گزارش دانشــگاههای علوم پزشکی

نوع سفرها و تمهیدات اندیشیده شــده در مورد آن بیشتر می شود .در

بودن تعطیالت عید نوروز و شــرایط محدودیتهای ناشــی از شیوع

اصفهان و کاشان ،وضعیت اســتان نسبت به هفته گذشــته بدتر و به

حالی که در بسیاری از استان های مســافرپذیر و گردشگری احتمال

بیماری کرونا افزود :با توجه به جلســات مکرر در ستاد ملی مبارزه با

تعداد شهرســتانها با وضعیت زرد اضافه و تعداد شهرستانهای آبی

باالی شــیوع کرونای انگلیســی وجود دارد و حتی صحبت از اجرای

بیماری کرونا و در نظر گرفتن دغدغههای این ستاد در مورد رعایت موارد

کم شده است.

قرنطینه در کشور هم بسیار باالست ولی همچنان متولیان گردشگری

بهداشتی و همچنین لزوم رونق صنعتگردشگری ،این ستاد درنظردارد

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان با بیان اینکه شهرضا

اعتماد به بخش تعاونی به سود صنعت است

کشور از احتمال باالی برقرار بودن سفرهای نوروزی صحبت می کنند.

تا سفرهای نوروزی را در سه محور شامل تورهای گردشگری مدیریت

از جمله شهرستانهای با وضعیت نارنجی اســت ،بیان کرد :وضعیت

این در حالی است که مردم با تردیدهای جدی برای رزرو تورها و بلیت

شده از مبدأ تا مقصد با وسیله نقلیه عمومی و نظارت کامل و سفرهای

کنونی نشان میدهد دستورالعملهای بهداشتی به صورت دقیق اجرایی

مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان با تاکید بر اینکه به دست آوردن سهم  ۲۵درصدی از اقتصاد

های مسافرتی و سرنوشت پول هاییکه برای آن پرداخت میکنند ،روبه

مدیریت شده برنامهریزی کند .همچنین در نوروز  ،1400فقط از مراکز

نمیشود.وی ادامه داد :استانهای شــمالی و جنوبی کشور وضعیت

مرضیه محب رسول

رو هســتند .در بند قراردادهای موجود میان مسافران و برگزارکنندگان

اقامتی و هتلها برای اسکان استفاده خواهد شد و موارد اسکان که در

خوبی ندارند از این رو از مردم اســتان اصفهان درخواست میکنیم از

تورهای گردشگری رسما قید شده که پولی بابت کنسلی احتمالی بلیت

سالهای قبل استفاده میشده ،دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

سفر به این استانها خودداری کنند .قرار گرفتن صحبت های این دو

ها پرداخت نخواهد شد.

و فعالیت آنها ممنوع است.

مقام مسئول در کنار هم نه تنها چیزی از ابهام سفرهای نوروزی کم نمی

این ضد و نقیض ها حاال با برخی دیگر از سخنان متولیان گردشگری

در همین راستا،رییس ستاد مقابله با کرونای اصفهان هم اعالم کرده

کند بلکه نشان می دهد که مســئوالن این حوزه نه تنها برنامه ای برای

بیشترهم شده است .ازجمله مونسان وزیر میراثفرهنگی،گردشگری

در ایام عید نوروز پذیرش مسافران در مدارس و کمپ های گردشگری

مدیریت سفرها ندارند بلکه به نوعی دچار سرگردانی در این موضوع نیز

و صنایعدستی در حاشیه سفر به کاشان اعالم کرد با توجه به جلسات

ممنوع خواهد بود .غالمی گفت :با ســایتها ،خانههای اســتیجاری،

هستند ضمن اینکه ممنوعیت ورود به مناطق زرد و قرمزی مانند اصفهان

مکرر در ســتاد ملی مبارزه با بیمــاری کرونا ،این ســتاد در نظر دارد تا

کمپها و مدارس که قصد پذیرش مسافر را دارند برخورد جدی صورت

و آزاد بودن سفر به سایر نقاط کمتر آلوده ،خطر انتشار سراسری کرونا در

سفرهای نوروزی را درسه محورشامل تورهایگردشگری مدیریت شده

میگیرد و اجازه پذیرش مســافر را نخواهند داشت.حجت ا...غالمی

همه جای ایران را بسیار بیشتر خواهد کرد و این مسئله می تواند موجی

ازمبدأ تا مقصد با وسیله نقلیه عمومی و نظارتکامل ،سفرهای مدیریت

گفت :پذیرش مسافران نوروزی در شرایط آبی و زرداستان در هتلها

هولناک را در کشور به راه بیندازد.

اخبار

خبر روز
رییس اداره منابع طبیعی گلپایگان خبر داد:

توسعه جنگل کاری در ۱۵هکتارازاراضی گلپایگان
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان گفت :برای توسعه جنگل کاری در گلپایگان در ۱۵
هکتار از اراضی ملی ،درختکاری انجام شده است.مهدی رمدان اظهار داشت :سال  ۹۹یک میلیارد
تومان اعتبار برای حوزه آبخیزداری منابع طبیعی گلپایگان از محل صندوق توسعه ملی تخصیص
یافت و عملیات احداث دیوار سنگی پخش سیالب تخت عباس با انعقاد قرار داد با پیمانکار مربوطه
بسته و در مهرماه آغاز شد که با سرد شدن فصل سرد سال پروژه متوقف و اکنون شروع شده است.
وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات آبخیزداری بر اســاس مناطق ســیل خیز است ،افزود :سال
گذشته اعتبارات حوزه آبخیزداری بر مبنای رقم  ۱.۹میلیارد تومان تخصیص یافت که امسال نسبت
به سالگذشتهکاهش یافته است.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداریگلپایگانگفت :بند خاکی
تیکن یک میلیون متر مکعب حجم آبگیری دارد؛ در زیر دست این بند خاکی در سمت شهر گلشهر
الزم است مطالعات مربوط به ایجاد سازه آبخیزداری انجام شود تا سرریز سیالب بند خاکی تیکن
برای تغذیه سفرههای آب زیر زمینی شهر گلشهر صورت پذیرد.

بازارشیشه و آینه به فراموشی سپرده شده است
رییس اتحادیه شیشه و آینه فروشان اصفهان گفت :تداخل صنفی به وجود آمده بین شیشه و آینه
فروشان و آلومینیوم سازان موجب شده فروش این صنف بسیار کاهش پیدا کند و به نظر میرسد
بازار شیشــه و آینه به فراموشی سپرده شده اســت.احمد بلوچیان زاده اظهار کرد :فروش در بازار
شیشه و آینه بسیار کم و قیمتها باالست و این در حالی است که شاهد هیچ گونه حمایتی از طرف
مسئوالن برای خریدار و فروشنده نیستیم.وی افزود :بسیاری از کارخانههای تولید کننده نرخها را
بدون ضابطه گران کردهاند و ما نیز گزارش آن را دادهایم ؛اما هیچ اقدامی نشده است .اکنون در بازار
شیشه و آینه قیمتها به قدری باالست که مردم توانایی خرید ندارند.رییس اتحادیه شیشه و آینه
فروشان اصفهان گفت :یکی دیگر از مشکالت این صنف تداخل با سایر صنوف از جمله آلومینیوم
سازان اســت ،فعاالن این صنف در زمان نصب درب و پنجره آلومینیومی شیشــه آن را نیز نصب
میکنند بنابراین صنف ما دیگر مشتری نخواهد داشت.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی:

توسعه پرورش ماهیان زینتی اصفهان مستلزم
تکمیل زنجیره تولید است
مدیرشیالت و امورآبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهانگفت :توسعه صنعت پرورش ماهیان تزیینی
و آکواریومی استان و افزایش درآمدزایی از آن مستلزم تکمیل زنجیره تولید است.محمدرضا عباسی
افزود :تکمیل زنجیره تولید این صنعت به ویژه درتولید خوراک ماهیان و تجهیزات آکواریومی ضروری
است زیرا بخش قابل توجهی ازآن وارداتی و ازخارجکشورتامین میشود و خروج ارزرا به همراه دارد.
وی اصفهان را ازجمله استان های پیشتازصنعت پرورش ماهیان زینتی درکشوربرشمرد و تصریحکرد:
درصورتیکه سرمایهگذارو فعاالن اقتصادی بتوانند دربخش تولید وسایل آکواریومی مانند تجهیزات
آبدهی و انواع پمپها و تولید خوراک ماهی ورود پیدا کنند در کنار سودآوری مناسب در این بخش به
جهش تولید دست خواهیم یافت.مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اضافه
کرد :اکنون بیشتر تجهیزات آکواریومی از چین وارد میشود در صورتی که ساخت آنها چندان سخت
نیست و راه اندازی خط تولید آن به سرمایهگذارنیازدارد.وی ،تکمیل زنجیره تولید صنعت پرورش ماهی
زینتی دراصفهان را با توجه به فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران موفق ،شدنی دانست و خاطرنشان
کرد :ازآنجاکه رتبه دوم تولید ماهیان آکواریومی درکشوربه اصفهان اختصاص دارد بنابراین تحقق تولید
دیگرملزومات این صنعت هم با برنامه ریزی و هماهنگی بیشتردورازذهن نیست.

معاون استاندار اصفهان:

فعاالن اقتصادی از
ظرفیت کارگروه تسهیل
استفاده کنند
معاون استاندار اصفهان گفت :تاکنون ۳۰
درصد فعــاالن اقتصادی اســتان اصفهان
مشــکالت و مســائل خــود را در کارگروه
تســهیل مطرح کردند که  ۸۰درصد آنها از

را دچار سردرگمی میکند بنابراین باید این
فرآیندها اصالح شــود.وی ابراز امیدواری
کرد که با اصالح فرآیندها در دستگا ههای
دولتی ،مراجعه به ســتاد تســهیل استان
برای رفع مشکالت کاهش یابد .همچنین
مقرر شد یک کمیته تخصصی و کارشناسی

مربوط بــه این حوزهها با حضــور مدیرکل
سرمایهگذاری استان بررسی و تصمیمات
اولیه در خصــوص این مســائل در کمیته
مذکوراتخاذ شود.قاضی عسگرادامه داد :در
صورتی که این مسائل در کمیته تخصصی
قابل رفع نباشــد ،موضوع در ســتاد اصلی
مطرح و تســهیل و رفع خواهد شــد.وی
تصریح کرد :همکاری دستگاههای اجرایی
در زمینه تســهیل و رفع موانع تولید بهتر و
بیش از گذشته شده است.

تجربه و سابقه فعالیت این چنین مجموعههایی نشان میدهد که اعتماد هرچه بیشتر به آنان به
سود کل صنعت خواهد بود و زمینهای مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و جهش تولید است.مدیر
سازمان تعاون روستایی اصفهان گفت :تجمیع ســرمایههای خرد سبب اجرای طرحهای بزرگ
و انجام کارهای کالن میشود و بی تردید تفکر فعالیتهای تیمی و گروهی بر مبنای تعاونیها و

واجد شرایط نبودن متقاضی محرز شود ،از این طرح حذف میشود .مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه سبز بودن فرم «ج» متقاضیان شرط
اولیه برای ادامه مراحل این طرح است ،اذعان داشت :پس از بررسی و احراز پنج سال سكونت ،استعالم بانك ،استعالم ثبت اسناد مالکیت و حذف متقاضیانی
که اقدام به تكميل مدارك نکرده اند ،تاكنون بیش از  ۱۳هزار متقاضی در استان اصفهان تایید نهایی شدند و بیش از  ۱۱هزار نفر آنان افتتاح حساب کردند.

ت رسانهای پیرامون معافیت مالیاتی قضات
شیطن 
و هیئت علمی

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمیگفت :براساس مصوبه اخیرمجلس ،قضات
و اعضای هیئت علمی درهرپلکانیکه باشند به همان
میزان مالیات میدهند و مانند گذشته همگی روی
پلکان اول تثبیت نمیشوند.مهدی طغیانی با اشاره
به شیطنتهای رسانهای درخصوص معافیت مالیاتی
اعضای هیئت علمــی و قضات عنوان کــرد :قانون
مالیاتهای مستقیم سال  ،۶۸اعضای هیئت علمی
را روی پلکان اول مالیاتی کــه ده درصد بود ،تثبیت

عکس روز

در حــوزه میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری تشــکیل شــود و مســائل

مختلف کشاورزی با تکیه بر تعاونیها میسر میشود ،تصریح کرد :بررسی عملکردهای گذشته،

تامین اراضی پس از پاالیش و احراز شرایط ،متقاضیان نهایی به میزان ظرفیت احصا شده از بین متقاضیان تایید شده انتخاب خواهند شد ،بنابراین هر زمان که

همچنین بــا بهرهمندی از وکالی اقتصادی

اقتصادی پیچیده اســت و تولیدکنندگان

تمام اعضای خانوادهها کمک کرده است.وی با اشاره به اینکه ارتقای ظرفیت تولید در بخشهای

شدند .وی تاکیدکرد :ثبتنام درسامانه طرح اقدام ملی مسکن به معنای تایید شرایط متقاضیان و تعهد ارائه واحد مسکونی به آنان نیست و با توجه به محدودیت

وی اظهارکــرد :فعاالن اقتصادی اســتان

نشــوند .متاســفانه فرآیندهای اداری و

اظهارداشــت :این تعداد  ۳۵۰هزار خانوار را زیر پوشش قرار داده و به اشتغالزایی و کسب درآمد

هزار نفر در این استان متقاضی استفاده از مزایای طرح اقدام ملی مسکن هستند که تا کنون بیش از ۲۱هزار نفر ازمتقاضیان ،حائز شرایط اولیه ثبت نامی شناخته

ظرفیتهای این کارگروه اســتفاده کنند.

را بررسی و به آنها مشــاوره دهند تا دچار

بیان اینکه اکنون  ۴۶۰شــکل تعاونی روستایی کشاورزی در اســتان اصفهان فعالیت میکنند،

وجه داشتهاند.علیرضا قاریقرآن درخصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان اظهارکرد :پس ازانجام مراحل ثبت نامی تعداد بیش از ۹۴

فعاالن اقتصادی اســتان بیش از پیش از

ســردرگمی و مشــکالت متعدد در نهادها

بسیار ســودمند و موثر خواهد بود و در آینده ثمراتی برای اقتصاد کل کشــور دارد .حاج عابدی با

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد :تاکنون بیش از  ۱۳هزار متقاضی مسکن ملی در استان اصفهان تایید نهایی شدند و بالغ بر  ۹هزار نفر آنان واریز

موانع تولید از ســوی تولیدکنندگان گفت:

وکالی اقتصادی مشــکالت تولیدکنندگان

دولتی یکی از رویکردهای تعاونیهادر کشور به شمار میرود ،گفت :این دیدگاه از لحاظ اقتصادی

بیش از ۱۳هزارمتقاضی دراستان اصفهان تایید نهایی شدند

بیشــتر از ظرفیت کارگروه تســهیل و رفع

بهره ببرند.قاضی عســگر یادآور شد :این

مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان:

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

سیدحسن قاضی عسگربا تاکید براستفاده

بر ســر راه خود را رفــع و از تخصص آنها

سازمان منابع طبیعی روند واگذاری و اجرای طرح هزار هکتاری کشاورزی نوین را دنبال کنند.

استفاده هرچه بیشتر از تشکلهای مردم نهاد ارتقای اقتصادی را در پی خواهد داشت.

نتیجه جلسه و فرآیند کار رضایت داشتند.

حرفهای مشکالت و سردرگمیهای موجود

و جنگلهای کشور صادر شده و کشــاورزان منطقه باید بر اســاس واگذاری اولیه خود از طریق

تجمع جایگاه
داران اصفهان
جایگاه داران سوخت استان
اصفهان نســبت به عدم رفع
مشکالت این صنف در مقابل
استانداری تجمع کردند.

میکند.طغیانی افزود :اینکه از معافیت مالیاتی نام

میزان مالیات میدهند و مانند گذشته همگی روی

میبرند غلط است ،تثبیت حقوق کلیه اعضای هیئت

پلکان اول تثبیت نمیشــوند.طغیانی ابراز داشت:

علمی روی پلکان اول بوده است؛ پس معافیتی در

به دلیل اینکه بخشــی از اینها یعنی اعضای هیئت

کار نیســت و البته مورد جدیدی هم نیست ،از سال

علمی قانون سال  ۶۸را داشتند ،دو سوم آرا را کسب

 ۹۵حقوق این افراد روی پلکان اول تثبیت میشد.

