
هنوز همت ما به رسم توئه
برای شهید بی سر مجنون به بهانه سی و هفتمین سالگرد شهادتش؛

فرماندار اصفهان:
داوطلبان برای ثبت نام 

 انتخابات شوراها 
به فرمانداری 
مراجعه نکنند

مدیرعامل ایدرو:

ذوب آهن اصفهان 
  تولید ریل از شمش
 تا نورد را محقق 

ساخته است
وزارت راه و همچنین معاونت ساخت داخل 

وزارت صمت، پشتیبانی بسیار خوبی از 

تولید ریل ذوب آهن کرد و همچنان نیز 

حمایت ها از تولید این محصول ادامه دارد.
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

نیاز استان به 
همه گروه های 

5خونی

آگهی مزایده »نوبت اول«

ثابت راسخ- شهردار  م الف:1102031 

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/332/ش مورخ 1399/12/03 شورای محترم اسالمی شهر و به 
موجب ماده 13 آیین نامه مالی شــهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ خودروهای سنگین خود 

واقع در مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم )ص(، جنب پمپ گاز CNG )به مساحت 14200 متر مربع( به 

صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( ماهیانه به مبلغ 30/000/000 

)سی میلیون ریال( به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی، انعقاد قرارداد 

نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  انتشــار این آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/12/23 به 

واحد درآمد شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری 

روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت 

کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه و یا با 

شماره 52552444-031 تماس حاصل فرمایند.

چاپ دوم

چشم هایت... چشم هایت... چشم هایت...  پریا پارسادوست
و مــن این بــار هــم از همین چشــم ها 
می نویسم که یک عمر رد نگاهش، رو به سوی عشق بود و خدایی که با 
تو در سنگرها هم سنگر می شد.همان چشم های نجیب زیبایی که زیر 
نگاه های پرسشگرش، خرد می شوم از شــرمندگی...اعتراف می کنم  
چشم هایت را اگر یک لحظه از من می گرفتی، گم می شدم در هیاهوی 
 دنیا حــاج همــت. همتت بلند که ســرت رفت تا ســربلند باشــیم 

یک عمر.
 و من امروز و این بار فقط برای خاطر عزیز تو می نویســم، می نویسم 
که بگویم گاهــی به وســعت همه ثانیه هایــی که نیســتی، محتاج 
حضورت می شــوم...تو در یک زمســتان ســرد و تلــخ رفتی و من 
امســال هم در ســی و هفتمین بهاری که نیســتی، دعــای تحویل 
ســال را به نیابت شــفاعت تــو و همرزمــان باغیرتت مــی خوانم 
و بغض هایــم را بازهم نــذر همان چشــمانی می کنم کــه نگاهش 
 اجازه نمی دهد فراموشــت کنم و بزرگــواری و مردانگیت نمی گذارد

 فراموشم کنی.  
 اینجا گاهی ذهن های بسته و دل های کوچک و تنگی دریچه های نگاه 
مردم، آنقدر عظیم می شــود که از یادمان می برد روزگاری آدم هایی 
از جنس باران، بــودن ما را به بهای نبودن خود با آفتاب وجودشــان 

معامله کردند. 
ســن و ســالم که قد نمی دهد؛ اما حســی قدرتمند فراتر از روزمرگی 
زندگی ام به من ثابت کرده خیبر و دارخوین و فکه و شلمچه و آبادان و 
خرمشهر، با خون پاک شما پاره های تن وطنم، الیه های درونی هویت 

این ملت را تا ابد روشن کرده اند. 
به همه این سال هایی که بی تو گذشت قسم، قسمت زندگی ام از عشق 
همین اســت که اجازه ندهم عطر گل محمدی چفیه ات که هنوز از تار و 

پودش دل نکنده، از یاد برود. 
مبادا این عطر  به مشــام نرســد دیگر و یاد تو البه الی روزمرگی ها و 
خستگی ها و گالیه ها گم شــود؛ فراموش شود یا حتی خط و خشی به 

خال ابروی خاطره هایت بیفتد. 
خیلی وقت ها در غربت غریبانه حســرت ها و هجوم آرزوهای محال، 
با خود حساب می کنم که چند قرن از تو فاصله دارم؟! هزار و 400 بهار 
را پیشــکش همه خوبی هایت می کنم فقط به این امید که اجازه بدهی 

امسال را هم با حضور تو تحویل کنم.
کوچکی من و حقیری این قلم را به بزرگی خودت ببخش که مطمئنم 
تو هنوز به دنیا نیامده بودی که بزرگ شدی! »همت« بلند امثال تو بود 
که ثبات این دیار را تضمین کرد... پس تا دیر نشــده »بزرگ بودن« و 

»بزرگ شدن« را به من یاد بده. 
من از همان روز که دلم گره خورد به جزیــره  مجنون و عملیات خیبر 
و سرداری که چون حسین بی سر ماند، به چشــمانت دخیل بستم و 
حاال سال هاست که در روز و شب های به بن بست خورده  زندگی ام به 

فریادم می رسید.
 باز هم دستانم را بگیر حاج ابراهیم همت! دستم را بگیر تا سهم من از 
حضور شــما در زندگی فقط گذر از یک اتوبان نباشد که تو در اصل وطن 
منی، نه به واسطه اینکه اتوبانی به نام تو شرق را به غرب وصل می کند؛ 
که تو سمت و سویی پیدا نکردی و حقا که همت این سرزمینی. حضور 
تو همیشــه در کنار من و در کنار ایران من بوده و می دانم که هنوز هم 

دلخوش و دلواپس همه اتفاق های خوب و بد این آب و خاکی.
برای مــان دعاکن حــاج محمدابراهیــم همت! حال ایــن روزها و 
روزگارمان خوب نیست. دستی بکش بر سر لحظه های غم اندود این 
سرزمین و با همان چشم هایت نگاه کن به حال و روزمان که رد نگاهت 
ما را به سوی خدا می برد و خدا کند این چشــم ها بسته باشد بر روی 

شرمندگی ما از  روی شهدا ... 
هنوزم رو این خاک نفس می کشیم/ هنوز همت ما به رسم توئه
تا این فرصت از دست نرفته بذار/ به چشمای ماه تو عادت کنم

تو رو دست این خاک سپردم ولی/ چجوری خیالم رو راحت کنم
یه ردی از این خاک مجنون شده /نشونم بده تا که درمون بشم

نه دیگه نمیفهمم این حالمو /میخوام مثل این خاک مجنون بشم

جهت جلوگیری از شیوع کرونای انگلیسی، ممنوعیت سفر 
شهروندان چهارمحال و بختیاری به اصفهان اعمال می شود؛

دروازه باز بسته
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چگونه شرکت خارجی پیمانکار طرح ملی اقدام مسکن اصفهان شد؟

ناامیدی از داخلی ها یا باج دهی به خارجی ها؟

 با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا ثبت نام
  تنها به صورت الکترونیکی انجام می شود و

ثبت نام همه داوطلبان به صورت 
غیر حضوری خواهد بود.

در حالی که بیمارستان ها و مراکز درمانی استان برای موج بعدی همه گیری کرونا که احتمال 
می رود به زودی استان اصفهان را فرابگیرد، آماده می شوند عالوه بر اصفهان، ممنوعیت 

سفر برای شهروندان از چهارمحال و بختیاری به اصفهان هم اعمال می شود.

تصویرى از پاپ در منزل آیت ا... سیستانی

عکس روز

یک دیــدار تاریخی؛ دیروز مرجع عالیقدر شــیعه؛ آیت ا... سیســتانی در منزل کوچک خود در نجــف میزبان پاپ بود. دیداری کــه از آن به دیداری 
تاریخی یاد می شــد و البته برخالف آنچه همه می خواســتند، آیت ا... سید علی سیســتانی همانند همیشــه پروتکل خاص خود را در دیدار با پاپ 
 فرانسیس اعمال کرد. اسقف اعظم کلیسای کلدانی عراق قبال گفته بود این مالقات به صورت خصوصی و بدون رعایت تشریفات معمول بین دو رهبر

 برگزار می شود و همین اتفاق هم افتاد؛ یک دیدار تاریخی، ساده و خصوصی. 

AFP :عکس

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

مردم از خرید خانوادگی در 
بازار شب عید پرهیز کنند
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رییس جمهور فیلیپین دستور قتل شورشیان را صادر کرد
»رودریگو دوترته« در جدیدترین دستور جنجالی خود، به ارتش فیلیپین دستور داد تمام شورشیان 
کمونیست را به قتل برساند.رودریگو دوترته، رییس جمهور فیلیپین، طی سخنرانی خود در جلسه 
دولت با هدف مقابله با کمونیســت، دستور کشــتار همه شورشــیان را صادر کرد.وی  در اظهاراتی 
جنجالی گفت: »من به ارتش و پلیس دستور داده ام اگر با شورشیان کمونیست روبه رو شدند، شک 
نکنند، آن ها را بکشند و مطمئن شوند که زنده نیســتند و بعد جنازه هایشان را به خانواده هایشان 
تحویل دهند.«این دستور او وحشــت عمومی از موج جدید خونریزی ها در فیلیپین را ایجاد کرد.

رییس جمهور فیلیپین همچنین افزود: »حقوق بشــر را فراموش کنید این دستور من است. من 
مشکلی ندارم که به زندان بروم و هیچ تردیدی درباره دستوری که داده ام، ندارم.«

»عمران خان« از مجلس پاکستان رای اعتماد گرفت
نخست وزیر پاکستان موفق شد بار دیگر از مجلس این کشــور رای اعتماد بگیرد.»عمران خان« 
نخست وزیر پاکســتان که به دلیل موفقیت احزاب مخالف در مجلس سنا، با فشارهای زیادی از 
سوی مخالفین مواجه شــده بود توانســت بار دیگر از پارلمان )مجلس ملی( رای اعتماد بگیرد.

عمران خان پس از اعالم نتایج نهایی انتخابات اخیر مجلس ســنای پاکســتان در سخنانی که از 
تلویزیون ملی این کشور پخش شد، جنبش دمکراتیک متشکل از احزاب مخالف دولت را به چالش 
فراخواند و گفت که وی در صورت عدم کســب رای اعتماد از مجلس ملی، دولت خود را منحل و به 
کرسی های اپوزیسیون خواهد پیوست.نخست وزیر پاکستان در حالی برای کسب رای اعتماد به 

مجلس ملی رفت که هیچ یک از نمایندگان اپوزیسیون در مجلس حاضر نبودند.

هند، کارمندان توئیتر، فیسبوک و واتس اپ را تهدید کرد
مقام های هند تهدید کرده اند که کارمندان فیسبوک، توئیتر و واتس اپ را در واکنش به بی اعتنایی آنها 
به درخواســت های دولت برای ارائه داده ها و حذف اطالعات مربوط به اعتراضات در جریان کشاورزان، 
بازداشــت می کنند و به حبس می اندازند.به نوشته روزنامه وال اســتریت ژورنال، برخی هشدارهای 
مکتوب ارسالی از سوی مقام های هندی برای این رسانه های اجتماعی شامل اطالعاتی درباره کارمندان 
آنها مستقر در هند است که ممکن است بازداشت شوند.یکی از سخنگوهای واتس اپ گفت، این شرکت 
درخواست ها برای ارسال داده ها را که مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی از جمله حقوق بشر، 
تشریفات قانونی و اجرای قانون باشد، برآورده می کند.سخنگوی فیسبوک نیز بیانیه ای مشابه صادر کرده 
و یکی از نمایندگان توئیتر نیز گفت که این کمپانی همچنان مدافع اولویت های اصلی اینترنت آزاد است.

ورود سازمان ملل به پرونده سد النهضه
سازمان ملل برای کمک به شکســت رکود موجود در مذاکرات کشورهای ســودان، مصر و اتیوپی 
پیرامون ســد النهضه اعالم آمادگی کرد.به نقل از ســایت اسکای نیوز، ســازمان ملل در پاسخ به 
درخواست سودان برای تشکیل گروه چهارجانبه بین المللی متشکل از اتحادیه آفریقا، سازمان ملل، 
اتحادیه اروپا و آمریکا به رهبری جمهوری کنگو؛ ریاست فعلی اتحادیه آفریقا جهت میانجی گری 
در پرونده سد النهضه اعالم آمادگی کرد تا این ســازمان نیز به عنوان واسطه در این پرونده حضور 
داشته باشد.استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت، سازمان برای 
شرکت در روند مذاکراتی که اتحادیه آفریقا پیرامون سد رهبری می کند، آماده است.همچنین سامح 
شکری، وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با گوترش آخرین تحوالت مربوط به سد النهضه را بررسی و 
نسبت به توقف این مذاکرات ابراز نگرانی کرد.وی در این گفت وگو پیشنهاد سودان را برای گسترش 
مشارکت جامعه بین الملل در مذاکرات سد مطرح و بر لزوم شروع مذاکرات جدی پیرامون این سد 

با نظارت اتحادیه آفریقا و طرف های بین المللی تاکید کرد.

»ایرلند« گزینه بعدی اروپایی ها برای یافتن راهی جهت بازکردن گره کور روابط با ایران؛

میانجیجدیدبرجامبهتهرانمیآید

رونمایی پی در پی از میانجی های مختلف  علیرضا کریمیان
در روابط ایران و غرب یکی از اصلی ترین 
رخدادهای سیاسی است که این روزها زیاد در فضای سیاست خارجی 

ایران و جهان دیده می شود.
 هر چند میانجــی گری میان ایــران و غرب آنقدر پیچیده اســت که 
شــاید هیچ کشــوری نتواند به تنهایــی در آن توفیقی پیــدا کند؛ اما 
پرســتیژ سیاســی این مجادله چندین دهه ای آنقدر زیاد هست که 
کوچک ترین اقدام از سوی هر دولتی بتواند وزن سیاسی این کشورها 
را ارتقا بدهد و درســت به همین دلیل تقریبا هر کشوری که به نوعی 
متصل به ایران و یا جریان هسته ای برجام بوده تا کنون تالش هایی 
 را برای میانجی گــری و حل و فصل اختالفات انجــام داده تا نامش 
 در لیســت بلند باالی واســطه های سیاســی این گره کور سیاســی

 قرار بگیرد.
 پس از ورود کشورهای قدرتمندی مانند ژاپن و البته ناکام ماندن آنها 
حاال کشــورهای کوچک تری مانند قطر و به تازگی ایرلند در این زمینه 
مطرح شده اند. ایرلند در سال های گذشــته نیز دیدار هایی با هیئت 
های ایرانی داشته و همواره مواضعی محافظه کارانه در مورد اختالف 
ایران و غرب و انفعال اروپا در مورد ایران داشــته است و حاال دوباره 

در بحرانی ترین روزهای مناقشــه هســته ای ایران و غرب وزیر امور 
خارجه ایرلند با توجه به نقش کشورش به عنوان تسهیل کننده اجرای 
برجام به تهران ســفر و با رییس جمهور ایران دیدار می کند.»سیمون 
کاوونی«، وزیر امور خارجه ایرلند قرار است با توجه به نقش کشورش 
به عنوان تسهیل کننده اجرای برجام در شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد در تهران با »حســن روحانی«، رییس جمهور ایران دیدار کند.

جمهوری اسالمی ایران پیش از این، دعوت اتحادیه اروپا برای شرکت 
در جلســه ای با حضور آمریکا جهت گفت وگو درباره توافق هســته ای 

برجام را رد کرده است.
»محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران که او هم در این سفر با 
کانووی دیدار خواهد کرد، روز جمعه گفت که ایران برنامه ســازنده ای 
درباره برجام پیشــنهاد خواهد کرد.کاوونی در بیانیه ای گفته اســت: 
»ایرلند جزو طرفداران برجام اســت. ایرلند مشــتاق است در نقش 
خود به عنوان تســهیل کننده )اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
در تایید برجام( گفت وگوهای نزدیک با همه بازیگران را حفظ کرده و 
همه طرف ها را به رعایت کامل توافق ترغیب کند.«ایرلند کرســی خود 
در شورای امنیت را در اول ژانویه ۲۰۲۱ )۱۲ دی( به عنوان عضو منتخب 
برای مدت دو ســال در دســت گرفت.ســفر کانووی در حالی انجام 

می شــود که وزارت خارجه تحت امر او در هفته جــاری از برنامه خود 
برای بازگشایی سفارت ایران در تهران تا سال ۲۰۲۳ خبر داد. سفارت 

ایرلند سال ۲۰۱۲ به دلیل کاهش بودجه تعطیل شد.
 وضعیــت برجام و تالش هــا برای حفظ آن یکی از مســائلی اســت

 که در کانون توجه کشــورهای اروپایی قرار دارد. جمهوری اســالمی 
همانطور کــه میزبانی خوب بــرای مدیــرکل آژانــس و نمایندگان 
 کشــورهایی همچــون قطر بــوده، میزبان وزیــر خارجــه ایرلند نیز 
خواهد بود؛ اما طبیعی اســت که بر اســاس حقوق و منافع خویش 

تصمیم می گیرد.
نکته دیگر  آنکه؛ اقدام اروپا در شورای حکام و عقب نشینی آنها از صدور 
قطع نامه ضدایرانی گرچه گامی مثبت ارزیابی می شود؛ اما حقیقت آن 
است که این اقدام نه به اختیار بلکه به اجبار و ناشی از فضای داخلی 
آژانس و رفتار ایران صورت گرفت تا مانع از رسوایی شکست آنان شود.   
بیانیه سه جانبه اروپایی ها و نیز سخنان مقامات آمریکایی که بار دیگر 
ایران را تهدید امنیت جهانی دانسته و به مقابله با تهران تاکید کرده اند، 
خود ســندی دیگر به عدم تغییر رفتار عملی غرب اســت. چراکه این 
بیانیه نشان داد همچنان اندیشه وادارسازی ایران به کنار نهادن تمام 

حقوق هسته ای، توان موشکی و منطقه ای در ذهن آنها وجود دارد.

رییس جمهور گفــت: مصوب کردیم در عید ســفر 
به شــهرهای قرمز یا نارنجی ممنوع باشــد و هیچ 
کس برای شــهرهای قرمز و نارنجــی برنامه ریزی 
نکند.روحانی افزود: مصوب کردیم در عید ســفر به 
شــهرهای قرمز یا نارنجی ممنوع باشد و هیچ کس 
برای شــهرهای قرمز و نارنجــی برنامه ریزی نکند. 
هرکجا را وزارت بهداشت بگوید نارنجی یا قرمز است، 
سفر ممنوع است.رییس جمهور اضافه کرد:  از طرف 
دیگر به فروردین می رســیم که ماه حساسی است، 
۱5 روز آخر اســفند و دو هفته اول فروردین یک ماه 
حساس است. در آن ۱5 روز فروردین هم، هم تردد 
و هم رفت و آمد خانوادگی و هم دورهمی و سفر زیاد 

می شود. اینکه از مردم خواهش می کنیم از سفر در 
ایام عید صرف نظر کنند، گرچه می دانیم برای آن ها 
سخت است و از سال 98 به خاطر سیل در ۲5 استان 
نتوانستند سفر بروند یا سال 99 به خاطر شرایط کرونا 
نتوانستند سفر بروند؛ اما باید بدانند خواهش و نکته 
ای که مطرح می شــود فقط برای سالمت آنهاست. 
می دانیم که ممکن است برای مردم و کسبه سخت 
باشد.وی گفت: اگر کسانی به هر دلیلی اعم از اصرار 
و اضطرار قصد سفر دارند، حتما پروتکل ها را بیش 
از همیشــه مراعات کنند. سفر رفتن و رعایت نکردن 
پروتکل ها به معنای خطر واقعی اســت و ما را وارد 
موج چهارم می کند که مشــکالت زیــادی برای ما، 

زندگی مردم، اقتصاد، فرهنــگ و زندگی اجتماعی 
کشور و از همه مهم تر ســالمت مردم ایجاد می کند.

