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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شـركت تـوزيـع بـرق
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد  :کاالوخدمات مورد نياز خودبه شرح ذیل را باستـناد قانون
برگـزاری مناقـصات وآئـــين نامه معـــامالت شرکت،ازطريق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از بین تولید
کنندگان وفروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

رديف

موضوع مناقصه
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تاریخ توزیع
دفترچه

مهلت دریافت
اسناد

تاریخ

آخرین مهلت

برگزاری

ارسال پاکات

مناقصه

ساعت

برگزاری

مبلغ

تضمین
(ریال)

اصالح وبهینه سازی
1

ساختار شبکه تبدیل
شبکه سیمی به

40014006

1400/02/01

1400/02/08

1400/02/19

1400/2/21

10:00

605.000.000

کابل خودنگهدار

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
رديف

نوع فراخوان

شماره

1

مناقصه عمومی

48520042

2

مناقصه عمومی

48520043

3

فراخوانهای عمومی

48529215

موضوع
طراحی ،ساخت ،تست و راهاندازی
یک دستگاه برش تختال واحد 28
طراحی ،ساخت ،تست و راهاندازی یک دستگاه
برش بومن جهت برش تختال واحد 28
طراحی مرکز داده مبتنی بر SDDC

مهلت ارسال مدارک

مدیریت مرتبط

1400/02/21

قراردادهای خرید

1400/02/21

قراردادهای خرید

1400/02/03

قراردادهای خرید

مناقصات و مزایدات :جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات
بخش خرید و تامینکنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظرازطريق سيستم ارتباط
با تامينكنندگان ( )SRMاقدام نمایید .سایر فراخوانها :جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش

پيشنهاد دهندگان ميتوانند اسنادمناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت

اطالعیهها ،فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

اداری روز یک شــنبه مورخ  1400/02/19به آدرس :اصفهــان خیابان طالقانی اموربــرق منطقه یک توزیع برق
شهرستان اصفهان دفتر امور تحویل نمایند .به پيشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر در فوق دريافت شود ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
سايت اينترنتی معامالت توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir
سايت اينترنتی پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir
سايت اينترنتی شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس http://eepdc.ir
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  031-34122350تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه  :در اسناد درج شده است.
به پيشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاريخ فوق واصل
ً
مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شود
شرکتکنندگان درمناقصه می بایست دو روزقبل ازآخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا
تماس با واحد مناقصات و قراردادها  ،ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلعگردند ،درغیراینصورت مسئولیت
عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد ميباشد.
شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

کد آگهی1400- 03 :

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

کافه سیاست

سیاست
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ادعای عجیب احمدینژاد درباره مسئوالن کشور:

جزیره خریدهاند تا به آنجا فرارکنند!

محمود احمدی نژاد دردیداری با هوادارانش ازشهراردبیل ،ادعایی عجیب علیه مقاماتکشورمطرح

کدام گفتمان پیروز انتخابات  ۱۴۰۰خواهد بود؟

کرده است .براســاس ادعای احمدی نژاد ،تالش هایی برای تعویق انتخابات ریاست جمهوری در

ازدولت حزب اللهی تا احیای اعتماد اصالحاتی

جریان است .ویگفت« :یک طرف دنبال این استکه به بهانه تشدیدکرونا ،انتخابات را عقب بیندازد
تا فرصت پیداکند و شرایط را به نفع خود تغییردهد ».رییس جمهوری پیشین افزود :طرف دیگرهم
دنبال این است که در سایه کرونا و مشارکت پایین مردم ،نامزد خود را از صندوق دربیاورد ».احمدی
نژاد با بیان اینکه «هر دو به دنبال کنار گذاشــتن مردم از عرصه تصمیم گیری هستند» ،مدعی شد:
«جزیره خریدهاند تا درصورت جوشیدن خشم ملت به آنجا فرار کنند!»

ادعای مشاورسابق درباره سوء استفاده های مالی
«احمدی نژاد»
مشاورسابق احمدینژاد مدتی استکه علیه وی موضعگیری میکند .عبدالرضا داوری ،درچرخشی
عجیب در موضع گیــری اخیر خود به موضوع اختالس های رییس جمهور ســابق در ســال های

با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ،نامزدهای انتخاباتی باید چه
گفتمانی را مطرحکنندکه مورد استقبال مردم قرارگیرد؟
با نزدیک شدن به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ،بازارگمانهزنیها
و پیش بینیها داغتر شده است و افکار عمومی در صدد هستند که نتیجه
انتخابات را از همین االن با حدس و گمان مشــخص کنند؛ اما سوالی که
درباره نتیجه انتخابات  ۱۴۰۰مطرح است این استکهکدام شعاروگفتمان
انتخاباتی پیروزاولین رقابت انتخاباتی قرن جدید خواهد بود؟

خدمتش پرداخته و درباره اختالس  ۷/۳میلیون یورویی سپاه قدس ،ادعاهایی را مطرحکرده است.
معلوم نیست چرا مشاور سابق بعد از بیش از  ۱۰سال اکنون به افشــاگری روی آورده؛ این طور که
داوری میگوید موضوع اختالس با رقم  ۷/۳میلیون یورو دردوران ریاست جمهوری احمدی نژاد رخ
داده؛ چرا در آن تاریخ نهادهای نظارتی ،امنیتی و ...با او برخورد نکردند .آیا طرح این ادعا در تقابل با
حرف های احمدی نژاد درباره خرید جزیره توسط برخی مسئوالن ارتباط دارد یا خیر؟!
عبدالرضا داوری ،درواکنش به اظهارات احمدینژاد دراردبیلگفته است :احمدینژاد یادش رفتهکه
در پایان دولتش ،با همدستی بقایی و از محل اختالس ارزهای  ۷/۳میلیون یورویی نیروی قدس
ســپاه ۶۲۰۰۰ ،متر مربع زمین در تنکابن خرید و برای مصارف شــخصی و گروهی؛ به نام «مجتبی
سروش پور» مدیرکل تشریفات دفترش زد.

عصبانیت مقام اسراییلی ازمذاکرات وین
سفیررژیم صهیونیستی درسازمان ملل دریک جلسه شورای امنیت ،اظهاراتی را علیه توافق هستهای
ایران مطرحکرد.بهگزارش روزنامه اسراییلی اورشلیم پست،گلعاد اردان ،سفیررژیم صهیونیستی در
آمریکا و سازمان ملل همزمان با در جریان بودن مذاکرات احیای توافق هستهای طی چند روز اخیر
در وین ،در جلسه ماهانه شورای امنیت سازمان ملل درباره خاورمیانه گفت :همان طور که می دانید،
اســراییل در موقعیت منحصر به فردی قرار دارد .ما تنها کشوری در جهان هستیم که حکومت ایران
آن را تهدید به نابودی می کند.
وی ادامه داد :ایران برای اسراییل دربرگیرنده تهدیدهایی برای موجودیت آن است .به همین خاطر
است که خودمان را مقید به هیچ توافقی نخواهیم دانست که کامال به رفع تهدیدها علیه موجودیت
اسراییل منجر نشود .اردان خطاب به اعضای شورای امنیت گفت :هر کدام از شما هم اگر به جای ما
بودید ،همین کار را میکردید ،به ویژه با در نظر گرفتن هولوکاست.

ادعای نماینده مجلس درباره موشک های شلیک شده به
سرزمین های اشغالی
محسن دهنوی،نماینده مردم تهران و عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی درتوئیتی نوشت:
«و ما رمیت اذ رمیت» اقتدار پوشالی گنبد آهنین با تنها یک موشک نسل قدیم ایرانی به باد رفت.
اینکه یک موشک بود؛ با بارانی از موشکهای پیشرفته ایرانی چه خواهید کرد؟

ازگفتمان هاشمی تا گفتمان روحانی
پس از پایان یافتن جنگ  ۸ساله ایران و رژیم بعث ،یکی از اولویتهای
کشور ،بازسازی و ترمیم زیر ســاختها و خسارتهای ناشی از جنگ
تحمیلی بود ،از همین رو مرحوم آیتا ...علیاکبر هاشمی رفسنجانی
با گفتمان ســازندگی پا به عرصه انتخابات گذاشــت و توانست کرسی
ریاســت جمهوری دولت پنجم و ششم را به دســت آورد؛ دولتی که با
حضور وزیران عموما تکنوکرات و با هدف سازندگی و توسعه اقتصادی
کارخود را آغازو تا سال  ۱۳۷۶ادامه پیداکرد.با شروع هفتمین انتخابات
ریاســت جمهوری ،رییس دولت اصالحات باتوجه به شــرایط بسته

اصولگرایان باید با شعارکارآمدی بیایند

سیاسی که دولت هاشمی به وجود آورده بود؛ گفتمان توسعه سیاسی و

حداد عادل ،رییس شورای ائتالف نیروهای انقالب در گفت و گو با باشگاه

آزادیهای مدنی را انتخاب کرد و تاکید کردکه اگرمی خواهیم به توسعه

خبرنگاران جوان ،درپاسخ به این سوالکه اصولگرایان دراین انتخابات باید

اقتصادی برسیم ،مقدمهاش توسعه سیاسی است .در مقابل او ،رقیب

با چهگفتمانی حضورپیداکنند تا مورد استقبال قرارگیرند،گفت :انتخابات

اصلیاش ناطق نوری که شــعارش ادامه راه هاشــمی بود ،نتوانست

 ۱۴۰۰ممکن است از جهاتی شبیه به  ۷۶یا  ۸۸باشد ،اما به نظر من شرایط

مقبولیت الزم را در افکار عمومی کســب کند در نتیجه گفتمان توســعه

کشور ،با شرایط آن سالها متفاوت است و باید گفتمان نیروهای انقالب

سیاسی پیروز انتخابات دوم خرداد شد.

برای این انتخاباتکارآمد باشد.

در ســال  ۸۴گفتمانی که توانســت رای مردم را به صندوق خود بریزد
گفتمان عدالت و ســاده زیســتی بود؛ محمود احمدی نژاد روی موج

مختلف بودیم ،برای مثال همین وضعیت قیمت مرغکه دولت بارها اعالم
کردهکهکاهش مییابد ،ولی درعمل مردم شاهد افزایش قیمت آن بودند؛

اصالحات ادامه یافته بود ،ســوار شد و شــعار عدالت و سادهزیستی

مردم به دنبال کسی هســتند که در کنار حرف عمل کند و فقدان کارآمدی

را ســرلوحه فعالیتهای انتخاباتی خود قــرار داد؛ در مقابل علی اکبر

واضح و مبرهن است.

هاشــمی که خیال میکرد با توجه به حمایت اصالح طلبان ،اگر مانند
رییس دولت اصالحات در سال  ۷۶شعار توســعه سیاسی بدهد رای
میآورد ،اما با شکست مواجه شد.
مذاکره برای رفع تحریم بود که باتوجه به شــرایط اقتصادی سیاســی
توسط حسن روحانی مطرح شد و توانســت پیروز انتخابات  ۹۲شود
و بعدها در رقابت ســال  ۹۶هم با پررنگتر کردن این شعار به گفتمان
مسلط دولت دوازدهم تبدیل شود.

گفته میشــود مقامات ایرانی و سعودی مذاکراتی را
در این ماه در بغداد انجام دادهاند تا در مورد مســائل

اسالمی سال  1979ادامه دارد ،برای هردوکشورهزینه

برجسته بین دو کشــور از جمله حمالت اخیر حوثی

بربوده و به بی ثباتی درمنطقه ازافغانستان تا سوریه و

یمنی ها علیه زیرساختهای عربستانگفت وگوکنند.

لبنان دامن زده است.دراین بین عراق نیزازاین رقابت

براساسگزارش فایننشال تایمز ،نخست وزیرعراق در

آسیب دیده اســت .اندکی پس از حمله سال 2003

گفتمان غالب درانتخابات  ۱۴۰۰تحولگرایی و حرکت به سمت اصالح وضع
موجود و تحقق گام دوم انقالب اســت و نامزدی که بتواند این سه محور را

مردم درگفتمان انتخاباتی خود درصدد ارائه راه حل هم باشد.

نماینده پیشین مجلس مدعی
شد:

آقای ظریف هــم در مکاتباتش با رهبری
و هم در اظهاراتش چندین بار قســم و آیه

بیفتد اما تا امروز حداقل خودشان این کار
را نکرده است.

تدارک این دیدارنقش مهمی داشته است.

آمریکا به این کشور ،عربستان سعودی ،ایران و دیگر

شــیرین هانتــر در «میدل ایســت آی» نوشــت:

کشورها رقابت شدیدی را برای نفوذ درعراق آغازکردند.