نکرد و تصویب نشد و امسال نیز مالیات ده درصدی

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای

دارند.سخنگویکمیسیون اقتصادی مجلس شورای

اســامی گفت :اتفاقی که امســال رخ داد این بود

اســامی با بیان اینکه روی بحث حقوق ورودی نیز

که قضات درخواســت دادند که مانند اعضای هیئت

صحبتهایی شد ،افزود :نرخ ارز پایه حقوق ورودی

علمی به این مصوبه اضافه شوند ،این درخواست به

به  ETSتغییر میکند اما نرخی کهگمرک این حقوق

صحن آمد ،موافقان و مخالفانی داشت و در صحن

را وضع میکند ،یک درصد برایکاالهای اساسی و دو

نیز تصمیم حــذف برای هر دو مورد اتخاذ شــد.وی

درصد برایکاالهای غیراساسیکاهش پیدا میکند تا

تصریح کرد :در واقع بر اســاس این مصوبه قضات و

اثرافزایش نرخ ارزپایه حقوق ورودی راکاهش دهد،

اعضای هیئت علمی در هر پلکانی که باشند به همان

این عدد درگذشته چهاردرصدی بوده است.

خبر خوان
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مدارس چهارمحال و بختیاری درنوروز ۱۴۰۰میزبان هیچ
مسافری نیستند

روزگار سیاه جنگلهای بلوط زاگرس!

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار کرد :تا پیش از شیوع بیماری کرونا آموزش
و پرورش در کنار سایر ارگانهای ذیربط با در اختیار قرار دادن مدارس جهت اسکان نوروزی به
استقبال ایام عید و گردشگران و مسافران میرفت.
فرحناز قائدامینی ادامه داد :اما با شیوع بیماری کرونا در سالهای گذشته و همچنین شرایط ویژه
و خطرناکی که هماینک بهواسطه شیوع کرونای انگلیســی با آن مواجه هستیم ،اسکان مسافر
در مدارس امکانپذیر نیســت.قائدامینی خاطرنشان کرد :برابر با اعالم وزارت آموزش و پرورش
در نوروز  1400نیز هیچ مدرسهای در چهارمحال و بختیاری برای اســکان مسافران و گردشگران
اختصاص نخواهد یافت.مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در ادامه در خصوص
وضعیت مدارس و همچنین نحوه برگزاری امتحانات پایان سال دانشآموزان خاطرنشان کرد:
وضعیت مدارس و امتحانات کامال بستگی به روند بیماری کرونا دارد.وی اضافه کرد :باید منتظر
بمانیم و ببینیم وضعیت شــیوع بیماری کرونا در کشور و اســتان چهارمحال و بختیاری چگونه
اســت ســپس برای افزایش میزان حضور دانشآموزان در مدارس بعد از تعطیالت عید نوروز
تصمیمگیری شود.

بام ایران

جنگلهــای زاگرس یک گنجینه ارزشــمند در مناطق زاگرسنشــین
کشور محسوب میشوند .طی دو دهه گذشــته عواملی از جمله آفات
و بیماریها ،تغییر اقلیم ،خشکســالیهای پــی در پی ،قاچاق چوب،
بهرهبرداریهای بیرویه جنگلنشینان و  ...موجب شد که این جنگلها
در معرض خطر نابودی قرار بگیرند.معشیت جنگلنشینان وابسته به
جنگلهای بلوط زاگرس اســت ،قطعا مشکالت اقتصادی و معیشتی
موجود در کشور موجب شد تا جنگلنشــینان برای رفع نیاز خود بیش
از گذشته به ســمت جنگلها هجوم ببرند ،نقش ســودجویان نیز در
این میان در تخریب جنگلها بیشتر مشــهود بود.طی سالیان گذشته
گزارشاتی از زوال و خشکیدگی درختان بلوط در مناطق زاگرسنشین

 ۱۰۰هکتارفضای گلخانهای درشهرستان سامان درحال
اجراست
مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اولویت توسعه گلخانهها در
استان گفت :هماکنون بیش از  ۱۰۰هکتار فضای گلخانهای در شهرستان سامان در حال اجراست.
دلشاد جهانبخشی در نشســت بررسی مشکالت مزرعه یاالنچی شهرســتان سامان تاکید کرد:
چهار مجتمع گلخانهای به وسعت افزونبر  ۱۰۰هکتار و هفت گلخانه هر کدام با کمتر از سه جریب
مساحت ،در شهرستان سامان در دست ساخت است.وی افزود :برای احداث مجتمع گلخانهای
در مزرعه یاالنچی ســامان به وســعت  ۷۰هکتار  ۲۳لیتر بر ثانیه حقابه وجود دارد.جهانبخشی
تصریح کرد :مراحل صدور مجوزهای قانونی برای تســریع در روند احــداث و راهاندازی مجتمع
گلخانهای یاالنچی سامان باید هر چه سریعتر انجام شود.وی یادآور شد :تغییر الگوی کشت به
سمت و سوی توســعه گلخانهها با هدف مدیریت منابع آب ،تغییر نوع کشت ،افزایش اشتغال،
کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی و همچنین حفظ کاربــری زمینها باید مورد توجه تمامی
مسئوالن قرار گیرد.

گزارش شد ،ضعف جنگلهای زاگرس بر اثر تنشهای اکوسیستمی
زمینه جوالن آفات و بیماریها را در این جنگلها فراهم کرده اســت،
جنگلهای بلوط نیازمند اقدام فوری مســئوالن هســتند ،اگر احیای
جنگلها مورد بیتوجهی قرار بگیرد باید در آیندهای نه چندان دور شاهد
زوال کامل این گنجینه طبیعی باشیم.
حدود  ۱۴۰گونه آفت و بیماری درجنگلهای زاگرس وجود دارد
مســئول بخش تحقیقات منابعطبیعــی مرکز تحقیقــات و آموزش
کشــاورزی و منابعطبیعی چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه
جنگلهای زاگرس با گسترهای قریب به شــش میلیون هکتار در ۱۱
استان کشور پراکنده هستند ،افزود :حدود  ۴۰درصد منابع آبی کشور از
طریق جنگلهای زاگرس تامین میشود ،همچنین زاگرس ظرفیت و
نقش عظیمی درمباحث اقتصادی ازجمله منابع نفتی ،معدنی،گیاهان
دارویی ،پرورش آبزیان ،پرورش زنبورعسل ،طبیعتگردی وگردشگری
دارد.ایرانمنش با بیان اینکــه حدود  ۱۸۰گونه درختــی و درختچهای

خسارت یکساله دربخش مردمی «سرخون»  550میلیارد
ریال ارزیابی شد
سرپرســت مدیرت بحران چهارمحال و بختیاری در خصوص خســارتهای وارد شده ناشی از
ترکیدگی لوله نفت در منطقه سرخون شهرستان اردل گفت :برآورد خسارت تقریبی یک ساله در
بخش مردمی منطقه سرخون صورت گرفته و به عددی معادل 550میلیارد ریال رسیدهایم.خسرو
کیانی ادامه داد :این مبلغ فقط در بخش کشــاورزی ،دامپروری و شیالت است و خسارتهای
زیرساختی جداگانه محاسبه میشود.وی خاطرنشــان کرد :تفاهمنامههای بسیاری با شرکت
نفت برای جبران خسارتها منعقد شــده که بعضی از این تفاهمنامهها نیازمند زمان کارشناسی
است.کیانی تصریح کرد :ممکن است آلودگی عمقی باشد و ارزیابی آن هم به طول انجامد و مبلغ
بسیار باالتری از این مقدار برآورد خسارت شــود.وی اضافه کرد :به دلیل آلوده شدن چشمه این
منطقه به نفت که منبع تامین آب شرب بود ،جلسات متعددی هم برای تامین آب از منبع جدید
صورت گرفته است.

در جنگلهای زاگرس شناســایی شده اســت ،یادآور شد :این مسئله
نشــاندهنده تنوع باالی پوشــش گیاهی غنی در این منطقه و ارزش
ژنتیکی و اکولوژیک این گونههاست به طوری که هشت گونه بلوط در
جنگلهای زاگرش شناسایی شده است ،در چهارمحال و بختیاری نیز
حدود  ۳۰۰هزار هکتار جنگل وجود دارد که گونه غالب آن را بلوط ایرانی
تشکیل میدهد.وی با تاکید بر اینکه گونه بلوط در جنگلهای زاگرس
ارزش باالیــی از نظر اکولوژیک و محیطزیســتی دارد ،گفت :این گونه
ارزش اقتصادی و اجتماعی برای کل کشور دارد.ایرانمنش در ادامه در
خصوص پدیده خشکیدگی جنگلهای زاگرس ،توضیح داد :این پدیده
به زوال بلوط نیز معروف است ،اولین گزارشها در خصوص پدیده زوال
بلوط درجنگلهای زاگرس درابتدای دهه  ۸۰مطرح و اولین عارضههای
این پدیده در سال  ۸۵در جنگلهای واقع در منطقه ایالم گزارش شد.
مســئول بخش تحقیقات منابعطبیعــی مرکز تحقیقــات و آموزش
کشاورزی و منابعطبیعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد :در سال ۹۳

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

با آلوده شدن بیش از یک میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس به پدیده

گونه خسارت اقتصادی به این جنگلها وارد میکند ،آفت جوانهخوار

خشــکیدگی بلوط ،آثار آن نمایان تر شد.وی با اشــاره به اینکه عوامل

بلوط ،ملخ بال کوتاه ،برگخوارها ،گیاهان انگلی و نیمه انگلی از جمله

مختلفی در بروز پدیده خشــکیدگی جنگلهــای بلوط زاگرس دخیل

این بیماریها هستند.مســئول بخش تحقیقات منابعطبیعی مرکز

هستند ،تصریح کرد :نمیتوان گفت تنها یک عامل خاص این پدیده را

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابعطبیعی چهارمحال و بختیاری با

به وجود آورده است ،عوامل متعددی در طول سالیان متمادی شرایطی

یزا درجنگلهای بلوط زاگرس ،بیانکرد:
اشاره به بحث قارچهای بیمار 

را فراهم کرده که اکوسیســتم جنگلی و درختان موجود در آن ضعیف

قارچهای مختلفی در جنگل بهصورت طبیعی وجود دارند ،اما یکی از

شوند.ایرانمنش ادامه داد :عوامل دیگری نیز بهعنوان عوامل ثانویه وارد

این قارچها به نام قارچ زغالی بلوط بــه عامل بیماریزا در جنگلهای

عمل میشوند و ضربههای نهایی را به این گونههای درختی و جنگلی

بلوط تبدیل شده است.

وارد میکنند و درمجموع این عوامل به دو دسته زیستی و غیر زیستی

وی افزود :این قارچ گونههای مختلفــی دارد و باعث ایجاد زخمهایی

تقسیمبندی میشوند.

در ساقه ،شــاخه و تنه اصلی درخت بلوط میشود .زمانیکه دما بیش

مســئول بخش تحقیقات منابعطبیعــی مرکز تحقیقــات و آموزش

از اندازه افزایش پیدا کند ،این قــارچ حالت تهاجمی به خود میگیرد،

کشــاورزی و منابعطبیعی چهارمحال و بختیــاری اضافه کرد :عوامل

همچنین هنگامیکه جنگل تحت تاثیرتنش آبی قرار میگیرد این قارچ

زیستی شامل حشرات ،برگخوارها ،چوب خوارها ،قارچها ،ویروسها

از حالت کمون خارج و به حالت بیمازیزا تبدیل میشود ،در جنگلهای

و باکتریها هستند که در بروز خشــکی جنگلها نقش دارند ،عوامل

چهارمحال و بختیاری نیز نشانههای از این آفت وجود دارد.

غیر زیستی نیز شامل آب و هوا ،میزان بارندگی ،خشکسالی ،تغییرات

ایرانمنش با تاکید بــر اینکه قــارچ زغالی بلوط عامــل اصلی پدیده

دمایی ،وضعیت خاک ،کمبود عناصر غذایی در خاک ،کاهش رطوبت و

خشــیدگی جنگلهای بلوط در زاگرس نیســت ،اظهــار کرد :کاهش

فشرده شدن خاک می شود.وی بیان کرد :همچنین آالیندههای هوا،

بارندگیها و تغییر بارش ،تغییر اقلیم ،وابستگی معیشتی روستاییان

ریزگردها و گرد و غبار از جمله عوامل غیرزیســتی محســوب میشود

به جنگل ،بهرهبــرداری بیرویــه از جنگلها ،تخریب خــاک ،زراعت

که در پدیده خشــکیدگی بلــوط تاثیرگذارند.ایرانمنش خاطرنشــان

زیراشکوب جنگل ،بهرهبرداری ناپایدارازمحصوالت فرعی جنگل ،معدن

کرد :مجموع مطالعات در جنگلهای زاگرس نشــان می دهد حدود

کاوی غیراصولی در جنگلها و  ...فشارهای مضاعفی را به عرصههای

 ۱۴۰گونه آفت و بیماری در این جنگلها وجود دارد که از این مقدار ۱۰۸

جنگلی وارد کرده و آنها را با ضعف شدید روبه رو کرده است.

با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار شد؛

سومین نشست کمیته علمی مشورتی شورای فرهنگ
عمومی چهارمحال و بختیاری

با رعایت خوب مردم ،موج چهارم کرونا درچهارمحال و
بختیاری بدون حالت انفجاری بود
اشاره به گسترش خیلی ســریع ویروس جهش

سومین جلســه کمیته علمی مشــورتی شورای

شهرستان ها و بخش ها از سایر موضوعات تبادل

داشــت :با وجوداینکه موج چهارم شیوع بیماری

یافته کرونا ،از مردم خواست این ویروس را جدی

فرهنگ عمومی استان به ریاست مدیرکل فرهنگ

نظر شده دراین جلسه بود.شایان ذکر است پایان

کرونا از هفتههای قبل در کل کشــور آغاز و روز به

بگیرند و همچنان دســتورالعملهای بهداشتی را

و ارشاد اســامی اســتان در محل دبیرخانه شورا

هر ماه نشست های شورای فرهنگ عمومی استان

روز به شــمار مبتالیان به کرونا در استان همجوار

رعایت کنند.

تشکیل شد .

چهارمحال و بختیاری به ریاســت نماینده محترم

رییس کمیته علمی مشــورتی شــورای فرهنگ

ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد ودبیری

عمومی استان ،موضوع جلسه را تبادل نظر و هم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و با حضور

اندیشی در خصوص طرح راهکارهای اجر ای کار و

اعضا در سالن جلسات دفتر نماینده ولی فقیه در

تالش در استان و دستور جلسه یازدهمین نشست

استان و امام جمعه شهرکرد برگزار می شود.

شــورای فرهنگ عمومی اســتان در سال جهش

پس از پیــروزی شــکوهمند انقالب اســامی و

تولید عنوان کرد.

ضرورت انقالب فرهنگی ،براساس فرمان حضرت

ابراهیم شــریفی گفــت :مباحث پایــه فرهنگی

امام خمینی (ره) در ســال  ،۱۳۶۳شــورای عالی

انتخابات در استان از دیگر موضوعات جهت طرح

انقالب فرهنگی شکل گرفت.

در صحن علنی شــورای فرهنگ عمومی است و

شورای انقالب فرهنگی وظیفه خطیر ساماندهی

همچنین موضوع تقویت شورای فرهنگ عمومی

به وضعیت دانشــگاهها را بر عهده داشت و پس از

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد اظهار

چهارمحال و بختیاری افزوده میشود ،با همراهی

وی ادامه داد :در حال حاضر نحوه سرایت ویروس

خوب مردم در رعایت دستورالعملهای بهداشتی،

جهش یافتــه با انتقــال ویروس از فــردی که به

موج چهارم شــیوع این بیماری در اســتان بدون

مســافرت رفته و یا میزبان مسافر بوده به اعضای

حالت انفجاری و به آرامی در اســتان شروع شده

خانواده و ســپس انتقال آن در محیــط کار عنوان

است .مجید شیرانی اســتفاده صحیح از ماسک،

شــده و یادآوری شــده اســت ،در صورت حضور

کاهش ترددها و مراودات و خودداری از حضور در

فرد مبتال به ویروس جهــش یافته کرونا در بازار و

تجمعات را از جمله عوامل موثر در کنترل شــیوع

مکا نهای عمومی ،خطر انتشار گسترده ویروس

بیماری در استان بیان کرد و افزود :مجموعه عوامل

و بازگشت به شرایطی مشابه آبان و آذرماه و تجربه

و همراهی مردم موجب شــد تا در حــال حاضر با

روزهایــی با ثبت حــدود  ۱۰فوتی ناشــی از کرونا

طغیان بیمــاری کرونا مواجه نشویم.شــیرانی با

مواجه میشویم.