رییس جمهور با بیان ایــن مطب که ما نمی توانیم به 
مردم بگوییم شب عید خرید نروید؛ اما خواهش ما 
این است که در ترددها که برای خرید شب عید انجام 
می شــود تراکم، فاصله و پروتکل ها را مراعات کنند، 
تصریح کرد:  ممکن است جایی جنس درصدی ارزان 

تر باشد؛ اما به این ریسک نمی ارزد.

روحانی: 

سفر نوروزی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شد

رییس جمهور آمریکا در نامه ای به رؤسای دو مجلس قانونگذار آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد.»جو بایدن« در این بیانیه خاطرنشان کرده 
وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در ۱5 مارس ۱995 اعالم شد بعد از ۱5 مارس ۲۰۲۱ نیز الزم االجراست. در بیانیه بایدن آمده است: »اقدامات 
و سیاست های حکومت ایران، همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده به شمار می آیند.«او سپس 
خاطرنشان کرده است: »بنا به این دالیل تشخیص من این است که الزم اســت وضعیت اضطرار ملی اعالم شده در فرمان اجرایی شماره ۱۲95۷ در قبال ایران 
ادامه یافته و تحریم های جامع وضع شده علیه ایران برای رسیدگی به این تهدید حفظ شوند.«بایدن در بیانیه ای دیگر خاطرنشان کرده: »رییس جمهور آمریکا 
روز ۱5 مارس ۱995 به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲9۷5 و به منظور رسیدگی به تهدیدهای غیرمعمول و فوق العاده ای که اقدامات و سیاست های حکومت 
ایران علیه منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده ایجاد می کنند، در ارتباط با این کشور وضعیت اضطرار ملی اعالم کرد.«در این بیانیه آمده است: 
»اقدامات و سیاست های حکومت ایران شامل اشاعه و توسعه موشک و سایر توانمندی های متعارف و نامتقارن تسلیحاتی، شبکه ستیزه جویی های منطقه ای، 
حمایت از گروه های تروریستی و فعالیت های مخرب سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نائبانش همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده متوجه امنیت ملی، 

سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده می کنند.«

خبر روز»بایدن« وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد

وز عکس ر

رهبر کاتولیک های 
جهان با آیت ا...

سیستانی دیدار کرد
رهبــر  فرانســیس،  پــاپ 
کاتولیک های جهان با حضور در 
محل اقامت آیت ا... سید علی 
سیســتانی، مرجع عالی قدر 
شیعیان عراق در نجف اشرف 

با ایشان دیدار کرد.

قدردانی سید حسن نصرا... از  رهبر انقالب
سید حسن نصرا...، دبیر کل حزب ا...لبنان از پیام رهبر معظم انقالب در خصوص تسلیت به مناسبت 
درگذشت شیخ احمد الزین قدردانی کرد.دبیرکل حزب ا... لبنان خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمی 
ادامه داد: با حضرتعالی پیمان می بندیم که راه این عزیز از دست رفته را ادامه دهیم و برای تحقق اهداف 
و آرمان هایی که به آن اعتقاد داشت و همواره به آن عمل می کرد، پیوسته عمل کنیم.پیش از این حضرت 
آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به آقای سید حسن نصرا...، درگذشت عالم 
مجاهد قاضی شیخ احمد الزین، رییس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان را تسلیت گفتند.

خبر تازه درباره گزارش نهایی حادثه هواپیمای اوکراینی
سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: گزارش نهایی سانحه هواپیمایی اوکراین در هفته جاری به صورت 
عمومی منتشر می شود.محمد ذیبخش، درباره اعالم نظر کشــورها نسبت به گزارش نهایی ایران از 
سانحه هواپیمای اوکراین اظهار داشت: طبق کنوانسیون شیکاگو و انکس ۱۳ ایکائو ) سازمان جهانی 
هواپیمایی( به کشورهایی مرتبط با سانحه هواپیمای اوکراین گزارش تهیه شده را ارسال و اعالم کردیم 
و ۴ کشور ۶۰ روز فرصت داشتند که درباره این گزارش نظر خود را اعالم کنند که این مهلت نهم اسفند 
ماه به پایان رسید.وی ادامه داد: کشورها با گزارش ایران از سانحه هواپیمای اوکراین همسو بودند و از 
لحاظ فنی اختالف نظری بین کشورها وجود نداشت.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره 
به زمان انتشار این گزارش به صورت عمومی و برای مردم گفت: گزارش نهایی در هفته جاری به صورت 
عمومی منتشر می شود؛ اما گزارش کامال تخصصی و فنی است.ذیبخش تاکید کرد: در انتشار عمومی 

گزارش نهایی هیچ سانسوری نخواهیم داشت و در این گزارش به مسائل فنی پرداخته شده است.

هشدار »سردار  وحیدی« به رژیم صهیونیستی
  فرمانده پیشین نیروی قدس با بیان اینکه هیچ ارزشی برای موضع گیری های رژیم صهیونیستی 
قائل نیستیم، گفت: معلوم است هرگونه اقدام سوئی انجام دهد باید منتظر پاسخ های متناسب و 
هولناک از طرف ایران باشد.ســردار احمد وحیدی ، با اشاره به ادعا های نخست وزیر رژیم منحوس 
صهیونیستی پیرامون ایران و انفجار در یک کشتی این رژیم وحشی در دریای عمان، گفت: اصوال  رژیم 
صهیونیستی خودش ارزشی ندارد که موضع گیری هایش ارزش داشته باشد.وی افزود: ما هیچ ارزشی 
برای موضع گیری های رژیم صهیونیستی قائل نیستیم؛ رژیمی که با انواع ترور ها و خرابکاری ها زاده 
شده و ادامه حیات داده است. ماهیت رژیم صهیوینستی مبتنی بر تروریسم و خرابکاری است؛ حاال 
بخواهد دیگران را مورد خطاب قرار بدهد بسیار بی ارزش است.سردار وحیدی، همچنین سایر اظهارات 
رژیم صهیونیستی را در دیگر موضوعات بی ارزش دانســت و گفت: این رژیم منفور که خودش گفته 

می شود تا ۴۰۰ کالهک هسته ای دارد، وقتی درباره سالح هسته ای صحبت می کند، بی ارزش است.

درخواست سناتورهای آمریکایی برای تحریم تسلیحاتی ایران
 دو سناتور جمهوری خواه آمریکا در ادامه سیاســت های دولت »دونالد ترامپ«، با ارسال نامه ای به 
وزیر خارجه آمریکا، خواستار وضع تحریم های تســلیحاتی علیه جمهوری اسالمی شدند.در ادامه 
تالش های ناکام دولت جمهوری خواه »دونالد ترامپ« رییس جمهوری پیشین ایاالت متحده برای 
تمدید محدودیت های تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی ایران، دو سناتور جمهوری خواه 
با ارسال نامه ای به »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا خواستار اقدام واشنگتن برای جلوگیری از 
فروش تسلیحات ایران به کشورهای دیگر شدند.وبگاه انگلیسی »میدل ایست آی« در این خصوص 
گزارش کرد، سناتور »جونی ارنست« و »بیل هیگیرتی« چهارشنبه هفته گذشته با ارسال نامه ای به 
بلینکن، از او درخواست کردند تا تحریم های تسلیحاتی را علیه جمهوری اسالمی با وجود  منقضی شدن 

محدودیت های تسلیحاتی سازمان ملل علیه تهران در اکتبر ۲۰۲۰ تحمیل کنند.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه:

اتحادیه عرب به دنبال 
همکاری منطقه ای باشد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت: 
اتحادیه عرب به جای بیانیه های بی محتوا 
و تحریک آمیزی که نتیجه ای جز استمرار 
روند مخــرب کنونی نــدارد، رویکرد خود 
را به ســمت گفــت وگــو و همکاری های 
منطقه ای سوق دهد.ســعید خطیب زاده 
در واکنش به بیانیه پایانی اجالس وزرای 
اتحادیه عرب و کمیتــه جعلی چهار جانبه 
که با داستان ســرایی به طرح اتهامات و 
ادعاهای بی پایه و اساس علیه جمهوری 
اسالمی ایران پرداخته است، تاکید کرد: 
جای تاســف اســت که برخی کشورهای 
عربی به جای پرداختن به معضالت اصلی 
که جهان عرب دامن گیر آن است، از جمله 
باز کردن پای رژیم اشغالگر و تنش آفرین 
صهیونیستی به منطقه و کوتاهی نسبت به 
آرمان فلسطین، ادامه جنگ ظالمانه علیه 
مردم عرب یمن و ایجاد فجیع ترین بحران 
انسانی عصر حاضر و حمایت های چندین 
ساله از تروریسم و گروه های تروریستی، 
درصدد هستند با ساختن دشمنی موهوم 
اذهان عمومــی را از اقدامات شــرورانه 
و مخــرب خود منحرف کنند.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه با مردود شمردن کلیه 
اتهامات وارده خاطرنشان کرد: کشورهایی 
که تجاوز ویرانگر آنها در طول ۶ سال عالوه 
بر ویرانی زیرساخت های اولیه زندگی در 
کشور یمن، موجب گرســنگی، بیماری، 
آوارگی و فقر میلیون ها انســان شــده و 
دستان شان به خون مردم بی گناه آغشته 
اســت، با اتهامــات بی اســاس درصدد 
هســتند مســئولیت جنایت ها را از خود 
ســلب کنند.خطیــب زاده در ادامه اظهار 
داشت: تکرار ادعای بی حاصل در خصوص 
جزایر ســه گانه ایرانی هیچ گونه تاثیری 
بــر واقعیت های تاریخــی، جغرافیایی و 
تاریخی موجود نداشته و نخواهد داشت 
و این جزایــر بخش الینفک ســرزمین 

ایران هستند.

جمهوری اسالمی همانطور که میزبانی خوب برای 
مدیرکل آژانس و نمایندگان کشورهایی همچون قطر 
بوده، میزبان وزیر خارجه ایرلند نیز خواهد بود؛ اما 
طبیعی است که بر اساس حقوق و منافع خویش 

تصمیم می گیرد

بین الملل
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بازار لوازم  آرایشی و بهداشتی اصفهان خالی از قاچاق

رییس اتحادیه لوازم بهداشتی  و  آرایشی اســتان  اصفهان گفت: در بازارهای اصفهان هیچ تخلفی در 
فروش لوازم  آرایشی دست دوم به علت گرانی بیش از اندازه این نوع محصوالت مشاهده نشده است.

جعفر اطیار ،  اظهار کرد: مردم حاضر به استفاده از لوازم آرایشی تاریخ مصرف گذشته نیستند، چه بسا 
بخواهند از لوازم آرایش مصرف شده درحد نو استفاده کنند.وی افزود: باتوجه به شرایط بد اقتصادی و 
افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی به صفر رسیده و همین برای جلوگیری از عرضه اجناس 
تقلبی و قاچاق نکته خوبی است که بیشتر مغازه داران این صنف می توانند برند های داخلی را با قیمت 
مناسب به فروش برسانند.اطیار با اشاره به تاثیر منفی کرونا بر صنف لوازم بهداشتی و آرایشی، گفت: 
در اســتان اصفهان ۸۰۰ واحد در این حوزه فعالیت می کنند که امسال ۱۵ واحد تعطیل شدند و سال 
آینده این عدد بیشتر هم می شود.وی بیان کرد: با توجه به مسائل مطرح شده نظارت های ما و اتاق 
اصناف جدی تر از قبل انجام می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار لوازم آرایشی وبهداشتی 

اصفهان با متخلفان برخورد جدی خواهیم کرد.

سرمازدگی، 249 میلیارد تومان به محصوالت زراعی و باغی 
اصفهان خسارت زد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۹ میلیارد تومان خسارت 
ناشی از سرمازدگی به محصوالت زراعی و باغی استان وارد شده است.منصور شیشه فروش درخصوص 
سرمازدگی محصوالت کشاورزی در استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۹ میلیارد تومان 
خسارت ناشی از سرمازدگی به محصوالت زراعی و باغی استان وارد شده است.در این مدت در مجموع ۲۲ 
هزار هکتار از محصوالت زراعی و باغی استان تحت تاثیر سرمازدگی قرار گرفتند.وی با بیان  اینکه خسارت 
ناشی از سرمازدگی امسال در دو نویت فروردین و مهر به محصوالت زراعی و باغی استان وارد شده است، 
گفت: در فروردین، محصوالت زراعی غالت و کلزا و همچنین محصوالت باغی هسته دار مانند بادام و زردآلو 
در ۹ شهرستان تحت تاثیر سرمازدگی قرار گرفت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان کرد: 
در مهر نیز خسارت سرما در ۱۲ شهرستان و به طور عمده به محصول ذرت وارد شد. شیشه فروش با بیان 
اینکه تنها راهکار جبران خسارت سرمازدگی بیمه است، گفت: سال گذشته ۴۵ میلیارد تومان غرامت بیمه 

از محل صندوق محصوالت کشاورزی به کشاورزان، باغداران و طیورداران استان پرداخت شد. 

بهره برداری از  33 طرح آبخیزداری اصفهان آغاز شد
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ۳۳ طرح آبخیزداری در دومین 
روز هفته منابع طبیعی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال در شهرستان های این استان به بهره برداری 
رســید.ابوطالب امینی  افزود: این طرح ها در حوزه آبخیز ۱۰ شهرستان استان از جمله کاشان، خور و 
بیابانک، سمیرم، خوانسار، گلپایگان، لنجان، شهرضا)کهرویه( اصفهان )جبل(، نایین و مبارکه اجرا 
شده است.وی با بیان اینکه طرح پخش سیالب مجلسی - طالخونچه در شهرستان مبارکه به عنوان 
یکی از پروژه های آبخیزداری  و به صورت نمادین در ارتباط ویدئو کنفرانســی  افتتاح شد، ادامه داد: 
این ارتباط توسط سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و از طریق هماهنگی با وزارت کشور و با حضور 
استانداران، شــهرداران و فرمانداران برقرار شده و در هر اســتان یک طرح به صورت نمادین افتتاح 
شــد.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به طرح پخش سیالب 
مجلسی - طالخونچه اضافه کرد: اعتبار این پروژه نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومان است که  با هدف کنترل 
سیالب ها و تغذیه سفره های پایین دستی انجام شده است.وی خاطرنشان کرد: حجم مخزن آبگیری 
این طرح ۱۵۰ هزار متر مکعب است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پس از یک سال اجرا و به 
بهره برداری رسید. امینی با اشاره به  شعار امسال هفته منابع طبیعی با عنوان»همه باهم، جهاد برای 
حفاظت از منابع طبیعی« بیان کرد: افتتاح و بهره برداری از پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری به 

صورت متمرکز در شهر طالخونچه شهرستان مبارکه انجام  شد.

چگونه شرکت خارجی پیمانکار طرح ملی اقدام مسکن اصفهان شد؟

ناامیدی از داخلی ها یا باج دهی به خارجی ها؟

طرح »اقدام ملی مســکن« یکی از سیاست های دولت دوازدهم برای 
خانه دار شدن اقشــار بی مسکن اســت، اگرچه این طرح می توانست 
موجب اشتغال و حرکت در بخش داخلی کشور شود، ناگاه اجرای آن در 
اصفهان از پیمانکاران داخلی گرفته به یک شرکت خارجی سپرده شد.به 
گفته پیمانکاران این طرح، اگرچه امسال توسط مقام معظم رهبری سال 
جهش تولید نام گذاری شد، اما طرحی که می توانست موجب اشتغال 
و حرکت در بخش داخلی کشور شــود، ناگاه به شرکت ترکیه ای سپرده 
شده است.رییس انجمن انبوه سازان اســتان اصفهان ، گفت: طی یک 
سال و نیم گذشته شرکت عمران بهارستان برای اجرای طرح ملی اقدام 
مسکن با انبوه ســازان اصفهان مذاکره و با تحویل زمین طرح آن را بین 
۳۰ شرکت انبوه سازی تقســیم بندی کرد.احمد توال با بیان اینکه بعد از 
ارزیابی، انتخاب و توان سنجی از بین ده ها شرکت متقاضی انبوه سازی، 
۳۰ شرکت انبوه سازی توسط شــرکت عمران بهارستان برای طرح ملی 
اقدام مسکن انتخاب و بر اســاس توان کاری شان اولویت بندی شدند، 
افزود: بعد از این مرحله شــرکت های انبوه سازی برای توان سنجی به 
بانک ها معرفی و سپس بانک تاییدیه های الزم را صادر کرد و طراحی این 
پروژه انجام شد.به گفته رییس انجمن انبوه سازان استان اصفهان، در 
پروژه ساخت ۸ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده که سهم شهرداری 

کمتر از ۲ هزار واحد است و ساخت حدود ۶۵۰۰ واحد مسکونی به عمران 
بهارستان داده شد.وی توضیح داد: در این میان کمیسیونی با محوریت 
دفتر فنی استانداری برای تعیین قیمت هر مترمربع مسکن اقدام ملی، 
تشکیل شد که با نظر کارشناسان بخش های مختلف در نهایت برای هر 
متر مســکن اقدام ملی عدد ۴ میلیون تومان مشخص شد.توال افزود: 
متاسفانه در شــرایطی که پیمانکاران منتخب در حال پیش بردن کار در 
مرحله نقشه و ... بودند، اداره کل راه و شهرسازی و عمران بهارستان اعالم 
کردند که قیمت هر مترمربع مسکن اقدام ملی نمی تواند بیشتر از متری 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشــد، این درحالیســت که شورای مسکن 
استان این عدد را ۴ میلیون تومان مشــخص کرده بود.وی گفت: انبوه 
سازان اصفهانی در واکنش به این قیمت، اعالم کردند که ساخت مسکن 
با این نرخ شدنی نیست و با این هزینه کار ساخت در مرحله سفت کاری 
متوقف خواهد شــد و در نهایت با وجود تمام پیگیری های انبوه سازان 
اصفهانی دو هفته پیش در خبرها اعالم شــد که کار ساخت پروژه اقدام 
ملی مسکن به شرکتی از ترکیه با رقم هر مترمربع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان واگذار شده است.وی تصریح کرد: انبوه ســازان اصفهانی امروز 
گالیه دارند که اگر قرار بود بخشــی از این طرح مشارکتی باشد، چرا این 
پیشنهاد را به آنها ندادند و تنها شــرکت ترکیه ای برای جبران خسارت و 