ســعودیها در واکنش به این گــزارش وقوع چنین

آنهاگروههای شبه نظامی وابسته به خود را سازماندهی

دیداری را از اساس انکار کردند ،اما وزارت امور خارجه

و روی آنها ســرمایه گذاری کردنــد ،اقدامی که باعث

ایران ،بدون تایید یا تکذیب رســمی این خبر گفت که

شد دولت های متوالی عراق به چالش کشیده شود.

ایران ازگفت وگو با عربستان سعودی استقبال میکند.

بنابراین تعجب آورنیستکه نخست وزیرعراق مبتکر

دراین مرحله پیش بینی اینکه واقعا مذاکرات اساسی

آغاز گفت وگوی تهران و ریاض باشد .سازش بین این

بین دو رقیب دیرینه انجام شــود یا حتی اینکه گفت

دو میتواند فضای امنیتی عراق را بسیاربهبود بخشد.

وگو احتمالی منجربهکاهش قابل توجه تنشهای دو

درحقیقت،گفت وگوی موفق سعودی و ایران میتواند

جانبه و منطقهای شود ،دشواراست.

به حل انواع منازعــات در خاورمیانه کمک کند .با این

قاســم میرزایی نیکــو درخصوص حضور
محمدجــواد ظریــف در انتخابــات و این
که گفته میشــود وی کاندیــدای جریان
منازعات دالیل داخلی نیز دارنــد و همچنین از دیگر
رقابت های بیــن دولتی نیز متاثر شــدهاند .در عراق،
ترکیه و امارات نیز از جمله بازیگران اصلی هســتند و
ترکیه به شــدت درگیر سوریه اســت .امارات متحده
عربی همچنین یک بازیگراصلی دریمن است.
بنابراین بعید به نظر میرسد که گفت وگوی موفقیت
آمیز ســعودی و ایرانی بــه خودی خود ،به ســرعت
درگیریهای فعلــی را خاتمه دهد ،امــا میتواند از
شدت آنها بکاهد و چشــم اندازهای صلح درمنطقه را
بهبود بخشد.

عکس روز
تظاهرات و بازداشت
حامیان «ناوالنی»
درروسیه
معترضــان در روز ســخنرانی
ســاالنه «پوتین» خواستار آزادی
الکســی ناوالنی منتقــد کرملین
شدند .پلیس بیش از  1000حامی
«الکسی ناوالنی» منتقدکرملین را
بازداشت کرد.

ادامه داد :اگر بازگشــت به برجام به نتیجه نرســد؛ یک گفتمان دیگر هم

انتخابات ریاست جمهوری پیروز میشود باید عالوه بر توجه به نیاز اصلی

بیاورند که ایشان بیاید و ممکن است اتفاق

حال توجه به این نکته ضروری اســت کــه اکثر این

میسرنیست.وی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی حال حاضرکشور

دولتی فراجناحی و ائتالفی باشــد تا مورد اســتقبال قرار گیرد؛ همچنین

است بعدها جاهایی سفارش کنند یا فشار

درگیریهای ایران و عربســتان که از زمــان انقالب

خدشه دار شــده و گفتمان اصالحات باید در این انتخابات به فکر احیای

و پیروز رقابت سیزدهم شود؛ البته میتوان با قاطعیت گفت نامزدی که در

آورده اســت که نخواهد آمد .البته ممکن

ایران و عربستان باالخره اختالفات را کنارمیگذارند؟

علی محمد نمازی ،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی  ،درباره
گفتمان پیشنهادی خود برای اصالح طلبانگفت :اعتماد بین دولت و ملت

به متفاوت بودن این انتخابات با دورههای قبل بیان کرد :دولت آینده باید

برای احیای توافق هستهای به طورغیرمستقیم دروین با یکدیگرمذاکرهکردهاند ،ازپیشرفتگفت وگوها ابرازخرسندیکردهاند ،هرچند هردو میگویند مسیردشواری تا

رسانه غربی:

اصالحات و گفتمان ،احیای اعتماد

حسین کنعانیمقدم ،دبیرکل حزب ســبز هم فرد دیگری بود که با اشاره

نماینده اصالح طلــب مجلس دهم گفت:

احیای توافق هستهای درپیش است.گزارش قبلی آژانس درماه فوریهگفته بودکه درآبشارآی آر ۴-مذکور ۱۱۹سانتریفیوژو درآی آر ۶-نیز ۱۱۳سانتریفیوژوجود دارد.

آن تسلیم و ارعاب و انفعال دربرابرجنگ اقتصادی دشمن است.

میتواند تنش زدایی درسیاست خارجی باشد.حال باید دید سرانجامکدام

قسم و آیه «ظریف»
درمکاتبه با رهبری

برنامهریزی شده بود .غریب آبادیگفته این تغییرات برای «بهینهسازی» عملیات غنی سازی بوده و «نیازی بهگمانهزنی عجیب نیست».دولتهای ایران و آمریکا،که

مستقردو ویژگی دارد؛ یکی پیری و خستگی و یکی لیبرالیسمکه ازتبعات

گفتمان انتخاباتی میتواند درانتخابات  ۱۴۰۰مورد استقبال مردم قرارگیرد

به یک آبشارماشینهای آی آر ۴-تزریق میکند.گزارش آژانس به علت ایجاد این تغییریا اینکه چند سانتریفیوژدرهرآبشاروجود دارد ،اشارهای نمیکند.کاظم غریب
آبادی ،سفیر ایران در وین ،اعالم کرده تغییراتی که در عملیات غنیسازی داده شده بر مبنای «تصمیم فنی» بوده و پیش از آغاز تولید اورانیوم  ۶۰درصد هم برای آن

درانتخابات  ۱۴۰۰پیروزشود،گفتمان دولت جوان حزباللهی است .دولت

خبر روز

روایت رویترزازغنی سازی  60درصدی درایران
سطح زمین واقع است ازیک آبشارسانتریفیوژهای آی آر ۶-برای غنی سازی  ۶۰درصدی استفاده میکند و ضایعات اورانیوم این فرآیند را برای غنی سازی  ۲۰درصدی

جوان حزب اللهی دانســت و اظهارکرد :معتقدم تنهاگفتمانیکه میتواند

اعتماد بین دولت و ملت باشد و این امرجزبا مبارزه با فساد و قانون مداری

گفتمان تحول گرایی و دولت ائتالفی

در انتخابات  ۹۲گفتمان انتخاباتی که بیشــتر به چشــم میآمد ،شعار

سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم تا خلوص  ۶۰درصد را از دو مجموعه آبشار به یک مجموعه کاهش داده است.رویترز می گوید ایران هم اکنون در یک کارگاه که بر

تشــخیص مصلحت نظام گفتمان پیروز انتخابات  ۱۴۰۰را گفتمان دولت

وی ادامه داد :متاســفانه در این دولت شــاهد ناکارآمدی در عرصههای

تبعیض و بیعدالتی و اشــرافیتی که از دوره هاشمی شروع و در دوره

یک هفته پس از آغــاز تولید اورانیوم  ۶۰درصد در نطنــز ،خبرگزاری رویترز به نقل از یک گــزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمــی میگوید که ایران تعداد

دررأس برنامههای خود قراردهد درعرصه انتخابات موفق خواهد بود.
سید یاسرجبرائیلی ،رییس مرکزارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع

اصالحــات خواهــد بــود ،گفــت :هنوز
هیچچیز در جبهه اصالحات قطعی نشــده
و همــان فرآیندی که گفته شــده اســت
انجام میشــود؛ یعنی  ۱۰نفــر از اعضای
جبهــه کاندیدایــی را معرفــی میکننــد؛

اخبار
پیام همراه با خشم اردن به «محمد بن سلمان»
یک منبع سعودی از پیام شفاهی اردن به ولیعهد سعودی در خصوص نقش وی در کودتای نافرجام
اخیر خبر داد.
یک منبع آگاه عربستانی به وبسایت «ویکیلیکس ســعودی» گفت که دیوان پادشاهی اردن پیام
شفاهی همراه با خشمی به «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی داده است.
بهگفته وی ،اردن این پیام را ازطریق واسطهها به بن سلمان داده و به دخالتهای وی درروند محاکمه
عامالنکودتای اخیرواکنش نشان داده است .دراین پیام همچنین درخواست ولیعهد سعودی برای
آزادی «باسم عوض ا »...که مدتی مشاور وی بود ،با قاطعیت رد شده است.
در همین راســتا دادســتانی کل اردن در بیانیهای از آزادی  ۱۶تن از بازداشت شدگان کودتای اخیر به
درخواست «عبدا ...دوم» پادشاه این کشور خبر داد اما اعالم کرد که «باسم عوض ا »...و «الشریف
حسن بن زید» به دلیل نقش محوری شان در کودتای ناکام ،همچنان در زندان خواهند ماند.

رای گیری پارلمان پاکستان درباره اخراج سفیرفرانسه
پارلمان پاکستان بحث درباره سرنوشت سفیرفرانسه دراینکشوررا بعد ازآنکه ظاهرا دولت اینکشور
با اعالم مطرح کردن موضوع اخراج سفیر فرانســه موجب توقف اعتراضات ضد فرانسه در روزهای
گذشته دراینکشورشد ،ازسرگرفت.به نقل از «وی.او.ای» ،یک قطعنامه درپارلمان پاکستان مطرح
شدهکه خواستاربحث درباره اخراج فرستاده فرانسه ازاینکشور ،محکومکردنکفرگوییهای غربیها
از سوی مجلس ملی پاکستان ،اتحاد ملتهای مســلمان در قبال این مسئله و اقدام مقامها برای
تامین فضا در شهرها برای اعتراضات آتی است.

هنگامی که یک ســوم آرا را در مرحله اول
به دســت آوردند و ســپس بــرای نهایی
شــدن ثبتنام با دو ســوم آرا بــه عنوان
گزینه نهایی انتخاب میشــوند و تا جایی
که من اطالع دارم دوســتانی در تماس با
جبهه ،ابــراز تمایل کرده اند کــه در فرآیند
قرار گیرند.
وی افــزود :امروز در شــرایطی قرار داریم
که به نظر من کشور فردی را میخواهد که
توانمند باشد چراکه با حداقل اختیاراتی که
رییس جمهــوری دارد و همه هم میدانند
و کاری هم نمیشود دربارهاش انجام داد،
بتواند کار کند؛ مگر این که قانون اساســی

مدودف:

آمریکا و روسیه به جنگ نزدیک شدهاند
دیمیتری مدودف ،معاون شورای امنیت روســیه  ،روز جمعه در مقاله ای در خبرگزاری ریانووستی
نوشت :از زمان وقوع بحران کارائیب در قرن بیستم ،دو کشور روســیه و آمریکا هیچگاه تا این اندازه
به جنگ نزدیک نشده اند .بحران کارائیب یا بحران موشــکیکوبا که با عناوین بحران اکتبر  ۱۹۶۲یا
هراس موشکی شناخته میشود ،تقابل  ۱۳روزه میان ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود که
در پی استقرار موشکهای بالستیک میانبرد شــوروی در خاک کوبا آغاز شد .از این بحران اغلب به
عنوان واقعهای یاد میشود که به طور بالقوهای میتوانست جنگ سرد را به یک جنگ هستهای تمام
عیار تبدیل کند .مدودف تصریح کرد :در آن زمان سران شوروی و آمریکا از این بحران درس گرفتند که
همکاری برای حل مسائل بین المللی بهتر از رویارویی و مناقشه است .وی افزود :اما امروز وضعیت
تا اندازه ای فرق می کند و سیاست خارجی آمریکا متزلزل شده است.

تغییر کند .بــه نظر من جبهــه اصالحات

واشنگتن:

فــردی را بایــد معرفــی کند کــه اجماع

نگران قدرت نظامی حزبا ...هستیم

جامعه با شکلی که پیدا کرده است و حالت

فرماندهی مرکزی آمریکا اعالم کرد که این کشــور «نهایت تالش خود را بــرای برقراری آرامش در

حداکثری داشته باشــد و بتواند برای این
سردی که نســبت به صندوق رای دارد ،راه
گریزی پیدا کند و از سوی دیگر هم بتواند
مشکالت عمده و خواستههایی را که مردم
مانند بیکاری ،فقر ،فساد ،نهادهای موازی
دارند ،حل کند.