مزایده
 12/71نظر به اینکه محکوم علیهــم  -1خانم مهرانا کریمیــان فرزند مهرداد
 -2خانم بلقیس مهــدی پور علی آبادی فرزند موســی خــان  -3خانم گلپری
فتاحیــان فرزند فتحعلی  -4خانــم الهام حیدری برنجگانی فرزند ایرج ســاکن
مبارکه با راهنمائی محکــوم لها به پرداخــت تعداد  30قطعه ســکه تمام بهار
آزادی و مبلــغ  526/909/090ریال به عنوان نقدینه مهریــه از ماترک متوفی
مهرداد کریمیان کلیشــادرخی فرزند علی در حق محکوم لها خانم فرحناز قلعه
فرزند صفدر قلــی و مبلغ  68/200/000ریال به عنــوان هزینه عملیات اجرائی
در حق صندوق دولت در شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان
لنجان محکوم گردیده که به شــماره پرونده کالســه  970087در شعبه اجرای
احکام مدنــی دادگاه باغبهادران ثبت گردیده اســت کــه در این خصوص یک
باب ساختمان مســکونی واقع در روستای کلیشادرخ -کوچه شــهید کریمیان
پالک  66به کدپســتی  8496194429توقیف گردیده که مشخصات آن طبق
نظریه کارشناسی به شــرح ذیل می باشــد :محل مورد نظر عبارت است از یک
باب ساختمان مسکونی به نشانی باغبادران ،روســتای کلیشادرخ ،کوچه شهید
کریمیان ،پالک  66به کدپســتی  8496194429به مختصات  X=507799و
 Y=3580028دارای عرصه ای به مســاحت حدود  180متر مربع (بدون عقب
نشینی) دارای اعیانی بصورت دیوارهای خشت و گل ،سقف تیر چوبی (بصورت
مخروبه می باشد) ،دارای یک باب درب فلزی آدم رو به عرض حدود  1/30متر،
دارای انشــعابات آب و برق که در زمان بازدید به دلیل عدم تســویه بدهی قطع
بودند .لذا با توجه به موارد موصوف ،محل ،موقعیت ،موقعیت محلی ،قدمت ،نوع
مصالح بکار رفته میزان عرصه و اعیانی ،عرف بازار و کلیه عوامل موثر در قیمت
گذاری کل عرصه و اعیانی و انشعابات به مبلغ کل  162/000/000ریال (یکصد
و شــصت و دو میلیون ریال) ارزیابی ،قیمت گذاری و اعــام می گردد .ارزیابی
بدون در نظر گرفتن عقب نشینی و هر گونه بدهی به دهیاری ،بخشداری و سایر
ارگانهای ذیربط انجام شده اســت .لذا این اجرا در نظر دارد جلسه مزایده ای به
تاریخ بیســت و دوم فروردین هزار و چهارصد ( )1400/1/22روز یکشنبه راس
ســاعت  9صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقــی دادگاه باغبهادران برگزار

شیرانی با بیان اینکه تظاهرات ریوی در کهنساالنی
که به ویروس نوع جهش یافته کرونا مبتال شــده
اند ،کمتــر و غیــر ملموستر اســت از خانوادهها
خواست مواظب بزرگ ترها باشند چرا که ویروس
جهش یافتــه کرونا کمتــر عالئم تنفســی ایجاد
میکند و موجب بروز ضعف ،بــی حالی ،کاهش
اشتها ،اختالالت گوارشــی و بیمار با کاهش سطح
هوشــیاری و با تصور ســکته مغزی یــا قلبی به
بیمارستان منتقل میشــود ،در حالی که با انجام
بررسیهای الزم ابتالی فرد به کرونا تایید میشود.

آن موضوع رســیدگی به وضعیت فرهنگی جامعه
در آن شورا مطرح و بر اساس نظر حضرت آیتا...
خامنهای ،ریاســت وقت شــورای عالــی انقالب
فرهنگی ،مبنی بر توجه به فرهنگ عمومی مردم،
پیشنهاد تشکیل شــورای فرهنگ عمومی مطرح
شد و ســرانجام در ســال  ،۱۳۶۴به منظور تعیین
اهداف ،سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی
کشور ،شورای فرهنگ عمومی با وظایف مشخص
شکل گرفت و به صورت رسمی از سال  ۱۳۶۵آغاز
به کار کرد.

نمایــد .طالبین می توانند  5روز قبــل از برگزاری مزایده جهــت بازدید از ملک
موصوف به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شــود و برنده مزایده شخص یا
اشخاصی خواهد بود که سه روز قبل از برگزاری مزایده ده درصد از کل مبلغ را به
حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند و باالترین قیمت را پیشنهاد دهند.
م الف 1102335 :ایمان ایــزدی مدیر دفتر اجرای احــکام حقوقی دادگاه
باغبهادران
فقدان سند مالکیت
 12/72شــماره نامــه 1399/11/26-139985602033004194 :نظــر به
اینکه ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین محصور مشــهور بــاغ پائینه
بمساحت  1622متر مربع به پالک ثبتی شماره  1516فرعی از  -33اصلی جزء

بخش  9حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت  4426صفحه  117دفتر  30تحت شماره چاپی
 589006بنام علی اکبر عباداللهی فرزند حاج حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده
است ،به موجب سند رهنی  21704مورخ  1386/02/16دفتر خانه  269تهران در
رهن بانک صادرات ایران منطقه  12در قبال مبلغ  560/000/000ریال می باشد.
الزم به ذکر است نسبت به ســند رهنی مرقوم اجرائیه شماره کالسه 9700148
واحد اجراء ثبت نطنز صادر شده که در جریان می باشد ،نامبرده بموجب درخواست
وارده  139921702033006490مــورخ  1399/11/21منضــم بــه دو برگ
استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 139902155610000664
و رمز تصدیق  893016شماره  20758مورخ  1399/11/21که به تایید دفترخانه
اسناد رسمی  168نطنز رسیده اســت مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ

پالک مرقوم در اثر اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت
المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده
 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا 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 ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف
مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1102029 :علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشت و صنعت مزارع ورزان
به شماره ثبت  325و شناسه ملی 10260072929
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/05/11
و نامه شــماره  3213مورخ  1396/05/21اداره تعاون نطنز تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :آخرین رقم ســرمایه به مبلغ  439500000ریال به تصویب رسید  .عمران
محققی کدملی  0076341895به ســمت بازرس اصلی و علــی رضائی کدملی
 0452704596به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
نطنز ()1104396

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
به شماره ثبت  3891و شناسه ملی 10260250327
به اســتناد نامه شــماره  95794مورخ  1396/11/02اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی شهرســتان اصفهان و صورتجلســه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده مــورخ  1396/05/23تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :صورتهای مالی منتهی به پایان سال  1395مشتمل بر ترازنامه
و سود و زیان به تصویب مجمع رســید - .آخرین رقم سرمایه به مبلغ
 12615000ریــال به مجمع گــزارش گردید - .محمــد پیکانپور با
کدملی ،1287786960زهره مانــی با کدملی ،1285604261مهدی
کاظمی با کدملــی 1091450226به عنوان بازرســین اصلی و آقای
علیرضا پورکبیریان با کدملــی  1284689425به عنوان بازرس علی
البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اســناد و
امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان ()1104400

آگهی تغییرات شرکت شایان پخش نقش جهان با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  36220و شناسه ملی 10860140321
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/04/01تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان  ،شهرستان برخوار  ،بخش حبیب
آباد  ،دهستان برخوارشرقی  ،روستا شــهرک صنعتی دولت آباد ،بلوار امام خمینی ،
خیابان فردوســی  ،پالک  ، 8طبقه همکف کدپستی  8341666918تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1104397

شرکتهای تعاونی مسکن شهرستان شهرضا

به شماره ثبت  943و شناسه ملی 10260154947

به استناد نامه شماره  4678مورخ  1397/03/23اداره تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی شهرستان شهرضا و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1397/03/19تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :صورتهای مالی سال

 1396مورد تصویب قرار گرفت - .آقایان مجتبی شاهچراغی به کدملی

 ،1199840947اکبر شــیر علی به کدملی  ،11991618373عزت اله

وارسته به کدملی  1199163491به سمت بازرسان اصلی و آقای رضا
مرادی به کدملی  1209771438به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یک سال انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا ()1104399

جامعه

بامسئولان

پنجشنبه  14اسفند  20 / 1399رجب  4 /1442مارس  /2021شماره 3206

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

خطردرکمین دشتهای استان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به معضالت زیســت محیطی این استان و

دانشگاه اصفهان به همراه سه دانشگاه دیگر جهت بررسی اشکاالت برنامه نقشه راه صیانت از جمعیت انتخاب شده اند؛

مشکالت ناشــی از کاهش بارندگی در این اســتان گفت :طبق آخرین آمارها ،سطح آبخوانهای

راه های نرفته برای افزایش جمعیت

استان اصفهان ساالنه بین یک تا یک و
نیم متر افت دارد و نرخ فرونشست بین
 ۱۵تا  ۲۰سانتیمتر است.منصور شیشه
فروش با تاکید بر ضرورت اهمیت دادن
زمینه تاثیر دارند .در کشورهایی که ســن جمعیتی باالیی داشتند در
حوزه کووید  ۱۹بیشــتر ضرر کردند .اکثر مرگ و میرها در کشــورهای
اروپایی در سالمندان اتفاق افتاده است.وی ادامه داد :شاید اگر کسی
فاصله  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۴را مقایســه کند بگوید کارهایی انجام دادیم که
جمعیت رشــد کرده ،در حالیکه این طور نیســت و در دهههای قبل
کارهایی انجام شــده که آثار خود را نشان میدهد .حدود سال ۱۳۶۰
نرخ باروری در کشــور  ۶.۲بود که اکنون به کمتر از دو رســیده است.
رییسی بیان کرد :اسیر فرهنگهای نادرستی شدهایم که ذهنیتها را
به سمت بچه کمتر و زندگی بهتر برده و اگر قبال این طور فکر میکردیم،
به این هدف نرســیدیم و بچه کمتــر منجر به زندگی بهتر نشــد.وی
افــزود :گاهی کمتر بــودن فرزند باعث میشــود که اصــول تربیتی
درست اجرا نشود .کاهش نرخ جمعیت روی همه چیز تاثیر گذاشته
است .بچههای افسرده و تک بعدی وارد دانشگاه میشوند یا اینکه
بچهها تبدیل به افراد لوسی میشــوند که قابل کنترل نیستند ،اینها
واقعیت جامعه است.معاون وزیر بهداشت اظهار کرد :مهمتر از موضوع
جمعیت ،موضوعی در کشور نداریم ،از طرفی سن ازدواجها باالتر رفته
است.وی ادامه داد :ایران تا  ۲۰ســال آینده جزو پیرترین کشورهای
منطقه میشود و در این شــرایط نیروی کار را باید از کشورهای دیگر

به محیط زیست و آب و خاک ،اظهارکرد:
شرایط زیست محیطی اســتان نیاز به
همکاری همه بخشها درراستای یافتن
راهکاری موثرجهت پیشگیری ازآلودگی
هوا و کنترل آلودگی هوا و کانونهای گرد
و غبــار دارد .مدیــر کل مدیریت بحران
استانداری اصفهان گفت :طبق آخرین آمارها ،سطح آبخوانهای استان اصفهان ساالنه بین یک تا
یک و نیم متر افت دارد و نرخ فرونشست بین  ۱۵تا  ۲۰سانتیمتر است؛ در این شرایط خاص نیاز
است که صنایع در حوزه تامین آب پایدار زایندهرود کمک کنند.

لزوم مناسبسازی معابربرای معلوالن و سالمندان
مدیرکل بهزیستی استان اصفهانگفت :مناسبسازی فضای یک شهرتنها برای استفاده ازمعلوالن
نیست و سالمندان و بیماران حرکتی نیز میتوانند از این فضا استفاده کنند.ولیا ...نصر اصفهانی،در
نشست کمیته مناسبسازی معابر و اماکن شهرستان خمینی شهر ،اظهار کرد :شهرستان خمینی
شهر در مناسبســازی معابر و اماکن به خوبی عمل کرده است ،قانون جامع حمایت از معلوالن از
سال  ۸۳درخصوص مناسب سازی معابر تاکنون اجرا نمیشد ،اما با پیگیریهای الزم در خمینی
شهراجرا شد .براساس آمار ،خمینیشهراولین شهرستانی استکه حمل و نقل معلوالن را به صورت
رایگان عملیاتی کرد و این آرزوی چند ساله ما در شهر اصفهان بوده که هنوز به نتیجه نرسیده است.

موضوع توقف رشد جمعیت ایران یکی از

خانوادهها در حمایت از فرزندآوری شده است .برای هر فرزندی که به

وارد کنیم و این بسیار خطرناک است.معاون بهداشت وزیر بهداشت

معضالتی اســت که در یک دهــه اخیر

دنیا میآید ،سهم یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده بود که اخیرا

بیان کرد :به هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی ابالغ شده که در

راهکارهای متنوع و البته بدون اثری برای آن اندیشــیده و بعضا اجرا

تصویب شد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی خاطر

تخصیص اعتبارات و ارزیابیها ،موضوع جمعیت یکی از موارد اساسی

شده است .از طرح های اقتصادی و تشــویقی تا توصیه های دینی و

نشان کرد :پیشنهاد داده شــد تا برای فرزند سوم نیز وام  ۱۵۰میلیون

اســت .نقشــه راه حوزههای زیرمجموعه وزارت بهداشت در راستای

روانشناسی تقریبا هیچ کدام تاکنون تاثیری نداشته و همین مسئله

تومانی در نظر بگیرند که البته به اشــتباه  ۷۰میلیون نوشته شده بود

صیانت از جمعیت تدوین شده و نشســتهای تخصصی برگزار شده

به نگرانی ها در این زمینه بیشتر دامن می زند .موضوع وقتی جدی تر

و مجدد اصالح شــد.وی با بیان اینکه طرح دیگری مبنی بر افزایش

است .چهار دانشگاه علوم پزشکی پیشرو در این زمینه شامل اصفهان،

می شود که کاهش نرخ زاد و ولد را در کنار موج باالی مهاجرت جوانان

وام برای فرزندان دوم و ســوم تصویب شد ،تصریح کرد :برای فرزند

یزد ،همدان و گیالن انتخاب شده اند تا اشکاالت برنامه مشخص شده

و نخبگان قرار بدهیم و آن وقت تقریبا آینده ای برای رشــد و توسعه

اول  ۱۰میلیون و برای فرزند دوم  ۲۰میلیون وام البته به صورتی که با

و تا اردیبهشــت ماه بتوانیم برنامه را به صورت سراســری اجرا کنیم.

علمی و جمعیتی در کشور باقی نخواهد ماند .مجلس جدید از همان

امهال و تنها با یک ضامن صورت بگیرد ،تصویب شــد.بانکیپور بیان

اقدامات راهبردی مانند توانمندســازی ،پیشگیری و مدیریت سقط،

ابتدای روی کار آمــدن اعالم کرد برنامه های عملــی برای به حرکت

داشت :خوشــبختانه نمایندگان مجلس با طرحهای تشویقی خانوار

افزایش هدفمند نرخ باروری ،همکاری بین بخشی ،ارتقای سالمت

درآودرن موتور جمعیتی کشــور اجرا خواهد کرد .امیر حسین بانکی

و فرزندآوری همراهی کردند و این طرحها آرای  ۸۰درصدی را کسب

مادران ،مدیریت ناباروری و اقدامات دیگری مطرح شده است.

کرونا ازطریق خون منتقل نمیشود

پور ،یکی از نمایندگان اســتان اســت که به عنوان عضو کمیســیون

میکرد.

ورود دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی در کنار تجربه نهادهای مردمی

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت :تاکنون هیچ مستندی مبنی بر اینکه ویروس کرونا از طریق

فرهنگی مجلس شــورای اســامی تا کنون از چند راهکار برای این

پریسا سعادت

وی تاکید کرد :معلوالن هیچ امتیاز ویژهای نمیخواهند و همان گونه که از معلوالن مانند فرد عادی
عوارض و مالیات دریافت میشود ،انتظار داریم خدمات نیز به صورت یکسان و برابر در جامعه در
اختیاراین قشرقرارگیرد.مدیرکل بهزیستی استان اصفهانگفت :مناسبسازی یک شهر ،مختص
استفاده از معلوالن نیست و سالمندان و بیماران حرکتی نیز میتوانند از این فضا استفاده کنند.نصر
اصفهانی تصریح کرد :سال آینده سازمانهای مردمنهاد فعالیت بیشتری در راستای مطالبهگری
حقوق معلوالن از دستگاهها خواهند داشــت تا همه معلوالن بتوانند به صورت یکسان از امکانات
شهری استفاده کنند.