هزینه های ساخت هر مترمربع مسکن اقدام ملی با قیمت ۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان می تواند بقیه واحدهای مشارکتی را با قیمت مد نظر خود 
بفروشد.توال توضیح داد: مدیر اصلی شرکت کوزو پارس، ترکیه ای است 
و گفته می شود و در اساسنامه این شــرکت مدیر ایرانی آن تنها تا سقف 
گردش مالی  ۱۵ میلیون تومان حق امضــا دارد.به گفته رییس انجمن 
انبوه سازان اســتان اصفهان، در واگذاری این پروژه به شرکت ترکیه ای 
کوزو پارس، اداره کل راه و شهرسازی و عمران بهارستان در پاسخ به انبوه 
ســازان اصفهانی اعالم کرده اند که تغییر پیمانکار با دستور تهران بوده و 
اگرچه قرار به بررســی این موضوع در پایتخت بود، اما در نهایت اجرای 
طرح در اصفهان به شــرکت ترکیه ای داده شد.مدیرکل راه و شهرسازی 
اصفهان نیز در این باره ، گفت: تغییر پیمانکار طرح اقدام ملی مسکن در 
حیطه اختیارات و تصمیمات شرکت عمران بهارستان بوده و اداره کل راه 
و شهرسازی اصفهان از ابتدا نقشی در انتخاب پیمانکاران طرح نداشته 
است.همچنین مدیرعامل شرکت عمران بهارستان، نیز در این باره  گفت: 
از اواخر ســال ۹۷ که بخشــنامه های متعدد طرح اقدام ملی مســکن 
صادر شد، در پروسه ای دو ماهه فرآیند تایید صالحیت سازندگان واجد 
شرایط برای بهارستان آغاز شــد که در کارگروهی متشکل از نمایندگان 
راه و شهرســازی، دفتر فنی اســتاندار، انجمن انبوه ســازان و شرکت 
عمران بهارستان رزومه آنها نهایی و در نهایت تعدادی انبوه ساز انتخاب 
شد.محمدرضا احمدی افزود: در جلسات متعددی با محوریت شورای 
مسکن استان، کشف قیمت طرح اقدام ملی انجام شد که در مرداد ماه 
قیمت ساخت هر مترمربع اقدام ملی در اصفهان حدود ۴ میلیون ابالغ 
شد، اما در جلسه ای که بعد از آن در تهران برای کشف قیمت طرح اقدام 
ملی مسکن در سطح کشور با محوریت معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی برگزار شد و قیمت این مســکن با اختالف یک میلیون 
تومان با آنچه در شورای اصفهان مشخص شد و در نهایت قیمت شورای 
مسکن کشور قیمت نهایی را ابالغ کرد و این رقم مالک عمل قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه کوزوپارس شرکتی صد درصد ایرانی است، تصریح 
کرد: البته مدیریت و رییس هیئت مدیره آن فردی ترکی است، اما تمام 
کارمندان کوزوپارس ایرانی هستند و به نظر نمی رسد بهره گیری از تجربه 
دیگر مدیران به ضرر طرح باشد، چراکه قرار است با تکنولوژی جدید این 
طرح اجرا شود.مدیرعامل شــرکت عمران بهارستان تصریح کرد: زمانی 
که انبوه سازان به ما اعالم کردند که با این قیمت نمی توانند کار کنند و از 
آنها ناامید شدیم، ناگزیر به استفاده از ظرفیت های تهران در بازه قیمت 
مصوب تهران شدیم و کوزوپارس معرفی شد و قرار است این طرح طی 

دو سال ساخته و تحویل متقاضیان مسکن اقدام ملی شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان از رشد چشــمگیر توســعه صنایع تبدیلی و 
کاهــش قابل توجه ضایعات محصوالت کشــاورزی 
اســتان خبر داد.فرهاد حاجی مــرادی ، در خصوص 
توسعه فزاینده صنایع تبدیلی در استان اظهار کرد: در 
چند سال اخیر پیشرفت های بســیار خوبی در حوزه 
فرآوری، سورت و بسته بندی محصوالت زراعی، باغی، 
دامی، شیالتی و... داشته ایم. تقریبا تا ۹۰ درصد انواع 

محصوالت با بسته بندی و برندسازی صادر می شود 
و تنها حــدود ۱۰ درصد محصوالت به صــورت خام با 
بسته بندی مورد تایید ســازمان توسعه تجارت ایران 
ارسال می شود و اگر در سطح اســتان، جایی کمبود 
امکانات باشــد به دلیل حجم تولید محصولی خاص 
در آن موقع از سال است.وی خاطر نشان کرد: توسعه 
صنایع تبدیلی ســبب کاهش قابل توجــه ضایعات 
محصوالت کشاورزی تا کمتر از ۳۰ درصد شده که البته 
بسته به نوع محصول و اینکه کدام مسیر تولید و زنجیره 
عرضه را طی کند، میزان ضایعات متفاوت است.مدیر 
توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
ادامه داد: این ضایعات در بعضی از محصوالت زراعی به 

حداقل ممکن می رسد، اما بیشترین میزان، ضایعات 
۳۰ درصدی شامل صیفی جات و سبزیجات موجود در 
میدان میوه و تره بار است.حاجی مرادی با بیان اینکه 
به علت نبود ســردخانه در غرفه ها، بعضی محصوالت 
زراعی و باغی فاسد می شود، گفت: این ضایعات نیز 
با فعالیــت واحد های فرآوری ســبزی از تمیز و خرد 
کردن تا بسته بندی بسیار کاهش یافته است و همان 
ضایعات نیز تبدیل به کمپوســت می شود و همچنین 
سبب اشتغال زایی نیز شده است.در حوزه محصوالت 
پروتئینی شــامل شیالت، دام ســبک و سنگین و... 
ضایعات نزدیک به صفر می رسد، زیرا همه اجزا فرآوری 

و استفاده می شود و دور ریز ندارد .

سرنوشت ضایعات کشاورزی چه می شود؟

دورریختنی های اشتغال آفرین

سوال روز

راه اندازی طرح هاب شتر در آران وبیدگل
به زودی طرح هاب شــتر دربخش کویرات شهرســتان آران وبیدگل راه اندازی می شــود.نماینده 
شهرستان های کاشــان وآران وبیدگل درمجلس شورای اســالمی گفت:طرح هاب شتردربخش 
کویــرات شهرســتان آران وبیــدگل 
راه اندازی می شود.سیدجوادســاداتی 
نژادافزود:باتوجــه بــه ظرفیــت خوب 
بخش کویرات درزمینه پرورش شــتر، 
این طــرح بامشــارکت ســتاداجرایی 
حضــرت امــام)ره( با اعتبــاری بیش 
انــدازی  راه  میلیاردتومــان   ۲۵ از 
می شــود.وی تصریــح کرد:طرح هاب 
شــتر، زنجیره کاملی ازاحــداث مزارع 
شــترتاایجادواحد های تولیدی گوشت، 
شیر، شیرخشک، روغن، صابون وریسندگی پشم وچرم شترم است.ساداتی نژاد گفت:با این طرح، 

عالوه برارتقای صنعت دامپروری شهرستان، دراشتغال زایی منطقه نیزسهم بسزایی خواهدداشت.

چرخه معیوب آب رسانی
نماینده سابق خمینی شهر با پیشنهاد واگذاری اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به بخش خصوصی 
برای تامین هزینه های آن، گفت: اجازه می دهیم آب شیرین کارون با ریختن به خلیج فارس، شور 
شود و بعد می خواهیم با طی مسافت طوالنی، آن را در مرکز کشور شیرین کنیم!سید جواد ابطحی، با 
بیان اینکه در انتقال آب خلیج فارس به مرکز کشور، لقمه را دور سر خود چرخانده ایم، گفت: ما اجازه 
می دهیم تا آب شیرین کارون به خلیج فارس بریزد و بعد می خواهیم آب شور خلیج فارس را با زحمات 
و هزینه بسیار زیاد به مرکز کشور منتقل کنیم.نماینده سابق مجلس افزود: میلیاردها متر مکعب آب 
شیرین را به راحتی از دست می دهیم و بعد می خواهیم آب شور را از مسافت طوالنی بیاوریم و شیرین 
کنیم که این خالف مصلحت و اقدامی نسنجیده اســت.ابطحی ادامه داد: حتی اگر پیچ و مهره های 
صنایع اصفهان را باز کنیم و به نزدیکی خلیج فارس منتقل کنیم، بهتر از این است که بخواهیم آب خلیج 
فارس را به اصفهان منتقل کنیم، چرا که از این طریق می توانیم هم بخشی از معضل آب اصفهان را برای 
همیشه از بین ببریم و هم از هزینه های گزاف این طرح جلوگیری کنیم.نماینده سابق مردم خمینی 
شهر در مجلس شورای اسالمی با یادآوری هزینه چهار هزار میلیارد تومانی انتقال آب خلیج فارس تا 
کرمان، ابراز کرد: البته بخش خصوصی عمده این هزینه را پرداخت کرد و آب را به فالت مرکزی آورد و 
حتی آب را به شمال کشور هم برد.وی با اشاره به زمان بر بودن و هزینه باالی طرح انتقال خلیج فارس 
به اصفهان، گفت: البته امیدواریم این طرح اجرا شود و حاال که مسئوالن امر تصمیم به این کار گرفته اند، 

برای تامین کمبود آب در برخی مناطق کشور، بایستی این طرح به بهره برداری برسد.

آغاز طرح نظارت نوروزی بر بازار شب عید در فریدون شهر
رییس اداره  صمت شهرستان فریدون شــهر از آغاز طرح نوروزی نظارت بر بازار شب عید خبر داد.با 
نزدیک شدن به پایان سال و ایام عید نوروز، تب بازار شب عید گسترده تر می شود تا جایی که بسیاری 
از فروشندگان اذعان دارند عمده فروش خود و مهم ترین فروش خود در طول سال را در بازار شب عید 
انجام می دهند.رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فریدون شهر  با توجه به نزدیک شدن 
به پایان سال و تغییر فرآیند خرید و فروش شــب عید، از آغاز طرح نوروزی نظارت بر بازار خبر داد.

حبیب عنایتی تصریح کرد: بازرسی و نظارت ویژه نوروز با هدف ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از هر 
نوع گران فروشی، عدم درج قیمت و کم فروشــی در کاالها و ارائه خدمات با همکاری اداره تعزیرات 

حکومتی و اتاق اصناف شهرستان از ۱۵ اسفندماه اجرا  شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

اگرچه پیش تر گفته شد برخی مدارس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی امکان اسکان مسافران را دارند؛ اما در آخرین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا، 
اسکان مسافران در مدارس ممنوع شد.در حالی که پیش تر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از رایزنی هایی برای اسکان نوروزی 
مسافران در برخی مدارس خبر داده بود ؛اما سخنگوی ستاد استانی مبارزه با کرونا در حاشیه آخرین نشست این ستاد، اجازه پذیرایی از مسافران در مدارس را رد 
کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان اظهار داشت: در نشست ستاد اجرایی سفر که با ریاست غالمی سخنگوی ستاد استانی 
مبارزه با کرونا برگزار شد مقرر شد برخی مدارس که امکاناتی در حد و اندازه تاسیسات گردشگری و اقامتی دارند، امکان اسکان مسافران نوروزی با رعایت کامل 
پروتکل ها را داشته باشند. فریدون اللهیاری ادامه داد: این مدارس باید به ستاد معرفی می شدند و پس از بررسی و تایید، در شبکه تاسیسات گردشگری قرار 
می گرفتند؛ اما در حال حاضر رویکرد کشور بر عدم اسکان مسافران به صورت کمپی و اردوگاهی است و بدین ترتیب فعال اسکان در مدارس منتفی است.وی با 
بیان اینکه فعال تصمیم بر انجام سفرهای نوروزی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است، گفت: تاسیسات گردشگری تا سقف ۵۰ درصد از ظرفیت خود قادر 
به خدمات رسانی هستند. همچنین اقامت تنها در هتل ها و اقامتگاه های مورد تایید مرکز بهداشت صورت می گیرد و اسکان در خانه های استیجاری و شخصی 

ممنوع است. امیدواریم با بهبود شرایط بتوانیم تصمیمات بهتری در خصوص ایام نوروز داشته باشیم.

تاسیسات گردشگری اصفهان در ایام نوروز تا سقف ۵0درصد خدمات رسانی می کنند

آغاز برداشت 
 بیدمشک از

 باغ های کاشان
فصل برداشــت بیدمشک در 
شهرستان کاشــان آغاز شده 
و پیش بینی می شــود از این 
گیاه دارویی ۴۰۰ تن محصول 

برداشت شود.

وز عکس ر

سرنوشت زیتون های 
 اسپانیایی در اصفهان

 چه شد؟
کارشــناس زیتون و پسته ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان درباره کشت 
آب بر در اقلیم خشــک اصفهــان گفت: در 
استان اصفهان هزار هکتار سطح زیر کشت 
زیتون داریم. اصفهان، کاشــان، نجف آباد 
و خوروبیابانک شهرستان هایی هستند که  
بیشــترین زیتون کاری را دارند، در اصفهان 
۲۴۵ هکتار، کاشــان ۲۰۵ هکتار، نجف آباد 
۱۸۰ هکتار و خوروبیابانــک ۱۳۷ هکتار باغ 
زیتون دارند.ســعادت شــاهپوری  درباره 
علت جایگزینی درخت زیتون به جای نخل 
در خوروبیابانک گفت: با توجه به ســرمای 
شــدید در ســال ۱۳۸۶ درختان نخل این 
شهرســتان دچار سرمازدگی شــدند. برای 
جلوگیری از ضرر های احتمالی، درخت های 
زیتون و انــار را جایگزین کردیــم. درختان 
زیتون آفت خاصی ندارند و خوشــبختانه 
با آفت های احتمالی نیز مقابله می شــود.

کارشــناس زیتون و پسته ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: ارقام زیتون 
زرد و روغنی در ســال های اخیــر به دلیل 
برداشت خوب محصول و درصد روغن زیاد، 
کشت می شد، اما ارقام مانزالیا و کنسرالیا و 
دیگر ارقام نیز کشــت می شود.وی با اشاره 
به این که چیزی به نام کشــت اسپانیایی و 
یا نهال اسپانیایی نداریم، گفت: ارقام زیتون 
کشت شــده در اســتان اصفهان داخلی و 
خارجی هستند که یک نوع از این زیتون ها 
اسپانیایی است، اما سرمایه گذاری خارجی 
نداشتیم و ســرمایه گذاری های داخلی را 
نیز فقط باغداران انجام دادند.شــاهپوری 
درباره ارائه تسهیالت به کشاورزان افزود: به 
کشــاورزانی که خواهان ورود به این عرصه 
باشند مشــاوره رایگان می دهیم و در طول 
کشت آن ها را همراهی می کنیم. زیتون در 
دو منظور فضای سبز و تولید قابل استفاده 
اســت و محصول آن به صــورت روغنی و 

کنسروی برداشت می شود.
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معاون شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

ساالنه۸۰هزاربچهماهیزیرپوششبیمهقرارمیگیرد

معاون شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به ابالغ دستورالعمل بیمه اجباری آبزیان در استان گفت: ساالنه 
۸۰ هزار بچه ماهی در استان زیرپوشش بیمه قرار می گیرند.رضا احمدی 
افزود:هم اکنون ساالنه حدود ۲۳ هزار تن ماهی سردآبی در استان تولید 
می شود که به ازای هر تن ماهی چهار هزار بچه ماهی نیاز است.وی با اشاره 
به اجباری شدن بیمه آبزیان گفت: به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و کم 
بودن اطالعات شیالت داران و پرورش دهندگان ماهی در خصوص بیمه 
آبزیان، تاکنون استقبال کمرنگ بوده است.احمدی گفت: با اجباری شدن 
بیمه آبزیان، تولیدکنندگان از زمان خرید بچه ماهی و یا تخم چشم زده 
باید عالوه بر پرداخت هزینه ماهی و یا تخم چشم زده،حق بیمه را نیز بر 
اساس دستورالعمل پرداخت کنند.احمدی اظهار داشت:هم اکنون ۶۴۲ 
هزار و ۶۲۸ مترمربع شیالت فعال در اســتان وجود دارد و اجرای بیمه 
اجباری آبزیان یک راهکاری برای کاهش خسارت به پرورش دهندگان 
ماهی سردآبی است.معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری نیز با اشاره به اجباری شدن بیمه پرورش آبزیان در سطح کشور 
گفت: اجرای طرح بیمه اجباری مزارع پرورش ماهی در استان در فصل 
زراعی جدید )اول مهرماه( آغاز و دستورالعمل به شیالت داران ابالغ شده 
است.حمید رحیمی با اشاره به اینکه فعالیت در بخش کشاورزی از جمله 
فعالیت پرمخاطره ای است که به صورت مستمر، فعاالن و تولیدات این 
بخش را با خسارت مواجه می کند، افزود:خطراتی از جمله رانش زمین، 

زلزله، سرمازدگی، سیل، صاعقه، بیماری های نوظهور و یخ زدگی مزارع 
شیالت را تهدید می کند که بیمه کردن مزارع گامی برای کاهش خسارت 
شیالت داران است.وی اظهار داشت: در راستای حمایت از شیالت داران 
از ابتدای سال زراعی جدید طرح بیمه اجباری مزارع پرورش آبزیان از 
مرحله تخم چشــم زده تا مزارع پرورش ماهی آغاز شده است و تمامی 
مزرعه داران شیالت می توانند با در دست داشتن مجوز فعالیت و پروانه 
بهره برداری، با مراجعه به شعب بانک کشاورزی، شرکت خدمات بیمه و 
یا ادارات شهرستان و منطقه نســبت به بیمه کردن مزارع و آبزیان اقدام 
کنند تا کارشناســان در ســریع ترین فرصت به واحدهای آنها مراجعه و 
براســاس تعداد ماهیان و وزن ماهیان نســبت به بیمه کردن هر قطعه 
ماهی اقدام کنند.رحیمی افزود: به منظــور حمایت از پرورش دهندگان 
ماهی ۵۰ درصد حق بیمه در رابطه با ماهیان چشم زده تا وزن پنج گرم و ۶۰ 
درصد حق بیمه واحدهای پرورش ماهی توسط دولت پرداخت می شود 
و پرورش دهندگان ۴۰ تا ۵۰ درصد حق بیمه را پرداخت خواهند کرد.وی 
اظهار داشت: برف سنگین، رانش زمین، زلزله، سرما زدگی، سیل، صاعقه، 
طوفان، گرما زدگی و معدوم سازی استخرها در اثر بیماری نوظهور و معدوم 
ساختن استخرها با سایر بیماری ها و یخ زدگی زیرپوشش بیمه هستند.

رحیمی افزود : سال گذشته تنها ۲۳ واحد با حدود هفت هکتار با پرداخت 
۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بیمه شــده بود که بیش از ۱۰ میلیارد ریال 

غرامت پرداخت شد.

افزایش نظارت ها بر بازار  استان چهارمحال وبختیاری
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد موارد بازرسی و نظارت 
بر بازار شب عید استان در مقایسه با ماه های گذشته از رشد ۶۵ درصدی برخوردار شده است.سجاد 
رستمی  افزود: با آغاز طرح نظارت نوروزی در استان از ۱۵ بهمن تاکنون چهار هزار بازرسی از اصناف و 
بازار استان انجام شده و طی این بازرسی ها ۳۶۵ تخلف شناسایی و برای اصناف متخلف ۳۱۱ پرونده 
تشکیل شده است.رستمی، بیشترین میزان تخلف کشف شده را مربوط به درج نکردن قیمت با ۱۴۶ 
مورد اعالم کرد و اظهار داشت: گران فروشی، کم فروشی، صادر نکردن فاکتور، عرضه خارج از شبکه، 
احتکار و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از دیگر تخلفات کشف شده است.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این عملکرد سبب ارتقای رتبه استان در چهار 
شاخص مربوط به حوزه بازرسی شده است.رستمی همچنین از تشــکیل ۲ گروه بازرسی و نظارت 
خواهران نیز خبر داد و گفت: این افراد نسبت به نظارت در آرایشگاه ها و فروشگاه های مخصوص بانوان 
اقدام می کنند.وی، جابه جایی بازرسان در سطح اســتان را از دیگر اقدامات انجام شده برای نظارت 
دقیق تر و موثرتر بر بازار برشمرد و افزود: در همین راســتا در هر دوره بازرسان مرکز استان با بازرسان 

شهرستانی جابه جا می شوند تا نظارت بر واحدهای صنفی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

رشد 23 درصدی دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر 
درچهارمحال و بختیاری

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با اشــاره به رشد ۲۳ درصدی دستگیری 
توزیع کنندگان مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: سه هزار نفر در زمینه مواد مخدر در 
چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند.سلیمان ریاحی عنوان کرد: اجرای طرح های عملیاتی مبارزه با 
مواد مخدر در این استان ۲۹۳ درصد رشد داشته است.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال 
و بختیاری گفت: در سال جاری سه هزار و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مخدر در این استان کشف شده است.وی 
تاکید کرد: بیشترین میزان مواد مخدر در محورهای ارتباطی چهارمحال و بختیاری کشف شده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری ۵۵ منزل توزیع مواد 
مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف و پلمب شده است.