قامشلی سوریه به کار خواهد گرفت».
کنت مککنزی ،فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا به شــبکه رووداو درباره درگیری میان نیروهای
آسایش(نیروهای امنیت داخلیکرد) و نیروهای دفاع ملی سوریه درقامشلیگفت :نیروهای سوریه
دموکراتیک شریک بسیار مهمی برای ما هستند و از جان ســربازان ما محافظت میکنند .ما نهایت
تالش مان را برای آرام کردن اوضاع به کار میگیریم و خواهان حل مشکل قامشلی از طریق مذاکره
هستیم .این در زمانی است که رهبران ،چهرههای سرشناس و روشنفکران قامشلی درحال مذاکرات
برای برقراری آتشبس هستند.
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کافهاقتصاد
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان :

جریمه بیش از ۸هزارخودرو درتخطی ازمحدودیتهای
کرونایی

تولید کنندگان و مصرف کنندگان اصفهانی برای تامین شکر در روزهای اخیر مشکالت زیادی داشته اند؛

معاون فنی و راههای روســتایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان از ثبت

داستان تلخ شکر

تخلف ممنوعیت تردد کرونایی برای  8هزار و  541خودرو از زمان اعالم محدودیت های تردد در
سال جاری تا پایان فروردین خبر داد.محمدعلی صلواتی با اشاره به فعالیت  ۱۴۰دستگاه سامانه
تردد شمار در استان اصفهان ،اظهار داشت :از زمان ابالغ محدودیتهای تردد کرونا در سال جاری
توسط ستاد کرونا استان اصفهان ،به طور متوسط در هر ساعت  ۲۴۹خودرو از محورهای مواصالتی
استان اصفهان عبور کردهاند.
معاون فنی و راههای روســتایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان افزود:
مقایسه ترددها از  ۲۰تا  ۳۱فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه در همین ماه حاکی از کاهش
حدود  ۱۰درصدی تردد در محورهای مواصالتی استان اصفهان است.وی با اشاره به فعالیت ۱۴۵
سامانه ثبت تخلف هوشمند در محورهای مواصالتی اســتان اصفهان گفت :این سامانهها عالوه
بر ثبت تخلف ممنوعیت تردد ۴۵ ،هزار و  ۶۹تخلف ســرعت توسط را ثبت و برای اعمال قانون به
پلیس راه ارسال کردهاند.

تولیدکنندگان این صنف با مشکالتی دست و پنجه نرم

میکنند که مهمترین آنها ،عدم ثبات در قیمت مواد
اولیه است.کمترین انتظار تولیدکنندگان این صنف

از دولت ،حمایت است تا بتوانند وضعیت سرمایه و
دستگاههای خود را بهبود ببخشند

نایب رییس اتحادیه خواربار اصفهان :

حبوبات دراصفهان ارزان میشود
نایب رییس اتحادیه خواربار اصفهان از کاهش احتمالی نرخ حبوبات در استان اصفهان خبر داد.
سید کمال خیام نکویی گفت :در حال حاضر قیمت حبوبات در اصفهان نسبت به قبل از عید نوروز
با اندکی افزایش روبه رو بوده اســت.وی افزود :به احتمال زیاد در چند روز آینده با کاهش نرخ
حبوبات مواجه هستیم.
نایب رییس اتحادیه خواربار اصفهان ادامه داد :خوشــبختانه در حال حاضر با کمبود حبوبات در
استان اصفهان مواجه نیستیم .طی چند روز اخیر با افزایش نرخ حبوبات در بازارهای اصفهان روبه
رو نبودیم و به احتمال زیاد در چند روز آینده با کاهش نرخ مواجه میشویم.

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

در حالی کــه تقریبا شــکر در مغازه های

اضافی برای دریافت روغن می کند ،شــکر هم جزو اقالمی اســت که

سال به نسبت افزایش حقوق کارگری و قیمت مواد اولیه ،قیمت پولک

اصفهان یافت نمی شود ،تولید کنندگان و

تقریبا نمی توان در سطح شــهر اصفهان به راحتی آن را خریداری کرد.

و نبات افزایش پیدا میکند اما ما به خاطر ماه مبارک رمضان مقداری

تولیدات مشاغل خانگی ،قابلیت صادرات دارد

فروشندگان محصوالت مرتبط با این ماده غذایی از افزایش قیمت این

عالوه بر مردم عادی اصناف هم از این وضعیت به شــدت گالیه مند و

مراعات مردم را کرده و هزینه تبدیلی که تولیدکنندگان باید دریافت کنند

کاال و روی آوری مصرف کنندگان به خرید شــکر از بازار سیاه گالیه مند

متضررشده اند .رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قند ،پولک

را نگرفتیم تا بعد از ماه مبارک با محاسبه دقیق ،افزایش هزینهها اعمال

به اعتقاد یک فعال حوزه مشاغل خانگی ،اگر آموزش متقاضیان فعالیت در حوزه مشاغل خانگی

هستند .قیمت شکر از سال گذشته تا کنون تقریبا دو برابر شده است .در

و نبات اصفهان گفته است :بزرگترین مشکل تولیدکنندگان ما افزایش

شود.وی افزود :البته مسئله گران شدن شکر برای ما مهم نیست بلکه

بازار آزاد حتی قیمت ها بیشتر هم هست اما مسئله تنها گرانی نیست.

قیمت مواد اولیه و عدم ثبات در این قیمتهاست و ما مجبوریم بهدلیل

دو نرخی بودن آن مشکل اصلی است.

اصال در اصفهان شکر کاالی نایابی شده است؛ هر چند ماجرای کمبود

پایین آمدن قدرت خرید مردم ســودمان را در فروش کاهش دهیم.

موضوع کمبود شکر در بازار ایران داستان دور و درازی دارد که به نظر نمی

شکر در ماه رمضان موضوع تازه ای نیست و هر سال به دلیل استفاده

باوجود اینکه صنف پولک و نبات دراستان اصفهان جزو پرمخاطبترین

رسد تنها ختم به مشکالت شبکه توزیع و یا اختالالت منطقه ای باشد.

زیاد مشاغل و تولید شیرینی معموال شکر در بازار گران و یا کمیاب می

اصناف بهشمار میرود و مردم استقبال زیادی از این کاالی مخصوص

آنچه نگران کننده است کاهش شدید تولید شکر در کشور به دلیل برخی

شد؛ اما اینکه چندین روز است شکر در میان اصناف مرتبط در اصفهان

اصفهان دارند؛ اما متاسفانه تولیدکنندگان این صنف با مشکالتی دست

از سیاست گذاری های نادرســت دولت و افزایش سرسام آور هزینه

برای فروش توزیع نشده ،مسئله ای تاسف آوراست .این درحالی است

و پنجه نرم میکنند که مهمترین آنها ،عدم ثبات در قیمت مواد اولیه

های تولید است .تقاضای بازار کشور  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تن شکر است

که  29فروردین ماه امسال معاون بازرگانی سازمان صمت اصفهان از

است.کمترین انتظار تولیدکنندگان این صنف از دولت ،حمایت است تا

که از این میزان نزدیک به ۲میلیــون آن از کارخانههای داخلی تامین

جذب حدود  ۲هزار و  ۱۰۰تن برنج ۱۶۰۰ ،تن شــکر و  ۲۵۰۰تن روغن در

بتوانند وضعیت سرمایه و دســتگاههای خود را بهبود ببخشند اما مثل

میشود ؛اما شــرایط کنونی این صنعت را به ســمتی برده که سهمش

فروشگاههای استان خبر داد و گفت :توزیع تا پایان اتمام آنها وجود دارد

اینکه حمایت از تولید فقط درحد یک شعار باقیمانده و اقدام موثری

از بازار بهشدت کاسته شده است .شــرایطی که به گفته کارشناسان در

مرضیه محب رسول

و در صورت نیاز دوباره توزیع خواهد شد و نگرانی وجود ندارد.اما ظاهرا

صورت نگرفته است.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قند و

صورت ادامه ،شکر وارداتی سهم بیشــتری از بازار را به خود اختصاص

یا این وعده عملیاتی نشــده و یا عرضه متناسب با تقاضا تنظیم نشده

پولک و نبات اصفهان  ،با اشــاره به عدم افزایش قیمت پولک و نبات

خواهد داد آنهم در حالیکه اقتصاد کشور بیش از هر زمان به تقویت

است.در کنار کمبود شدید روغن که همچنان مردم را وادار به خرید های

بهمناسب ماه مبارک رمضان اظهار داشت :معموال هر سال پس از آغاز

قوای تولید احتیاج دارد.

اخبار
سرپرست اداره منابع طبیعی سمیرم:

عشایربا رعایتنکردن تقویم کوچ جریمه میشوند
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ســمیرم گفت :خانوارهای عشایری که زودتر از تقویم
کوچ(واخر اردیبهشت) وارد مراتع ییالقی شــوند ،جریمه خواهند شد.میثم جباری اظهار داشت:
تاکید ما بر رعایت زمان قانونی تقویم کوچ بهاره یعنی  ۲۵اردیبهشــت ماه است تا نیازی به تشکیل
پرونده قضایی برای هیچ خانواری هم نباشــد.به گفته وی ،هر چند وضعیت بارشهای فصل بهار
و فروردین ماه در این شهرســتان مطلوب نبوده؛ اما مراتع همچنان تازه روییده و کامل سبز نشده
اند بنابراین چرای دام در این عرصهها آسیب جدی به پوشش گیاهی وارد میکند.سرپرست اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم با بیان اینکه این اداره از اواخر اسفندماه گذشته چهار پاسگاه در
گلوگاههای مرزی مستقرکرد ،اظهارداشت :هرپاسگاه با چهارنیروی یگان حفاظت این اداره تا زمان
ورود عشایر به مناطق ییالقی در مرزهای عشایری حضور خواهند داشت.

رییس اداره کار کاشان:

افزایش حقوق کارگر ،بارسنگینی برکارفرما تحمیل نمیکند
رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان گفت :افزایش حقوق کارگران متناسب با
قوانین ،بار سنگینی بر کارفرما تحمیل نمیکند و در عوض عامل انگیزشی برای نیروی انسانی است.
حسن رمضانی اظهار کرد :بخشی از علت کاهش بهره وری در صنایع کاشان بیانگیزگی نیروی کار
است .کاهش قدرت خرید مردم با توجه به میزان حقوق دریافتی ،موجب کاهش انگیزه و راندمان
کار شده است .در حالی که  ۵تا  ۱۴درصد از هزینه تمام شده محصول مربوط به نیروی انسانی است
و کارفرما و صاحبان صنایع میتوانند با افزایش حقوق و دستمزد تحت عناوین مختلف ،انگیزه کار و
کارگر را باال برده و از سود ناشی از اثرات آن بهرهمند شوند .وی تصریح کرد :الزم است صاحبان صنایع،
قدرت خرید کارگران را تقویت و به قدر و منزلت آنها توجه کنند .اگر کارفرما به خدمات رفاهی که قانون
مشخصکرده توجهکرده و اجراکند هرچند هزینه زیادی برکارفرما تحمیل نمی شود ،ولی قطعا اثرات
انگیزشی آن محسوس و قابل توجه خواهد بود .از سوی دیگر فراهم کردن بستر مناسب برای ایجاد
و راهاندازی تشکیالت منسجم کارگری ،نقش مهمی در انگیزه بخشی به نیروی کار ایفا خواهد کرد.

رییس دفتر منطقهای مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی استان مطرح کرد:

فعالیت گسلها؛ عامل اصلی فرونشست زمین دردشت گلپایگان

رییس دفترمنطقهای مرکزتحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به شناسایی ۲۷
گسل اصلی و فرعی در شعاع  ۵۰کیلومتری گلپایگان ،گفت :فعالیت گسلها عامل اصلی فرونشست
زمین در دشت گلپایگان است.حســین حجتی با بیان اینکه ایجاد شکاف در زمین از جمله خطراتی
اســت که مکانیزم های مختلفی در تشکیل و توسعه آن موثر اســت ،اظهار کرد :مطالعات و بررسی
های انجام شده نشان میدهد که عملکرد گسل ها در منطقه و ناهمگنی آبخوان و تغییرات ناگهانی
در ضخامت الیه های تشــکیل دهنده آبخوان دو عامل موثر در ایجاد شکاف و فرونشست در دشت
گلپایگان است.وی با اشاره به اینکه فرونشست سطح زمین ممکن است در نتیجه ترکیبی از عوامل
مختلف چون زلزله ،حرکات تکتونیکی و عملکرد گسل ها ،ریزش حفرات زیر زمینی و فعالیت های
بشری صورتگیرد،گفت :دربررسی های اولیه ،عامل اصلی شکاف های ایجاد شده دردشتگلپایگان
را برداشت بی رویه آب های زیرزمینی می دانستند که با تحقیقات نهایی و بررسی های دقیق تر برای
پی بردن به این موضوع ،رابطه بین افت سطح آب زیر زمینی و محل های شکاف ها مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد که افت ســطح آب های زیرزمینی تنها عامل ایجاد شکاف و فرونشست در
منطقه نیست و نتایج بیانگر این است که توپوگرافی سنگ بستر در ایجاد شکاف و فرونشست در این
منطقه بی تاثیر اســت ،اما ناهمگنی آبخوان و تغییرات ناگهانی در ضخامت الیه های تشکیل دهنده
آبخوان و عملکردگسل های منطقه به عنوان دو عامل موثردرفرونشست منطقه شناسایی شده است.