سخنگوی سازمان انتقال خون:

در مقابل این ادعا اما معاون بهداشــت وزیر بهداشــت اعالم کرده با

و ارگان های قانونی دراین زمینه می تواند امیدواری ها به باز شــدن

خون منتقل میشود وجود ندارد ،بنابراین ویروس کرونا از طریق خون انتقال نمییابد.

مسئله صحبت کرده است.

قرار دادن بودجه و طرح های تشــویقی اقتصادی نمی توان موضوع

گره کور جمعیت ایران را افزایش دهد .هر چند هنوز به نظر بســیاری

بشیر حاجی بیگی افزود :در منطقه مدیترانه شــرقی از جمله ایران بیشترین علت کاهش ذخایر

وی به تازگی از پیشــنهاد وام  ۱۵۰میلیون تومانی بــرای تولد فرزند

جمعیت را حل کرد .علیرضا رییسی در نشست کشوری اجرای برنامه

عامل اقتصادی نقشی پر رنگ در رغبت خانواده ها به فرزند آوری دارد

خونی ترس اهداکنندگان از ابتال به کرونا است .وی ادامه داد :این در حالی است که در تمامی مراکز

سوم صحبت کرده اســت .بر اســاس اعالم بانکی پور ،پیشنهاد وام

صیانت از جمعیت که در مرکز آموزشــی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و

و شاید تا این مانع از سر راه خانواده ها کنار نرود سایر اقدامات چندان

اهدای خون ایران باالترین پروتکل های بهداشتی رعایت می شود همچنین سازمان انتقال خون

 ۱۵۰میلیون تومانی برای فرزند ســوم در دســتور کار مجلس است.

عروق شهید رجایی برگزار شــد ،افزود :موضوع جمعیت فقط حاصل

تاثیری در رشد جمعیت نداشته باشد پس متولیان در این زمینه باید

برای جلوگیری از شلوغی هنگام اهدای خون اقدام به ارتقاء سیستم نوبت دهی نوبت دهی آنالین

امیرحســین بانکیپور اظهار داشــت :مصوبات خوبی برای کمک به

کارهای حوزه بهداشــت نیست و بســیاری از حوزههای دیگر در این

فکری به حال مشوق های پایدار جمعیتی هم داشته باشند.

کرده است.

چهره روز

اخبار
نخستین پلیس راه هوشمند کشوردرآزادراه شرق اصفهان
ایجاد شود
رییس پلیس راه استان اصفهان گفت :با توجه به اینکه دغدغه ما ،کیفیت باالی بهرهبرداری آزادراه
شرق اصفهان بود ،در این موضوع دقت نظر الزم اعمال شــد و خوشبختانه آزادراه شرق اصفهان از
نظر موضوعات ایمنی و وضعیت مورد نظر پلیس راه ،شرایط خوبی دارد .سرهنگ اصغر زارع با بیان
اینکه باید برنامهریزی کرد که نخستین پلیس راه هوشمند کشــور در این آزادراه ایجاد شود ،ادامه
داد :همکاری مجری کل طرحهای زیربنایی استان اصفهان با پلیس راه استان قابل تقدیر بوده و
بدون شک با تداوم این همکاری ،اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.رییس پلیس راه استان اصفهان
با اشاره به تکمیل بخشهای باقی مانده آزادراه شــرق اصفهان ادامه داد :به طور قطع با تکمیل ۸
کیلومتر باقی مانده،این آزادراه به مهم ترین و پرترددترین محور کشور تبدیل خواهد شد ،بنابراین
باید در موضوعات ایمنی آزادراه دقت نظر الزم اعمال شود.وی خاطرنشان کرد :خوشبختانه در سال
نراهی ،ساالنه  ۷۰کشته
گذشته با تعامالت و اقدامات صورتگرفته ،ضمن تعبیه استراحتگاههای بی 
از مسیر آزادراه اصفهان -تهران کاهش پیدا کرد و امیدوار هستیم با تداوم همکاریها و برنامههای
عملیاتی ،زمینه کاهش بیش از پیش تصادفات جادهای در استان را فراهم کنیم.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

سرقت  ۴۰میلیاردی ازمنازل اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ازدستگیری اعضای باند سه نفره سارقان غیر
بومیکه بالغ بر ۴۰میلیارد ریال ازمنازل مردم سرقتکرده بودند ،خبرداد.سرهنگ حسین ترکیان اظهار
داشت :درپی شکایت یکی ازشهروندان ساکن درشهراصفهان مبنی برسرقت مقادیرزیادی طال و نقره
ازداخلگاوصندوق منزل وی،کارآگاهان درمحل حضوریافته و پس ازبررسیهای علمی و تخصصی و
جمع آوری آثاربه جا مانده ازسارقان و همچنین استفاده ازپایش های تصویری دریافتند این سرقت
توسط اعضای یک باند  ۳نفره صورتگرفته است.وی افزود :درادامه با تالشهای صورتگرفته توسط
کارآگاهان هویت اصلی متهمان به دست آمده و مشخص شد ،این افراد ازاستانهای غربی به وسیله
یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵به منظورسرقت ازمنازل وارد محدوده شهراصفهان شدند.رییس پلیس
آگاهی استان اصفهان تصریح کرد :ســرانجام با رصد اطالعاتی و ردیابیهای هوشمندانه کارآگاهان،
اعضای این باند درحالیکه قصد انجام سرقت ازیک منزل دریکی ازمحالت شهراصفهان را داشتند،
شناسایی و در یک اقدام ضربتی پیش از اینکه فرصت فرار پیدا کنند دستگیر شدند.سرهنگ ترکیان
با بیان اینکه سارقان با شناسایی و تعقیب افراد متمول دریک فرصت مناسب وارد منزل آنها شده و با
تخریبگاوصندوقهای آنها طالجات ،سکه و ارزهای موجود را سرقتکرده و متواری میشدند،گفت:
متهمان دستگیر شده در تحقیقات تخصصی به  ۱۵فقره سرقت از منازل مردم اعتراف کردند که برابر
ارزیابیکارشناسان مربوطه ارزش اموال به سرقت رفته توسط این افراد  ۴۰میلیارد ریال بوده است.

سارقان سيم و کابل هوايی برق درگلپايگان دستگيرشدند
فرمانده انتظامی شهرستان گلپايگان از دستگیری  2سارق سیم و کابل شبکه برق هوایی و کشف
 15فقره سرقت به ارزش یک میلیارد ریال در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر
داد .سرهنگ علی سبحانی بیان داشت :درپی وقوع چند فقره سرقت سيم وکابل شبکه برق هوايی
در شهرستان گلپايگان که این سرقت ها باعث بروز قطعی برق و نارضايتی مردم از مشکالت ناشی
از آن شده بود موضوع به صورت ويژه در دســتور کار کارآگاهان پليس آگاهی فرماندهی انتظامی
این شهرســتان قرار گرفت.وی افزود :در این خصوص تیمی ویژه ازکارآگاهان زبده و خبره پليس
آگاهی تشکيل و با اقدامات ميدانی و اطالعاتی صورت گرفته  2سارق غیر بومی و اهل استان های
غربیکشورکه دراین سرقت ها دست داشتند ،شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگيرشدند.

یک عضوکمیسیون بهداشت مجلس:

واردات واکسن کرونا در
اختیاریک نهاد باشد

یک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمان
مجلس شــورای اســامی گفت :با توجه به
اینکه در مقطعی درباره واردات واکســن ،در
کشــور چند صدایی وجود داشــت اگر یک
سازمان متصدی واردات باشد و این واردات

 500هزارنفرحاشیه نشین دراصفهان وجود دارد
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد :تخمین زده می شود جمعیت حاشیه نشین کشور  ۱۹میلیون نفر و یا بیشتر
باشد .در اصفهان از سال  ۱۳۱۸جمعیت حاشیه نشین حدود  ۶۵نفر بوده که این عدد در سال  ۱۳۷۲به  ۳۶هزار و  ۲۴۰نفر رسید و امروز صحبت از  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار
نفر جمعیت حاشیه نشین اطراف شهر اصفهان است.وی با اشاره به اینکه محل تولد  ۵۵درصد مهاجران به شهر ،روستاها بوده و محل تولد  ۴۵درصد مهاجران از
شهرهای دیگر بوده است ،تصریح کرد :شهر اصفهان در فاصله سال های  ۱۳۳۵تا  ،۱۳۷۵حدود  ۷برابر وسیع تر شده  ،یعنی به اقتضای جمعیت حاشیه نشین،
شهر نیز گسترش پیدا کرده است.سجودی خاطرنشان کرد :همانطور که دنیا صنعتی شدن را پذیرفت ،این روند هم در اجتماع امروز به نوعی قابل هضم است.
نباید صرفا به عنوان یک معضل به آن نگاه کرد ،بلکه اوال اســتعدادهای این مناطق را شناسایی کنیم ،ثانیا وضعیت پیش جنایی این مناطق را بررسی کرد ،نه در
حوزه جرم ،بلکه وضعیت پیش جنایی که می توان در حاشیه شهر تصور کرد یعنی مرحله گذار جرم از ذهن افراد به فعل و سایر آسیب های اجتماعی .بنابراین دو
کار مهم داریم؛ اول شناسایی ظرفیت جمعیت حاشیه نشین و برنامه های الزم برای توانمند کردن آنها و دوم اینکه چطور وضعیت پیش جنایی این جمعیت را
مدیریت کنیم تا از آسیب ها و جرائم پیشگیری شود.

دست چند نهاد نباشــد کار مطمئنتر و بهتر
انجام خواهد شــد.پروین صالحــی درباره

رقابت  ۱۱هزارو  ۲۱۰داوطلب آزمون دکتری دراصفهان

مطالبه مردم مبنی بر واکسیناسیون هرچه
سریعتر و اینکه چه برنامهای به منظور دخیل
کردن بخش خصوصی برای واردات واکسن
وجود دارد ،اظهار کــرد :متولی اصلی واردات
واکسن وزارت بهداشت و درمان است و این
وزارتخانه هماکنون بر واردات واکسن کرونا از
کشورهای مطمئن نظارت میکند و تا کنون
دوزهایی از واکسن نیز وارد کشور شده است.
وی درباره وضعیت تولید واکســن در داخل
کشور ،گفت :چند شرکت واکسنسازی در
حال آزمایشهای بالینی هســتند که یکی
از این شرکتها تا اسفندماه قول تولید انبوه
واکســن را دادهاند و مطمئنترین و بهترین
کار این اســت که به تولید داخلــی امیدوار
باشیم تا هرچه زودترمراحل ساخت واکسن
کرونا طی شود و به تولید انبوه برسد.نماینده
مردم مبارکه در مجلس تصریح کرد :بنابراین
وزارت بهداشــت باید ضمن واردات واکسن
از کشــورهای مجاز و مطمئن از شرکتهای
تولید واکسن درداخل نیزحمایت همه جانبه

رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان
گفت :آزمون ورودی دورههــای دکتری تخصصی
( )Ph.Dســال  ۱۴۰۰روز جمعــه ۱۵ -اســفند
ماه(فــردا) در اصفهان به طور همزمان با سراســر
کشور برگزار میشــود.محمدرضا ایروانی با اعالم
این مطلب ،اظهار کرد:در آزمــون ورودی دورههای
دکتری تخصصی سال  ،۱۴۰۰در کل استان اصفهان
تعداد  ۱۱هزار و  ۲۱۰داوطلب در  ۳حوزه امتحانی در
شهر اصفهان و  ۸شهرستان استان با هم به رقابت

عکس روز

کند تا مطالبــه مردم برای واکسیناســیون
عمومی هر چه زودتر محقق شود .البته باید
به این نکته توجه کنیم که کرونا درمان قطعی
ندارد و بهترین راه مقابله با آن پیشــگیری
اســت و اگر رفتارهای ســاده را رعایت کنیم
زنجیره انتقال ویروس قطع میشود.وی با
بیان اینکه باید نظارت بیشــتری بر مرزهای
کشور صورت گیرد ،خاطرنشان کرد :مسائل
قرنطینه و محدودیت ســفرها بین کشورها
باید به طور جدی رعایت شود و این موضوع را
با وزارت امور خارجه مطرح خواهیم کرد تا از
ترددهای غیرضروری جلوگیری شود.

مهارآتش سوزی
درشیرخوارگاه
آتــش ســوزی در یکــی از
بخشهای شیرخوارگاه آمنه
خوشبختانه هیچ گونه آسیب
جانی نداشــته و به ســرعت
مهار شد.

می پردازند که از این تعداد شرکت کننده در استان

آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.orgقرار

اصفهان ۵۵۳۵ ،نفر زن و  ۵۶۷۵نفر مرد هســتند.

گرفته و داوطلبان تا روز جمعه پیش از شروع آزمون

وی افزود ۷۸۴۵ :داوطلــب ( ۴۰۴۸زن و ۳۷۹۷

می توانند نسبت به دریافت کارت خود اقدام کنند.

مرد) شــهر اصفهان در  ۳حوزه امتحانی دانشــگاه

ایروانی اضافه کرد :داوطلبــان بعد از دریافت کارت

های اصفهان ،صنعتی اصفهان و غیرانتفاعی شهید

ورود به جلســه از صحت اطالعات درج شده روی

اشــرفی اصفهانی در این آزمون شــرکت می کنند

کارت اطمینــان حاصل کنند و در صــورت مغایرت

و دیگــر داوطلبان اســتان اصفهــان در حوزه های

اطالعات با مراجعه به باجه های رفع نقص نســبت

امتحانی خمینی شهر ،شــاهین شهر ،زرین شهر،

به ویرایش اطالعات اقدام کننــد .باجه رفع نقص

شــهرضا ،نجف آباد و کاشــان با هم به رقابت می

کارت شــرکت در آزمون دکتری تخصصی از صبح

پردازند.نماینده تام االختیار ســازمان ســنجش

روز چهارشنبه  ۱۳اسفند در دانشگاه اصفهان فعال

و آموزش کشــور در برگــزاری آزمــون در اصفهان،

شد.وی با بیان اینکه سال گذشته تعداد داوطلبان

تصریح کرد :کارت شرکت در آزمون دکتری  ۱۴۰۰از

اســتان اصفهان  ۱۱هــزار و  ۱۴۱نفر بــود ،تصریح

سهشنبه  ۱۲ -اسفند ماه سال  ۹۹برای مشاهده و

کرد :تعداد شــرکت کنندگان با ســال قبل تفاوت

پرینت روی درگاه اطالعرســانی سازمان سنجش

محسوسی نداشته است.

فوتبالجهان
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رکورد جدیدی که «رونالدو» ثبت کرد
فوق ســتاره پرتغالی یوونتوس با حضور در دیدار تیمش مقابل اسپزیا در سری آ ایتالیا به رکوردی
جدید دست یافت .از هفته بیست و پنجم رقابت های سری آ ایتالیا ،یوونتوس میزبان اسپزیا بود و

با حضور رییس کمیته ملی المپیک در اصفهان صورت گرفت؛

با نتیجه  ۳بر صفر به پیروزی رسید.در این بازی موراتا  ،۶۲کیه زا  ۷۱و رونالدو  ۸۹گلزنی کردند .این

رونمایی ازتندیس و تمبر سهراب مرادی

بازی هشتاد و پنجمین حضور رونالدو در رقابت های سری آ محسوب می شد.رونالدو با حضور در
این بازی به رکورد  ۶۰۰بازی در رقابت های لیگ باشگاهی دست یافت.کریس در اللیگا  ۲۹۲بازی

«

انجام داده ،در لیگ برتر انگلیس  ۱۹۶بازی انجام داده ،سری آ  ۸۵بازی ،لیگ پرتغال  ۲۵بازی و
لیگ دسته دوم کشورش  ۲بازی انجام داده است.