استقرار کندوهای زنبور عسل در باغ های چهارمحال وبختیاری 
محدودیتی ندارد

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه گرده افشانی یکی از عوامل 
افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین ارتقای کیفیت محصوالت کشاورزی است،گفت:کندوهای 
زنبور عسل به منظور انجام عمل گرده افشانی در باغ های استان مستقر می شود و محدودیتی برای 
استقرار وجود ندارد.ابراهیم شیرانی با تاکید بر اینکه باغ های میوه به عنوان بهترین منبع تامین شهد 
مورد نیاز زنبور عسل هستند، افزود: با مستقر کردن کندوی عسل در باغ های استان امکان بارورسازی 
درختان به خصوص بادام افزایش پیدا می کند.وی با اشاره به اینکه در باغ های استان برای پرورش 
زنبور عسل محدودیتی وجود ندارد، گفت: استقرار کندوی زنبور عسل در باغ ها در فصل گرده افشانی 
ضروری و الزامی اســت و گردنه افشانی زنبور عســل عملکرد باغ ها را تا ۹۰ درصد افزایش می دهد.

شیرانی با اشاره به اینکه بیش از ۴۴ هزار باغ مثمر در استان وجود دارد و بیشترین سطح باغات استان 
بادام است، گفت:  گرده افشانی برخی محصوالت از جمله بادام که گرده های سنگینی دارند و لقاح آنها 
توسط باد به خوبی امکان پذیر نیست، زنبور بهترین وسیله گرده افشانی است.به گفته وی،در صورتی 
که گردنه افشانی در باغات انجام نشود باردهی محصول کاهش پیدا می کند که برای افزایش رغبت 
زنبورداران برای اســتقرار زنبور در باغ های استان با توجه به ســرد بودن هوا نیاز به اجرای برنامه ها و 
بسته های تشویقی از جمله بیمه زنبورداران و همچنین  پرداخت هزینه حمل و نقل کند و به باغ است .

بام ایراناخبار

ابالغ رای
12/77 شماره پرونده : 100/97 ش 3 ح  شماره دادنامه 165–99/5/25 درخصوص 
دعوی خواهان خانم فریبا کویک  فرزند عباس بنشانی شاهین شهر ردانی پوربلوار 
نبوت خ عدل نیم فرعی 4 غربی پ 7 به طرفیت خوانده اقای منصور بیداروند فرزند 
علی بنشانی : شوشتر دروازه بلوار شهرداری نبش پارس 7 به خواسته تقاضای صدور 
حکم مبنی بر تعدیل نفقه فرزندان مشــترک به نام فربد و باربد گردشکار خواهان 
دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء 
کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید با توجه بهه تصدیق رو 
نوشت شناسنامه فرزندان که مثبت رابطه بنوت فیمابین مشارالیه و خوانده می باشد و با 

امعان نظر به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر گردیده و اعالم نمود فرزندان در 
نزد خواهان می باشند و هرچه کارشناس بگوید من قبول دارم و با عنایت به نظریه 
کارشناسی که مصون از اعتراض مانده شورا دعوی مطروحه را وارد و مستندا به مواد 
1199 و 1206 قانون مدنی خوانده را از تاریخ 99/3/31 تاریخ تقدیم دادخواست به 
پرداخت روزانه مبلغ 230/000 ریال معادل ماهیانه مبلغ 6/900/000 ریال بابت نفقه 
فرزند مشترک فربد و ازتاریخ 99/3/31 تاریخ تقدیم دادخواست به پرداخت روزانه 
مبلغ 180/000 ریال معادل ماهیانه مبلغ 5/400/000 ریال نفقه فرزند مشترک به 
نام باربد در حق خواهان محکوم و صادر می نمایــد . رای صادره حضوری و ظرف 
بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی  شاهین شهر 
می باشد. م الف: 1105886 مظاهر محمدی پور  قاضی شعبه سوم شواری حل 

اختالف  شاهین شهر 

تحدید حدود اختصاصی
12/76 شــماره نامــه : 139985602024003645-1399/04/26 نظــر به 
 اینکه به موجب رای شــماره 139860302024004549 مورخ 1398/11/23 
هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 139 متر مربع تحت شــماره فرعی 
4590 از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 116 فرعی از اصلی مزبور  
 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم مهری عســگریان دســتجردی 
 فرزند عبدل مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشــد

 لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1399/06/01 ســاعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین

 اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
 و مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نام قانون 
 ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود
  را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت 
و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه میدهــد. م الف: 917984 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت شکار ابزار کویر زواره 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94 

و شناسه ملی 14000225943 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقای علی نقی زاده زواره به شماره ملی 1189503001 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره ،آقای محمد رضا تقی زاده زواره به شماره 
ملی 0055926630 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و 
خانم طاهره مرادی زاده به شــماره ملی 1189527987به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و 
تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت منفردا 
و همراه مهر شرکت معتبر است . هیات مدیره کلیه اختیارات قانونی خود 
را که در اساسنامه دارا می باشــد به مدیر عامل تفویض نمود. اداره کل 
 ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات

 غیرتجاری زواره )1104198(

آگهی تغییرات شرکت شکار ابزار کویر زواره
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94 

و شناسه ملی 14000225943 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1397/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد رضا تقی زاده زواره به شماره ملی 
0055926630 ، آقای علی نقی زاده به شــماره ملی 1189503001 و 
خانم طاهره مرادی زاده به شــماره ملی 118527987 به سمت اعضاء 
اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. خانم پروین عالئی 
طباطبایی به شماره ملی 1260794997به سمت بازرس اصلی و حسین 
شماعی زواره به شماره ملی 1189458373 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )1104199(

آگهی تغییرات موسسه محور فراز عدالت گستر
 به شماره ثبت 4661 و شناسه ملی 14005851953

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - خانم زهره آذربایجانی به شــماره ملی 1289079358 با 
پرداخت مبلغ 5000000 ریال به صندوق شــرکت جزو شرکای موسسه قرار 
گرفت. سرمایه موسســه از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 15000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: سرمایه موسسه مبلغ 
15000000 ریال نقدی است که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل موسسه 
قرار گرفته است. - شرکای موسسه و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می 
باشد: خانم زهره آذربایجانی به شماره ملی 1289079358 دارنده 5000000 
ریال، آقای محمدحسین امیری به شماره ملی 1288632711 دارنده 9900000 
ریال و خانم نرگس باقری طادی به شماره ملی 1270531697 دارنده 100000 
ریال سهم الشــرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1108245(

اعالم مفقودی 
پروانه بهره برداری به شــماره 104/29682/1311006- 
85/6/28 صادره از اداره صنایــع و معادن اصفهان، 
مربوط بــه اینجانب احســان اله مکاری بــه کدملی 
2030063411  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
دفترچه قرارداد به شــماره 2385-02- و- ج صادره از 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مربوط به 
اینجانب احسان اله مکاری به شماره ملی 2030063411  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

 مردم از خرید خانوادگی 
در بازار شب عید پرهیز کنند

رییــس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیــاری با تاکید 
بر خودداری از خرید خانوادگی در بازار شــب عید، گفت: 
توصیه می شود در خانواده ها یک نفر مسئول خرید شود 
و یا خرید وســایل ضروری با تعداد کمتر اعضای خانواده 
و بدون بــه همراه بردن کــودکان انجام گیرد.سیدراشــد 
جزایری افزود: چنانچه کودکان مبتــال به ویروس کرونا 
شوند شــیوع ویروس در خانواده به شدت گسترش پیدا 
می کند و بســیار خطرناک اســت، بر این اساس تاکید 
می شود اعضای خانواده به صورت دســته جمعی به بازار 
نروند و سعی شود با تعداد کمتر و بدون کودکان به خرید 
وســایل مورد نیاز خانواده پرداخته شود.وی با بیان اینکه 
بــار مراجعه کنندگان مشــکوک به عالئم ویــروس کرونا 
طی هفته گذشته در اســتان افزایش یافت، تصریح کرد: 
چنانچه مردم در رعایت پروتکل های بهداشــتی همراهی 
نکنند این روند با شدت بیشتری در روزهای آینده مواجه 

می شود.
جزایری اظهار داشت: از ابتدای هفته گذشته، روزانه به طور 
متوسط بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر با عالئم مشکوک به ویروس 
کرونا به مراکز خدمات جامع ســالمت اســتان مراجعه 
کردند که حدود یک پنجم این افراد مشــکوک تلقی شده 
و بستری شــدند تا آزمایش های الزم از آنها گرفته شود.

رییس مرکز بهداشــت چهارمحال  بختیــاری ادامه داد: 
متوسط روزانه کرونای مثبت در اســتان هشت تا ۱۶ نفر 
است که ارتباط به خوشه های شناســایی شده در استان 
داشته،در همین راستا همچنان تاکید می شود خانواده ها 
از شــرکت در دورهمی ها پرهیــز کنند.جزایری، مجموع 
نمونه گیری های کرونا در اســتان از ابتدای شیوع تاکنون 
را ۷۴ هزار و ۵۳۵ مــورد اعالم کرد و گفــت: از این تعداد 
آزمایش ۲۴ هزار و ۷۸۴ نفر مثبت شده است و ۷۷۹ نفر 
نیز بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دســت دادند.

به گفته وی، چنانچه شــیوع ویروس کرونا تا شب عید در 
استان کنترل شــود و تعداد موارد ابتال با افزایش مواجه 
نشــود، می تواند نقش مهمی در مهار این ویروس به ویژه 
نوع انگلیسی آن داشته باشد و وضعیت استان در حالت 

ثبات قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به نتایج سفر معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و شرکت های زیرمجموعه به استان در آبان ماه، اظهار 
کرد: چندین طرح ســرمایه گذاری برای اجرا در این 
استان پیشنهاد داده شد و مقدمات انجام این طرح ها 
در چند مرحله مورد پیگیری قرار گرفته اســت.اقبال 
عباسی گفت: چند سرمایه گذار برای احداث واحد تولید 
لبنیات با ظرفیت ۶۰۰ تن، احداث مجتمع دامداری ۱۰ 
هزار رأسی گوسفند شیری و یک مجتمع گاوداری در 
استان اعالم آمادگی کرده اند، دســتگاه های اجرایی 

مرتبط باید مسائل مربوط به واگذاری اراضی، تامین 
زیرســاخت های موردنیاز از جمله آب، برق و گاز، حل 
مشکالت اجتماعی اراضی در نظر گرفته برای اجرای 
طرح ها، تســهیالت موردنیــاز و ... را در اســرع وقت 
پیگیری کنند، هفته آینده جلسه ای برای نهایی کردن 
این طرح ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
می شــود.وی ادامه داد: همچنین اجرای چند طرح 
اشــتغالزا در حوزه ســاخت قطعات خودرو، احداث 
صنایع زیر دست پتروشیمی، پاالیشگاه و ... نیز  مطرح 
و پیگیری می شود.عباسی تاکید کرد: اگر قطعه زمینی 
برای اجرای یک طرح اشتغالزا به سرمایه گذار پیشنهاد 
می شــود، نباید اراضــی دارای معارض و مشــکالت 
اجتماعی باشــند، زیرا این مســئله موجب کندی در 

روند اجرای طرح و دلسردی ســرمایه گذار می شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه در خصوص 
آموزش های ارائه شده توسط سازمان فنی و حرفه ای 
برای توانمندســازی نیروی های کار در استان، گفت: 
آموزش ها باید متناســب با نیاز بازار کار باشند و این 
آموزش ها در نهایت منجر به اشتغال زایی و کارآفرینی 
شود، اما به نظر می رسد آموزش ها متناسب با نیاز بازار 
کار نیســت.وی افزود: نیازهای دستگاه های اجرایی 
از جمله جهادکشــاورزی، صنعت، معــدن و تجارت 
و میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری باید 
برای نیروی کار احصا شــود، سپس آموزش ها بر این 
اساس برنامه ریزی شود، زیرا در برخی رشته های فنی 

و حرفه ای با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستیم.

معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره در پیش بودن بهار 
گفت: در تقویم کوچ، زمان بازگشت عشایر به مناطق 
ییالقی استان ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعالم شده 
است.محســن نادری تاکید کرد: قبل از این تاریخ 
از ورود عشــایر به چهارمحال و بختیاری جلوگیری 
خواهد شــد.وی با اشــاره به لزوم ارائــه خدمات 
مطلوب به عشایر گفت: تاکنون ۲۰۰ کارت شناسایی 
دامداری و تردد عشــایر در این اســتان صادر شده 
است که تا پایان امســال به افزون بر یک هزار کارت 
افزایش می یابد.نادری افزود: این اقدام از الزام های 

دولتی اســت که از طریــق اتحادیه شــرکت های 
تعاونی های عشــایری در حال انجام و کوچ ســال 
آینده مستلزم ارائه این کارت است و سامانه صدور 
کارت شناسایی دامداری و تردد دام عشایر با عنوان 
سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی )سماک( 
ایجاد شده اســت.وی بر ضرورت پالک کوبی دام 
عشــایر و لزوم صدور کارت شناســایی دامداری و 
تردد دام عشایر براســاس تصویب شیوه نامه ای از 
سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید 
و تصریح کرد: براساس این شیوه نامه در صورتی که 
دام های عشــایر هویت دار نشود جزو کاالی قاچاق 
محسوب شده و عشایر در خصوص نهاده های دامی 
و تردد با مشکل مواجه خواهند شد.معاون توسعه 

و امور زیربنایی اداره کل امور عشــایر چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشــت: تاکنون ۷۰ هزار  رأس دام 
عشایر استان پالک کوبی شده است.نادری تاکید 
کرد: براساس آخرین پاالیش آماری از عشایر کشور 
در ســال گذشــته که نتیجه آن آبان ماه سال جاری 
اعالم شده، عشایر ییالقی چهارمحال و بختیاری ۱۱۵ 
هزار نفر اعالم شــد.چهارمحال و بختیاری دومین 
استان عشایرنشین ایران اســت که یک میلیون و 
۵۰۰ هزار رأس دام در اختیار دارند.جمعیت عشایر 
چهارمحال و بختیاری در دوره ییالق ۱۱۵ هزار و ۵۸ 
نفر و در دوره قشالق ۱۶ هزار و ۱۲۷ نفر است.عشایر 
در ابتدای بهار از خوزســتان به سمت چهارمحال و 

بختیاری کوچ می کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 آمادگی چند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری
 در چهارمحال و بختیاری

معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر  استان:

 زمان بازگشت عشایر به چهارمحال و بختیاری
2۵ اردیبهشت ماه 1400است 
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مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر خبر داد:

 ارسال اقالم بهداشتی برای آسیب دیدگان زلزله 
در سی سخت

مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشــکی جمعیت هالل احمر از اهدای ۱۲۵ هزار ماسک سه الیه و 
۱۲۵۰ لیتر محلول ضد عفونی کننده دست برای هموطنان آسیب دیده از زلزله ۵.۶ ریشتری شهر 
سی سخت شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.علیرضا عسکری اظهار کرد: در پی 
وقوع زمین لرزه در شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، بسیاری از 
مردم سی سخت عالوه بر اسکان موقت در شرایط سخت زمستان که با سرعت قابل قبولی توسط 
جمعیت هالل احمر انجام شــد، باید از خود در مقابل بیماری کرونا نیــز محافظت کنند که در این 
راستا و با توجه به نیاز مبرم مردم شریف این منطقه به اقالم بهداشتی، سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر به تامین و ارسال بخشــی از نیازهای مردم به اقالم بهداشتی به منظور محافظت در 

مقابل کووید ۱۹ اقدام کرد.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر ادامه داد: همواره در چنین شرایطی و در 
مواقع بحرانی دغدغه پیشگیری از بروز بیماری های مرتبط، ضرورت چنین توجهاتی را می طلبید 
که سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر برای اقدامات الزم و ضروری در حوزه فعالیت خود ورود 

خواهد کرد.

رییس اداره پیش بینی هوای استان:

وزش باد تا فردا در اصفهان ادامه دارد
رییس اداره پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: وزش باد شــدید تا روز دوشــنبه در استان 
اصفهان پیش بینی می شود.فاطمه زهرا سیدان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان 
اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه ها بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق واز 

امروز پایداری نسبی تا روز دوشنبه)فردا( در سطح استان است.
رییس اداره پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه در برخی مناطق به ویژه مناطق شرقی 
وزش باد شــدید گاهی به صورت طوفان لحظه ای خواهد بود، اضافه کرد: در اکثر مناطق آسمان 
صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد نســبتا شدید پیش بینی می شــود.وی با بیان اینکه کمینه 
دمای هوا در اکثر مناطق استان سه تا پنج درجه کاهش خواهد داشت، ابراز داشت: دمای هوای 

اصفهان در این بازه زمانی بین ۱۹ و یک درجه سانتی گراد در نوسان است.

معاون امور حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان:

مدرسه چمران اصفهان به نام اوقاف سند خورد
معاون امور حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: موقوفه مدرســه 
چمران اصفهان به نام اوقاف ســند خورد و در این زمینه تعامالتی را با آموزش و پرورش خواهیم 
داشت.حجت االسالم اصغر توســلی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته کمیسیون حقوقی اوقاف 
اداره کل اوقاف تشکیل شده است، ابراز داشــت: حضور مدیرکل حقوقی سازمان اوقاف در این 

جلسه شایسته بوده و اولین جلسه این کمیسیون تشکیل شد.
وی با بیان اینکه ۵۰۰ پرونده در دستگاه قضایی اســتان اصفهان در زمینه موقوفات مطرح شده 
است، افزود: مهم ترین آن مدرســه چمران در شهر اصفهان اســت که این مدرسه دارای ۶ هزار 
و ۳۰۰ متر زمیــن و ۳۵۰ میلیارد تومــان ارزش ریالی بود که اجرای حکم داشــتیم.معاون امور 
حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری دو هزار 
سند را در دستور کار داشتیم، ابراز داشــت: دریافت این میزان سند معادل ۱۷ درصد از اسناد کل 
موقوفات کشور است که تاکنون یک هزار و ۵۸۰ سند دریافت شده و اکثر این سناد ماده ۲۱ و ۲ با 

مساحت های بسیار زیاد بوده است.

جهت جلوگیری از شیوع کرونای انگلیسی، ممنوعیت سفر شهروندان چهارمحال و بختیاری به اصفهان اعمال می شود؛

دروازه باز بسته

در حالی که بیمارستان ها و مراکز درمانی 
پریسا سعادت

استان برای موج بعدی همه گیری کرونا 
که احتمــال می رود بــه زودی اســتان اصفهان را فرابگیــرد، آماده 
می شوند عالوه بر اصفهان ممنوعیت سفر برای شهروندان از چهارمحال 
و بختیاری به اصفهان هم اعمال می شــود. این تازه ترین تصمیمی 
است که ســتاد مبارزه با کرونای اســتان اصفهان اتخاذ کرده است. 
آنگونه که سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در استان اصفهان 
اعالم کرده شهروندان چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از شیوع 

کرونای انگلیسی به اصفهان سفر نکنند.
حجت ا... غالمی در حاشــیه شــصت و پنجمین جلســه ستاد ملی 
مقابله با کرونا که با حضور رییــس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد در جمع خبرنگاران افزود: در این جلسه اعالم شد استان 
 چهارمحــال و بختیاری هم وضعیت مشــابه اســتان خوزســتان را 

پیدا کرده است.
وی اضافــه کرد: از ایــن رو محدودیتــی که برای خوزســتان اعمال 
کردیم در زمان حاضر برای اســتان چهارمحال و بختیاری به ویژه در 
مبادی منتهی به این اســتان در اصفهان اعمال می کنیم.ســخنگوی 
ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: مهم ترین بحث جلسه 

ســفرهای نوروزی بود که مقرر شــد وضعیت رنگ بندی شــهرها و 
استان ها مبنای سفرها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ســفر به همه شهرها و اســتان هایی که در وضعیت 
نارنجــی و قرمز قرار دارند ممنوع اســت، ادامه داد: همچنین ســفر 
از اســتان های قرمز و نارنجی به ســایر اســتان هایی که در وضعیت 
زرد و آبی قرار دارند، ممنوع اســت.غالمی تصریح کرد: برای اســتان 
اصفهان در شــرایط فعلی که در وضعیت زرد و آبی قرار دارد ســفر به 
سایر استان ها با این شــرایط امکان پذیر اســت؛ اما با رعایت دقیق 

دستورالعمل های بهداشتی و رزرو محل اقامت در استان مقصد.
وی اضافه کرد: هتل ها و مراکز اقامتی که تاییدیه بهداشت و درمان را 
دارند می توانند در اســتان های زرد و آبی با رعایت دستورالعمل هایی 
بهداشتی اقامت داشــته باشــند.وی افزود: در ایام نوروز در مبادی 
ورودی استان کنترل و نظارت شدید برای ورود خودروهای غیر بومی 
متعلق به استان های قرمز و نارنجی خواهیم داشت.غالمی با اشاره به 
جرائم محدودیت های کرونایی بیان کرد: جرائمی که در گذشته همراه 
با طرح هوشمند محدودیت ها ابالغ شــده بود همچنان پابرجاست، 
خودروهای غیر بومی که به هر نوعی به استان اصفهان وارد می شوند 

مشمول جرائم خواهند شد. 