اصولی و کامل باشــد ،تولیدات این حوزه قابلیت صادرات به خارج کشــور را دارد.الهام سادات
تربتیان با اشاره به اینکه دارنده موسسه صنایع دستی است ،اظهار کرد :در حوزه مشاغل خانگی
در زمینه چرم ،فیروزه ،میناکاری ،مینیاتور و مجســمه سازی به صورت گروهی فعالیت می کنم.
وی با ارزیابی قوانین و مقررات موجود در حوزه مشــاغل خانگی ،گفت :متاسفانه این قوانین به
جای تسهیل امور ،موجب سنگ اندازی در حوزه مشاغل خانگی شده است و بعضا برای تمدید و
صدور مجوزها مشکل تراشی می کنند ،در حالی که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید،
پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها نام گذاری شده است.
این فعال حوزه مشــاغل خانگی در اصفهان با اشــاره به اینکه در توسعه مشــاغل خانگی ،حوزه
آموزش در اولویت قرار دارد ،تاکید کرد :متاسفانه امروز افراد تصور می کنند با آموزش دو ساعته و
یا کوتاه مدت ،استادکار هستند ،در حالی که در عمل توان تولیدات با کیفیت را ندارند ،بنابراین به
اعتقاد من ،آموزش صحیح و درست در توسعه مشاغل خانگی در اولویت است.وی با بیان اینکه
بعد از آموزش ،بازاریابی و شــبکه فروش ،می تواند به توسعه مشــاغل خانگی کمک کند ،گفت:
زمانی که افراد در حوزه مشاغل خانگی فروش داشته باشند ،به دنبال وام و دریافت تسهیالت نمی
روند و تنها در زمان گسترش کار و کارگاه خود به دنبال دریافت تسهیالت هستند.

خبر روز

رییس اتحادیه صنایع تولیدی مبل اصفهان:

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
پیش بینی کرد:

رییس اتحادیه صنایع تولیدی مبل اصفهان با اشاره به وضعیت نامناســب بازار مبل در اصفهان اظهار داشت :بی توجهی مسئوالن به نظارت در قیمت گذاری ها و

نرخ تورم درسال ۱۴۰۰
کاهش مییابد

اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت:
نرخ تورم نقطــه به نقطه در انتهای ســال
 ۱۴۰۰حــدود  ۳۰درصد خواهد بــود که به
این ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه در سال
جاری ۱۸.۸ ،درصد کمتر از ســال  ۹۹می

وضعیت دربازارمبل وخیم است

همچنین گرانی مواد اولیه نرخ گذاری نابسامان ارز و گرانی مواد اولیه ای همچون پارچه و اسفنج این صنعت را رو به بحران برده است.حجت ا ...پورحقانی ،تصریح
کرد :هیچ قیمت مصوبی برای مواداولیه وجود ندارد و این موضوع فعاالن بازار مبل را ســردرگم کرده است و هر روز ما شاهد وخیم تر شدن اوضاع در صنعت مبل
سازی هستیم ۹۰.درصد چوب مورد نیازبرای تولید مبل اصفهان وارداتی است و با توجه به قیمت های ارزو نبود نظارت مناسب درتوزیع چوب ،قیمت تمام شده برای
تولید کننده چند برابر می شود.وی از چهار برابر شدن قیمت های مواد اولیه ،طی مشابه سال گذشته خبر داد و افزود :این موضوع قدرت خرید مردم را پایین آورده
و تولید کنندگان را دلسرد کرده است.رییس اتحادیه صنایع تولیدی مبل اصفهان ادامه داد :هم اکنون  ۹۰درصد چوب مورد نیاز برای تولید مبل اصفهان وارداتی است
و با توجه به قیمت های ارز و نبود نظارت مناسب در توزیع چوب ،قیمت تمام شده برای تولید کننده چند برابر می شود.پورحقانی افزود :متاسفانه دالالن و واسطه
ها از این آب گل آلود استفاده می کنند و این داستان به ضرر تولید کننده تمام می شود.وی ،نبود نظارت ها را عامل اصلی وجود دالالن و باال رفتن افسارگسیخته
قیمت مبل دانسته و گفت :نرخ گذاری در بازار مبل اصفهان به شکل درستی انجام می شود ،اما دالالن این بازار را نابسامان کرده اند.

شود.
محمد واعــظ  ،در خصــوص برخی پیش

وزیر راه و شهرسازی:

بینیها از روند افزایشــی نرخ تورم کشور

 ۵۳۰هزارواحد مسکن ملی سراسرکشوردرحال ساخت است

در ســال  ،۱۴۰۰اظهار کرد :اگرچه باال بودن
نرخ رشد حجم پول به دلیل ناترازی های

و شهرسازی در جریان این دیدار با بیان این مطلب که

مالی و کسری بودجه عملیاتی دولت و ...

طی دوسال اخیراقدامات بزرگی درزمینه راه و مسکن

مهررا تکمیل و تحویل دهیم و  ۳۰هزارواحد باقی مانده

انجام شده است ،اظهارکرد :دراین دوران با وجود اینکه

نیز در شرف تکمیل است.وزیر راه و شهرسازی با بیان

کشوربا تحریمهای سنگین مواجه بود ،پیشرفتهای

اینکه یک نهضت خانهســازی در سراســر کشور برپا

وزیــر راه و شهرســازی با بیــان اینکه یــک نهضت

بزرگی در امر سازندگی رخ داد که امیدواریم مردم نیز

شده ،اذعان داشت :در حوزه مسکن طرح جدیدی با

خانهسازی در سراسر کشور برپا شــده است ،گفت:

ازپرتو نتایج این اقدامات زندگی بهتری نسبت به قبل

عنوان اقدام ملی مسکن پایهگذاری کردیم که در حال

در حوزه مســکن طرح جدیدی با عنــوان اقدام ملی

داشته باشند.وی با بیان اینکه سالگذشته ازنظربودجه

حاضر  ۵۳۰هزار واحد در شــکلهای مختلف در حال

مســکن پایهگذاری کردیم که در حــال حاضر ۵۳۰

عمرانی وضعیت بهتری داشــتیم ،عنوان کرد :نهضت

ساخت است.وی اجرای بازآفرینی شهری را از دیگر

هــزار واحد در شــکلهای مختلف در حال ســاخت

سنگینی در بحث زیرســاختها در کشور فعال است

اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرســازی برشمرد و

است.محمداسالمی با همراهی علیرضا قاریقرآن،

به نحوی که بسیاری از پروژهها که از سنوات قبل راکد

گفت :به منظورساماندهی بافتهای فرسوده وکاهش

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با آیتا...

مانده بود طی دو ســال اخیر عملیات اجرایی آن آغاز

حاشیهنشینیها براســاس تدابیر اندیشیده شده در

مهدوی امامجمعه موقت و نماینده مردم اصفهان در

و بعضی نیز تکمیل و تقدیم مردم شد.اسالمی ادامه

قالب اجرای طرح بازآفرینی شهری ،پروژههای فعالی

مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفتوگو کرد.وزیر راه

داد :در حوزه مسکن که یکی از تکالیف این وزارتخانه

را درسراسرکشورداریم.

ظرفیت ایجاد تورم بــاال را در اقتصاد ایران
ایجاد کرده است ،اما به این معنا نیست که
نرخ تورم ایران در سال جاری روندی رو به
باال داشته باشد.وی با اشاره به اینکه نرخ
تورم تحقق یافته بر اساس عوامل واقعی و
انتزاعی در کوتاه مدت ،به نوسانات نرخ ارز
وابسته است ،گفت :اگر مقام ارزی موفق
به تنظیم نرخ ارز شود ،با توجه به اینکه نرخ
تورم نقطه به نقطه  ۴۸.۸درصد در ســال
 ۱۳۹۹از نقطه اوج خود عبور کرده اســت،
پیش بینی می شــود نرخ تــورم نقطه به
نقطه در انتهای سال  ۱۴۰۰به مراتب کمتر از
سال گذشته خواهد بود.وی با پیش بینی
نرخ تورم در ســال  ،۱۴۰۰تصریح کرد :اگر
تکانه بیرونی خاصی در کشور ایجاد نشود
و طبق شرایط ماه های اخیر مدیریت بازار
ارز انجام شــود ،نرخ تورم نقطه به نقطه در
انتهای سال  ۱۴۰۰حدود  ۳۰درصد خواهد
بود ،به این ترتیب نــرخ تورم نقطه به نقطه
در ســال جاری ۱۸.۸ ،درصد کمتر از سال
 ۹۹می شود.واعظ درباره برخی نگرانی ها
نســبت به ایجاد تورم فراینده و یا ابرتورم
در کشــور ،گفت :معیارهای کمی متفاوت
برای ابرتورم وجود دارد ،اما معیار حداقلی،
سه رقمی شــدن تورم اســت که در تاریخ
اقتصــادی ایران بعد از ســال  ۱۳۲۲هیچ
گاه نرخ تورم در اقتصاد ایران ســه رقمی
نشده است.

است توانستیم یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکن

عکس روز
اصفهان ،سومین
قطب تولید تجهیزات
پزشکی درکشور
بیش از  ۴۰درصد باند و گاز مورد نیاز
در کشور در اســتان اصفهان تولید
میشود.رییس کارخانه تجهیزات
پزشــکی در اصفهان گفت :در این
کارخانه ســاالنه بیش از  ۴۵۰هزار
کیلو گرم الیاف مواد اولیه به باند و
گاز استریلی و تجهیزات پانسمانی
تبدیل میشود.

خبرخوانان
با مسئول

بامایران
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اجرای طرح «تام » درچهارمحال و بختیاری
طرح «تام» به منظور تامین مالی واحدها وپروژههــای دارای اولویت صنعت و معدن در چهارمحال
و بختیاری اجرایی شده است.رییس سازمان صمت اســتان گفت:به منظور تامین مالی واحدها و

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
امام جمعه شهرکرد:

پروژههای دارای اولویت بخش صنعت و معدن طرح تام دراستان وارد مرحله اجرا شده است .سجاد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تالش کادردرمان یادآورحماسهآفرینیهای دفاع مقدس است

رستمی افزود :این طرح با توجه به تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین معاونت طرح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،بانک صنعت و معدن و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
(ایمیدرو) اجرایی شده است.رستمی افزود :فعاالن عرصه صنعت ،معدن و تجارت استان میتوانند
به منظوراستفاده ازطرح تام به سامانه  https://www.behinyab.irمراجعهکنند.رییس سازمان
صمت استان تصریح کرد:این تسهیالت برای تامین مالی واحدها و طرحهای دارای اولویت بخش

عکس :؟؟؟

صنعت ،معدن و تجارت وبرای مواردی همچون فعال کردن ظرفیتهای خالی محصوالت صنعتی
منتخب ،اجرای هرچه بیشتر نهضت ساخت داخل ،فعال سازی واحدهای راکد ،تکمیل طرحهای
نیمه تمام ،پیشــران و گلوگاهی ،توســعه صادرات غیر نفتی ،احیا ،فعال ســازی و توسعه معادن
کوچک مقیاس ،طرحهای فناورانه و تامین مالی اصناف در سطح استان پرداخت خواهد شد.وی
گفت:متقاضیان جهتکسب اطالعات بیشتردراین خصوص باکارشناس تسهیالت اعتباری و بانکی
این سازمان با شماره تماس  ۳۲۲۲۳۰۰۰داخلی  ۲۲۵تماس حاصل فرمایند.

کشف دو محموله احتکارکاالی اساسی درچهارمحال
دومحموله احتکارکاالی اساسی درچهارمحال و بختیاریکشف شد.معاون بازرسی ،نظارت و مبارزه

روزانه حدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰تست کرونا در آزمایشگاههای

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همکاران علوم آزمایشگاهی
استان انجام میشود و
 ۲۴ساعته در تعطیالت و بهصورت گمنام در این عرصه

فعالیت دارند

با کاالی قاچاق سازمان صمت اســتان گفت :این دو محموله درخصوص مرغ و روغن نباتی است.
غالمرضا قائدامینی افزود:محموله اول شامل کشــف  ۲۰هزار قطعه مرغ احتکار شده در شهرستان
خانمیرزاستکه با امتناع ازعرضه درشبکه توزیع پرونده تخلف  ۵میلیاردریالی تشکیل و دراین رابطه
یک نفربه تعزیرات حکومتی معرفی شد.قائد امینی افزود :مورد دیگرکشف هزارو ۲۰۰کیلوگرم روغن
نباتی احتکارشده دریکی ازفروشگاههای بزرگ استان درشهرکیان استکه متخلف پس ازتشکیل
پرونده تخلف  ۲۸۰میلیون ریالی راهی تعزیرات حکومتی اســتان شد.وی گفت :با هر گونه احتکار،
قاچاق و عرضه خارج ازشبکهکاال به ویژه دراقالم اساسی به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.