فرانسه  -اوکراین بدون حضورتماشاگر
پیکار تیم های ملی فوتبال فرانسه و اوکراین بدون حضور تماشــاگر انجام خواهد شد.تیم ملی
فرانســه ،قهرمان جام جهانی  2018روســیه در مرحله مقدماتی جام جهانــی  2022در تاریخ 4
فروردین  1400با اوکراین دیدار می کند.فدراســیون فوتبال فرانســه تالش داشت این بازی در
حضور حداقل  30درصد گنجایش ورزشــگاه استادوفرانس انجام شــود.با این خواسته دولت
فرانسه به خاطر شیوع کرونا موافقت نکرد .به همین خاطر مصاف مذکور بدون حضور تماشاگران
انجام خواهد شد.

»

رییس کمیته ملی المپیک کشورمان دیروز به اصفهان
ســفر کرد تا ضمن شــرکت در مراســم رونمایی از
ســردیس و تمبر بزرگداشت ســهراب مرادی ،قهرمان المپیکی دیار
زاینده رود ،دیداری با دســت انــدرکاران اداره کل ورزش اصفهان و
رؤسای هیئت های ورزشی استان داشته باشد و در مراسم کلنگ زنی
دو پروژه ورزشی شرکت کند.ســید رضا صالحی امیری که به همراه
علیرضا رحیمی ،عضو هیئت اجرایی ،علی مرادی ،رییس فدراسیون
وزنه برداری ،محسن میر ،سرپرســت موزه و محمود عبداللهی مدیر
روابط عمومی کمیته ملی المپیک عازم اصفهان شده بود ،در ابتدا در

گزینه مشترک لیورپول و آثمیالن
مدیران باشــگاه لیورپول برای تقویت خط دفاعی خود به دنبال جــذب مدافع میانی رئال بتیس

مراسم تقدیر از ســهراب مرادی حاضر شــد تا از این قهرمان ارزنده
کشــورمان که موفق به مدالآوری در عرصه المپیــک و رقابت های
جهانی شده بود تجلیل به عمل آورد.

هستند.باشگاه لیورپول درفصل جاری لیگ برترانگلیس تحت هدایت یورگنکلوپ ،ثبات و صالبت

باید روح فرهنگ درورزش دمیده شود

دو فصل گذشــته را ندارد ،اما نباید مصدومیت ویرجیل فندایک کاپیتان و مدافع میانی قرمزها را
در دریافت گلهای زیاد و تعدادباختهای این تیم بیتاثیر دانســت.از همین رو هفتههاست که

رییس کمیته ملی المپیک در این مراسم گفت :تالش ما در مجموعه

کلوپ و دستیارانش به شدت به دنبال جذب جایگزین مناسب برای ستاره هلندی خود و همچنین

وزارت ورزش به یک راهبرد و سیاست معطوف است تا روح فرهنگ در

فابینیو هستند .نشریه ورزشی «الرازون» در جدیدترین خبر خود از تمایل شدید باشگاه لیورپول

ورزش دمیده شود در غیر این صورت در محدوده سکو و مدال متوقف

برای جذب عیسی ماندی ،مدافع الجزایری و ملیپوش تیم رئال بتیس هستند.عیس ماندی که

خواهیم شد.ســیدرضا صالحی امیری افزود :در ایران زمین فرهنگ

در این فصل از اللیگا در  ۱۹بازی موفق به ثبت  ۳گل شده به شدت مورد توجه قرمزهای آنفیلد قرار

بســتر بزرگی برای تربیت قهرمان بوده و فلســفه رقابت فراتر از سکو

گرفته است ،اما این درحالیست که باشگاه آثمیالن هم برای جذب ماندی اقدام کرده و باید دید

است.وی با بیان اینکه فرهنگ ،ســرمایه ورزش است ،تصریح کرد:

این بازیکن که سابقه  ۵۹بار پوشیدن پیراهن تیم ملی الجزایر ار در کارنامه دارد در نهایت کدام تیم

سهراب مرادی را به نجابت ،قناعت و شجاعت میشناسیم و خواهیم

را برای بازی انتخاب خواهد کرد.قرارداد ماندی در انتهای فصل به پایان میرســد و درحال حاضر

دید سهراب در ایران زمین همیشه خواهد درخشید.

قیمتی در حدود  ۸میلیلون یورو دارد.

رییس کمیتــه ملی المپیک اظهار کرد :از ســهراب مــرادی انتظاری

نبرد چلسی و پاریسنژرمن برسراین ستاره
دو باشگاه متمول اروپایی برسر به خدمت گرفتن دروازهبان ایتالیایی تیم فوتبال میالن وارد رقابت
دهاند.جانلوئیجی دوناروما که قرارداد فعلیاش با میالن در پایان فصل جاری به پایان
با یکدیگر ش 
خواهد رسید ،در مسیر جدایی از این تیم به عنوان بازیکن آزاد قرار دارد .بر اساس گزارش رسانههای
ایتالیایی؛ دو باشگاه چلســی و پاریسنژرمن ســخت به دنبال به خدمت گرفتن این دروازهبان
ایتالیایی هستند و در این راه رقیب یکدیگر به شمار میروند.باشگاه میالن هم در سوی دیگر سخت
به دنبال تمدید قرارداد ستاره  ۲۲ساله خود است .گفته میشود دوناروما خواهان تمدید سه ساله
قراردادش با دستمزد  ۸میلیون یورو در ســال شده ،اما مدیران باشــگاه میالن به دنبال امضای
قراردادی چهار ساله با دستمزد  ۷میلیون در سال هســتند.این دروازهبان ایتالیایی از سال ۲۰۱۳
عضو باشگاه میالن است و در سال  ۲۰۱۵به تیم اصلی این باشگاه راه یافت و تاکنون در  ۲۳۵بازی
در درون دروازه روسونری ایستاده است.

نداریم زیرا همیشــه برای ما تولید ثروت خواهد کرد.وی خاطرنشان
کرد :امروز اصفهان در مســیر توســعه و جهش قرار دارد و این امکان
پذیر نیست مگر با مدیریت و همدلی صحیح مسئوالن استان.صالحی
امیری گفت :پهلوان کســی است که با مردم زیســت میکند و با درد
مردم احساس درد و با لبخند آنها میخندد.وی با بیان اینکه ورزش ۲
ساحت دارد یکی جسم و دیگری روح ،گفت :جسم ورزش وزنه ،سکو،
مدال و سکه و روح آن فرهنگ ،معرفت و اخالق است.رییس کمیته
ملی المپیک اظهار داشت :سهراب مرادی یکی از چهرههای ماندگار در
ورزش ایران زمین خواهد بود.
به گفته وی ،قهرمان کسی است که به سکو و مدال میرسد اما پهلوان
کسی اســت که به معرفت ،فضیلت و اخالق رســیده و در بطن مردم
زندگی میکند از این رو سهراب مرادی جوانی است که ویژگی پهلوانی
را دارد.

جایگاه سهراب مرادی دردل و قلب مردم ایران است

قهرمان همیشــه در ذهن مردم حک خواهد شد.رضایی همچنین در

اســتاندار اصفهــان در آیین تجلیــل و رونمایی از ســردیس و تمبر

پایان برنامه گفت :از زحمات مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان

بزرگداشت قهرمان ســهراب مرادی گفت :ســهراب مرادی تنها یک
افتخار برای خود ،خانواده ،شهر و استان اصفهان نیست بلکه افتخاری

بعد از مدت ها انتظار و گذشت حدود یک سال و نیم از تعلیق جودوی ایران توسط فدراسیون جهانی ،فدراسیون جودوی ایران با انتشار بیانیه ای اعالم کرد نتیجه
اعتراض ایران به رای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو با اتفاقات مثبتی همراه شده است .امیرساعد وکیل که وکالت ایران را در این پرونده در دادگاه CAS
برعهده داشت ،در این باره گفت :شاید نگاه یک متخصص با مردم تفاوت داشته باشــد .من اگر بخواهم شفاف درباره رای اعالم شده بگویم ،باید بگویم که کجا
بودیم و به کجا رسیدیم .فدراســیون جهانی یک تعلیق مادام العمر برای جودوی ایران در نظر گرفته بود و پیش شرط هایی برای رفع این تعلیق داشت که اصال
انجام شدنی نبود .وی افزود :حاال با رای دادگاه  CASآن تعلیق دائمی برداشته شده و این پرونده به مرجع قبلی یعنی فدراسیون جهانی ارجاع داده شده است.
موضوع تعلیق ایران هم نه در مقررات انضباطی و نه در اساسنامه فدراسیون جهانی نیست .چیزی هم که تعریف نشده ،مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نمی
شود .این پرونده به فدراسیون جهانی برمی گردد و دست و پای آن ها هم بسته خواهد بود .پیش بینی ما این است که در روزهای آینده تعلیق ایران به طور کلی
برداشته می شود و ورزشکاران می توانند مثل قبل در میادین بین المللی شرکت کنند.

برای ایران اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی به شمار می رود.
عباس رضایی افزود :بــا تمام محدودیت ها و کوتاهی ها نســبت به
ورزش اما جایگاه ورزش به ویژه قهرمانان ورزش در قلب ها حک شده
است.استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه ســهراب مرادی یک افتخار
برای جامعه ،نظام و کشور ایران است ،ادامه داد :در واقع جایگاه این
قهرمان در دل و قلب مردم اســت که این جایگاه هیچگاه از ذهن ها
فراموش نخواهد شــد.رضایی ابراز امیدواری کرد ،این نشست گامی
برای به ظهور رساندن جایگاه ورزش باشد.به گفته وی ،اخالق مداری
یکی از صفات پســندیده است که ورزشــکاران باید به عنوان اولویت
اولیه خود قرار دهند.اســتاندار اصفهان همچین گفت :نظام جمهوری
اســامی قدردان خدمات ،زحمات و فداکاریهای قهرمانان و دست
اندرکاران ورزش است.استاندار اصفهان با عرض تبریک به این قهرمان
گفت :امیدواریم این نشست گامی در جهت نشــان دادن و به ظهور
رســاندن قدردانی مردم برای این قهرمانان باشــد و نام پرآوازه این

فدراسیون فوتبال ایران
میلیاردرمیشود!
فدراســیون بین المللــی فوتبال(فیفا) در
گزارشی جامع سهم فدراســیو نهای عضو
را از کمکهای مالی این نهــاد اعالم کرد که
براساس آن سهم فدراســیون فوتبال ایران
حدود  ۱۰میلیون دالر بود .فیفا در این گزارش
سهم فدراسیونهای عضو این نهاد جهانی را
از کمکهای مالی آن که در قالب برنامهها و

سریعترین مرد ایران:

پروژههای مرتبط با پروژه موســوم به «فیفا

دوومیدانی ازورزشکارخالی شده است
ســریعترین مرد ایران بعد از مدتها در مسابقات

فوروارد» در فاصله ســالهای  ۲۰۱۶تا ۲۰۲۲
اعالم کرد«.فیفا فوروارد» برنامه توســعهای
فدراسیون جهانی اســت که برای نخستین

بود به گونهای برنامهریزی کنیم که امکان شــرکت

دوومیدانی داخل ســالن ایران شرکت کرد و رکورد
خوبی از خود به جا گذاشت .تفتیان در دوی  ۶۰متر

بعد از اردوی  ۵۰روزه در فرانسه به ایران برگشتم و

زمان  ۶.۵۴ثانیه را ثبت کرد که در بین  ۱۰رکورد برتر

مسابقه دادم.دونده المپیکی ایران در پاسخ به این

این ماده قرار گرفت و حاکــی از وضعیت آمادگی

سوال که نحوه قرارداد شــما با باشگاه پلیمرخلیج

این دونده المپیکی است .حسن تفتیان به حضور

فارس چگونه اســت و از مبلــغ آن رضایت دارید؟

در مسابقات داخل کشور اشــاره و بیان کرد :باعث

گفت :نگاهم مادی نبود و تنها هدفم از شــرکت در

خوشــحالی بود که بعــد از مدتها در مســابقات

مســابقات مســائلی بود که مطرح کردم .در مورد

داخلی شرکت کردم .نیاز اســت که ملیپوشان در

قرارداد صحبتی نداشــتم و این چیزهــا برایم در

مســابقات ایران حضور داشته باشــند چون روی

اولویت نبود .پلیمرخلیج فارس تیم خوبی اســت

ســطح مســابقات و انگیزه جوانترها تاثیر دارد و

که جوانان زیادی را حمایــت میکند ،آنها را تحت

باعث رشد دوومیدانی میشود .اصلیترین هدف

پوشش قرار داده است و از این طریق به دوومیدانی

ما هم اســتفاده از این فضا و کمک به دوومیدانی

کمک میکنــد .از مدیرعامل ،مربیــان و کادر این

است.وی افزود :از زمانی که برنامههای آمادهسازی

باشگاه تشــکر میکنم .وی در پاسخ به این سوال

المپیک را با فدراسیون هماهنگ کردم ،نظرم این

که با شــناختی که از وضعیــت دوومیدانی دارید

ویژگی اخالقمداری در این راستا حرکت میکنند.
ورزش ،پدیدهای اجتماعی است
رییس فدراسیون وزنه برداری کشور نیز در این مراسم گفت :ورزش
پدیده ای اجتماعی است که مســائل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
در آن مستتر اســت.علی مرادی با بیان اینکه الگوهای جامعه مانند
مرادی از جمله الگوهای رفتاری هستند ،تصریح کرد :سهراب مرادی
در ورزش بی حاشیه اســت و با صبوری الگوی رفتاری مناسبی برای
ورزش کشور به ویژه وزنه برداری به شمار میرود.
در این مراســم کلید یک واحد آپارتمان به پاس قهرمانی های ارزنده
ســهراب مرادی در رویدادهای مختلف به خصوص رویداد المپیک
 ۲۰۱۶ریو از سوی استانداری و اداره کل ورزش اصفهان به این قهرمان
ارزنده اهدا شد.ضمن اینکه در این مراسم از تمبر یادبود این قهرمان و
همچنین سردیسی که توسط موزه ملی ورزش ،المپیک و پارالمپیک
طراحی ،ساخت و آماده شده رونمایی شد.

خبر روز

توضیح وکیل ایران درباره رفع تعلیق جودو

در این مســابقات را داشته باشــم و خوشبختانه

به دلیل حمایتهایشان برای قهرمانان این استان تشکر میکنم که با

بار در نهم مــاه می  ۲۰۱۶توســط کنگره فیفا
اتخاذ شــد و بر آن بود تا نه تنهــا یک «قدم
متحول کننده» برای توســعه جهانی فوتبال
آیا تعداد ســهمیههای ما در المپیک افزایش پیدا
میکند؟ گفت :امیدوارم این اتفاق بیفتد .در حال
حاضر فکر میکنم که ســهمیه آقــای پیرجهان از
طریق رنکینگ قطعی شده است ،امیدوارم دوستان
دیگر هم بهترین رکوردهای خود را بزنند و ورودی
را کسب کنند ،اما ســهمیهها در مقایسه با المپیک
ریو بــه صورت چشــمگیری کاهش پیــدا کرده و
رکوردهای دوومیدانی ایران پایین آمده اســت .از
طرفی میبینیم که دوومیدانی ما از ورزشکار خالی
شده و در سالهای اخیر پشــتوانه سازی صورت
نگرفته است.

عکس روز
محبوب ترین
فوتبالیست ایرانی در
اینستاگرام کیست؟
لیســت محبوب ترین فوتبالیست
های ایرانی در اینســتاگرام منتشر
شد و ســردار آزمون در رأس آن ها
قرار گرفت.آزمون بــا  3.5میلیون
دنبال کننده در صدر این فهرست قرار
دارد و بعد از او علیرضا بیرانوند است
که  3.1نفر صفحه او را در اینستاگرام
دنبال می کنند.

و راهی برای اشــتراک موفقیت جام جهانی

مستطیلسبز
نزدیک بود «آ لکثیر» یک سال دیگرهم محروم شود!
کنفدراسیون فوتبال آسیا در رای صادره علیه عیسی آل کثیر اعالم کرده بود این بازیکن حق حضور
در محل تمرین قرمزها را هم ندارد .به همین خاطر وقتی مصاحبه ای از او در محل تمرین این تیم
منتشر شد کنفدراسیون سفت و سخت
به دنبال محرومیت دوباره این بازیکن
افتاد .امیرســاعد وکیل ،مشاور حقوقی
سابق پرسپولیس در این زمینه دست به
افشاگری می زند و می گوید« :ما در 4
مرحله به اف سی توضیح دادیم .در واقع
سوال و جواب بود .سواالت متعددی از
ما کردند .گفتند قصد دارند پرونده جدید
انضباطی برای این بازیکــن باز کنند .با
توجه به دفاعیاتی که داشتیم توانستیم
آنها را قانع کنیم .اگر در قانع کردن کنفدراسیون ناموفق بودیم به دلیل تکرار مسئله انضباطی ،آل کثیر
یک سال دیگر از حضور در میادین محروم می شد».