عالوه بر این سخنگوی علوم پزشــکی اصفهان نیز خبر از آماده سازی 
بیمارســتان ها برای پذیرش دوباره کرونا و بیماران بیشــتر خبر داد. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیمارستان های استان 
باید آماده افزایش ظرفیت های پذیرش و بســتری بیماران مشکوک 
به کووید ۱۹ در صورت سیر پیش رونده این بیماری در روزهای آینده 
باشــند.آرش نجیمی افزود: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته 
درباره افزایش مــوارد ابتال در اصفهان و وضعیت اســتان هایی مانند 
خوزستان، تغییراتی درباره بیمارســتان های مرجع کرونا در استان و 
نحوه افزایش ظرفیت آنها در صورت ســیر پیش رونده بیماری کووید 

۱۹ اعمال شده است.
وی با  بیان اینکه بیمارســتان خورشید اصفهان از شــانزدهم اسفند 
با همه ظرفیت خود به عنوان بیمارســتان مرجع نسبت به پذیرش و 
بستری بیماران مشکوک به کرونا اقدام می کند، گفت: با تبدیل شدن 
وضعیت این مرکز به مرجع کرونا، پذیرش بیماران روانپزشکی نیازمند 
خدمات بســتری به عهده بیمارستان های فارابی و شــهید آیت ا... 
مدرس و بیماران بخش مســمومان به عهده بیمارستان الزهرا)س( 
است.ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیــان این که 
بیمارستان عیسی بن مریم)ع( از بیستم اسفند بیمار جدید مشکوک 
به کرونا پذیرش نمی کند، اضافه کرد: بیمارستان امین باید به گونه ای 
برنامه ریزی کند کــه در صورت افزایش تعداد بیمــاران کرونا از دهم 
فروردین سال آینده، آمادگی پذیرش و بستری بیماران کووید ۱۹ را با 

همه ظرفیت خود داشته باشد.
نجیمی ادامه داد: بیمارســتان کودکان امام حسین)ع( از شانزدهم 
اسفند به عنوان بیمارســتان مرجع اطفال مشکوک به کرونا نسبت به 
پذیرش و بســتری آنها اقدام می کند.نجیمی اضافه کرد: بر اســاس 
دستور العمل معاونت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت درمان 
سازمان تامین اجتماعی باید به گونه ای برنامه ریزی کند که از بیستم 
اســفند جاری آمادگی اختصاص ۱۵۰ تخت بســتری از ظرفیت یکی 
از بیمارســتان های شــهر اصفهان را برای پذیرش و بستری بیماران 
مشکوک به کرونا داشته باشند.وی با بیان اینکه در صورت سیر پیش 
رونده بیماری، بیمارســتان شــهید آیت ا...صدوقی از بیست و پنجم 
اســفند باید آمادگی اختصاص ۱۰۰ تخت از ظرفیت تخت های خود را 
جهت پذیرش این گروه از بیماران داشته باشد، تاکید کرد: برای سایر 
بیمارستان ها در شهرستان های مختلف استان، شرایط افزایش تخت 
و ظرفیت بســتری در صورت افزایش تعداد مبتالیان، مشخص و به 

آنها اعالم شده است. 

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفت: 
دادگستری اســتان تعیین شــعب و قضات ویژه 
و با تجربه و رســیدگی خارج از نوبــت پرونده های 
انتخاباتی را در دستور کار خواهد داشت.محمدرضا 
حبیبی با حســاس دانســتن انتخابات پیش رو 
اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان در حوزه های 
مختلــف بــه مقابله و دشــمنی با نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی برخاسته اند، انتخابات یازدهمین 
دوره ریاست جمهوری و شــوراهای اسالمی شهر و 

روستا بسیار حساس تر از دوره های قبلی در پیش رو 
است و تشکیل ســتاد پیشگیری و رســیدگی به 
تخلفات و جرائم انتخاباتی که با صدور دستورالعمل 
از سوی ریاست قوه قضاییه با عضویت مسئوالن و 
متولیان امر در هر استان تشــکیل می شود، نقش 
مهم و موثــری در برگــزاری انتخاباتی ســالم و با 
حضور پرشور و حداکثری مردم خواهد داشت.وی 
افزود: محور اصلی تصمیم گیری ها در این شورا امر 
پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی است 
و بیشتر با اطالع رســانی صحیح و به موقع و تبیین 
و تشریح قوانین و باید و نبایدهای انتخاباتی برای 
اقشار مختلف اقدامات الزم صورت می پذیرد و در 
صورت عدم نتیجه و وقوع جرم با تشــکیل پرونده، 

دستگاه قضایی رسیدگی قضایی خواهد کرد.رییس 
کل دادگستری استان اصفهان گفت: با تقسیم بندی 
و احصای مسئولیت ها و جرائم و تخلفات احتمالی، 
شرح وظایف ســازمان های متولی امر تعیین تا در 
خصوص اطالع رســانی ها و فراهم کردن مقدمات 
پیشگیرانه این امر اقدامات الزم صورت پذیرد. وی 
ادامه داد: برخی از جرائم و تخلفات مرتبط با عموم 
بوده و برخی دیگر مربوط به ســتادهای انتخاباتی 
و نامزدها و همچنین برخی مربوط به ســازمان ها 
 و نهادهای دولتی اســت که ســعی خواهد شــد 
 بــا برنامه ریــزی در ایــن شــورا بــه اقدامــات
 پیشــگیرانه مربوط به هــر یک به طــور جداگانه 

پرداخته شود.

رییس دادگستری اصفهان: 

پرونده های انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می شود

تجلیل از برگزیدگان 
جشنواره خدمت 

رضوی 
در آییــن اختتامیــه و تجلیل از 
برگزیــدگان جشــنواره خدمت 
رضوی اســتان اصفهان از ۲۴ اثر 

برگزیده تجلیل و قدردانی شد.

نیاز استان به همه گروه های خونی
 مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: ۱۱۵ هزار واحد خون در ۱۱ ما امسال در استان اصفهان 
اهدا شده اســت.علی فتوحی با بیان اینکه وضعیت ذخیره خونی استان حدود چهار روز و ذخیره 
خونی در شهر اصفهان ســه روز است، اظهار داشت: شــیوع کرونا و افزایش تصادفات در روزهای 
پایانی امسال نیاز به همه گروه های خونی را در استان افزایش داده است.وی با بیان اینکه در بحران 
شیوع کرونا جراحی های انتخابی با سرعت و شتاب بیشتری در مراکز درمانی انجام می شود، ابراز 
داشت: همچنین باید توجه داشت که مصرف کنندگان دائمی خون استان نیز باید شارژ خونی الزم 
را برای ایام نوروز داشته باشند.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۵۵۰ 
نفر برای اهدای خون به مراکز اهدای خون استان اصفهان مراجعه می کنند، ادامه داد: از این تعداد 
حدود ۴۰۰ نفر موفق به اهدای خون می شوند.فتوحی با بیان اینکه برای توسعه مراکز اهدای خون 
استان اصفهان به علت رعایت استانداردهای زیرساختی و فنی از نظر تامین اعتبار با مشکل مواجه 

هستیم، ادامه داد: با این شرایط توسعه مراکز را در دستور کار خواهیم داشت.

مدیرستاد کانون های مساجد اصفهان خبر داد:

 برگزاری 1200 دیدار در قالب طرح سه شنبه های تکریم
 در استان اصفهان

مدیرستاد کانون های مساجد اصفهان گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران، 
خیرین، شــخصیت های برگزیده و نخبگان محلی در قالب طرح سه شنبه های تکریم در استان 
اصفهان اجرا شــد.حجت االسالم محمدرضا نیستانی با اشــاره به طرح »سه شنبه های تکریم« 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد اظهارداشــت: این اقدام در قالب طرح ایران قوی امسال 
رقم خورد که دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران، برگزیدگان و چهره های برتر رقابت های ملی و بین 
المللی، نخبگان و خیرین در قالب این برنامه انجام شد.مدیرســتاد کانون های مساجد اصفهان 
افزود: این برنامه به صورت محلی، استانی و کشــوری با حضور اعضای کانون های مساجد، ائمه 
جماعات، مسئوالن و شخصیت های ملی روزهای سه شنبه هر هفته برگزار  می شود که بر اساس 
ســلیقه کانون ها نوع اجرای آن متفاوت بود.وی ادامه داد: برخی از کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد با تهیه تندیس و طرح یکســان این اقدام را انجام دادند و گزارش آن را نیز در سامانه بچه 
های مسجد ثبت کردند و گزارش خبری آن نیز از رسانه ها پخش و فرهنگ سازی در این خصوص 

صورت گرفته است.

بیش از 40هزار راننده متخلف در اصفهان اعمال قانون شدند
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: بیش از ۴۰هزار خودرو به علت داشتن پالک مخدوش، 
سرعت غیرمجاز، انجام حرکت های هنجارشکن و ... اعمال قانون شــدند و همچنین یک هزار و 
۸۰۰ خودرو احضار و توقیف شده و سرانجام به مراجع قضایی معرفی شده اند.سرهنگ محمدرضا 
محمدی با اشاره به سفرهای نوروزی در ایام نوروز اظهار داشــت: بر اساس مصوبه های از پیش 
تعیین شده، در حال حاضر ورود پالک های غیربومی به شهر اصفهان و استان های نارنجی ممنوع 
بوده و این در حالی است که از ورود خودروهای دارای پالک ملی خوزستان به اصفهان نیز جلوگیری 
می شود.وی افزود: پیرو چگونگی اعمال محدودیت ها برای ایام نوروز در انتظار مصوبات ستاد ملی 
مقابله با کرونا هستیم؛ اما از شهروندان می خواهیم که از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز و ضمن 
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی از هرگونه تجمع جلوگیری کنند.رییس پلیس راهور استان 
اصفهان بیان کرد: اکنون کادر درمان در تقابل با ویروس کرونا قرار دارند و الزم اســت که با رعایت 
هرچه بیشــتر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از ایجاد هرگونــه حادثه نیز جلوگیری کنیم، 
چرا که سهل انگاری و برخورد با مانع ثابت به تازگی خســارت های جانی و مالی برای همشهریان 

به همراه داشت.

با مسئولان جامعه
س: ایرنا

عک

وز عکس ر

خبر روزاخبار

سخنگوی سازمان آتش نشانی 
اصفهان:

 چهارشنبه سوری امسال 
با شعار »در خانه بمانیم«

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان در خصوص 
پیشــگیری از حوادث احتمالی چهارشنبه 
ســوری، توصیه هایی را عنــوان کرد.فرهاد 
کاوه آهنگران در خصوص توصیه های ایمنی 
ســازمان آتش نشــانی برای پیشگیری از 
حوادث احتمالی چهارشنبه سوری امسال، 
اظهار کرد: امســال باید با شــعار »در خانه 
بمانیم« و ماندن در خانه از شــیوع هر چه 
بیشتر کرونا و بروز حوادث ناگوار پیشگیری 
کنیم، چرا کــه تجمع ها می توانــد ما را در 

معرض ابتال به کرونا قرار دهد.
وی با اشــاره به برخی رفتارهــای پرخطر 
در چهارشنبه ســوری، ادامه داد: ساخت، 
خرید و فروش و استفاده از مواد محترقه، 
روشــن کردن آتــش در معابــر عمومی و 
فضاهای سربســته و نزدیکی مــواد قابل 
اشتعال و در وســعت زیاد، استفاده از مواد 
سریع االشــتعال مثل تینر، بنزین و الکل 
و انداختــن قوطی های پرس شــده مانند 
حشره کش، اســپری و گاز فندک در آتش 
از جملــه اقدامات پرخطــر و حادثه آفرین 
چهارشنبه سوری است و افراد نباید اقدام 
به رفتارهای پرخطر در چهارشــنبه سوری 
کنند.وی خاطرنشــان کرد: انداختن مواد 
محترقه و نورافشــان و امثال آن به سوی 
افراد دیگر و داخل حیاط منازل و هر جایی 
که احتمال حضــور فردی در آنجا باشــد، 
باید خودداری شود تا از آسیب و صدمه به 
دیگران پیشگیری به عمل آ ید.وی هدایت 
کردن افراد به طرف آتش و پریدن هم زمان 
از دو طرف آتش بــدون دید کافی را یکی از 
علل مهم بروز حادثه دانست و گفت: افراد 
نباید اقدام به شکستن شاخه های درختان 
و سوزاندن آن ها و روشن کردن آتش روی 
چمن ها کنند تا با رعایت موارد ایمنی و توجه 
جدی به هشدارهای آتش نشانی روزهای 
پایانی سال را با شادی و سالمتی بگذرانیم.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان:

فاز دوم واکسیناسیون کرونا در اصفهان فردا پایان می یابد
 مدیرمرکزبیماری های واگیرمرکزبهداشت اســتان اصفهان گفت: فازدوم واکسیناســیون کرونادراصفهان تا فردا به پایان می رسد و برای واکسیناسیون کامل 
کادردرمان مرتبط باکرونا به۲۰۰۰ دز واکسن نیاز است.رضا فدایی در خصوص آخرین وضعیت واکسیناســیون کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: باید توجه 
داشت که تاکنون هشت هزار و ۲۳۰ دز واکسن اسپوتنیک وی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفته که ۷۳۰ دز آن مربوط به فاز اول و هفت هزار و 
۵۰۰ دز نیز مربوط به فاز دوم بوده است.وی با بیان اینکه فاز دوم واکسیناسیون کرونا در اصفهان تا دوشنبه به پایان می رسد، ابراز داشت: باید توجه داشت که هنوز 
برای واکسیناسیون کامل کادر درمان مرتبط با کرونا در مراکز درمانی استان اصفهان به دو هزار دز واکسن نیاز داریم.مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان اصفهان در خصوص تخصیص واکسن کرونا به مراکزی که تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان نیستند، گفت: در این زمینه تفاوتی بین مراکز 
درمانی تحت پوشش دانشگاه و دیگر مراکز قائل نیستیم و واکسن به صورت عادالنه توزیع می شود.وی ادامه داد: در فاز دوم واکسیناسیون کرونا ۴۰۰ دز واکسن 

در اختیار بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی استان قرار گرفته است.



دو عضو تیم ملی تنیس روی میز بانوان به منظور حضور در مســابقات گزینشی المپیک در دو سطح جهانی و آســیایی عازم قطر می شوند.مسابقات گزینشی 
المپیک در سطح جهان و آسیا آخرین فرصتی است که پینگ پنگ بازان ایران به واسطه حضور در آن می توانند برای بازی های ۲۰۲۰ توکیو کسب سهمیه کنند.این 
رقابت ها ۲۴ تا ۲۷ اسفندماه در سطح جهانی و ۲۸ تا ۳۰ اسفندماه در سطح آسیا برگزار می شود. قطر میزبان هر دو رویداد است، به همین منظور دو عضو تیم ملی 
تنیس روی میز بانوان کشورمان شب عازم این کشور می شوند تا پس از طی کردن پروسه های مورد تاکید در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی، آماده حضور 
در میادین شوند.ندا شهسواری که در المپیک ۲۰۱۶ ریو حضور داشت همراه با شیما صفایی، نمایندگان ایران در بخش بانوان مسابقات انتخابی المپیک هستند 
که با هدایت حمیده ایرانمنش در این رقابت ها شرکت می کنند.اعضای تیم اعزامی ایران بعد از ورود به قطر باید تست کرونا بدهند سپس ۴۸ ساعت متوالی را 
در قرنطینه سپری کنند. بعد از آن در صورت منفی بودن تست اجازه حضور در میادین تمرینی و رقابتی را پیدا می کنند.نوشاد و نیما عالمیان دیگر نمایندگان ایران 

در مسابقات گزینشی المپیک هستند که هفته اول اسفندماه عازم قطر شدند.

اعزام بانوان پینگ پنگ باز به قطر برای کسب سهمیه المپیک
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ماجرای معاوضه »سجاد آقایی« با چند پرواز چارتر
سجاد آقایی، مهاجم استقالل در نیم فصل به نساجی قائمشهر پیوست.در بحث معاوضه شکست 
خورده ســجاد آقایی به جز حضور عرفان گل محمدی در اســتقالل این معاوضــه چندین پرواز 
اختصاصی برای باشگاه استقالل برای ســفرهای خارج از خانه از مالک نساجی که یک ایرالین 
را نیز در فضای پروازی کشــور به نام خود دارد، توسط باشگاه اســتقالل درخواست شده که این 
موضوع مورد موافقت قرار گرفته است. بااین  حال این سوال پیش می آید که چطور یک بازیکن 
جوان و آینده  دار در معاوضه با یــک بازیکن گمنام از تیم حریف و چند پــرواز چارتر موردمعامله 

قرار گرفته است؟

جذب مدافع جوان استقالل توسط »مازیار زارع«
باشــگاه ملوان، مدافع جوان اســتقالل را بــه خدمت گرفت تــا این بازیکن هم بــرای خدمت 
سربازی  اش راهی انزلی شــود.ملوان که در این فصل هم با زوج پژمان نوری در رأس مدیریت و 
مازیار زارع در نیمکت به دنبال دستیابی به هدف صعود به لیگ برتر است، در جهت تقویت تیم خود 
با دو بازیکن استقالل به توافق دســت یافت.زکریا مرادی، اولین بازیکنی بود که البته در ابتدای 
فصل راهی انزلی و تیم ملوان شد. آنها اکنون با امیرحسین کارگر، مدافع جوان آبی پوشان هم که 
مشمول خدمت سربازی شده بود به توافق دست یافتند و این بازیکن نیز از نیم فصل دوم قادر 
خواهد بود در ترکیب ملوان به میدان برود.ملوان هفته گذشته با دستیابی به برد ارزشمند مقابل 
پارس جنوبی به اختالف امتیاز هفت با صدرنشین دست یافت و امیدوار است در نیم فصل دوم 

کورس بزرگ برای صعود را با مازیار زارع و پژمان نوری را دنبال کند.

عدم توافق هافبک پیکان با ماشین سازی
هافبک پیکان هم همانند آریا برزگر از عدم توافق با ماشین سازی و بازگشت به تیم خود خبر داد.

در شرایطی که با حضور مهدی پاشازاده در ماشین سازی، این تیم به دنبال تقویت خود برای نیم 
فصل دوم و فرار از منطقه سقوط بود، دومین بازیکن جذب شــده در پنجره زمستانی هم از عدم 
توافق با این باشــگاه خبر داد.پیش از این آریا برزگر، مهاجم جوان پرسپولیس از برهم خوردن 
مذاکرات و بازگشت به تهران خبر داده بود. اکنون نیز حسین حیدری، هافبک جوان پیکان نیز که 
در تبریز حضور یافته بود با اعالم عدم توافق دو باشگاه برای انتقال قرضی، از بازگشت به تهران و 

حضور در تمرینات پیکان خبر داده است.