کرونا به جامعه کارگری چهارمحال و بختیاری آسیب وارد کرد
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از توزیع کمکهای مومنانه بین اقشــار
آسیبپذیر جامعه کار و تالش استان خبر داد و گفت :با شیوع کرونا جامعه کارگری استان آسیب
قابل توجهی دید ،که تالش شده با توزیع کمکهای مومنانه بخشی از فشار کرونا بر جامعه کارگری
را کاهش داد.حفیظا ...فاضلی با بیان اینکه  ۳۰هزار نفر از جامعه کار و تالش استان متاثر از ویروس
کرونا شــد ،افزود :از این تعداد  ۱۶هزار نفر برای دریافت تســهیالت جبران خسارت کرونا مراجعه
نکردند.فاضلی خاطر نشــان کرد :تعداد جمعیت کارگر بیمه شده اصلی اســتان  ۱۰۰هزار نفر است
که با خانوادههای آنها  ۴۵۰هزار نفر را شامل میشــود.وی در ادامه از تشدید بازرسیها از کارگاهها
و کارخانههای استان از سوی بازرسان کار و بهداشــت محیط خبر داد و اظهار داشت :این بازرسی
ها تا اردیبهشتماه تشدید میشــود و غربالگری کارگران بیمار در دستور کار قرار دارد.به گفته وی،
همزمان با هفته کار و کارگر ( ۵تا  ۱۱اردیبهشت)  ۲۵برنامه ویژه جامعه کار و تالش استان به صورت
مجازی و رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود .به ســبب شیوع ویروس کرونا و وضعیت
قرمز استان ،برنامههای هفته کار و کارگر به صورت مجازی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار
میشود.وی ادامه داد :تجلیل ازکارگران نمونه استان ،عطرافشانی قبورمطهرشهدایکارگر ،نشست
هماندیشی نمایندگان کارگران با مسئوالن اســتانی برای طرح مشکالت جامعه کارگری ،نواختن
زنگ کار و تالش ،برگزاری مسابقات فرهنگی و بازدید مسئوالن از کارگاهها و کارخانههای استان از
جمله این برنامههاست.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد با

از هر ظرفیت برای تقدیر و تشکر از زحمات این فعاالن استفاده کرد.

هستند و روزانه نزدیک به  ۲هزار فرد مشکوک مبتال به ویروس کرونا

اشاره به شــیوع ویروس کرونا گفت :تالش شــبانهروزی کادر درمان

وی اظهار داشت :ســامت مســئله مهم و از ضرورتهای بشر است

به مراکز درمانی مراجعه میکنند ،گفت :در استان یک هزار و  ۶۰۰تخت

یادآور رشادت و حماسهآفرینیهای دوران دفاع مقدس است.

و مهمترین دعاها نیز برای عافیت اســت اینکه اگر انسان سالمت و

بیمارستانی فعال است.مجید شیرانی افزود :روزانه حدود  ۵۰۰تا ۶۰۰

حجتاالسالم و المسلمین محمدعلی نکونام همزمان با دومین روز از

عافیت داشته باشد میتواند در عرصههای مختلف از جمله اقتصادی،

تست کرونا در آزمایشگاههای استان انجام میشود و همکاران علوم

هفته سالمت در دیدار با هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تعامالت انسانی و اجتماعی و  ...توفیق حاصل کند.نکونام با تاکید بر

آزمایشگاهی  ۲۴ســاعته در تعطیالت و بهصورت گمنام در این عرصه

افزود :پزشکان ،پرستاران ،کادر درمان و فعاالن در عرصه آزمایشگاهی،

اینکه واکسن ایرانی سرآمد همه واکسنهاست ،گفت :باید در توزیع

فعالیت دارند.

با اخالص و بدون منت در حال خدمترسانی به بیماران هستند و برگ

واکسن نگاه عدالتمحوری وجود داشته باشد.وی با اشاره به توصیه

وی به هفته سالمت روان و شعار این هفته با عنوان «ساخت جهانی

زرینی از خود در تاریخ برجای خواهند گذاشــت.وی گفت :رشادت و

فعاالن عرصه بهداشــت در خصوص رعایت دســتورالعمل بهداشتی

ســالمتر و عادالنهتر» اشــاره کرد و گفــت :تعریف ســازمان جهانی

فداکاری کادر درمان باید در تاریخ ثبت شود تا آیندگان بدانند که در این

گفت:همه باید برای ریشهکنی شیوع ویروس کرونا تالش کنیم.

بهداشت از نظام سالمت ،رفاه کامل جسمانی ،روحی روانی ،معنوی

کشور به برکت انقالب اسالمی افرادی با روحیه جهادی و انقالبی پای

نکونام ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فعاالن در حوزه آزمایشگاه گفت:

و مادی انسانهاســت و باید در سراسر کشــور همه همقدم و همراه

کار آمدند تا از جان مردم در برابر کرونا محافظت کنند.

فعاالن این حوزه بیشــتر در معرض خطر هســتند و با این ویروس

باشند.شیرانی تصریح کرد:مســئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت

به گفته وی ،در دوران دفاع مقدس رزمندگان انقالبی در میدان نبرد،

مســتقیم در ارتباط خواهند بود و خیلی بیشتر در معرض آسیب قرار

بینبخشــی  2پایه مهم ســامت هســتند و مهمترین رکن در نظام

دارند ،اما متاسفانه فراموش شدهاند.

سالمت آموزش خوب و مسئولیتپذیری است ،.تمامی  ۱۰شهرستان

جهاد و در لباس بسیج و سپاه وارد عمل شدند و امروز کادر درمان وارد
میدان عمل شدهاند.امام جمعه شهرکرد با قدردانی و تشکر از زحمات
فعاالن در حوزه سالمت ،گفت :برگزار نشدن آیینهای تکریم و تجلیل
از فعاالن این حوزه به دلیل شرایطی اســت که نباید تجمعات برگزار
شود و این امر دلیلی بر بیتوجهی به فعالیت این عزیران نیست و باید

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

چهارمحال و بختیاری در وضعیت قرمز یا خیلی پرخطر شــیوع کرونا

 ۶۰۰بیمارکرونایی دربیمارستانهای استان بستری شدند

قرار دارند.این اســتان در اوج موج چهارم کرونا قــرار دارد و به گفته

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به

مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ،ویروس انگلیسی نوع غالب شیوع

اینکه هماکنون  ۶۰۰بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان بستری

کرونا در این موج است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان خبر داد:

ضرورت انسجام درون سازمانی درمدیریت منابع آبی و کاهش اثرات خشکسالی

۱۲هزارمیلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان چهارمحالی پرداخت شد

رییس سازمان جهادکشاورزی استان درنشست ستاد زراعت ،با اشاره به بحرانکمبود منابع آبی و تاثیرمستقیم بربخشکشاورزی اظهارداشت :انسجام درون سازمانی

مدیرشعب بانککشاورزی چهارمحال و بختیاری مجموع پرداخت تسهیالت بانک را بیش از۱۳هزارمیلیارد ریال عنوان و تاکیدکرد ۹۳ :درصد ازاین میزان تسهیالت برابر۱۲

و مدیریت بخشکشاورزی دروضعیت بحرانی خشکسالی یک امرضروری است و جهت عبورازاین بحران و تثبیت عملکرد تولید و بهره وری دربخشکشاورزی انسجام

هزارو  ۱۴۳میلیارد ریال به بخشکشاورزی چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.هوشنگ طاهری افزود :این میزان تسهیالتکشاورزی به افزونبر ۲۴هزارنفرازمتقاضیان

درون سازمانی درمدیریت منابع آبی وکاهش اثرات خشکسالی یک ضرورت است.عطاءا ...ابراهیمی به ظرفیت یاوران تولید درعبورازاین بحران اشارهکرد وگفت :بهره

واجدشرایط درزیربخشهای مختلف مانندکشتهایگلخانهای،کشتگیاهان دارویی ،صنایع تبدیلی و تکمیلیکشاورزی ،شیالت ،دام و طیور ،دام عشایر ،مکانیزاسیون

گیری ازظرفیت یاوران تولید می تواند باعث افزایش عملکرد درسطح وکاهش مخاطرات بخشکشاورزی شود.ابراهیمی افزود :گندم یکی ازمحصوالت استراتژیک

کشاورزی ،تولید بذورگواهی شده و طرحهایگردشگری پرداخت شده است.طاهری تصریحکرد :بانککشاورزی چهارمحال و بختیاری درسالگذشته ازمحل اعتباربند

بوده و نقش بسزایی درتغذیه مردم و خودکفاییکشوردارد و با توجه به افزایش نرخ خرید تضمینیگندم درسال جاری ،ترغیب و تشویقکشاورزان بهکشت محصول

(خ) ماده  ۳۳قانون برنامه ششم توسعهکشورو خط مشی وصول مطالبات این بانک ۲۹ ،هزارو  ۶۲۸فقره ازتسهیالت بدهکاران را به مبلغ  ۶هزارو  ۵۷۶میلیارد ریال و به روش

گندم صورتگیرد.وی به سطح زیرکشت محصولکلزا دراین استان اشارهکرد وگفت  ۸۰۰:هکتارازسطح اراضی زراعی استان زیرکشت محصولکلزا رفتهکه با رصد و

امهال تعیین تکلیفکرد.وی یادآورشد :درسالگذشته  ۲۴۲میلیارد ریال تسهیالت به یکهزارو  ۶۶۷نفرازدارندگانکشاورزکارت چهارمحال و بختیاری برای خرید نهادههای

پایش به موقع مزارعکلزا ،مقابله با آفات و جلوگیری ازکاهش سطح سبزوعملکرد تولید این محصول ،مزارعکلزای استان باید مدیریت شوند.

کشاورزی پرداخت شدهکه بانککشاورزی استان دراین خصوص رتبه نخستکشورراکسبکرده است و پرداخت این تسهیالت درسال جدید نیزهمچنان ادامه دارد.

مفاد آراء
 2/5هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
بخش  16ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد  .صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
-1برابــر رای شــماره  139960302018002056کالســه پرونــده
 1392114402018000190خانم فاطمه ابراهیمیان فرزند زمان بشماره شناسنامه
 17صادره از خورزوق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 145/55متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  28اصلی واقع در شهرک ولیعصر
بخش  16ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسن کوچکی
-2برابــر رای اصالحــی شــماره  139960302018002056کالســه پرونده
 1391114402018000099آقای محمد رئیســی فرزند عباس بشماره شناسنامه
 1222صادره از اصفهان نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به
مساحت  145/55متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  28اصلی واقع در شهرک
ولیعصر بخش  16ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسن کوچکی
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/02/04 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/19 :
م الف  1126210 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
فقدان سند مالکیت
 2/6شــماره نامه 1400/01/22-140085602024000467 :نظر به اینکه سند
مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شــماره  4793/1637واقع در بخش پنج اصفهان
ذیل ثبت  256436در صفحــه  550دفتر امالک جلد  1373به نام ســمیرا صفائی
(که نامبرده طبق فراخوان ثبت احوال به ســارینا طهمورثیان تغییر نام داده اســت)
تحت شماره چاپی  654981ثبت و ســند برگی صادر و تسلیم گردیده است و سپس
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده  24000410مورخ 1400/01/10
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره  74600و
رمز تصدیــق  138923مــورخ  1400/01/10به گواهی دفترخانــه  103اصفهان

رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است
و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1125641 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 2/7شــماره نامــه 1400/01/26 -140085602210000519 :چــون
آقای حســن قادریان با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود بشــماره شناسه یکتا
 139902155869001588و رمز تصدیق  645175مــورخ  99/12/02دفترخانه
 142نیک آباد اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت ششدانگ پالک 13/767
واقع در بخش  22ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه  587دفتر  40ذیل شــماره ثبت
 ،1308بشــماره چاپی ( 855087دفترچه ای) که بموجب رای شماره  13497مورخ
 1384/07/07هیات ماده  133به مالکیت نامبرده درآمده و نامبرده اظهار داشته که
سند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق
را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات
خواهد شد .م الف 1125637 :ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 2/8شــماره نامه  1400/01/29-140085602024000764 :چون تحدید حدود
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4196/23واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق
ســوابق و پرونده ثبتی به نام سمیه صفری نژاد دســتجردی فرزند محمد در جریان
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانون ًا به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت
اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز
چهارشنبه مورخ  1400/2/29ســاعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد،
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
م الف 1125225 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
 2/9شماره نامه  1400/01/29-140085602024000774 :نظر به اینکه به موجب
رای شــماره  139960302024004087مورخ  1399/10/08هیات قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه
به مساحت  291/19متر مربع تحت شماره فرعی  656از اصلی  4786واقع در بخش
 5ثبت اصفهان در مالکیت آقای حسن انوریان فرد فرزند علی محمد مستقر گردید و
پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون
فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ
 1400/02/29ساعت  9صبح 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 ســاعت مقرر در محل
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابــق ماده  20قانون ثبصت از تاریخ
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته خواهد شــد و معترض
طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک
ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید ،درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و
به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت
مقررات ادامه میدهد .م الف 1125209 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک
جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان سهامی خاص
به شماره ثبت  112و شناسه ملی 10861076602
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/01/15تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :تراز مالی سال  1399تصویب شد - .روزنامه کثیراالنتشار زاینده
رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید - .محســن برنجی اردستانی به
شماره ملی  1189349760به سمت بازرس اصلی و مسعود بهرامی به شماره ملی
 0069446741به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب
شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری زواره ()1126404
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان سهامی خاص
به شماره ثبت  112و شناسه ملی 10861076602
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/01/15تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :تراز مالی سال  1399تصویب شد - .روزنامه کثیراالنتشار زاینده
رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید - .محســن برنجی اردستانی به
شماره ملی  1189349760به سمت بازرس اصلی و مسعود بهرامی به شماره ملی
 0069446741به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب
شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری زواره ()1126408

تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه سازان تاو اسپادانا
درتاریخ  1400/01/29به شماره ثبت 67514
به شناسه ملی 14009956747
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان
و راه و یا شبکه های آب رسانی و خطوط انتقال آب و نفت و گاز و مخازن بتنی و فلزی و
انجام کلیه کارهای ساختمانی و تاسیســاتی در بخشهای خصوصی و دولتی ،راهسازی
و جدول کشی و ایجاد و نگهداری فضای سبز ،نقشه برداری و نقشه کشی ،پل سازی و
بتن ریزی ،انجام کارهــای خدماتی از قبیــل تفکیک اراضی و حمل مــواد و مصالح
ســاختمانی ،خرید و فروش و صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی ،طبق ضوابط
و مقررات دولت جمهوری اســالمی ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان،
شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شــهر اصفهان ،محله فرح آباد  ،خیابان جانبازان ،
خیابان نستوه[ ، ]10پالک  ، 120طبقه اول  ،واحد  2کدپستی  8174784693سرمایه
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  500,000,000ریال نقدی منقسم به 1000
سهم  500000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  350000000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  300413مورخ  1400/01/25نزد بانک آینده شعبه
سی و سه پل با کد  1103پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره خانم مریم شریعتی سامانی به شماره ملی  1292455500و به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای مجید بهرامی سامانی به شماره ملی  4623212165و به سمت مدیرعامل به مدت
 2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال خانم سمیرا بهرامی سامانی
به شماره ملی  4623643621و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد
بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم مائده شریعتی سامانی به شماره
ملی  4610651556به ســمت بازرس علی البدل به مدت  1سال آقای فضل اهلل ثانی
سامانی به شماره ملی  4623631532به ســمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه
کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1126370
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افزایش بستری ها در مراکز درمانی؛

دربیمارستان غرضی اصفهان هم اوضاع وخیم است
بیمارســتان غرضی اصفهان با بیش از ظرفیت خود به بیماران کرونایی خدمات رســانی میکند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ازافزایش  ۱۷درصدی پسماندهای عفونی دراصفهان با همهگیریکرونا خبرداد؛

رییس بیمارستان غرضی اصفهان در گفت وگوی اینترنتی با خبر ساعت  ۲۰شبکه اصفهان با اشاره

سایه کرونا بر سر محیط زیست

به کاهش ســن بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان گفت :سرعت انتشار این ویروس بیشتر
شده است.آرش علیزاده افزود :کلینیکهای تخصصی به دو صورت سرپایی و بستری کوتاه مدت
مشغول خدمات رسانی به بیماران مراجعه کننده هستند.وی با بیان اینکه ظرفیت تختهای «آی
سی یو» این بیمارستان چهار برابر شده گفت :اگر مردم دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نکنند،
پاسخگویی سخت میشود.دکتر علیزاده از مراجعه کنندگان تقاضا کرد که در خواست همراه بیمار
را نداشته باشند چراکه این موضوع باعث افزایش مبتالیان به کرونا میشود.

 ۸۱۵زندانی جرائم غیرعمد اصفهان ۷هزارمیلیارد ریال
بدهکارند
در استان اصفهان روزانه حدود  ۱۶تن پسماند پزشکی

شامل پسماندهای عفونی و تیز و برنده و پسماندهای

شیمیایی و دارویی در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی

استان تولید می شود

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصفهــان گفت ۸۱۵ :نفر زندانی جرائم غیرعمد این
استان ،هفت هزار میلیارد ریال بدهکارند که گذشت شــاکیان مقدمه اصلی رهایی آنان را فراهم
میکند.محمود ضیایی فر افزود :عالوه بر این تعداد ،با آغاز ماه مبارک رمضان و برگزاری برنامه یک
شهر ضیافت ،تاکنون  ۴۴نفر از این زندانیان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.وی گذشت شاکیان
را در آزادی زندانیان مهم برشمرد و اظهارداشت :این افراد در بسیاری از پروندهها بیش از  ۷۰درصد
طلب و تقاضا خود را بخشیدند که این موضوع در رفع مشکل زندانی بسیار نقش داشته است.
به گفته مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصفهان ۶ ،درصد از جمعیت کیفری استان
را زندانیان جرائم غیرعمد تشکیل میدهند که  ۲۶نفر آنان زنان هستند.
وی با اشاره شرایط سخت کرونایی و وضعیت اقتصادی بر آزادی زندانیان ،تصریح کرد :جشنهای
گلریزان و آزادی زندانیان به صورت غیرحضوری و به صورت مجازی و رســانه ای انجام و تاکنون
مقدمات آزادی بسیاری از آنان فراهم شده است.ضیایی فر گفت :مشارکت خوب آنها در آزادی

پریسا سعادت

مدیریت پســماند همواره یکی از دغدغه
های اصلی دوستداران محیط زیست بوده

اســت .اینکه این زباله ها چطور معدوم و یا بــه چرخه مصرف باز می
گردند ،یکی از گلوگاه های ســالم ماندن محیط زیســت و حفظ خط
قرمزهای آن است .خوشبختانه اصفهان همواره از استان های پیشرو
در مدیریت پســماندها در کشــور بوده ؛ اما آنچه طی مــاه های اخیر
پسماند را به عنوان یک بحران بی صدا اما پر خطر برای محیط زیست
استان مطرح کرده ،افزایش تولید پسماندهای عفونی ناشی از بیماری
کروناست  .آذرماه سال گذشته مسئوالن ســازمان محیط زیست کل
کشــور اعالم کردند با شــیوع ویروس کرونا میزان تولید پسماندهای
عفونی در مراکز درمانی در مقایســه با سال گذشــته رشد  ۱۰۰درصدی
داشته است ،در برخی شهرها این افزایش بین  ۳۰تا  ۴۰درصد بوده که
میانگین افزایش پسماندهای اقالم بهداشتی در دوران کرونا  ۵۰درصد
است.پســماندهای عفونی همواره به عنوان یکی از پر خطر ترین نوع
پسماندهای تولیدی بشر برای زمین شناخته می شود و طی ماه های
اخیر افزایش چند برابری این زباله ها ناشــی از استفاده از ماسک در
میان عموم مردم و استفاده از تجهیزات پزشکی در سطحی وسیع تر از
قبل برای مبارزه با کرونا بوده که نگرانی های جدی را ایجاد کرده است.
بر اســاس آماری که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

اخیرا اعالم کرده به طور متوسط پسماندهای عادی کاهش  ۱۵درصدی
و پســماندهای عفونی افزایش  ۱۷درصدی داشته است  .حشمتی در
ادامه با بیان اینکه در استان اصفهان روزانه  ۳هزار و  ۶۲تن زباله خانگی
تولید میشــود ،افــزود ۷۰ :درصد این زبالــه ها به صــورت مکانیزه
جمعآوری و ازطریق  ۶کارخانه کمپوست موجود در استان ،مدیریت می
شود.وی همچنین افزود :در استان اصفهان روزانه حدود  ۱۶تن پسماند
پزشکی شامل پسماندهای عفونی و تیزو برنده و پسماندهای شیمیایی
و دارویی در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی استان تولید می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با اشــاره به شیوع
ویروسکرونا ازاسفند سال  ۹۸تاکنون درکشور،گفت :با شیوع ویروس
کرونا تغییرات گســترده ای در میزان پســماند تولیدی بیمارستان ها
ایجاد شد .حشمتی با بیان اینکه از زمان شــیوع کرونا به طور متوسط
شاهد کاهش  ۱۵درصدی پسماندهای عادی در بیمارستان های استان
هستیم ،افزود :در همین مدت شاهد افزایش  ۱۷درصدی پسماندهای
عفونی و تیز و برنده و افزایش  ۱.۵درصدی پســماندهای شیمیایی و
دارویی بوده ایم.وی پیرامون مدیریت پســماندهای پزشکی ،توضیح
داد :پسماندهای عفونی و تیز و برنده  ۶۶بیمارستان استان اصفهان بی
خطرسازی و سپس در لندفیل های مخصوص پسماند پزشکی دفن
می شــود.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در خصوص

مدیریت ماسک ها و دستکش های استفاده شده نیز گفت :شهرداری
های اســتان اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند ،از جمله سازمان
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان که از ابتدای شیوع کرونا نسبت به
فرهنگسازی ازطریق صدا و سیما ،رسانه ها و فضای مجازی با مضمون
نگهداری ماسک ها و دستکش های استفاده شده درون کیسه های در
بسته اقدام کرده است .همچنین شــهرداری اصفهان با دانشگاه علوم
پزشــکی اصفهان در زمینه مدیریت و جمع آوری پسماندهای بیماران
مبتال به کووید که در قرنطینه خانگی هســتند از طریق تماس با شماره
 ۱۳۷همکاری موثری داشته است.
موضوع افزایش تولید پسماند ناشی از کرونا البته تنها در بخش عفونی
نیست ،پالســتیک هم با افزایش شیوع کرونا بیشــتر از سوی مردم
اســتفاده می شــود .هر چند طی ماه های اخیر با اثبات بی اثر شدن
استفاده از دســتکش تا حدودی این مصرف کنترل شد؛ اما همچنان
میزان تولید زباله های پالستیکی درکشوروکالن شهرها باالست .به نظر
می رسد عواقب درگیری باالی اســتان اصفهان با کرونا تنها محدود به
تلفات جانی در روزهای اخیر و حتی سال های نزدیک هم نخواهد بود.
پسماندها اثراتی ازکروناستکه شاید تا دهه ها محیط زیست و سالمت
ایرانی ها را به شدت تاثیرقراردهد و تمام زنجیره های انسانی ،معیشتی
و حتی محیط زیست را درگیر کند.

خبر روز

اخبار
دستگیری  ۱۳متخلف شکاردرمناطق حفاظت شده
استان اصفهان
 ۱۳متخلف شــکار و صید یک ماه گذشته در زیســتگاهها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان
شناسایی و دستگیر شــدند.مرتضی جمشــیدیان ،فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان
اصفهان گفت :از این متخلفان یک قبضه سالح مجاز گلوله زنی و  ۴سالح غیرمجازشامل  ۲قبضه
ساچمه زنی و  ۲قبضه گلوله زنی و سایر ادوات شکار و صید کشــف و ضبط شد .استان اصفهان
دارای یک اثر طبیعی ملی ،سه پارک ملی ،پنج پناهگاه حیات وحش ،چهار منطقه حفاظت شده،
 ۱۱منطقه شکار ممنوع و یک تاالب بینالمللی است.
مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان اصفهان با اســتناد به قوانین مربوطه یک زیست بوم
طبیعی فعال است که پشتوانه حفاظت از ذخایر طبیعی کشور محسوب میشود و هرگونه برداشت
و شکار در آنها ممنوع است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان :

باند سارقان خودرو دستگیرشدند
جانشین فرماندهی انتظامی اســتان گفت :با وقوع چندین مورد سرقت خودرو در شهر اصفهان
موضوع دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.ســرهنگ هاشمی فر بااشاره به شناسایی و
دستگیری  ۴سارق حرفهای اظهار کرد :این سارقان به  ۴۰فقره سرقت خودرو در شهر اصفهان و
فروش آنها به  ۲مالخر اعتراف کردند .دو مالخر این پرونده نیز دستگیر شده و از مخفیگاه آنها
 ۲۵دستگاه خودروی سرقتی کشف شــد.وی افزود :این خودروها پس از طی مراحل قانونی به
مالکان بازگردانده میشود.