با فدراسیونهای عضو باشد ،بلکه به یکی از

حمله «سیدجالل» به رکورد علی انصاریان

برجستهترین پروژههای توسعه ورزشی جهان

کاپیتان پرسپولیس فاصله زیادی تا رسیدن به عنوان گلزن ترین مدافع تاریخ لیگ برتر ایران ندارد.

بدل شود.کمکهای مالی برآمده ازاین پروژه
پس از تایید برنامههای کشورها از سوی فیفا
برای توسعه فوتبال در بخشهای مختلف از
جمله زیرساخت ،توسعه فوتبال پایه ،برگزاری
مسابقات و  ...به فدراسیونهای عضو تعلق
میگیرد.در گزارش مذکور فیفا سهم ایران و

سید جالل حسینی روز دوشنبه تک گل سه امتیازی پرسپولیس مقابل سایپا را به ثمر رساند .این
سومین گل سه امتیازی و چهارمین گل او در لیگ بیستم بود .کاپیتان پرسپولیس با گلزنی در این
دیدار ،تعداد گل های زده خود در این فصل را به عددی باالتر از گل های چهار فصل اخیر خود رساند.
حســینی با چهار گلی که در این فصل تا به این لحظه به ثمر رسانده در آستانه رسیدن به یک رکورد
مهم قرار دارد .او در تا این لحظه  ۲۴گل در لیگ برتر به ثمر رسانده و در صورتی که  ۲دیگر در این فصل
به ثمر برساند می تواند عنوان گلزن ترین مدافع تاریخ لیگ برتر را به خود اختصاص دهد.در حال

جزئیات برنامههای تایید شده خود را برای

حاضر این عنوان در اختیار مرحوم علی انصاریان ،سپهر حیدری و هادی عقیلی با  ۲۵گل زده است.

فدراســیون فوتبال ایران باقــی مانده اعالم

با وجود پیشنهاد؛ «حقیقی» به گل گهر برگشت

این کشور و همچنین آنچه از مبلغ کلی برای
شده است.براســاس این گزارش که به طور
گرافیکی ارائه شده ،سهم ایران از کمک مالی
فیفا از ســال  ۲۰۱۶تا  ۲۰۲۲مبلــغ  ۹میلیون
 ۸۵۰هــزار دالر بوده و مبلــغ  ۳میلیون ۵۲۹
هزار و  ۴۶۹دالر تایید شده و حدود  ۶میلیون
و  ۵۰۰هزار دالر باقی مانده اســت.به عبارت
دیگر فدراسیون فوتبال ایران باید پروژههای
آینده خود را اعالم و مبلغ باقی مانده را پس
از تایید شــدن توســط فیفا ،دریافت کند .با
توجه به طلب حدود  ۶میلیون و  ۵۰۰هزار دالر
باقی مانده ایران از فیفا ،فدراســیون فوتبال
مبلغی حدود  ۱۶۲میلیارد تومان دریافت می
کند؛ پولی که میتواند بسیاری از مشکالت و

علیرضا حقیقی که فصل گذشــته و در دور برگشت با  9کلین شــیت به همراه نساجی رکوردار شد
ابتدای فصل مورد توجه تیم های زیادی قرار گرفت و حتی صحبت از حضورش در استقالل بود ؛اما
در نهایت به خاطر حضور امیر قلعه نویی در گل گهر این تیم را برای بازی انتخاب کرد ولی به نظر می
رسد در چند بازی شرایط آنطور که باید و شاید برای او خوب پیش نرفت و همین موج گالیه هایی
از سوی سرمربی گل گهر شد.
علیرضا حقیقی بعد از دو هفته نیمکت نشینی در بازی با سایپا و نفت مسجد سلیمان در سه بازی
اخیر گلگهردراردوی تیمش حضورنداشتهکه سعید الهویی ،دستیارامیرقلعه نویی این عدم حضور
را به خاطر مشکالت شــخصی علیرضا حقیقی عنوان کرد که به نظر می رسد اکنون این مشکالت
شخصی برطرف شده است و او از روز سه شنبه تمرینات گروهی خود را به همراه دیگر بازیکنان گل
گهر آغاز کرده اســت .طی روزهای غیبت علیرضا حقیقی در تمرینات گل گهر با این ذهنیت که این
دروازه بان تصمیم به جدایی از این تیم گرفته با پیشنهاداتی مواجه شد که این پیشنهادات از سوی
یکی دو تیم جدی بود و حتی بحث معاوضه او با محمد رضا اخباری ،دروازه بان تیم تراکتور هم به

بدهیهای پیش روی فدراسیون با مدیریت

وجود آمد؛ اما طبیعتا این دروازه بان برای جدایی باید از گل گهر رضایتنامه می گرفت به این خاطر

جدیدش را برطرف سازد.

که تا پایان فصل با این تیم قرارداد دارد .انتظار امیر قلعه نویی از علیرضا حقیقی برای مهار توپ های
سخت شاید خیلی هم غیر طبیعی نباشد به این خاطر که علیرضا دروازه بان باتجربه ای است و مرد
شماره یک تیم ملی در جام جهانی  2014بود.

بامسئولان
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مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اعالمکرد:

زیباسازی کالنشهراصفهان درآستانه نوروز۱۴۰۰
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ازاجرای طرحهای مختلف زیباسازی شهری برای نوروز

عضو شورای شهر:

 ۱۴۰۰دراین شهرخبرداد.حسن موذنی اظهارکرد :فضاسازی شهری ویژه نوروزبه صورت پراکنده درهمه
مناطق انجام میشود؛ دراین راستا  ۲۵المان با طرحهای ویژه نوروزیکه طی فراخوانی طراحی و داوری

پل بزرگمهر تا ناژوان جاده سالمت میشود

شده درمناطق پانزدهگانه درحال ساخت است و طی روزهای پایانی سال درشهرنصب خواهد شد.وی
همچنین با اشاره به نصب سازههای خطی خانواده درمیادین و چهارراههای اصلی شهرافزود :تابلوهای
ویژه با موضوع معرفی ابنیه اصفهان در عرشــه پلهای واقع در حلقه سوم ترافیکی نصب و نورپردازی
برای محرومیتزدایی مناطق محروم است.روشن ،بهبود فضاهای فرهنگی

عکس :ایمنا

در مناطق کمتر برخوردار را از اهداف افزایش بودجه در کمیسیون فرهنگی
دانست وگفت :سعی شده تا اجرای پروژههای فرهنگی را به سمت مناطق
کمتر برخوردار سوق دهیم و پروژهها و فرهنگسراهایی که در مناطق ۷ ،۱۴
و دو انجام شده نمونههایی برای تامین نیازهای فرهنگی درشهراست.
تخصیص بودجه شهردوستدارکودک در۱۴۰۰
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان
اینکه شهراصفهان شهردوستدارکودک است ،اضافهکرد :بهکودکان باید به
عنوان سرمایههای آینده نگاه شود تا بتوانگفت بودجههای اختصاص داده
شده به این حوزه برای آینده نتیجهبخش خواهد بود؛ بدین سبب مناطق
 ۱۵گانه موظف هستند پروژههایی را در زمینه شهر دوستدار کودک داشته
باشند.روشن ادامه داد :ردیف بودجه در حوزههای زیرساختی و رویدادی
نیزبرای شهرتحقق دوســتدارکودک اختصاص داده شده است تا مناطق
مختلف اجرای پروژههای مرتبط با شهردوستدارکودک ازجمله فضاهایی
بازی مطابق با استاندارد یونیسف را داشته باشــند و بتوانیم این نشان را
برای اصفهان ماندگارکنیم.عضو شورای شهراصفهان با اشاره به سهم زنان

رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان در

بخش جاری و  ۷۱درصد آن دربخش عمرانی تصویب و تدوین شده است،

خصوص روند بررسی بودجه  ،۱۴۰۰شهرداری اصفهان ،اظهار کرد :بودجه

تصریحکرد :این بودجه نیزدربخشهای مختلفی تقسیمبندی شده است،

 ۱۴۰۰حدود دو هفته درکمیسیونهای مختلف و دو هفته نیزدرکمیسیون

درحوزه حمل و نقل  ۳۹درصد بودجه را با هدفکاهش آالیندهها ۱۸ ،درصد

تلفیق با حضورهمه اعضای شورای شهر ،مدیران و معاونان شهری بررسی

از بودجه درحوزه خدمات شــهری ۱۵ ،درصد درحوزه خدمات اقتصادی و

و تدوین شد.فریده روشن با اشاره به سیاستهایکلی برای تدوین بودجه

مالی ۱۴ ،درصد در برنامهریزی و توســعه منابع انسانی ۶ ،درصد در حوزه

 ،۱۴۰۰ادامه داد :توجه به نقاط تمرکز در برنامه  ۱۴۰۵از جمله سیاستهای

فرهنگی و اجتماعی ۴ ،درصد درحوزه معماری و شهرسازی و بخشی نیزبه

کلی تدویــن بودجه بوده اســت ،کاهش آالیندههای زیســت محیطی،

صورت مشترک درنظرگرفته شده است.

گردشگری ،فرهنگ و هنر شهر و افزایش بهرهوری سرمایههای انسانی از

خاطرنشان کرد :سرمایهگذاری در بخش خصوصی برای جذب اعتبارات
ملی و استانی ،استفاده حداکثری از ظرفیت منابع درآمدی جدید به ویژه
درآمدهای پایدار ،رعایت توزیع متوازن ارائه خدمات به شهروندان با تاکید
بر عدالت مکانی ،توجه به پروژههای محرک توسعه در مناطق محروم در
جهت محرومیتزدایی ،افزایش همگرایی سرانه مناطق  ۱۵گانه ،مشارکت
حداکثری ذینفعان وگسترش خدمات غیرحضوری برای رفتن به سمت
شهری هوشمند و رعایت انضباط مالی نیزازجمله سیاستهایی بودکه در
بودجه مدنظرقرارگرفت و درنهایت یک بودجه  ۹هزارو  ۵۷۰میلیارد تومانی
برای سال  ۱۴۰۰در نظر گرفته شد.وی با توضیح این که  ۲۹درصد بودجه در

نیازهای فرهنگی و اجتماعی تعریف شود.وی اضافهکرد :توجه به افزایش
سرانه ورزشی درشهربا هدف برقراری عدالت مکانی دیگراولویتکمیسیون
بود و درسه سال و نیمگذشته نیزایستگاههای ورزش صبحگاهی از ۱۲۱به
 ۱۶۷ایستگاه افزایش یافته است؛ در تدوین بودجه سال آتی نیز فضاهای
روباز و سالنهای ورزشــی برای مناطق  ۱۵گانه در نظر گرفته شده است؛
منطقه  ۱۴که پروژههای محرک توسعه خوبی در آن اجرا شده مثال خوبی

ببریم و بودجه را نیز با توجه به این موارد تصویب و تامین کنیم تا شهروندان

 ۴۹۱میلیارد تومان بودجه برای حوزه فرهنگی شهر در نظر گرفته شده است،
خاطرنشــان کرد :برای فعالیتهایی که نیاز به فرهنگ سازی دارد در سال
 ۹۹حدود  ۸۵میلیارد تومان اختصاص داده شــد که این رقم در ســال ۱۴۰۰
حدود  ۹۶میلیارد تومان خواهد شــد؛ برای ترویــج ورزش همگانی با هدف
افزایش فعالیتهای بدنی و تغییر سبک زندگی شهروندان اعتبارات الزم در
قالب مسیرهای تندرستی یا جاده سالمت در نظر گرفته شده است.روشن
افزود :در این راستا از پل بزرگمهر به صورت یک مسیر پیوسته تا ناژوان جاده
سالمت ایجاد میشودکه درصورت تأمین اعتبار ،فضایی مناسب برای ورزش
شهروندان است؛ همچنین تعداد خانههای خالقیت نیزافزایش خواهد یافت.

خبر ویژه

ظرفیت پنهان شده گردشگری مذهبی دراقتصاد
و توسعه اصفهان
ایران به لحاظ موقعیت فرهنگی و مذهبی از دیرباز در بین کشــورهای اسالمی از جایگاه ویژهای
برخوردار بوده که میتوان گفت جوهره فکری مردم ایران بر پایه دین و مذهب شکل گرفتهاست .از
این رو بحث گردشگری مذهبی ظرفیت رشد و توسعه را در کشور دارد و درواقع این نوع گردشگری
پاسخی به نیازهای فرهنگی و معنوی مردم است .اصفهان نیز به عنوان پایتخت فرهنگی از دیرباز
دارالمومنین گردشگران بوده و با پیشینه غنی و برخورداری از مساجد بزرگ و مطرح از پایگاههای
مهم شیعه در دنیا به حساب میآید؛ با این وجود باید دید که جایگاه گردشگری مذهبی در کشور
ما به ویژه در استانهایی که پتانسیل این نوع از گردشگری را دارند ،جایی میان برنامهریزیهای
مسئوالن ذی ربط دارد؟راهنما و مدرس تور گردشگری مذهبی در این باره میگوید :متاسفانه آمار
درست و دقیقی در حوزه گردشگری در کشــورمان وجود ندارد و به همین دلیل نمیتوان میزان و
درصدی از گردشگری مذهبی و یا گردشگری تاریخی و فرهنگی به تفکیک ارائه داد.
طاهره زارعی با بیان اینکه مهمترین مراکز گردشگری مذهبی در کشورمان آستان قدس رضوی،
حرم معصومه (ع) و شاهچراغ (ع) در شیراز اســت ،تصریح میکند :امامزادههای بسیاری هم
وجود دارد؛ با این وجود صرفا مکانهای مذهبی در این دسته قرار نمیگیرند ،بلکه عبادتگاههای
غیر اسالمی به دلیل اینکه آنها نیز پیرو یک دین و مذهبی هستند ،در این زمره قرار میگیرند.
نقش واگذاریها دراقدامات فرهنگی و مذهبی
حال آنکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان یکی از اقدامات تاثیرگذار در گردشگری
مذهبی را از بعد کالن و کشوری و دولت میانگارد که راه حل آن واگذاری است و میگوید :در واقع
با توجه به شواهد موجود بخش خصوصی و مردمی توانسته به خوبی در امور مختلف فرهنگی و
اجتماعی نقش ایفا کند ،از این رو واگذاریها برای کشور یک ضرورت است و دولت باید تسهیلگر
باشد و نه اینکه تصدیگری کند.
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه مراکز گردشگری مذهبی ،مستعد فعالیتهای
فرهنگی و اجتماعی نیز هستند ،تصریح میکند :باید از ظرفیت نخبگانی مکانهایی که پتانسیل
گردشگری مذهبی دارند و همچنین باید در حوزههای قرآن ،نهج البالغه و صحیفه سجادیه غافل
نشویم و بتوانیم فعالیتهایی در سطح کشوری و بینالمللی حتی برای جذب گردشگر بهره ببریم،
البته امروزه ضرورت اقدام برای آموزش در هر محفلی از حضرت صاحب الزمان (عج) و مهدویت
بیش از قبل احساس میشود.
ظرفیت باالی گردشگری معنوی حرم حضرت زینب (س) دراصفهان
مدیر حرم حضرت زینب (س) در اصفهان نیز با اشــاره به اقدامات صورت گرفته و ظرفیتهای
این حرم و منطقه اظهار میکند :فعالیت آســتان زینبیه (س) براســاس ســند راهبردی تبیین
شــده و همچنین کارگروههای علمی و فعالیتها بر اســاس خرد جمعی و تجربه شهری تنظیم
و طراحی میشــود.وی میافزاید :قبل از انقالب اســامی حرم حضرت زینــب (س) به عنوان
جایگاه معنوی شهر اصفهان شناخته میشــد و همچنان این جایگاه حفظ شده است و در حوزه
کشــوری هم مخاطبین قابل توجهی دارد که کاروانهای متعددی برای زیارت حرم زینب (س)
ســفر میکنند .در حوزه بین الملل نیز اینجــا ظرفیت کم نظیری دارد به صورتی که از ســالهای
گذشــته بیش از  ۲۰۰زائر خارجی به این مکان میآمدند و برای کشورهای اسالمی و غیر اسالمی
یک وعدهگاه معنوی به حســاب میآید.اســتان اصفهان دارای ظرفیتهای باالی گردشگری و
زیرساختهای مناسب برای توسعه این نوع گردشگری اســت ،حال آنکه آنچه برآورد میشود
حاکی از آن اســت که برنامه منســجم و تدوین شــدهای از ســوی مســئوالن امر برای توسعه
گردشگری مذهبی در این استان وجود ندارد و مسئوالن باید بیش از گذشته به این ظرفیت توجه

برای اعیاد شعبانیه صورت خواهدگرفت.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان به نصب تابلوهای طنابی رواق مانند با موضوع میالدهای
ماه شعبان اشــاره و خاطر نشــان کرد :اغلب این طرحها در حلقه ســوم ترافیکی ،محورهای پر تردد
گردشگری ،چهارراهها و میادین ،عرشه پلها و روی پایههای پرچم شهراصفهان اجرا و نصب میشود.
وی ادامه داد :سه ماهه پایانی هرسال سمپوزیومهای ویژهای ازسوی سازمان زیباسازی درشهرانجام
میشود و امسال نیزبا توجه به شیوعکرونا هفتمین سمپوزیوم مجسمهسازی به صورت مجازی و در
قالب ساخت  ۱۳سردیس و المان درکارگاه هنرمندان درحال انجام است.موذنی ازنصب سردیسهای
مشاهیردرمنطقه  ۵شهراصفهان خبرداد و درباره نصب نمادها نیزگفت :سردیس شهید حبیب الهی،
نماد چوگان ،نماد مادر و نماد حج و المان نوروزی کاشی شکسته فرش اصفهان نیز ویژه نوروز ۱۴۰۰در
شهررونمایی میشود.وی همچنین درخصوص طرحهای نورپردازی یادآورشد :نورپردازیهای پل آذر،
خیابان جابرانصاری ،مجموعه پلهای دفاع مقدس ،پل خواجو ،خانه حکمت ،درختان پل شریعتی و
میدان شهرداری و منطقه هشت و نورپردازی تکایای تویسرکانی ،بروجردی و آرامگاه دهش تا پایان سال
جاری آماده بهره برداری است.مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان درادامه ازتکمیل مراحل
طراحی ،اجرا و نصب مبلمانهای خانوادگی ،سالمندان،کودکان ،نمازخانه پارکی و بازیکده حیوانات در
آینده خبرداد و افزود :این مبلمانهای شهری به صورت تخصصی و براساس استانداردهای موجود در
حال طراحی و نمونه سازی است.