واکنش چوکای تالش به جذب »آندرانیک تیموریان«
معاون حقوقی باشــگاه چوکای تالش اخباری که در مورد انعقاد قرارداد این باشگاه با آندرانیک 
تیموریان در برخی رســانه ها منتشر شــده را تکذیب کرد.به نقل از روابط عمومی باشگاه چوکای 
تالشان، رضا شاه منصوری معاون حقوقی و سخنگوی باشــگاه چوکا درباره اخباری که در مورد 
جذب آندرانیک تیموریان در برخی رسانه ها منتشر شــده، اینطور واکنش نشان داد:  کمیته نقل 
و انتقاالت باشگاه از یکی دو روز قبل شروع به جذب بازیکن کرده و بالفاصله پس از عقد قرارداد 
از طریق پیج رسمی باشــگاه اطالع رســانی خواهیم کرد. بنابراین چیزی که باید مورد توجه قرار 
بگیرد، اخبار رسانه رسمی باشگاه است.وی  سپس با اشــاره به آندرانیک اضافه کرد: همزمان با 
شروع فصل نقل و انتقاالت در پست های مختلف به دنبال جذب بازیکن هستیم. هدف باشگاه 
جذب بهترین گزینه هاســت. آندرانیک تیموریان هم یکی از بزرگ تریــن بازیکنان فوتبال ایران 
است و همکاری با ایشان باعث افتخار و مباهات  خواهد بود، اما هنوز قراردادی امضا نشده است. 
بنابراین قطعا قبل از انعقاد قرارداد با هر بازیکنی از طریق رســانه رســمی باشکاه اطالع رسانی 

می شود.

مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال؛

تیم ذوب آهن به مصاف تیم شهرداری قزوین می رود

مرحله پلی اف فصل جــاری رقابت های   سمیه مصور
لیگ برتر بسکتبال کشور در شرایطی روز 
جمعه آغاز شد که تیم بسکتبال  ذوب آهن اصفهان در اولین گام از این 

مرحله مقابل تیم بسکتبال شهرداری قزوین قرار می گیرد.
سبزپوشان اصفهانی در شــرایطی فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
بسکتبال را آغاز کردند که بار دیگر فرزاد کوهیان، هدایت نیمکت ذوبی 
ها را بر عهده گرفته بود. تیم ذوب آهن فصل گذشته با مهران حاتمی در 
مسابقات لیگ حضور یافت و عنوان تنها نماینده استان اصفهان در این 

مسابقات را یدک می کشید. 
شاگردان حاتمی از رسیدن به رده های اول تا هشتم جدول رده بندی 
بازماندند تا شانس حضور در مرحله پلی اف را از دست بدهند و کار آنها در 

این فصل خیلی زود به پایان برسد.
عدم نتیجه گیری مناسب موجب شــد تا مسئوالن باشگاه اصفهانی با 
به کارگیری فرزاد کوهیان و با شــرایط بهتری آماده فصل جدید رقابت 
های لیگ برتر بسکتبال شوند. این مسابقات از ۱5 آبان ماه و با حضور 
۱۶ تیم به صورت متمرکز در تهران آغاز شد که بر اساس اعالم فدراسیون 

بسکتبال مسابقات در دوگروه ۸ تیمی به صورت رفت وبرگشت پیگیری 
شد. تیم ذوب آهن اصفهان در این دوره از مسابقات در گروه ب و با تیم 
های مهرام تهران، شــیمیدر قم، مس کرمان، جوانان ۲۰۲۰، شهرداری 
بندرعباس، نیروی زمینی و آینده سازان هم گروه شد. شاگردان کوهیان 
پس از پایان ۱۴ بازی با  ۱۰ برد، ۴ باخت و ۲۴ امتیاز در رده ســوم گروه 
ب قرار گرفتند و جواز حضور در مرحله پلی اف را به دســت آوردند. تیم 
ذوب آهن اصفهان در چهاردهمیــن و آخرین بازی خود در دور گروهی 
رو در روی تیم کوچین آمل قرار گرفت که در پایان ذوبی ها موفق شدند 

با نتیجه ۷۹ بر ۷۳  پیش بیفتند. 
ذوب آهن در کوارتر های اول و دوم این بازی ۲۱ بر ۱۳ و ۱۸ بر ۱۳ برنده 
شــد و کوارتر های بعدی را ۲۴ بر ۲۷ و ۱۶ بر ۲۰ واگذار کرد تا در مجموع 

۷۹ بر ۷۳ برنده شود.
تیم ذوب آهن در اولین بازی این مرحله روز ســه شنبه و از ساعت ۱5 
مقابل تیم شهرداری قزوین قرار می گیرد. تیم شهرداری قزوین که در 
گروه الف این مسابقات و با تیم های شــهرداری گرگان، نفت آبادان، 
اکسون تهران، آویژه صنعت مشهد، مس رفســنجان، خانه بسکتبال 

خوزســتان و رعد پدافند هوایی مشــهد هم گروه بود در پایان مرحله 
گروهی با ۶ برد، ۸ باخت و کســب ۲۰ امتیاز در رده  ششم جدول گروه 
الف مســابقات لیگ قرار گرفت تا حریف ذوب آهن در مرحله پلی اف 

شود.
 در  هفته چهاردهم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال باشگاه 
های کشور بسکتبالیست های شهرداری قزوین این فرصت را داشتند 
تا با برتری مقابل اکسون تهران در مرحله پلی آف به حریف آسان تری 

نسبت به ذوب آهن اصفهان برخورد کنند.
شاگردان محمد رضا اسالمی در تیم بسکتبال شهرداری قزوین در دیدار 
با اکســون تهران  با وجود  ارائه یک بازی زیبا و تماشایی تا ثانیه های 
پایانی با حریف تهرانی مســاوی بودند، اما با خطایی که داور به ســود 
اکسون گرفت، این تیم توانست با دو ضربه پنالتی که در سبد شهرداری 

جای داد، بازی را به سود خود به پایان برساند.
 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است دیدار تیم های بسکتبال 
ذوب آهن اصفهان و شــهرداری قزوین که روز سه شنبه و از ساعت ۱5 

برگزار می شود، به طور مستقیم از شبکه ورزش پخش شود.

ملی پوش قایقرانی روئینــگ گفت: برای حضور در 
انتخابی المپیک نسبت به سال قبل بیشتر تمرین 
کردم و تاکنون پیشرفت خوبی داشــته ام.نازنین 
مالیی درباره  وضعیت خود در فاصله یک ماه و نیم 
تا آغاز مسابقات انتخابی المپیک روئینگ بیان کرد: 
رکوردی که تمرینات دارم، راضی کننده است و نسبت 
به سال گذشته پیشرفت خوبی داشته ام. من چیزی 
برای انتخابی المپیک کم نگذاشته ام و از سال گذشته 
بیشــتر تمرین کردم و رکوردهایم را نیز تغییر دادم. 
تنها مسئله این است که چون مدت زیادی به خاطر 
شیوع ویروس کرونا در مسابقات نبودم، از وضعیت 
رقیبان اطالعی ندارم و ۱۰۰ درصد نمی توانم  بگویم چه 
نتیجه ای می گیرم. قطعا رقیبان هم پیشرفت داشته 
اند. وی در مورد رقیبان خود در انتخابی المپیک نیز 

گفت: من دو رقیب از کره جنوبی و چین تایپه دارم. 
نماینده کره جنوبی در المپیک لنــدن و ریو حضور 
داشته و ورزشکار قدیمی است. نماینده چین تایپه 
خیلی خوب در مسابقات ظاهر شده است.بانوی ملی 
پوش ایران در پاسخ به این پرسش که فکر می کند 
تا قبل از انتخابی المپیک قایق های خریداری شده 
به دست شان برســد، تصریح کرد: بعید می دانم به 
انتخابی المپیک برســد. چون در یک سال گذشته 
خبری نشد و فکر نمی کنم دراین یک ماه و نیم هم 
خبری شــود. اگر قایق ها به دست مان می رسید که 
اتفاق خوبی بود و باعث می شد زمانی که به انتخابی 
المپیک می رویم نیاز نباشد چند روز از تمرین راب 
برای تنظیم قایق ها بگذاریم. خیلی بد است که قایق 
ها زود از آن ســر دنیا آمده اما یک ســال در کشور 

خودمان مانده اســت.مالیی در مورد اینکه مصرف 
اشتباه دارو مشکالتی را برای او به وجود آورده بود، 
تاکید کرد: اتفاقی که برای من افتاد به خاطر اشتباه 
دارویی بود. من از دو پزشــک در مورد مصرف دارو 
ســوال کرده بودم و به من گفته بودند که مصرف آن 
ایرادی ندارد. روز تســت هم به ماموران نادو  اعالم 
کردم این دارو را مصــرف می کنم و حتی مامور ضد 
دوپینگ با پزشــکم هم صحبت کرد و  مامور هم در 

برگه را نوشت که من چه دارویی مصرف کرده ام.

ملی پوش قایقرانی روئینگ:

برای انتخابی المپیک چیزی کم نگذاشته ام

خبر روز

گزینه اصلی سرخ ها برای تقویت خط حمله
مهاجم نروژی زنبورها، گزینه اصلی شیاطین ســرخ برای تقویت خط حمله شان به شمار می رود.

ارلینگ هالنــد، مهاجم ۲۰ ســاله و نروژی باشــگاه دورتموند پیش از پیوســتن به این باشــگاه 
آلمانی، توجه ســران منچستریونایتد را 
 Laurie به خود جلب کرده بود.به نقل از
Whitwell از اتلتیک، هدف اصلی سران 
منچستریونایتد برای تقویت خط حمله 
خود، ارلینگ هالند است. با این حال، در 
صورتی که پاری سن ژرمن موفق به کسب 
عنوان قهرمانی در لیــگ قهرمانان اروپا 
نشود، کیلیان امباپه نیز یکی از گزینه های 
شیاطین سرخ محسوب می شود. هری 
کین نیز توسط سران این باشگاه تحسین 
می شود؛اما گزینه اصلی آن ها نیست. انتظار می رود که منچستریونایتد در تابستان آتی فقط یک 
بازیکن را به خدمت بگیرد که ممکن است با افزایش فشارها، سران این باشگاه دو بازیکن را به خدمت 
بگیرند. جذب بازیکنان بیشتر توسط منچستریونایتد به فروش برخی از بازیکنان این تیم بستگی 

دارد. همچنین شیاطین سرخ هنوز هم به جذب جک گریلیش عالقه دارند.

»اوزیل« 8 هفته خانه نشین شد
بازیکن آلمانی تیم فوتبال فنرباغچه بدشانسی آورد و چندین هفته مصدوم شد.بدشانسی ظاهرا 
نمی خواهد از »مســعود اوزیل« فاصله بگیرد! هافبک سال های اخیر آرســنال تا ژانویه بازیکن 
»توپچی های لندن« بود. در آنجا هر چنــد در ماه های اخیر مورد بی مهــری قرارگرفته و در کادر 
بازیکنان تیم، نامش ثبت نشده بود، اما به هر حال عضو تیم لندنی به شمار می رفت.او با هزار خواب 
و خیال پذیرفت بازیکن فنرباغچه شود تا به همگان ثابت کند هنوز قابلیت های تکنیکی خود را حفظ 
کرده است.ستاره ۳۲ ســاله در بدو ورودش به تیم ترکیه ای با بدشانسی از نظر نتیجه مواجه شد. 
به تازگی نیز بدبیاری دیگری گریبانش را گرفت.طبق اعالم رسانه های محلی وی دچار مصدومیت 
از ناحیه استخوان پای راست شد. به همین خاطر باشگاهش اعالم کرد  به مدت ۶ تا ۸ هفته قادر 
به همراهی تیمش در پیکارها نخواهد بود.وی اکنــون ۷ بازی برای تیم ترکیه ای را در کارنامه اش 

ثبت کرده است.

ضرر مالی شدید آرسنال در پی بحران کرونا
آرسنال در سال گذشته میالدی ۴۷.۸ میلیون پوند که عمدتا به خاطر بحران کرونا بود متضرر شده 
است.باشگاه آرسنال در وب ســایت خود  نتایج آخرین گزارش مالی را اعالم کرد. پس از پرداخت 
مالیات، باشــگاه لندنی ۴۷.۸ میلیون پوند ضرر کرد.نتایج مالی به طــور قابل توجهی تحت تاثیر 
همه گیری ویروس کرونا  قرار گرفت.ضرر ۳5 میلیون پوندی قبل از مالیات مســتقیما مربوط به 
COVID-۱۹ بود. اثرات همه گیری به فصل ۲۱/۲۰۲۰ رســیده و همچنان ادامه دارد. مسابقات 
هنوز بدون حضور هواداران انجام می شود و بنابراین باشگاه بدون یکی از منابع اصلی درآمد فعالیت 
می کند.از پایان سال، این باشگاه تالش زیادی برای جایگزینی منابع مالی کرد و اقدامات زیادی در 
زمینه کاهش هزینه ها انجام داده است. این مراحل به تدریج موقعیت خوبی را برای باشگاه فراهم 
می کنند.این گزارش همچنین خاطر نشان کرد که درآمد تجاری لندنی ها به دلیل همکاری مجدد با 
امارات و معامله جدید با آدیداس با ۳۱.۴ میلیون پوند افزایش به ۱۴۲.۳ میلیون پوند رسید. عالوه 
بر این، یک بند هزینه اضطراری وجود دارد کــه در آن ۱۰.۴ میلیون پوند برای اخراج اونای امری در 

نوامبر ۲۰۱۹ و جایگزینی او توسط مایکل آرتتا هزینه شد.

فوتبال جهان

هدیه 1۶ میلیاردی 
»جهانبخش« به فوتبال ایران

چندی پیش فدراسیون فوتبال در خبری کوتاه 
به بیان جزئیاتی از یک پرونده با محتویات کمتر 
شنیده شده پرداخت که موضوع آن درخصوص 
پرونده علیرضا جهانبخش با موضوع مکانیزم 
مشــارکت بود. موضوعی کــه در فوتبال ایران 
کمتر به آن پرداخته شده بود و عبارت مکانیزم 
مشارکت برای بسیاری از فوتبال دوستان یک 
موضوع ناشناخته بود.اما مفهوم دقیق  مکانیزم 
مشــارکت چیســت؟ در کنار مقررات فیفا در 
خصوص شرایط دریافت حق آموزش از سوی 
باشــگاه های آموزش دهنده بازیکن، مقررات 
 Solidarity مشــابه اما مجزایی تحت عنوان
Mechanism )مکانیزم مشارکت( وجود دارد 
که در فوتبال ایران کمتر شــناخته شده است. 
مکانیزم مشــارکت از جمله روش هایی است 
که باشگاه های آموزش دهنده بازیکنانی که به 
سطح حرفه ای رســیده اند، می توانند از طریق 
آن، منتفع شده و کســب درآمد کنند.علیرضا 
جهانبخش در مرداد ۱۳۹۷ از باشــگاه آلکمار 
هلند به باشــگاه برایتون انگلیس پیوست. در 
خصوص مبلــغ این انتقال، رقمــی به صورت 
رســمی و دقیق اعالم نشــده اما بســیاری از 
رسانه ها مبلغ ۱۷ میلیون پوند را درج کرده اند که 
به نظر می رسد این مبلغ، مربوط به هزینه انتقال 
بازیکن و دریافتی باشگاه آلکمار بوده و حقوق 
دریافتی جهانبخش موضوع دیگری است که 
در رسانه ها منتشر نشده است.با مبنا قراردادن 
مبلغ ۱۷ میلیون پوند و زمان انتقال جهانبخش 
از باشگاه داماش ســابق به ان.ای.سی )در ۱۹ 
سالگی( و همچنین مطابق با جدول درج شده 
در مقررات برای محاســبه مکانیزم مشارکت، 
در نتیجه حدودا سه درصد از این هزینه انتقال 
باید به باشگاه های ایرانی که بازیکن را از فصل 
۱۲ سالگی تا فصل ۱۹ ســالگی )قبل از انتقال 
به هلند( آمــوزش داده اند، اختصــاص یابد.

حاال و پس از برگزاری چندین نشســت بین 
مسئوالن فدراســیون فوتبال و مدیران باشگاه 
برایتون، قرار است به زودی حق فوتبال ایران در 
پرونده مکانیزم مشارکت علیرضا جهانبخش 

دریافت شود. 

 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است دیدار 
تیم های بسکتبال ذوب آهن اصفهان و شهرداری 
قزوین که روز سه شنبه و از ساعت 15 برگزار می شود، 

به طور مستقیم از شبکه ورزش پخش شود

مستطیل سبز

وز عکس ر

رای پستی انتخابات 
بارسلونا به باشگاه 

تحویل داده شد
انتخابات امسال بارسلونا به شکلی کامال 
متفاوت تر  از آنچه طی ســال ها گذشته 
می دیدیم، برگزار می شود. امسال امکان 
رای گیری هم به صورت پســتی و هم به 
صورت حضور فراهم شده و بر اساس آمار، 
۲۰.۷ درصد از ۱۱۰۲۹۰ عضو دارای حق رای 
خواستار ارسال رای از طریق پست بودند، 

به طور دقیق یعنی ۲۲۸۸۱ نفر. 
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فرماندار اصفهان:

 داوطلبان برای ثبت نام انتخابات شوراها 
به فرمانداری مراجعه نکنند

فرماندار اصفهان با اشــاره به اینکه همه اقدامات الزم برای برگزاری انتخاباتی با شــکوه در اصفهان در 
دستور کار قرار گرفته اســت، اظهار داشت: در این زمینه جلســات هماهنگی برگزاری انتخابات خرداد 

۱۴۰۰ در شهرســتان اصفهــان به صورت 
منظم برگزار می شود.حســین سیستانی 
با بیان اینکه بر اساس اعالم ستاد مرکزی 
برگزاری انتخابات زمان ثبت نام متقاضیان 
برای حضور در انتخابات شــورای اسالمی 
شهرهای شهرســتان اصفهان ۲۰ اسفند 
ماه تعیین شده است، ابراز داشت: مهلت 
ثبت نام این افراد نیز تا اسفند ماه تعیین 
شده است.فرماندار اصفهان با بیان اینکه 
با توجه به شــرایط شــیوع بیماری کرونا 

ثبت نام تنها به صورت الکترونیکی انجام می شود، ادامه داد: ثبت نام همه داوطلبان به صورت غیر حضوری 
خواهد بود.وی با بیان اینکه داوطلبان برای ثبت نام در انتخابات شوراها برای سال ۱۴۰۰ می توانند از طریق 
اپلیکیشن موبایلی بارگذاری شده در پورتال وزارت کشور استفاده کننده، ادامه داد: ثبت نام از طریق دفاتر 
پیشخوان دولت نیز از دیگر راه های ثبت نام برای دوره ششم انتخابات شوراهای این شهرستان است.