فروش تابلوهای گران قیمت؛ ترفندی برای کالهبرداری
گرداننده یک صفحه اینســتاگرامی به بهانه فروش تابلوهای گران قیمت از کاربران کالهبرداری
میکرد.چندی قبل مردی با مراجعه به پلیس مدعی شد که فردی ناشناس از طریق یک صفحه
اینستاگرامی به بهانه فروش تابلوهای ارزشمند از وی کالهبرداری کرده است.این مرد در توضیح
ماجرا به ماموران پلیس فتا گفت :در فضای مجازی به دنبــال خرید یک تابلوی خاص بودم که
با یک صفحه اینستاگرامی روبهرو شــدم که تصاویری از تابلوهای بسیار زیبا و گران قیمت برای
فروش گذاشته بود ،چون از تابلو خیلی خوشم آمده بود و نگران بودم که فرد دیگری آن را زودتر
نخرد ،بدون توجه به اینکه هویت گرداننده صفحه درســت اســت یا نه بالفاصله مبلغ  15میلیون
تومان به حساب فروشــنده واریز کردم ؛اما پس از ساعاتی متوجه شــدم که از من کالهبرداری
شده است.
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران بزرگ در اینباره گفت :پس از اظهارات شاکی
کارشناســان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجــام اقدامات تخصصی هویت
ادمین صفحه شناسایی شد و با دســتور قضایی وی را که در یکی از شهرهای جنوب غرب تهران
سکونت داشت ،دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی افزود :متهم پس از حضور در اداره پلیس به جرمش اعتراف
کرد و گفت مدتی اســت با راهاندازی یک صفحه اینســتاگرامی به بهانه فروش تابلوهای خاص
تصاویر تابلوهــای مختلف را با عنوان تصاویــر اختصاصی خود در صفحــه بارگذاری میکردم و
مراجعهکنندگان را با ترفند فروش فوری ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارســال تابلو کرده و پس
از واریز وجه دیگر پاســخگوی تلفنشــان نبودم.رییس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح کرد:
شهروندان از پرداخت بیعانه قبل از تحویل کاال خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک،
موضوع را از طریق  ۱۱۰یاسایت پلیس فتا گزارش دهند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان:

زندانیان ،کمک به خانواده های مددجویان و اشتغال این قشر مورد توجه بوده و در کاهش آسیب
های اجتماعی و رفع مشکالت خانوادهها و افراد نقش داشته است.
به اعتقاد مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصفهان ،گذشت شاکیان و کمک خیرین
شــرایط را برای آزادی تمام مددجویان جرائم غیرعمد فراهم خواهد کرد و البته ایجاد اشــتغال
برای آن ها از ورود مجدد به بند جلوگیری می کند.وی خاطرنشان کرد :رعایت قوانین و مقررات و
هوشیاری در پیشگیری از گرفتار در بند و بروز مشکالتی از این قبیل نقش موثری دارد.

هشدارآتش نشانی درباره افزایش ورود ماردراصفهان
نیروهای آتش نشانی یک حلقه مار را که در منزل یکی از شهروندان اصفهانی صید کرده بودند ،به
دامان طبیعت بازگرداندند.سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
گفت :این حلقه مار را نیروهای آتش نشــانی شیفت  ۳ایستگاه شــماره  ۵در یکی از منازل شهر
اصفهان صید کرده بودند.
فرهــاد کاوه آهنگران افــزود :از اواخــر فروردین ،گزارشهای زیــادی از وجود مــار در اماکن با
کاربریهــای مختلف به ســازمان آتش نشــانی اصفهان اعالم شــده اســت.وی بــا تاکید بر
اینکــه خانوادهها بایــد هنــگام مراجعه به بــاغ و مزارع کشــاورزی نــکات ایمنی را نســبت
به ورود مــار به خودرو ،ســبد میوه و وســایل خود داشــته باشــند ،گفت :درب منــازل اطراف
پارکها ،مزارع کشــاورزی ،دامپروریها و گاوداریها باید همیشــه بســته باشــد.وی افزود:
شــهروندان تمامی روزنههای ورود به منزل مســکونی را مســدود و برای ورودیها درب توری
نصب کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان :

اردیبهشت بارانی پیش روی آسمان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت :بر اساس پیشبینیهای انجام شده در اردیبهشت  ۱۴۰۰با توجه به کاهش ارتفاع در الیه میانی شرایط برای گذر
امواج ناپایدار مهیا میشود و بارشهای رگباری و بهبود نسبی شرایط را در پیش داریم.منصور شیشهفروش با بیان اینکه در فصلهای پاییز و زمستان سال  ۹۹و

داوطلبان شرکت در
کارآزمایی با ۳۱۱۳
تماس بگیرند

پیشبینیهای انجام شده دراردیبهشت  ۱۴۰۰با توجه بهکاهش ارتفاع درالیه میانی شرایط برایگذرامواج ناپایدارمهیا میشود و بارشهای رگباری و بهبود نسبی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرایط را درپیش داریم.وی با اشاره به اینکه نهالهای متناسب با شرایط خشکسالی درشهرستانهایکاشان ،آران و بیدگل ،نطنز ،بادرود ،برخوار ،خورو بیابانک و

با اشاره به شروع ثبت نام برای شرکت در
کارآزمایی بالینی فاز ســوم واکسن کرونا،

فروردین  ۱۴۰۰به سبب شکلگیری نامناسب الگوهای جو و عدم رطوبت کافی سامانههای جوی ،شاهد کاهش چشمگیر بارندگی موثر بودیم ،اظهار داشت :طی
 ۱۰سال اخیر با توجه به شاخصهای جدید ،کم آبی در تمام اســتان اصفهان افزایش پیدا کرده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه
باال بودن میانگین دما نسبت به مقادیر نرمال ،کاهش پوشش برف و رطوبت سبب شرایط کم بارشی به میزان  ۳۰درصد در کل استان شده است ،افزود :بر اساس

شرق اصفهانکاشته شده است ،اضافهکرد:در ۱۵۱هزارهکتاردرعرصههای مختلف استانکه نیازبه تقویت سفرههای آب زیرزمینی داشتهاند ،عملیات آبخیزداری
انجام شدهکه شامل  ۶۰پروژه بوده است ،برخی ازآبخیزداریها درمناطقکویری با هدفکنترل سیالب،گرد و غبارو تقویت سفرههای آب زیرزمینی انجام شده است.

گفــت :داوطلبــان شــرکت در کارآزمایی
واکســن کرونا می توانند با سامانه ۳۱۱۳

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان:

دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تماس

طرح حذف دفترچه بیمه سالمت به همراهی مردم و پزشکان نیازدارد

بگیرند.
آرش نجیمــی  ،اظهار کرد :ثبــت نام برای
شــرکت در کارآزمایــی بالینی فاز ســوم
واکسن کرونا در کشور آغاز شد.وی با بیان
اینکه واکســن کرونای نوترکیب توســط
انستیتو فینالی کوبا و با مشارکت انستیتو
پاستور ایران تولید شده ،گفت :این واکسن
پس از گذراندن موفق فازهای  ۱و  ۲وارد فاز
ســوم کارآزمایی بالینی می شــود تا پس
از تایید نهایی ،در انســتیتو پاســتور ایران
نیــز تولیــد و واکسیناســیون عمومی آن
آغاز شود.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی
اصفهان با اشــاره بــه اینکه ایــن مرحله
از کارآزمایــی بالینی واکســن باید روی
 ۲۴هــزار داوطلــب انجام شــود ،افزود:
اصفهــان ،بابــل ،بندرعبــاس ،زنجــان،
ســاری ،کرمان ،همــدان و یزد ،هشــت

مدیرکل بیمه ســامت اصفهان گفت :صدور نسخه
الکترونیک و حذف دفترچه بیمه سالمت به عنوان
یک طرح نوپا و اجــرای مراحل اولیه آن به همراهی
مردم ،پزشکان و مراکزدرمانی نیازدارد.حسین بانک
افزود :اجرای این طرح ممکن است درمراحل اولیه با
نواقصی همراه باشد به همین دلیل ازپزشکان و مراکز
طرف قرارداد بیمه ســامت می خواهیم که در این
مسیرهمکاری و سعه صبرداشته باشند.وی با تاکید
براینکه هرگونه تغییردرابتدا با مقاومت یا مشکالتی

عکس روز

شــهری هســتند کــه در ایــن کارآزمایی
مشارکت دارند.
وی خاطرنشــان کرد :داوطلبان شرکت در
کارآزمایی واکســن کرونا در اصفهان برای
ثبت نام باید با ســامانه  ۳۱۱۳دانشــگاه
علوم پزشــکی اصفهان تمــاس بگیرند.

آغازواکسیناسیون
آتشنشانان
اصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی

در خاتمه خاطرنشان کرد :داوطلبان شرکت

و خدمــات ایمنی شــهرداری

در کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونا

اصفهان از آغاز واکسیناســیون

همچنین می توانند برای دریافت اطالعات

آتش نشــانان اصفهانــی برای

بیشــتر و ثبت نــام به ســامانه https://

اولین بار در کشور خبر داد.

 www.pasteurcovac.irمراجعه کنند.

همراه است ،اظهار داشت :مردم هیچگونه نگرانی در

اجرای آن در بیمه تامین اجتماعی مورد بررسی قرار

زمینه حذف دفترچه های بیمه نداشته باشند و اگر

گرفت ،افزود :عالوه برآموزش ،زیرساخت های دیگر

دفترچه آنها تمام شــد می توانند با کد ملی خدمات

مانند مخابراتی ،سخت افزاری و نرم افزاری دراستان

درمانی را دریافتکنند و اگرپزشکی نتوانست نسخه

اصفهان بررسی شد.مدیرکل بیمه سالمت اصفهان،

الکترونیک صادر کند ،می تواند آن را روی سربرگ

توانایی این استان برای اجرای طرح حذف دفترچه

مطب تجویز کند.بانک با اشاره به مجموعه اقدامات

بیمه را خوب ارزیابی کــرد و ادامه داد :پیامک های

بیمه سالمت اصفهان برای فراهم کردن زیرساخت

اطالع رسانی دراین زمینه برای بیمه شوندگان ارسال

های الزم جهت اجرایی کــردن طرح حذف دفترچه

خواهد شد.وی با اشاره به اینکه مرحله نخست طرح

بیمه ،توضیح داد :آموزش های گســترده ای در این

ملی نسخه الکترونیک و حذف تدریجی دفترچه بیمه

زمینه به بخش های مختلف ازجمله دفاترپیشخوان،

سالمت از روز چهارشــنبه ،یکم اردیبهشت در استان

مطبها ،بیمارستانهای خصوصی و دولتی و مدیران

آغاز شــد ،اظهار داشــت :این طرح در جهت تحقق

مالی آنها داده شد.وی با بیان اینکه قبل از عملیاتی

اهداف دولــت الکترونیک و تســهیل ارائه خدمات

کردن این طرح در بیمه سالمت ،نقاط ضعف و قوت

درمانی به مردم اجرا می شود.

مستطیلسبز

ورزش
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ساسان؛ نقش اول گلهای سه امتیازی MIS
مهاجم نفت مسجدسلیمان موفق شــد با گل حساس خود سرنوشت تیمش را در جدال با مس
رفسنجان به سمت خوشبختی پیش ببرد.ساسان حسینی در شرایطی ششمین گل فصل خود

مروری بر نکات آماری دیدار تیم های سپاهان اصفهان -نساجی مازندران؛

را به ثمر رساند که بازی تدافعی و امیدواری این تیم به کسب حداقل نتیجه ،در نهایت با یک اتفاق
ویژه و دستیابی به سه امتیاز برای شــاگردان محمود فکری همراه بود.فکری که بعد از پایان کار

سه امتیازده نفره

با استقالل هدایت نفت مسجدسلیمان را برعهده گرفته ،توانسته  ۴امتیاز حساس طی دو هفته
اخیر به حساب این تیم اضافه کند و مسجدسلیمانیها را امیدوار به پایان نگرانی بابت خطر سقوط
کرده است.ساسان حسینی ،مهاجم جوان نفت مسجدسلیمان که در این فصل با حضور در جمع
طالییپوشان زمینه ساز چند برد سه امتیازی و اقتصادی برای آنها بوده ،اکنون از محبوبیت باالیی
بین هواداران مسجدسلیمانی برخوردار شــده و امیدوار است پیش از پایان فصل تعداد گلهای
خود را دو رقمی کند .ماموریتی شاید سخت که با توجه به فلسفه تاکتیکی دفاعی این تیم ،کار را
کامال برای این مهاجم جوان سخت می کند .حسینی که البته در صحبتهایش پیش از این نیز
نشان داده از اعتمادبه نفسی باال برخوردار است ،باید دید در ادامه مسیر چه خواهد کرد و آیا قادر
است در جمع شاگردان محمود فکری باز هم در نقش گلزن اول ظاهر شود یا خیر.