روشــن تصریح کرد :بحث فرهنگ شهروندی از سیاســتهای کمیسیون

روشن با اشــاره به افزایش بودجه  ۱۴۰۰شــهرداری در بخش فرهنگی و

رویکرد فرهنگی و اجتماعی داشته باشد و پروژههای عمرانی باید با توجه به

نوروز امسال اجرا میشود و در فعالیتی مشارکت با هیئتهای مذهبی نیز فضاسازی ویژه و یکدستی

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری اصفهانگفت :به مناسبت اعیاد رجبیه پویش مردمی

ارتقای فرهنگ شهروندی اختصاص یافته اســت.وی با بین این که حدود

بودجه در این بخش این اســت که هر پروژهای که در شهر انجام میشود

خواهد شد.موذنی تصریحکرد :طرحهایی نیزدرقالب دیوارنگاره اشعاربا محتوای هویت اصفهان برای

به دنبال شهروندان خالق ،مطالبهگر ،قانونمدار
فرهنگی است و باید شهر را به سمت شهری زیستپذیر و انسانمحور پیش

اجتماعی نسبت به ســال قبل ،افزود :تاکید شورای شــهر برای افزایش

جایی نمیریم ما هستیم» درمناطق مختلف شهرنصب و دیواره پازلی جهاننما نیزبا طرح نوروزی مزین

«درخت جان» دراصفهان
برگزاری پویش مردمی
ِ

بهبود فضاهای فرهنگی درمناطق کمتربرخوردار

گزارش

داشته باشند.

کهگرمخانههایی را برای زنان و مردان اختصاص دادهاند ،حمایت شوند.

ما خالق ،مطالبهگر ،قانونمدار و هویتمدار باشند ،در این راستا بودجهای به

جمله اهداف برنامه  ۱۴۰۵برای سیاستگذاریهای کلی در تدوین بودجه
بود.رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشی شــورای اسالمی شهر اصفهان

در بودجه  ،۱۴۰۰ادامــه داد :حدود یک میلیارد و نیــم میلیون تومان برای
ساماندهی زنانکارتن خواب درنظرگرفته شده است تا سمنهای مربوطه

میشــود ،همچنین نوروز ۱۴۰۰به دلیل تقارن با اعیاد شعبانیه پرچمهایی با شعار«منتظرتو هستیم،

ایجاد نیروگاه خورشیدی
 ۲۶۰کیلوواتی درمیدان
مرکزی میوه و ترهباراصفهان
مدیرعامــل ســازمان میادین میــوه ترهبار
و ساماندهی مشــاغل شهری شــهرداری
اصفهان از ایجاد نیروگاه خورشــیدی روی

«درخت جان» با شعار«درخت جانم ریشــه دارد ازپدر» ویژه عموم شهروندان برگزارشده است.فروغ
ِ

مرتضایینژاد اظهارکرد :درپویش درخت جان ،شهروندان میتوانند با پدرخود عکس یادگاری بگیرند و
با هشتک  #درخت_ جان در صفحه شخصی خود به اشتراک بگذارند؛ همچنین عکسی را در صفحات
مجازی «شبکه شهر» به آدرس  @isfahan_netارسال و این آدرس را روی عکسهای خود تگکنند.
وی با بیان اینکه به زیباترین و خالقانهترین تصاویرپویش مردمی «درخت جان» جوایزی اهدا خواهد
شد ،تصریحکرد :این پویش فرصتی ارزشمند برای توجه به محیط زیست و تکریم و تجلیل ازپدران است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبزشهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری ویژه برنامه روزدرختکاری
با شعار «درخت دوستی بنشانیم» ،افزود :شهرداری اصفهان همچون سالهای گذشته به مناسبت ۱۵
اســفند ماه «روز درختکاری و هفته منابع طبیعی» اقدام به توزیع نهال در بین شهروندان میکند.وی
ادامه داد :زمان ثبتنام توزیع نهال ازروزدهم تا  ۱۴اسفند ماه تعیین شد و شهروندان میتوانند با مراجعه
به وبسایت سازمان پارکها به نشــانی  park.isfahan.irو ارائه کد ملی نهال مورد نظر خود را انتخاب
کنند.مرتضایینژاد خاطرنشانکرد :توزیع نهال ازروز ۲۰اسفند  ۱۳۹۹تا  ۲۰اردیبهشت  ۱۴۰۰درمحلهای
مشخص شده درفرمهای ثبتنام درسایت (با ارائهکد ملی وکد رهگیری) انجام میشود.

مدیر منطقه  ۳شهرداری اصفهان خبر داد:

پیرایش شهری چهارباغ خواجو

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهار کرد :عملیات ســنگفرش ضلع غربی پیاده روسازی چهارباغ خواجو تحت عنوان پیرایش شهری با پیشرفت ۹۵
درصد در دست اقدام است.حسین کارگر افزود :این عملیات شامل آواربرداری ،زیرسازی همراه با جدولگذاری سنگی و نهایتا سنگ مرغوب با ضخامت
چهار سانتیمتری اســت.مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان ادامه داد :در خصوص نماکاری دیوارهها ،اســتعالم جذب پیمانکار انجام شده و پیمانکار
مشخص شده و آغاز کار به احتمال زیاد با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال به سال آینده موکول خواهد شد.وی با بیان این که پس از اتمام ضلع
غربی ،ضلع شرقی این خیابان پیاده روسازی خواهد شد ،تصریح کرد :هزینه اجرای عملیات سنگفرش ضلع غربی خیابان چهارباغ خواجو بیش از ۱۲
میلیارد ریال است.

سقف تاالر  ۲۵میدان مرکزی میوه و تره بار
خبر داد و گفت :این نیــروگاه دارای ظرفیت
تولید  ۲۶۰کیلووات انرژی اســت و تا پایان
ســال جاری به بهرهبرداری می رسد.محمد

کشف و بروزاستعدادهای فرهنگی کودکان با جشنواره «کمانک اصفهان»

مجیری اظهــار کرد :بــا توجه بــه ظرفیت
بســیار خوبی که در میدان مرکــزی میوه و
تره بار اصفهان وجــود دارد ،میتوان نیروگاه
خورشــیدی را روی بام ســایر تاالرهای این
میدان نیز احداث کرد.وی با تاکید بر این که
میدان مرکزی میوه و ترهبار ظرفیت شــش
مگاواتی تولید برق را دارد ،خاطرنشان کرد:
نیروگاه خورشــیدی میدان مرکزی میوه و
ترهبار از مــدل آنگرید ( )On-gridاســت
و برق تولیــدی آن روی شــبکه توزیع برق
شهرســتان بارگذاری و به فروش میرسد.
مدیرعامــل ســازمان میادین میــوه ترهبار
و ساماندهی مشــاغل شهری شــهرداری
اصفهان با اشــاره به اجرای تاالر  ۲۵میدان
مرکزی میوه و تره بار شــهر اصفهان ،گفت:
این تاالر با اعتبار  ۱۸میلیارد تومان ســاخته
شــده و تا پایان اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۰
بهره برداری میشــود.وی افزود :با اجرای
این طرح  ۴۵۰۰مترمربعی  ۲۸غرفه به تعداد
غرفههای میدان مرکزی میوه و تره بارافزوده
میشود.مجیری از ســاخت تاالر  ۲۴میدان
مرکزی میــوه و تره بار در متــراژ چهار هزار و
 ۸۰۰مترمربع خبر داد و تصریح کرد :این تاالر
با اعتبار  ۲۲میلیارد تومــان در حال احداث
استکه با ساخت آن  ۲۸غرفه دیگربه میدان
اضافه خواهد شد.وی با بیان اینکه نخستین
کلینیک خدمات خودرویی شهری در میدان
مرکزی میوه و تره بار در حال احداث است،
اظهار کــرد :روزانه چهار هزار خــودرو وانت و
نیسان از آن عبور میکنند و خودروهایی که
دچار مشکل میشوند ،برای کسب خدمات
میتوانند به این کلینیک مراجعه کنند.

جشنواره ملی نقاشــی و مجسمه سازی کودک
«کمانک اصفهان» به منظــور باالبردن انگیزه و
کشــف و بروز اســتعدادهای فرهنگی کودکان
برنامه ریزی شده است.
زهرا کاظمی اظهار کرد :جشــنواره ملی نقاشــی
و مجسمه ســازی کودک به همت خانه کودک
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری
اصفهان برای دومین بار در حال برگزاری اســت
که نسبت به ســال گذشــته عالوه بر کودکان ۴
الی  ۱۲ســال ،ویژه نوجوانان  ۱۳تا  ۱۸سال نیز
برگزار میشود.
مدیرخانه کودک با اشاره به اینکه شعار این دوره
از جشنواره «آینده ی شــهر من» است ،افزود:
این دوره از جشــنواره در نظر دارد شهر را از منظر
کودکان دریابد تا بفهمیم شــهر مدنظر کودکان
دســتخوش چه تغییراتی خواهد شــد و تا چه
میزان کودکان با مشاهیر شهر و میراث فرهنگی،
تاریخی و طبیعی شهر آشنا هستند.
وی ادامه داد :یکی از اهداف این جشنواره یافتن
جواب سواالتی شــامل اینکه آیا زندگی در آینده
از نظر کودکان بر روی زمین بوده و یا در جاهای
دیگر مانند ،فضا ،دریا و بیابــان هم امکان پذیر
است و اینکه چگونه میتوان در تمام عناصر شهر
از جمله معماری ،روابط اجتماعی ،سیستم حمل
و نقل و آلودگیهایی که شهرها را تهدید میکند
خیال پردازی کرده و آنچه را بیشتردوست دارند
به تصویر بکشند.
کاظمی گفت :این جشنواره با تمام تفاو تهای
فرهنگی و هنری بین شــهرهای ایران فرصتی
است برای به تصویر کشیدن خیالهای کودکانه
تا نشــان دهیم دنیای کودکی ،رنگیترین و بی
آالیش ترین دنیایی اســت که میتوان یافت و

از آن برای برنامه ریزی های آینده الهام گرفت.

نقاشــی کرده و یا به شکل مجســمه بسازند و

مدیر خانه کــودک افزود :ارتقای جایگاه شــهر

تصاویر آثار خــود را به آدرس دبیرخانه ارســال

اصفهان به عنوان شــهر دوستدار کودک درحوزه

کرده و مشخصات شان را در فرم ثبت نام سایت

ملی و بینالمللی و حمایــت از تولیدات هنری

جشنواره ثبت کنند.

کودکان مســتعد در راســتای ترویــج هنر و به

کاظمی مهلت ارســال آثار را تا پایان اسفند ماه

کارگیری آنــان در عرصههای شــهری از جمله

اعالم کرد و افزود :داوری جشنواره ملی نقاشی

اهداف علمــی در نظر گرفته شــده بــرای این

و مجسمه ســازی کمانک اصفهان در فروردین

جشنواره است.

 ۱۴۰۰انجــام و نتایج به اطالع کــودکان خواهد

وی استفاده از ایدههای هنری کودکان در جهت

رسید که عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر

توســعه فرهنگ ارزشهای انســانی در سطح

میتوانند به سایت www.vcci.ir/kamanak

جامعــه ،جذب افــراد کارآمــد و متخصص در

مراجعه کنند.

زمینه هنرهای تجسمی کودک و ایجاد موقعیت

گفتنــی اســت؛ ایــن جشــنواره  ۱۲برگزیــده

مناســب برای باالبردن انگیزه و کشــف و بروز

خواهد داشــت ۶ ،اثر از نقاشــی و  ۶اثر برتر در

استعدادهای فرهنگی کودکان را از دیگر اهداف

حوزه مجســمه که به نفرات اول تا ششــم وجه

دبیرخانه این دوره از جشــنواره ملی نقاشــی و

نقد به همــراه تندیــس و لوح تقدیــر و  ۱۲نفر

مجسمه سازی کمانک اصفهان عنوان کرد.

شایســته تقدیر به انتخــاب هیئــت داوران با

وی تصریح کــرد :کودکان میتواننــد به صورت

اهدای وجه نقد و لــوح تقدیر جشــنواره تعلق

آزاد برداشت و تصور خود را از موضوع جشنواره،

خواهد گرفت.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:

پنجشنبه  14اسفند  20 / 1399رجب  4 /1442مارس  /2021شماره 3206

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

عجیبترین کتابخانههای جهان
بسیاری از ما عالقه داریم کتاب بخوانیم ،اما فرصت و حوصله

دیوارجنوبی نمای بیرونی اینگاراژپارکینگ ،بازدیدکنندگان با

برای احســاس باز بودن و پر بودن از نور و از هر چهار طرف آن

کافی برای کتاب خواندن نداریم .احساس میکنیم سرعت

قفسهای عظیم از کتاب پذیرایی میشوند .این ساختمان در

قابل ورود است و عالقهمندان و دوستداران کتاب میتوانند

خواندن ما بسیارکند است و پیشرفت خوبی نداریم.کتابها را

گذشته یک بانک بوده است .حاال این کتابخانه خود را داخل

آثارهنری و همچنینکتاب را به صورت امانت دریافتکنند.

دست میگیریم ،اما تمامشان نمیکنیم .چون حین مطالعه،

خزانه بانکی متعلق به سال  ۱۹۲۵میالدی به عالقهمندانش

کتابخانه «بیبلیوتکا ساندرو پنا» ـ پروجا ،ایتالیا :درکشوریکه

تمرکز نداریم .کتابخوانی برای ما خستهکننده است و حوصله

نمایش میدهد.

به معماریکالسیک و بناهای تاریخی مشهوراست،کتابخانه

متنهای طوالنــی را نداریم.خواندن کتاب به تنهایی ،حوصله

کتابخانه «بیبلیوتکا واسکانسلوس» ـ شهرمکزیکوسیتی در

«بیبلیوتکا ساندرو پنا» ( )Biblioteca Sandro Pennaبه

مکزیک :فضای داخلی این کتابخانه که بــه عنوان کتابخانه

دلیل زیبایی مدرن خود برجسته است .این کتابخانه شامل

که تصمیم به مطالعه و کتابخوانی میگیریم ،کتاب مناسبی

بزرگ شناخته میشود ،بیشــتر از یک کتابخانه به یک انبار

تعداد قابــل توجهی کتابهای فیزیکی و چندرســانه ای در

در اختیار ما یا در ذهن ما وجود ندارد.در این شرایط ،کتابخانه،

کارخانه یا تاسیسات عظیم شباهت دارد .فضای داخلی باز

سال  ۲۰۰۴ساخته و به نام یک شاعر محلی نام گذاری شد.