سیستانی افزود: داوطلبان برای مشارکت در انتخابات شورای اسالمی می توانند تنها برای احراز هویت 
به فرمانداری اصفهان مراجعه کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:
آغاز همکاری محوطه های تاریخی دارالسالم و تخت فوالد

آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری محوطه های گردشگری و فرهنگی دارالسالم شیراز و تخت فوالد اصفهان 
برگزار شد.رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شــیراز در حاشیه آیین انعقاد این 
تفاهم نامه، گفت: شهرداری شیراز و اصفهان در حوزه همکاری های مشترک بین دو آرامستان تخت فوالد 
و دارالسالم، تفاهم نامه منعقد کردند.مرتضی جعفری افزود: در واقع این تفاهم نامه در ادامه تفاهم نامه 

قبلی تحت عنوان مثلث گردشگری طالیی بین شهرهای شیراز، اصفهان و یزد منعقد شده است.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش همکاری و هم افزایی های فرهنگی بین  این سه شهر از مفاد تفاهم نامه 
گردشگری طالیی بود که موجب شد تا امروز پلی برای معرفی بیشــتر و بهتر بین ظرفیت های موجود 
در آرامستان دارالسالم و آرامســتان تخت فوالد زده شود. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری شیراز عنوان کرد که در قالب این تفاهم نامه، پژوهش و معرفی بهتر و بیشتر از ظرفیت این دو 
میراث فرهنگی انجام خواهد شد.جعفری همچنین با بیان اینکه در آینده ای نزدیک تورهای گردشگری 
برای شهروندان هر دو شهر و دیگر شهرها برای این دو آرامستان کهن راه اندازی خواهد شد، ابراز امیدواری 

کرد که این نوع جدید گردشگری بین شهروندان گسترش و مورد استقبال قرار گیرد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان نیز در این مراسم بیان کرد: مفتخر هستیم که 
در جهان شهر شیراز شاهد یک اتفاق بســیار بزرگ مبنی بر انعقاد تفاهم نامه بین دارالسالم تخت فوالد 
اصفهان و دارالسالم شیراز باشیم که هر دو گنجینه بزرگ و سترگ جهان هم به لحاظ دفن افراد برجسته 
و هم ارزش هنری و نمادین محسوب می شــوند.محمد عیدی ابراز امیدواری کرد که با هم افزایی بین 
دو حوزه، سطح آگاهی شــهروندان از دو میراث بزرگ بشری باالتر رود.وی گفت: امید است بتوانیم در 
 این مسیر از تمام ظرفیت های هر دو حوزه برای تبیین و معرفی جلوه های ویژه این دو نگین انگشتری 

بهره ببریم.

در گفت و گوی آنالین شهردار اصفهان و شهردار فلورانس مطرح شد:

جشنواره هنر اصفهان و فلورانس به صورت آنالین برگزار می شود 

شــهردار اصفهان در گفت و گوی آنالین با داریو ناردال شهردار فلورانس، 
خواهرخوانده ایتالیایی اصفهان اظهار کرد: به دلیل به وجود آمدن پاندمی 
کرونا در سراسر جهان امکان سفر به کشورهای ایتالیا و ایران از بین رفته 
اســت؛ این ویروس نظم جهانی رفت و آمدها و مالقات ها را به هم زده 
و شــیوه های جدیدی در زندگی اجتماعی ایجاد کرده است.قدرت ا... 
نوروزی با اشاره به بروز نوآوری و خالقیت در زمینه برقراری ارتباط با دیگر 
 شهرهای جهان پس از شــیوع ویروس کرونا افزود: ارتباطات آنالین و

 گفت وگوها و جلسات مجازی با سفرا و شهرداران دیگر شهرهای جهان، 
فرصتی بود که در این شرایط ایجاد شد و ما به خوبی استفاده کردیم.

نوروزی با بیان اینکه شــهرهای اصفهان و فلورانس ســال های بسیار 
زیادی اســت که خواهرخوانده یکدیگر هســتند، گفت: این دو شهر به 
عنوان شهرهایی با سابقه دیرینه و طوالنی در تاریخ جهان مطرح هستند، 
همانگونه که فلورانس برای مدتی پایتخت ایتالیا بوده اصفهان نیز سابقه 
پایتختی ایران را دارد. وی، شــهر فلورانس را شهری با سابقه فرهنگی، 
تاریخی، گردشــگری و هنری ذکر کرد و ادامه داد: اصفهــان نیز دارای 
این خصایص بوده و در جهان به عنوان شــهری پیشــرو در هنر،  تاریخ 
و صنعت شــناخته می شــود، صنایع بزرگی همچون فوالد و ذوب آهن 
در این شــهر قرار دارد و از لحاظ علمی نیز پنج دانشگاه مادر در این شهر 
بوده و 3۰ دانشــگاه کوچک و بزرگ دیگر در استان اصفهان فعال است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه شــهر فلورانس در زمینه های هنری مانند 
تئاتر، موسیقی و ســایر هنرها فعال بوده و شهری هنری محسوب می 
شــود، تاکید کرد: این دو شــهر با چنین ویژگی ها و نقاط مشترک می 
توانند در حوزه های هنری، علمی و ... با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و دایره 

همکاری های خود را گسترش دهند.
وی با اشاره به ابتکار طرح شهروند دیپلمات از سوی شهرداری اصفهان، 
افزود: این طرح با همکاری سایر خواهرخوانده های اصفهان در دستور 
کار قرار دارد و عالقه داریم شــهروندان اصفهانی با ارتباطات بین المللی 
و همچنین اصفهانی های مقیم کشــور ایتالیا زمینه توسعه اقدامات و 
برنامه های مشترک را فراهم کرده و تجربیات، خالقیت ها و نوآوری ها را 
در این بستر تعاملی فعال کنند تا بتوانیم از این تجربیات برای بهبود شهر 
و ارتباطات بین المللی استفاده کنیم.نوروزی با بیان اینکه شهر اصفهان 
دارای ۱3 خواهرخوانده بوده و عضو ۱۰ شبکه شهر و سازمان بین المللی 
است، خاطرنشان کرد: با این اوصاف می توانیم یک هم افزایی با یکدیگر 
ایجاد کرده و با ایجاد نقشه راهی زمینه های همکاری مشترک را ایجاد 
کنیم.وی ادامه داد: شهر اصفهان نشان کاندیداتوری پیوستن به شهرهای 
دوستدار کودک یونیسف را دریافت کرده و در شبکه شهرهای دوستدار 
سالمند نیز فعال است، بنابراین در این زمینه ها نیز می توانیم تبادل نظر و 
تجربیات داشته باشیم.شهردار اصفهان با بیان اینکه می توانیم در ارتباط 

با حمل و نقل عمومی نیز همکاری کنیم، گفت: شــهر فلورانس شهری 
موفق در زمینه استفاده از تراموا و سایر خطوط حمل و نقل عمومی است 

که می تواند تجربیات خود را در این زمینه ها در اختیار اصفهان بگذارد.   
وی تاکید کرد: بیشــترین بودجه شــهر اصفهان به حمل و نقل عمومی 
اختصاص یافته و معتقدم الزمه حفظ محیط زیست و زیست پذیر شدن 
شهر توجه به زیرساخت های حمل و نقل عمومی قوی و پیشرفته است.  
نوروزی به زمینه های زیاد همکاری ها بین این دو شهر اشاره کرد و گفت: 
در زمینه مســائل اقتصاد فرهنگی، برگزاری جشــنواره های فرهنگی، 
رویدادهای فرهنگی و هنری می توانیم برنامه های مشترک برگزار کرده 

و اصفهان و فلورانس را کانون تعامالت هنری دو کشور کنیم. 
شهردار اصفهان با ارائه پیشنهاد برگزاری یک نمایشگاه و جشنواره هنری 
مشترک آنالین بین دو شهر، تاکید کرد: این نمایشگاه می تواند بستری 
برای معرفی ظرفیت های هنری دو شــهر باشــد و امکانی برای اتصال 
هنرمندان و کسب و کارهای مربوطه به یکدیگر فراهم کند و این موضوع 
به عنوان آغازی برای همکاری و توافق میان دو شــهر محســوب شود.  
وی با بیان اینکه در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ جشــنواره بین المللی صنایع 
 دستی در اصفهان برگزار می شود، افزود: اصفهان مهد صنایع دستی ایران

 است و این نمایشگاه فرصتی برای شکوفایی صنایع دستی ایران و جهان 
محسوب می شود.  

رییس اداره تفریحی ســازمان فرهنگی شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: طرح ابر بازی در اردیبهشت رونمایی 
شد اما متاسفانه با توجه به شــرایط کرونایی، امکان 
برگزاری نبود و نتوانستیم در سطح شهر استفاده کنیم.
نفیسه گلشــیرازی با بیان اینکه نیاز است مسئوالن 
شهری با این بازی ها آشنا شــوند زیرا نمونه کشوری 
ندارد، افزود: بر این اساس طی جلساتی که با مسئوالن 
داشتیم، اطمینان داده ایم که استفاده از ابر بازی ها با 
رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است، چون 
این بازی ها قابلیــت ضدعفونــی دارند.رییس اداره 
تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 

اصفهان تاکید کرد: طی برنامه ای که معاونت بهداشت 
و درمان دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان به 
مناســبت والدت حضرت علی )ع( برای کارکنان مرد 
برگزار کرد نیز جلســه ای با اعضای کمیته ای متشکل 
از اســتانداری، آمــوزش و پرورش، دانشــگاه علوم 
پزشــکی، اداره ورزش و جوانان و تربیت بدنی سپاه 
صاحب الزمان)عج( برگــزار و ابر بازی هــا معرفی و 
مورد استقبال واقع شــد.وی با بیان اینکه مسئوالن 
اســتانداری از ابربازی ها به عنوان یک طرح کشوری 
نام برده اند و بر این اســاس طرح ابربازی که با هدف 
ایجاد شادی و نشاط در شــریط کرونایی اجرایی شد 
به عنوان الگوی ابتکاری در دیگر استان های کشور نیز 
استفاده می شود، ادامه داد: مدل بازی های خیابانی 
که سال گذشــته در قالب برنامه تابســتانه و با شعار 
»شهر فعال و شهروند شــاد« مورد توجه قرار گرفت، 

نمونه کشوری نداشــت که از همان زمان بر آن شدیم 
تا ابعاد بزرگ این بازی ها را ســفارش دهیم.به گفته 
گلشیرازی، شناسنامه ابر بازی ها آماده شده که شامل 
اطالعاتی چون مهد بازی، ابعاد و هــدف از انجام آن 
است که به هر بازی الصاق شــده است.رییس اداره 
تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان اظهار داشت: طی گفت وگوهای انجام شده، 
مقرر شــد با معرفی کامل این برنامه در استانداری و 
موافقت مسئوالن، در تمام شهرهای استان اجرای ابر 
بازی در دستور کار قرار گیرد.وی با اشاره به ویژه برنامه 
روز درختکاری با شــعار »بهار بکاریم«، گفت: با توجه 
به اینکه در برخی محالت امکان کاشت درخت وجود 
نداشت، با همکاری شهرداری منطقه ۱۰ ویژه برنامه ای 
با حضور کارشناســان فضای ســبز به مناسبت روز 

درختکاری در تعدادی از محالت این منطقه اجرا شد.

رییس اداره تفریحی سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

معرفی طرح »ابربازی« اصفهان به عنوان الگوی ابتکاری در کشور

بیشترین بودجه شهر اصفهان به حمل و نقل عمومی 
اختصاص یافته و معتقدم الزمه حفظ محیط زیست و 
زیست پذیر شدن شهر توجه به زیرساخت های حمل و 

نقل عمومی قوی و پیشرفته است

با مسئولان

به یاد سردار خیبر
ماه اســفند برای خیل عظیم رزمندگان دفاع  محمد علی محمدی
مقدس، جانبازان و آزادگان سرافراز ، خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران و ملتی که با هست و نیست خود در دفاع از مملکت 
هشت سال جنگی به واقع تمام عیار را در مقاومتی حیرت انگیز پشت سر 
گذاشت ؛ ماه عجیبی اســت .در جنگ، ســتارگان بی نظیر و کم نظیری ، 
آسمانی شدند که هریک اگر اکنون حضور داشــتند ، گره گشای ، گرهی از 

صدها گره کور کشور بودند اما افسوس که...
در زندگی کسالت بار کنونی صاحب این قلم که به  فضل الهی در کنار انفاس 
ملکوتی رزمندگان دفاع مقدس ، هوای بهشتی و دم الهی ایشان را استنشاق 
کرده ، یک روز و یک ماه به شــدت پراهمیت وجــود دارد. اول در عملیات 
والفجر ۴ ، روزی که غواصان مظلومانه و دســتان با ســیم تلفن صحرایی 
بسته ؛ نفس های پاک شان با خاک سرد و سیاه قطع شد و خیل شهدایی 
شدند که گویی عهدی با یکدگر داشتند تا دسته جمعی به لقاءا... بپیوندند و 
دوم اسفندماه ، که در آن فقدان مردانی را شاهد هستیم که قلم این  خسته 

مأیوس از وصف شان عاجز است .
این نام ها را بســیار شــنیده اید ؛ حاج محمد ابراهیم همت ، حاج حسین 
خرازی ، آقا مهدی باکری ، آقا حمید باکری ، اوس عبدالحسین برونسی ، 
حاج عباس کریمی که هریک از پهلوانان ایران زمین در مصاف با خصم زبون 
بودند، فرماندهان سلحشوری که لشــکری و تیپی تحت فرماندهی شان 

درخشیدند و امروز ایران سرفراز را رقم زدند .
آنها در اوج جوانی ، پختگی کهنه سربازانی را داشــتند که ستاره ها و مدال 
ژنرال های ارتش بعث با تمام باد و بروت شان در نبوغ و رشادت و استواری 
آنها خللی وارد نکرد. اداره یک لشکر یا تیپ ، حتی یک دسته در کوران نبرد و 
معرکه جنگ کاری سترگ است و حضوری نبوی ، شجاعتی حیدری ، عهدی 
ابافضلی ، طاقتی اباذری ، صبری ایوبی ، تدبیری اشتری ، تواضعی یاسری 
می طلبید که از فضل الهی در یکایک آنها جمع بود.نمی دانم می دانید که آقا 
حمید باکری جانشین لشکر سلحشور عاشور هنگام عروج ملکوتی خود ۲۸ 
ساله ، حاج حســین خرازی فرمانده متواضع لشکر پیروزمند امام حسین 
علیه السالم ۲۹ ســاله  ، حاج محمد ابراهیم همت فرمانده مظلوم لشکر 
خط شکن محمد رســول ا... )ص( ۲۸ ساله ، اوس عبدالحسین برونسی 
فرمانده دردکشیده تیپ همیشه پیروز جواد االئمه علیه السالم ۴۲ ساله ، 
حاج عباس کریمی فرمانده دالور لشکر محمد رسول ا... )ص( ۲۷ ساله و 

آقا مهدی باکری فرمانده مقتدر لشکر غیرتمند عاشورا ۲۹ ساله بود؟ 
چگونه می شود با این سن کم ، در چکاچک معرکه نبرد آنگاه که نایره جنگ 
لشکری را به گردانی و گردانی را به یک دســته تقلیل می دهد بتوان جزایر 

جنوبی مجنون را حفظ کرد؟
از کجاســت آن قوت روحی که هیچ نشــدی را برنمی تابد و راه را با توکل و 

توسل و پایمردی از میان خون و آتش می گشاید ؟
آقا مهدی ، شــهرداری که جوی آب  خیابان های آب گرفته ارومیه را در کنار 

عوامل خدوم شهرداری با دستان خود جارو می زد. 
حاج حسین با آن لبخند نمکین همیشگی در کنار تمام ویژگی شخصیتی 

ذوب در والیت بود .
حاج همت که در راه دفاع حتی زمانی که دیگر نیروی نداشت صحنه را ترک 

نکرد و برای گرفتن رزمنده به حاج قاسم سلیمانی سرداری که داغ شهادتش 
هنوز جانسوز است ، رجوع کرد.

اوس عبدالحســین که رنج و درد دفاع از ولی فقیه صــورت نازنینش را به 
پیرمردی کهنسال تبدیل کرده بود .

عباس کریمی که شور جوانی اش را صرف ماندن و اســتوار ماندن در کنار 
نیروهایش حتی پیش تر از خط مقدم نبرد کرد .

آقا حمید که شهادتش نماد مظلومیت خود و برادر بزرگوارش شد .
به راســتی چرا ؟چگونه آنها این چنین درخشــان و پر فروغ اند ؟چطور در 

حسرت نبودن شان ، آن هم پس از سال ها ، دل مان آتش می گیرد ؟
 مختصر آنکه وجوهی دارند که جزو مشــترکات آنهاست : اول ، هیچگاه به 
دنبال نام و نان نبودند.دوم ، امر ولی برای شــان فصل الخطاب بود ، سوم ، 
حواشی از هدف اصلی دورشان نکرد . چهارم ، زندگی و کار جهادی سرلوحه 
جدی شان بود. پنجم ، هیچگاه و هیچگاه و هیچگاه خود را تافته جدا بافته 
و سوای از نیروهای تحت امرشان فرض نکردند. ششم ، به پیروی از مولی 
الموحدین چشم شان به عقبه دشــمن بود و انجام تکلیف .امروز آنها برای 

من کیمیا شدند، چون دیگر  هم سنخ آنها را نمی بینم .
نمی بینیم کســی چون آنها ساده زی باشــد و عافیت طلب .گاهی فکری 
اهریمنی دامنگیرم می شــود؛ کاش آنها را ندیده و نشناخته بودم و اکنون 
در صدد یافتن شان بین بعضی ، مسئولین و مدیرانی که مرعوب و منکوب 
از دشمن هســتند بر نمی آمدم .نکند روزگاری فرا رسد که زبانم الل چون 
آریو برزن ، آرش و کاوه و . . . تنها نامی شوند در اوراق تاریخ ؟بد ترس و بد 
 هراسی است این وحشت ؛ اما خود را مزین به جمله سید شهیدان اهل قلم ، 
 مرتضی آوینی می کنــم که گفت : مــن هرگز اجازه نمی دهــم که صدای 
 حاج همــت در درونم گم شــود ، این ســردار خیبــر ، قلعه قلــب مرا نیز

 فتح کرده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری:

پیگیری های بازگشایی مادی نایج اصفهان ادامه دارد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: پیگیری ها برای بازگشایی مادی نایج در اصفهان ادامه دارد.منصور شیشه فروش با اشاره به 3۰۰ کیلومتر 
مادی و چشمه در کالن شهر اصفهان اظهار داشت: طی دو سال اخیر بخشی از مســیر مادی فدن که طوالنی ترین مادی اصفهان است، پس از هشت سال 
آزادسازی شد.وی افزود: مادی فرشادی هم تا چشمه باقرخان بازگشایی شده اســت و مابقی مادی ها هم در حال بدنه سازی و احیای دوطرفه هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ۲ میلیارد تومان اعتبار در راستای ســاماندهی رودخانه زاینده رود در کالن شهر اصفهان گفت: نقش 
مادی ها در کنترل رواناب ها و انتقال آب به درختان قدیمی بسیار مهم اســت.وی اضافه کرد: مادی نایج هم توسط نیروگاه مسدود شده است و با پیگیری 

کشاورزان و تشکیل پرونده حقوقی درصدد بازگشایی آن هستند.

 پویش مردمی
 » درخت جان «

پویش مردمــی »درخت جان« 
به مناســبت هفته درختکاری و 
اعیاد رجب با شعار »درخت جانم 
ریشــه دارد از پدر« ویژه عموم 
شــهروندان در جاده ســالمت 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر
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چیز هایی که بابت آن ها سپاسگزار هستید را روی کاغذ بنویسید:  
احساس و فکر کردن در مورد چیز هایی که انگیزه  شما برای بیدار 
شدن هستند، راهی عالی برای شادی بیشتر در زندگی بوده و از 
افسردگی و ترس جلوگیری می کند. مهم نیست که کجا هستند 
و یا چه کاری انجام می دهند، افراد خوشبخت که زندگی شادی 
دارند همیشه چیزی برای سپاســگزاری پیدا می کنند، سعی 
کنید که هر شب سه چیز را برای سپاسگزاری پیدا کنید و آن ها 

را یادداشت کنید.
 گوش بدهید: سعی کنید بیشتر از صحبت کردن، گوش بدهید. 
به آن هایی که واقعا دوست شــان دارید محبت نشان بدهید و 
توجه ویژه ای به آن ها داشته باشــید. در زمان صحبت با هم، 
تلفن تان را زمین بگذارید و به چشم هایشان نگاه کنید. از آن ها 
بپرسید در چه حالی هســتند و چه اتفاقاتی در زندگی شان در 
حال رخ دادن است. به سوال هایشان پاسخ بدهید. این حس 
را در آن ها به وجود بیاورید که برای شــان ارزش قائل هستید، 

به جای اینکه در تمام مدت فقط درباره  خودتان حرف بزنید.
خودتان را ببخشید: وقتی اشتباه می کنید، خودتان را ببخشید 
و طوری با خودتان رفتار کنید که در چنین شرایطی با دوست تان 
رفتار می کنید. روی اشتباه توقف نکنید، اما متعهد باشید که در 

آینده، بهتر عمل خواهید کرد.