جایی مناســب برای بهینه ســازی مطالعاتمان محسوب

دارایکف مرتفع مشبکهای بازاستکه جلوهای هزارتو ایجاد

«بیبلیوتکا ساندرو پنا» با صفحه شیشهای صورتی دایرهای

میشود؛ چرا که هم منابع متنوع و متعدد در درسترس داریم

میکند و «ماتریکس موبایل» توســط «گابریل اوروزکو»،

شکل خود که یادآور بشــقاب پرنده اســت به راحتی قابل

هم در کنار دیگران میخوانیم و هــم میتوانیم از کتابداران و

مجسمهای را که از اســکلت یک نهنگ خاکســتری تغییر

شناسایی است.

دیگرکتابخوانهاکمک و مشورت بگیریم و دراین بینگپی هم

شکل داده ،احاطه کرده است .محوطه بیرونی آن در  ۶هکتار

زده باشیم .برخی ازکتابخانهها ازمعماری منحصربه فرد برای

باغ سرسبز واقع شده و به گیاهان بومی مکزیک اختصاص

لذت خاص خود را دارد .دربلغارستان ،یککتابخانهگردشگران

تشویق بازدیدکنندگان وکتابخوانها بهره میبرند تا این فرهنگ

یافته است.

را به انجام اینکارتشویق میکند .قفسههای سفید و مقاوم در

بسیارمیخواهدکه ازحد توان اغلب ما خارج است .درلحظاتی

کتابخانه ساحل ـ آلبنا ،بلغارستان :خواندن کتاب در ساحل

کتابخانه شهراشتوتگارت ـ اشتوتگارت ،آلمان :این کتابخانه

برابر آب و هوا که در فاصله کمی از موج سواری قرار گرفتهاند،

جالب بهره میبرند تا ارتباط با یار مهربان همواره حفظ شود.

عمومی  ۹طبقه که در سال  ۲۰۱۱افتتاح شده ،با رنگ آمیزی

 ۶۰۰۰عنوان کتاب به  ۱۵زبان رایج دنیا را در خود جای دادهاند.

مهم نیست که چگونه به آن دست مییابند ،مهم این است که

خیره کننده ســفید روی ســفید (در شــب با نور آبی روشن

بنابراین هربازدیدکنندهای میتواند ساحل مناسب خواندن را

میشود) ،شــکل مکعب برجســته و فضای داخلی غاری

پیداکند تا بعد ازیک شنای فرحبخش ،ضمن آفتابگرفتن از

مشخص میشود .این مرکزفرهنگی برای شهر ،طراحی شده

لذتکتابخوانی بهره مند شود.

خوب همچنان تــداوم یابد .این کتابخانههــا از نوآوریهایی

اینکتابخانههای جدید جادوی خواندن را زنده نگه میدارند.

کتابخانه شــهرکانزاس ـ کانزاس سیتی ،میسوری :در امتداد

آشپزی
خورشت کاری ویندالو
مواد الزم :گوشت قرمز ۵۰۰گرم،پیازمتوسط  ۲عدد،ربگوجه
فرنگی  ۲قاشق غذاخوری،سیریک حبه،شکریک قاشق غذاخوری،آب
 ۳لیوان،گشنیزساتوری  ۲قاشق غذاخوری،تخمگشنیزساییده یک قاشق
غذاخوری،سرکه نصف پیمانه،هل سبزساییده نصف قاشق غذاخوری،تخم
شنبلیله ساییده نصف قاشق غذاخوری،زنجبیل ساییده نصف قاشق غذاخوری،زیره
ساییده نصف قاشق غذاخوری،خردل ساییده یک قاشق چایخوری،دارچین نصف
قاشق غذاخوری،روغن ،نمک ،زردچوبه ،فلفل سیاه و فلفل قرمزبه مقدارالزم

طرزتهیه :سیررا ریزخردکرده و دریک ظرف با مواد زنجبیل ،زردچوبه و فلفل قرمزمخلوطکنید.دریک
ظرف جداگانه مواد سرکه ،تخم شنبلیله ،شکر ،خردل ،تخمگشنیز ،هل ،زیره ،دارچین و فلفل سیاه را
ریخته و مخلوطکنید.گوشت را خرد و آمادهکنید و دریک قابلمه باکمی روغن تفت دهید.سپس آب
را به قابلمه اضافه و درب ظرف را بگذارید تاگوشتها با حرارت مالیم بپزند.پیازها را نیزنگینی خرد
و دریک ماهیتابه باکمی روغن سرخکنید.سپس ربگوجه فرنگی ،نمک و مخلوط سیرکه
درابتدا آمادهکردید را به ماهی تابه پیازاضافه و مواد را مخلوطکنید.حاال مخلوط سرکه
را نیزبه ماهی تابه اضافه و مواد را مخلوط و حرارت را خاموشکنید.سپس
مواد ماهی تابه را به ظرفگوشت اضافه و مخلوطکرده و درب قابلمه
را نیمه بازبگذارید.بعد ازجوش آمدن و جا افتادن
خورشت ،حرارت را خاموشکنید.

باالخره زمان پخش «پایتخت »۶
مشخص شد

بازگشت نازنین بیاتی به شبکه خانگی پس
از«مانکن»

حمید خواجهنژاد ،مدیر روابط عمومی معاونت سیما ضمن اعالم خبر

در حالیکه این روزها بازارساخت سریال های نمایش خانگی داغ تر

بازپخش خالصه هفت قســمتی «پایتخت  »۶از عید مبعث و پخش

از همیشه است؛ فیلمبرداری سریال پربازیگر «هفت» به کارگردانی

دو قسمت جدید در روزهای  ۲۹و  ۳۰اسفند از شبکه یک گفت :پرونده

کیارش اسدی زاده نیز با حضور همه بازیگران ادامه دارد.نازنین

«پایتخت  »۶و باقیمانده قصه آن درشب پایانی سال  ۹۹بسته میشود.

بیاتی ،نقش محوری و اصلی دراین سریال دارد تا پس از«مانکن» بار

وی افزود :قصه دو قســمت پایانی نگاهی طنز آمیز به برخی مســائل و

دیگر شانسش را در شبکه خانگی امتحان کند.پیش از این قرار بود این

حواشی کرونا دارد و در حال حاضر در رامسر در حال تصویربرداری است.

سریال در هفت اپیزود ساخته شود که بنابر دالیلی به  ۱۵قسمت رسید.

با حضور مجازی وزیر نیرو صورت گرفت؛

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان :

بهره برداری از طرح های برق رسانی به 5روستای اصفهان

فوالد مبارکه مطالبه  30ساله مردم را به  5سال کاهش داد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان گفت :طرح برق رسانی به

افزود  :ایجاد ســکونت دائم در روســتاهای مسیح آباد ســمیرم و آردران

پنج روستای این استان با حضور مجازی وزیر نیرو و در قالب چهل و سومین

شهرضا ،توســعه دامداری صنعتی و سنتی در روســتای مسیح آباد ،توسعه

هفتــه پویــش «هرهفته_الف_ب_ایران»افتتاح شــد.حمید عالقمندان

کشاورزی و صرفه جویی در مصرف آب با تکنولوژی در آبیاری و اشتغال دائم

معــاون توســعه و بهره بــرداری فاضــاب آبفــای اصفهان گفــت :مردم
برنــده نهایی ،احداث شــبکه جمــع آوری ،خطــوط انتقال و تاسیســات
تصفیه پســاب در شهرســتان هــای مبارکــه و لنجــان به عنــوان پروژه

افزود:در این طرح برق رسانی  ،روستاهای چشمه دره و مسیح آباد شهرستان

در روستاهای مســیح آباد و آردران از دیگر پیامد های و محرومیت زدایی از

سمیرم ،آردران (چشمه نقشی) شهرستان شهرضا و پازن وکژدمه شهرستان

اهالی مناطق این  ۵روستاست .در آخرین پروژه ایستگاه چهل و سوم پویش

دهاقان از روشنایی برخوردار شدند.وی ،اعتبار هزینه شده برای برق دار شدن

اصفهان شدند.

هرهفته_الف_ب_ایران ۸۳ ،روســتای  ۱۷استان کشور شــامل اصفهان،

این روستاها را بیش  ۲۱هزار میلیون ریال عنوان کرد و افزود :تامین روشنایی

امیرحسین حکمتیان با اشاره به احداث شــبکه جمع آوری ،خطوط انتقال

آذربایجانشرقی و غربی ،بوشهر ،جنوب کرمان ،خوزستان ،خراسان جنوبی،

و تاسیســات تصفیه خانه فاضالب در شهرســتان های مبارکــه و لنجان با

و انرژی برق روستاها اثرات مثبتی همچون مهاجرت معکوس اهالی و توسعه

خراسان رضوی ،زنجان ،سمنان ،سیســتان و بلوچستان ،فارس ،کرمانشاه،

مشارکت شرکت فوالد مبارکه و آبفای استان اصفهان اظهار داشت :شرکت

سطح زیرکشت و توسعه ســطح گلخانه ای به دلیل اجرای آبیاری قطره ای

لرستان ،مرکزی ،هرمزگان و یزد برقرسانی میشود.بر اساس آمار موجود در

فوالد مبارکه در قالب قرارداد بیع متقابل با شــرکت آبفای اســتان اصفهان

با اســتفاده از انرژی برق را به همراه داشته اســت.مدیرعامل شرکت توزیع

سال  ۱۳۵۷و در اوایل انقالب اسالمی  ۷۰درصد از جمعیت ایران در روستاها

نســبت به تامین منابع مالی مورد نیاز در راســتای احداث شبکه و تصفیه

شــاخص زیســت محیطی با مشــارکت شــرکت فوالد مبارکــه و آبفای

نیروی برق استان اصفهان اظهار داشت :با وجود هزینهبر بودن  ،برق رسانی

سکونت داشتند؛ اما هم اکنون  ۲۶درصد از جمعیت کشور معادل  ۲۰میلیون

خانه های فاضالب در شهرهای شهرستان مبارکه شامل دیزیچه ،زیباشهر،

به مناطق روستایی غرب و جنوب اســتان در اولویت این شرکت قرار گرفته

ایرانی در روستاها زندگی میکنند.اســتان اصفهان با پنج میلیون و  ۱۲۰هزار

کرکوند ،مبارکه و همچنین در شهرهای زاینده رود ،زرین شهر ،سده لنجان،

است.وی همچنین توسعه گردشگری منطقه و ایجاد بومگردی در روستای

نفر جمعیت دارای بیش از یکهزار و  ۷۰۰روســتا و آبادی با جمعیت افزون بر

ورنامخواست و چم گردان در شهرستان لنجان اقدام کرد تا از پساب حاصله

پازن ،توســعه دامداری صنعتی در این مناطق به خصوص روستای کژدمه،

 ۶۱۰هزار نفر است که  ۹۳۵روستای اصفهان بیش از  ۲۰خانوار جمعیت دارد

از احداث این شبکه های فاضالب در بخش صنعت استفاده کند.

ایجاد اشتغال دائم با توجه به توســعه گلخانهها و دامداریهای صنعتی را از

که روستاهای این استان دارای ظرفیتهای گردشگری ،صنعتی ،کشاورزی

وی افزود :طــی این قرارداد تاکنــون  500کیلومتر لوله گــذاری فاضالب و

شرکت فوالد مبارکه و شرکت آبفای اصفهان در این پروژه ،طی  5سال شاهد

جمله پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای این طرح دانست.عالقمندان

و فرهنگی هستند.

احداث یک تصفیه خانه و  6باب ایســتگاه پمپاژ فاضالب انجام گرفته و بر

پیشرفت فیزیکی باالی  90درصد هستیم.

اساس آن  450لیتر در ثانیه از پساب حاصله در صنعت فوالد استفاده خواهد

وی اضافه کرد :منافع این طرح شامل ارتقای استانداردهای زیست محیطی

شــد که این امر نقش مهمی در کاهش بارگــذاری آب مصرفی بر رودخانه

منطقه ،افزایش سطح بهداشــت عمومی و حفاظت کیفی از منابع آب های

زاینده رود داشته است.

زیرزمینــی و کاهش بارگــذاری آب مصرفی مورد نیاز صنعــت در رودخانه

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان تصریح کرد :با توجه به

زاینده رود است.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تولید مازاد طرح «قائم» به دیگر فوالدسازان فروخته میشود
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص جزئیات طرح قائم ،اظهار

اعتبارات محدود دولتی در سنوات گذشته برای احداث تاسیسات فاضالب

معاون توســعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان گفــت :این پروژه به

در شهرستان های مبارکه و لنجان ،قطعا تا  30سال آینده مردم این شهرها

عنوان یکی از پروژه های شــاخص زیســت محیطی در کشــور طی بازدید

از خدمات دفع بهداشــتی فاضالب بهره مند نمی شــدند؛ اما با مشــارکت

نماینده سازمان یونسکو مورد تحسین واقع شد.

کرد :طرح قائم یکی از طرح های ذوب آهن در ســال  ۱۳۷۴بود که با روشی
متفاوت از ســایر کارخانجات فوالد ،گندله را به آهن اسفنجی تبدیل می کند.
مهرداد توالئیان افزود :متاسفانه به دلیل مشکالت تامین مواد اولیه (گندله)
مورد نیاز کارگاه قائم و از سوی دیگر مشکل تامین نقدینگی ،این کارگاه حدود

مزایده حضوری

یک سال و نیم پیش متوقف شد و دراین مدت اقدامات تعمیراتی درآن صورت
گرفت.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت :بر این اساس ذوب آهن
با توجه به سیاســت گذاری های خود قراردادی با شرکتی منعقد کرد تا بتواند
گندله مورد نیازرا تامینکند تا اینکارگاه بتواند تولید آهن اسفنجی داشته باشد

کارگاه تولیدی شن و ماسه حنا در نظر دارد از طریق مزایده حضوری یک دستگاه دیزل ژنراتور

که خوشبختانه این اتفاق در هفته گذشته انجام شــد.وی افزود :نقش آهن

کومنز  350kvaخود را بفروش برساند.

اسفنجی این استکه می تواند درفرآیند تولید ذوب آهن جایگزین قراضه شود
که به لحاظ اقتصادی و همچنین تامین نسبت به قراضه قیمت مناسب تری
کشور سخت است و از سوی دیگر قیمت آن باالست ،همچنین در ایران قراضه

هزار تن آهن اسفنجی است ،گفت :آهن اسفنجی در ذوب آهن به عنوان قراضه

فوالد زیادی نداریــم ،تصریح کرد :با راه اندازی دوباره کارگاه قائم وابســتگی

لذا کلیه متقاضیان می تواننــد از تاریخ چاپ آگهی به مدت  10روز جهت رویت دســتگاه فوق

داخل کنورتورها مورد استفاده قرار می گیرد ،همچنین در سایر صنایع فوالدی به

ذوب آهن به بازار بیرون کاهش می یابد و تولید آهن اسفنجی در داخل خود

و شرکت در مزایده از ســاعت  10الی  14با مراجعه به شــهرداری حنا به نشانی شهر حنا ،بلوار

دارد.توالئیان با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت ســاالنه تولید این کارگاه ۲۰۰

عنوان بیس آهن در کوره های قوس استفاده می شود.وی با بیان اینکه کارگاه

مجموعه انجام می شود.وی با اشاره به اینکه شرکت ذوب آهن روزانه نزدیک

قائم عالوه بر تامین نیاز آهن اســفنجی ذوب آهن ،ظرفیت مازاد آن به دیگر

 ۶۰۰تن قراضه مصرف می کند که حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰تن آن در فرآیند تولید تامین

شرکت های فوالدی فروخته می شود ،اظهارکرد :اینکارگاه روزانه  ۶۰۰تن تولید

می شود ،گفت :پیشتر بقیه نیاز ذوب آهن به قراضه باید از بیرون خریداری

دارد که  ۴۰۰تن آن در ذوب آهن استفاده و  ۲۰۰تن به دیگر فوالدسازان فروخته

می شد که با راه اندازی دوباره کارگاه قائم ،بخشی از قراضه از فرآیند تولید ذوب

می شود.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تاکید براینکه تامین قراضه در

آهن و بقیه از آهن اسفنجی تولیدی این کارگاه تامین می شود.

مولوی شهرداری حنا مراجعه یا با شــماره های  09132759781و  09134259285تماس
حاصل فرمایند.
مدیریت کارگاه شن و ماسه حنا