به ندای درونی تان گوش دهید: زندگی یا ســفری پرمخاطره 
است یا هیچ چیز نیست. هیچ وقت نمی توانیم با ادامه کار هایی 
که همیشــه می کنیم، به چیزی تبدیل شویم که می خواهیم. 
تصمیم بگیرید که به ندای درونی تان گوش دهید نه نقطه نظرات 
بقیه آدم ها. همان کاری را بکنید که ته قلب تان مطمئن هستید 
درست اســت. راه، راه خودتان است. ممکن است بقیه در این 
مسیر با شما همراه شــوند، اما هیچ کس نمی تواند این راه را 
به جای شــما بپیماید و یادتان نرود که قدردان همه روز های 
زندگی تان باشید.روز های خوب شــما را غرق در خوشبختی 
می کنند و روز های بد تجربه تان را باال می برند و بدترین روز ها 

بهترین درس ها را به شما می دهند.
 مدیتیشن انجام دهید:تمرینات مدیتیشن به یکی از روش های 
محبوب در بین روان شناســان برای درمان افسردگی و شاد 
زندگی کردن تبدیل شده است، هنگامی که به طور مرتب مراقبه  
ذهنی انجام می دهید خوش اخالق تر می شوید، استرس شما 

کاهش می یابد و در نتیجه زندگی شادتری خواهید داشت.
 به دیگران کمــک کنید:یکی از این راه ها این اســت زمانی که 
دیگران انتظار آن را ندارند به آن ها کمک کنید. این درست است 
که هر انسانی مشکالت خودش را دارد و باید آن ها را در اولویت 
قرار بدهد، اما کمک کــردن به افرادی که انتظــارش را ندارند، 

می تواند انرژی و حال خوب شما را چند برابر کنند.
 در زندگی خــود تعــادل ایجــاد کنیــد: در کار، ارتباطات و 
عادت هایتان تعادل برقــرار کنید. تعــادل در همه جنبه های 
زندگی اهمیت دارد. به خودتان زمان کافــی برای کار، زندگی 
اجتماعی، فعالیت های خانوادگی، عالیق شــخصی، ورزش و 

استراحت بدهید.
 خواب کافی داشته باشید: وقتی خواب کافی نداشته باشید، 
بیشــتر ســراغ افکار منفی می روید، محققان پس از چندین 
آزمایش به این نتیجه رسیدند که نداشتن خواب کافی باعث 
اختالل در بخشی از مغز که افکار مثبت را پردازش می کند، شده 
و در نتیجه فرد بیشتر دچار افکار منفی می شود. خواب ناکافی 
فرآیند شناختی ما را کاهش داده و خطر افسردگی را افزایش 
می دهد، سعی کنید هر شب 30 دقیقه زودتر بخوابید تا صبح ها 

زودتر از خواب بیدار شوید.
 خودتان را تحســین کنید: خودتــان را به خاطــر تالش ها و 
دســتاوردهایتان و حتی برای موفقیت های کوچک ستایش 
کنید. به خودتان یــادآوری کنید که چقدر قوی، با اســتعداد 
و ســخت کوش هســتید.مثال می توانید به خودتان بگویید: 
»کار های امروزت عالی بود یا کارت عالیه«. نوشتن این موارد 

در یک دفتر یا کامپیوتر، به شما کمک بزرگی می کند. 

آشپزی

سوسه کباب سیکا
مواد الزم: اردک  یک عدد، پیاز  یک عدد، سیر3 حبه، روغن یک 
چهارم پیمانه،نمک،فلفل و زردچوبه به میزان الزم،آب 4 پیمانه

مواد داخل شکم اردک:جعفری 250 گرم،سرسم )سبزی مخصوص شمالی( 
250 گرم،نعنا 100 گرم،گشنیز 100 گرم،شنبلیله 100 گرم،اناریجه 100 گرم،زلنج 

100 گرم،انار ترش 100 گرم،گردو 100 گرم،پیاز 1 عدد،تره 150 گرم،سیر2 حبه،رب انار 80 
گرم،رب آلبالو 60 گرم،روغن یک سوم پیمانه،نمک،فلفل و زردچوبه به میزان الزم

طرز تهیه:اردک را کامل تمیز کرده و محتویات شکم آن را خالی می کنیم و تمیز می شوییم.برای از بین 
بردن بوی زحم اردک، آن را در آب به مدت 15 دقیقه می جوشانیم.پس از آن اردک )کامل و خرد نشده( 
را با ادویه )نمک و زرد چوبه و فلفل( طعم دار می کنیم.سپس در قابلمه ای ابتدا اردک را با روغن خودش 

کمی تفت می دهیم و بعد با چهار پیمانه آب، نمک، فلفل، زردچوبه و پیاز آب پز می کنیم.سپس همه 
سبزی ها را خرد کرده روی حرارت تفت می دهیم.پیاز رنده شده و سیر را به سبزی ها اضافه می کنیم 

و دوباره تفت می دهیم.گردوی آسیاب کرده، انار، رب انار و رب آلبالو، نمک، فلفل، زردچوبه و 
کمی روغن را نیز اضافه کرده و همه مواد را با هم خوب تفت می دهیم.اکنون اردک آب پز 

شده را از آب خارج کرده، با روغن سرخ می کنیم.پس از آن کل مواد آماده شده 
را درون شکم اردک می ریزیم.اردک شکم پر را درون قابلمه ای که 

کمی از آب باقی مانده اردک در آن است با حرارت مالیم 
می پزیم و سپس سرو می کنیم.

با به کارگیری این ترفندها همیشه خوشحال باشید )2(

 »بروس ویلیس«
 با یک اکشن تازه  برمی گردد

نرگس محمدی در نمایی از »خائن کشی« 
مسعود کیمیایی

بروس ویلیس، لوک ویلسون و دوون ساوا، قرار است بازیگران اصلی 
یک تریلر اکشن جدید به نام »کوچه بنزین« شوند. این فیلم این 
هفته در بازار فیلم اروپا به خریداران ارائه می شود.ادوارد دریک، 
کارگردان »گناه کیهانی« مسئولیت کارگردانی این فیلم را با فیلمنامه ای 
نوشته تام سیرچیو بر عهده خواهد داشت و در این فیلم دوباره با ویلیس 
همکار می شود. مراحل تهیه فیلم از اوایل مارس در آمریکا آغاز  خواهد شد.

نرگس محمدی  بــه تازگی  به جمع بازیگران فیلم »خائن کشــی« به 
کارگردانی مســعود کیمیایی و تهیه کنندگی علی اوجی پیوست.این 
اولین همکاری نرگس محمدی با مســعود کیمیایی در سینما خواهد 
بود.پیش از ایــن حضور امیر آقایی، ســارا بهرامی، پانتــه آ بهرام، پوالد 
کیمیایی ، مهران مدیری ، اندیشــه فوالدوند ، حمید رضا آذرنگ ، ســام 
درخشانی و الهام حمیدی در فیلم قطعی شده بود.

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

مدیرعامل ایدرو با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در هشتمین نمایشگاه 
بین المللی حمل و نقل ریلی گفت: تولید ریل آرزوی ایرانیان بود، آرمانی که 
سالیان سال مردم و مسئولین تحقق آن را خواستار بودند. محسن صالحی نیا 
افزود: ذوب آهن اصفهان توانست بر این آرزو و خواسته جامه عمل بپوشاند 
و خودکفایی در تولید این محصول دارای ارزش افزوده باال را به ایرانیان هدیه 
کرد.صالحی نیا اظهار داشــت: وزارت راه و همچنین معاونت ساخت داخل 
وزارت صمت، پشتیبانی بســیار خوبی از تولید ریل ذوب آهن کرد و همچنان 
نیز حمایت ها از تولید ایــن محصول ادامه دارد. مدیرعامــل ایدرو تصریح 
کرد: در گذشته شــمش برای تولید ریل وارد می شــد، اما امروز ذوب آهن 
اصفهان از تولید شــمش تا نورد را در کارخانه محقق ساخته است. این مقام 
مسئول خاطر نشان کرد: سنگ معدن در گذشــته در اختیار ذوب آهن بود و 

زنجیره کامل را در اختیار داشت اما متاسفانه این زنجیره گسسته شد و حال 
ذوب آهن نمی تواند با ظرفیت کامل به تولیــد بپردازد.صالحی نیا بیان کرد: 
تولید پایدار مــواد اولیه برای این صنعت مادر باید با جدیت دنبال شــود و با 
رویکرد جدید وزارتخانه برنامه های خوبی را شــاهد خواهیم بود.شایان ذکر 
است هشتمین نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ،صنایع ، تجهیزات 
و خدمات وابسته،سیزدهم اســفندماه با حضور سعید رسولی مدیرعامل راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران،محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و رییس 
هیئت عامل سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( و جمعی از 
مسئولین کشوری در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران افتتاح 
شد و تا شانزدهم اســفندماه با رعایت پروتکل های بهداشــتی ویژه بازدید 

متخصصین دایر بود.

تندیس مســئولیت پذیری  اجتماعی و فرهنگ سازمانی در سومین اجالس 
مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی با رویکرد تکریم از چهره های 
نامی صنعت و اقتصاد کشــور به ذوب آهن اصفهان رســید و این تندیس به 
 مهدی بهرامــی، معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی ایــن مجتمع عظیم

 صنعتی اهدا شد.
این اجالس 12 اسفند ماه ســال جاری در تهران، در تاالر دیپلمات وزارت امور 
خارجه و با حضور و ســخنرانی مقامات وزارتخانه های صمــت و تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و همچنین رؤسای کمیســیون های انرژی و آموزش مجلس 

برگزار  شد.

طرح تحــول دیجیتال به منظور هوشمندســازی تمامــی فعالیت های یک 
سازمان یا تغییری شگرف در عملکرد یک ســازمان یا یک کشور با محوریت 
فناوری های تحول آفرین است. در حال حاضر مشاهده می کنیم تعداد اندکی 
از شرکت های بزرگ در حوزه فوالد همچون شرکت پوسکوی کره جنوبی، تاتا 
استیل هند و ... به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند و در این میان نیز 
شــرکت فوالدمبارکه با توجه به اهمیت موضوع، طرح تحــول دیجیتال را در 

برنامه های اصلی خود جای داده و در تالش برای محقق ساختن آن است.
در کنار این موارد می بینیم برخی از صنعت های بزرگ که ارائه دهنده خدمات 
هستند همچون صنعت بیمه و بانکداری به سمت دیجیتالی شدن یا همان 
تحول دیجیتال حرکت کرده اند. یکی دیگــر از فناوری های تحول آفرین در 
جهان که امروزه مورد توجه بســیاری از صنایع قرار گرفتــه، رباتیک و چاپگر 
سه بعدی است؛ زیرا این دو مورد کاربردهای هیجان انگیزی در تمام بخش ها 
متصور شده اند. شــدت تاثیرگذاری و جذابیت این نوع از فناوری به میزانی 
بوده اســت که بســیاری از صنایع در نواحی مختلف جهان در آستانه انطباق 

خود با آنها هستند .

رونمایی از تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه
 طرح تحول دیجیتال شــرکت فوالدمبارکه در 4 مرداد ماه امســال با حضور 
معاون وزیر ارتباطات رونمایی شــد تا دریچه ای جدید و روبه آینده روشن را 
برای صنعت فوالد کشور بگشاید. چرا که به گفته معاون وزیر ارتباطات، اگر در 
حوزه های جدید فناوری اطالعات با صنایع قدیمی و ریشه دار همچون شرکت 
فوالد مبارکه ارتباط برقرار نشود، در ســال های آینده شاهد رشد منفی صنایع 
و در نهایت ورشکســتگی مجموعه های فراوانی در کشــور خواهیم بود.این 
اتفاق نشان از توان و اراده شرکت فوالدمبارکه برای ورود به اقتصاد و صنعت 
دیجیتالی است و همانگونه که پیش تر به آن اشاره شد، اکنون تعداد اندکی از 
فوالدسازهای بزرگ جهان هستند که به سمت دیجیتالی شدن پیش رفته اند.

یکی دیگر از اتفاقاتی که بعد از رونمایی طرح تحول دیجیتال شــرکت فوالد 
مبارکه رخ داد، انتخاب این شرکت از سوی سازمان ایمیدرو به عنوان مسئول 
تکنولوژ شــدن صنعت فوالد کشــور بود. زیرا از آنجایی که تعــدد مجریان و 
تصمیم گیران در هر موضوعی همچون بومی سازی باعث اتالف منابع در کشور 
می شــود، تصمیم بر این شــد تا در هر بخش از صنعت، یکی از شرکت های 
پیشرو مسئولیت هدایت و حرکت در تکنولوژ شدن در همان صنعت را بر عهده 
بگیرد که در این زمینه شرکت فوالد مبارکه برای صنعت فوالد انتخاب شد.در 
اینجا بهتر اســت تا با برخی از مزیت های اصلی طرح تحول دیجیتال فوالد 
مبارکه که با هــدف ارتقای بهره وری در تولید محصوالت فوالدی با اســتفاده 
از روش های نو و به همت شــرکت بین المللی اتوماســیون ایریسا تدوین و 
طراحی شده آشنا شویم؛ مهم ترین مزیت ها باالبردن میزان بهره وری در تولید 
و همچنین کاهش هزینه هاست. در واقع این طرح حاشیه سود 6 تا 8 درصد 
در سال به همراه خواهد داشت که هر درصد آن رقمی بین 3 تا 4 هزارمیلیارد 

تومان برای شرکت فوالد مبارکه حاصل می کند.
البته موضوعات بســیاری برای تحقق هوشمندسازی وجود دارد و در شرایط 
فعلی حجم دیتا، فرآیندها و لجستیک های شرکت فوالد مبارکه بسیار بزرگ 

بوده و هوشمندســازی یا همان تحول دیجیتال در این مجموعه می تواند در 
نقاط بســیار باالیی قرار گیرد. از ســوی دیگر بعد از طراحی تحول دیجیتال، 
شــرکت فوالد مبارکه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت هماهنگی انجام 
شد که این شرکت مسئولیت ســنگین یعنی هاب تحول دیجیتال در صنعت 
فوالد کشــور را برعهده گرفته و این مهم را به عنوان پیشگام اجرایی در پیش 

گرفته و صنایع ایران را توسعه دهد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اهل فن در صنعت فوالد، تحول دیجیتال برای 
صنعت فوالد باید به یک باور تبدیل شــود که در صورت عدم ورود به آن دیگر 
امیدی برای بقا و ادامه فعالیت های آنها وجود نخواهد داشت. به زبان ساده 
اگر شرکت های فوالدی تا 10 سال آینده به سمت تحول دیجیتال حرکت نکنند 
دیگر حرفی برای گفتن در عرصه تولید در سطح بین المللی نخواهند داشت. 
چرا که بر اساس شــواهد و اطالعات موجود، می بینیم شرکت پوسکوی کره 
جنوبی با کمک این طرح توانســته محصوالت با کیفیت و سودآوری باال و در 
عین حال قیمت تمام شــده پایین را تولید کند. اقدامی که اگر از سوی دیگر 
فوالدسازان مورد توجه قرار نگیرد منجر به از دست دادن بازارهای جهانی و در 

نهایت کم شدن توان رقابت برای تولید و بقا در صنعت خواهد شد.
در حــال حاضر یکی از مشــکالت عمده صنعــت فوالد ایــران، تحریم های 
بین المللی است که سبب شده تامین برخی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز در 
این بخش با چالش مواجه شود؛ در اینجاست که بازهم می توان گفت با کمک 
طرح تحول دیجیتال ضمن برطرف کردن این مشکل، از خروج ارز از کشور نیز 

جلوگیری خواهد شد.
در مجموع باید گفت در طرح تحول دیجیتال شــرکت فــوالد مبارکه، برنامه 
ریزی بر این اساس انجام شده است که تا سال 1404 در ایران فوالدمبارکه با 
بستر انقالب صنعتی نسل چهارم داشته باشــیم و  این شرکت عضو باشگاه 
فانوس دریایی دنیا شود. الزم به توضیح اســت که موسسه اقتصاد جهانی 
مکنزی 11 شاخص مهم را ارائه کرده که براساس آن شرکت ها می توانند وارد 
این  باشگاه شوند و این درحالی است که اکنون تعداد محدودی از شرکت ها 

در این باشگاه عضو هستند.
طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از ضرورت های اصلی 
این شرکت برای ســال های آینده در نظر گرفته شــده تا با اجرایی کردن آن 
مفهوم فوالدمبارکه هوشــمند به وجود آید تا در نهایت یک مجموعه صنعتی 
مطابق با شاخص ها و مفاهیم اصلی تحول دیجیتال و انقالب صنعتی نسل 

چهارم پایه ریزی شده در کشور داشته باشیم.

مدیرعامل ایدرو در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی:

ذوب آهن اصفهان ، تولید ریل از شمش تا نورد را محقق ساخته است

 ذوب آهن اصفهان، تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی

 و فرهنگ سازمانی را کسب کرد

در مسیر فانوس دریایی؛

تحول دیجیتال؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر برای شرکت فوالد مبارکه

مدیر مخابرات منطقه اصفهان از اجرای توسعه شبکه همراه اول شهر اصفهان 
خبر داد.اسماعیل قربانی با اشــاره به اجرای توسعه شــبکه همراه اول شهر 
اصفهان گفت: تا به حال در پروژه فاز 8 تلفن همراه در شــهر اصفهان اقدامات 
خوبی صورت گرفته و امیدواریم با همکاری مردم و مســئولین هر چه زودتر 
شاهد اجرای کامل اهداف این پروژه در سطح شــهر باشیم.وی اضافه کرد: تا 
سه ماه آینده احداث 60 سایت تلفن همراه در دستور کار قرار دارد که ان شاء ا...
با مشارکت خوب مردم و مسئولین مربوطه، در راستای رفع نیاز های روز افزون 
به شبکه های مخابراتی و افزایش کیفیت شبکه همراه اول،بتوانیم این پروژه 
ها را به سرانجام برسانیم.این مقام مسئول افزود: عالوه بر وجود 300 سایت 
 BTS در شــهر اصفهان، با افزودن این 60 ســایت 20٪ به ظرفیت سایت های

اضافه خواهد شد که باعث افزایش کیفیت سرویس های همراه اول  و کاهش 
نقاط کور در شهر خواهد شد.مدیر مخابرات منطقه اصفهان خاطرنشان کرد: از 
یک سال گذشته احداث 250 سایت جدید در سطح استان،در دستور کار بوده 
که تحقق این امر نیازمند همکاری مردم و مسئولین است.قربانی با بیان اینکه 
توسعه ظرفیت های ICT طی یکی دو دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی خطوط 
تلفن همراه و سرویس های اینترنت ظرفیت باالیی در حوزه خدمت رسانی در 
زمینه ارتباطات ایجاد کرده، عنوان کرد : در سال های اخیر پروژه های زیادی در 
زمینه مخابراتی در سطح استان به بهره برداری رسیده که نشان دهنده ظرفیت 
باالی توسعه ICT در استان است و رشد و توسعه بیشتر در این زمینه نیازمند 

حرکت جهادی و همدلی مجموعه های مربوطه  خواهد بود.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان خبر داد:

اجرای توسعه شبکه همراه اول شهر اصفهان
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