منصوریان:

نیازمند که حاال به گلری باتجربه در فوتبال ایران بدل

هیچ بازیکنی درتیم من حاشیه امنیت ندارد

شده ،پنجشنبه شب در جریان تقابل نساجی و سپاهان

ســرمربی تیم آلومینیوم معتقد اســت که تیمش طی هفته های اخیر با تغییر تاکتیک هایی که

و تشدید فشارهای نساجی ،نیازمند یکتنه توانست

صورت گرفتــه ،روی به فوتبال بازی کردن آورده اســت .تیم آلومینیــوم اراک در چارچوب هفته
بیست و یکم لیگ برتر میزبان تیم پیکان بود؛ این تیم که هفته گذشته با تساوی یک بر یک مقابل

نمایش خوبی داشت.به ویژه بعد از اخراج نژادمهدی

مقابل حمالت شاگردان ساکت الهامی ایستادگیکند

ماشین سازی در تبریز به کار خود پایان داد  ،این هفته نتوانست از سد میهمان خود در اراک بگذرد
و تقابل دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رســید .علیرضا منصوریان ،سرمربی تیم آلومینیوم
بعد از پایان بازی گفت:
هیچ بازیکنی در تیم هایی که من داشــتم حاشــیه امنیت ندارد .ما نمی توانیم تیم مان را یازده
نفره ببندیم .این تیم به صورت طبیعی در اول فصل به حالت گلخانه ای بســته شده است؛ یعنی
همه قراردادها یک ساله است .ما باید به همه بازیکنان شانس بدهیم و یک مدل به همه تمرین
بدهیم .با توجه به شــناختی که از تیم پیکان داشــتیم ،این ترکیب بهتریــن ترکیبی بود که می

ســپاهان در چارچوب هفته بیست و یکم

خورده را برابر احســان حاجصفی داشته اند.تیم ســایپا و تیم صنعت

رقابت های لیگ برترفوتبالکشوربه مصاف

نفت آبادان هر کدام با  5گل و تیم پرسپولیس و پیکان با  4گل تیمهایی

پیام نیازمند،یکی ازبهترین بازیکنان تیم سپاهان دردیداربا تیم

تیم نساجی مازندران رفتکه این دیداربا برتری یک برصفرطالیی پوشان

هستند که حاجصفی بیشترین گلزده را برابر آنها داشته است .کاپیتان

نساجی مازندران بود ،سنگربان جوان این تیمکه پنج شنبه توانست درمقابل

به پایان رسید .شاگردان محرم نویدکیاکه دراین بازی ده نفرشده بودند،

طالیی پوشان که در نیم فصل دوم ،راهی تیم سپاهان شد حاال به نقطه

حمالت پرشمارنساجی ایستادگیکند و مانع ازدست رفتن پیروزی تیمش

تیرو کرمانشاهی مانع ازدبل «نقیزاده»!

توانستند با کسب سه امتیاز این بازی در شرایطی که رقیبانشان یعنی

قوت طالیی پوشان در خط میانی تبدیل شده و محرم نویدکیا روی این

شود.بدونشک یکی از عوامل اصلی صدرنشینی تیم محرم نویدکیا ،پیام

استقالل و پرسپولیس درگیرلیگ قهرمانان آسیا هستند ،باردیگربه صدر

بازیکن با تجربه تیمش حســاب ویژه ای برای قهرمانی در این دوره از

نیازمند سنگربان جوان این تیم بوده که در این فصل بارها بازوبند کاپیتانی

در شرایطی که مس رفسنجان برای جبران گل خورده مقابل نفت مسجدسلیمان در لحظات پایانی

جدول راه یابند .درگزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری

رقابت های لیگ برتر باز کرده است.

را هم به بازوی خود بسته است؛ نیازمند که حاال به گلری باتجربه در فوتبال

توانستیم داشته باشیم .ما در نیمه اول با ترکیب  3-4-3بازی می کردیم و آنها  3-5-2بودند و
در حالت دفاعی با  5مدافع مقابل ما بازی می کردند ،ما تغییر سیستم داشتیم و شکل هجومی
 3-5-2را بازی کردیم.

به آب و آتش می زد ،علیرضا نقی زاده در دقیقه  91مســابقه با یک شــوت تماشایی سرضرب از
پشت محوطه جریمه ،تیر دروازه نفت مسجدسلیمان را لرزاند.

سمیه مصور

دیدار تیم های سپاهان اصفهان و نساجی مازندران که روز پنجشنبه در

ایران بدل شده ،پنجشنبه شب در جریان تقابل نساجی و سپاهان نمایش

ورزشگاه وطنی قائم شهربرگزارشد.

خوبی داشت.به ویژه بعد از اخراج نژادمهدی و تشدید فشارهای نساجی،

شوت زیبای علیرضا نقیزاده پس از برخورد به تیرک ،توسط مدافعان نفت به کرنر زده شد و پس
از ارســال از روی کرنر هم نقیزاده دوباره در موقعیتی بهتر فرصت گلزنی به دست آورد که این بار
ضربه روی پای دیدنی او با واکنش فرهاد کرمانشاهی گلر بلند قامت نفت مسجدسلیمان به کرنر
رفت تا دو موقعیت متوالی تیم مس رفسنجان به این شکل تبدیل به گل نشود.
مســی ها که در لحظات پایانی خود را به آب و آتش می زدند ،این بار بــا حضور دروازه بان خود
داوود نوشــی صوفیانی کرنر دیگری را به ســمت دروازه حریف نواختند که این ضربه توسط گلر
خوشقامت مسیها با دخالت مدافعان راهی به دروازه نیافت تا توپ به زمین مس برگردد و داور
در پایان  4دقیقه وقت تلف شده سوت پایان بازی را بزند.

تک گل بازی ســپاهان در دیدار با تیم نســاجی مازندران

مجموع امتیازات تیم سپاهان در پایان هفته بیست و یکم

نیازمند یکتنه توانست مقابل حمالت شاگردان ساکت الهامی ایستادگی

رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور به عدد  44رسید تا این تیم در غیاب

کند تا توپی ازخط دروازه سپاهان عبورنکند و طالییپوشان اصفهانی بتوانند

تیم پرسپولیس که درگیر رقابت های لیگ قهرمانان آسیاست موقتا

با دست پر و اندوخته ارزشمند سه امتیازی  ،به خانه سفر کنند.بسته بودن

توسط احسان حاجی صفی به ثمررسید تا این بازیکن به رکورد  50گل در

بر صدر جدول تکیه بزند.

دروازه باعث شد تا رکورد کلینشیتهای پیام نیازمند دو رقمی شود و حاال

ادوار مختلف لیگ برتر دست یابد .سپاهان و تراکتور سازی تیم هایی

طالیی پوشان اصفهان در فصل جاری مسابقات لیگ تاکنون توانسته

او پس از لک ،دومین ســنگربان لیگ است که توانســته خود را به عدد 10

هســتند که حاج صفی برای آنها گلزنی کرده که ســهم سپاهان از این

اند به  13برد و  5تســاوی دست یابند .ســپاهانی ها در این دوره از

ت برساند؛ البتهکه پیام نیازمند پس ازشروع پرفرازو نشیب لیگ
کلینشی 

 50گل 34 ،گل و سهم تراکتور  16 ،گل است.علیرضا بیرانوند و ابراهیم

مســابقات مقابل تیم های گل گهرســیرجان ،نفت مسجد سلیمان و

بیستم درهفتههایگذشته توانسته رکوردش را بهبود بخشد ،به طوریکه در

میرزاپور،دروازهبانهایی هســتند که هر کدام با سه گل بیشترین گل

شهر خودرو متحمل شکست شده اند.

هشت هفتهگذشته اخیراو  6کلینشیت داشته است.

خبر روز

تلخ ترین طالی کیانوش؛ خداحافظ المپیک!
کیانوش رستمی و علی میری ،دو نماینده ایران در دسته  89کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا بودند .جدا از اهمیت مسابقات آسیایی ،این رقابت برای
کیانوش رستمی حکم گزینشی المپیک را هم داشت و او باید حداقل به رکورد مجموع  395کیلوگرم می رسید تا برای رسیدن به سهمیه دسته  96کیلوگرم المپیک
امید داشته باشد.کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با ثبت رکورد 167کیلوگرم به مدال نقره رسید و علی میری با مهار وزنه  164کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد.
کیانوش با اینکه در حرکت اول یکضرب  167کیلوگرم را مهار کرد ،دو بار در باال بردن وزنه  176کیلوگرمی ناکام بود.همچنین در حرکت دوضرب که انتظار می رفت
رستمی آماده ترو قدرتمندترکارکند ،درحرکت اول وزنه  206کیلوگرمی را مهارکرد؛ اما هیئت ژوری رای سه داوررا بازگرداند و این وزنه مورد قبول قرارنگرفت.کیانوش
برای بار دوم پشت این وزنه ایستاد و به درستی  206کیلوگرم را مهار کرد .در حرکت ســوم هم وزنه  216کیلوگرم را نتوانست مهار کند تا با مجموع  373کیلوگرم به
مدال نقره دوضرب و نشان طال مجموع دست یابد.رستمی با وجود رسیدن به طالی مجموع ،اما به دلیل اینکه وزنههای مورد نظر را مهار نکرد ،امتیازات الزم را کسب
نکرد و نتوانست جواز حضور در المپیک را به دست آورد .او برای اینکه حداقل به نرسیدن رقبا به رکوردهای مدنظر و کسب سهمیه المپیک امیدوار باشد ،باید مجموع
 395کیلوگرم را ثبت می کرد که با آن رکورد  22کیلوگرم فاصله دارد!

نویدکیا؛ همان آرام
همیشگی
محرم نویدکیا ،سرمربی طالیی پوشان حتی
در حســاسترین مواقع بازی پنجشنبه شب
همچنان سعی میکرد مثل همیشه آرامش
خاص خود را به تیمش نیز منتقل کند و بارها
این موضوع از ســوی دوربینهای تلویزیونی
به تصویر کشــیده شــد.دیدار پنجشنبه شب
تیم نویدکیا به جهت بازگشــت به صدر جدول
و این که نساجی هم با توجه به شرایطش در

ملیپوش کاراته بانوان ایران:

جدول نیازمبرم به برد داشت ،حساسیتهای

کسب مدال المپیک مهم ترین هدفم است

ملیپوش کاراته بانوان ایران در خصوص شــرایط

امتیاز خواهد داشــت یا باید مــدال بگیرد ،گفت:

خود در آستانه مســابقات لیگ جهانی کاراته وان

این مسئله بستگی به عملکرد کاراتهکای اتریشی،

لیســبون اظهار داشت :خدا را شــکر شرایط بسیار

حریف مســتقیم من دارد .در حال حاضر با حریف

خوب اســت .کاراته وان لیســبون آخرین مسابقه

خود  450امتیاز اختالف دارم و این رویداد با توجه

برای من اســت تا جایگاه خود را در رنکینگ حفظ

به اینکه آخرین کاراته وان قبل از مســابقات کسب

و بتوانم ســهمیه المپیک خود را قطعی کنم.ســارا

ســهمیه اســت از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و

بهمنیــار در خصوص عملکــرد خــود در کاراته وان

تمام تالشــم را انجام میدهم هدفــم حضور روی

ترکیه عنوان کرد :مســابقات ترکیه خیلی برای من

سکو باشد.

اهمیت داشت و خدا را شــکر بعد از مدتها دوری

ملیپوش کاراته بانوان ایران در پاسخ به این سوال

مسابقه بسیار خوبی بود .در ترکیه توانستم روش،

که چقدرامیدواراست طلسم عدمکسب مدال طالی

تاکتیک و آنالیزهای که انجــام داده بودیم را پیاده

بانوان در المپیک به دســت کاراتهکای کشــورمان

کنم و تجربه خوبی داشته باشم .دارنده مدال برنز

شکسته شود ،گفت :کاراته ایران یکی از قدرتهای

جهان در پاسخ به این ســوال که برای قطعی کردن

کاراته جهان است و با توجه به افتخارآفرینی بچهها

سهمیه خود در کاراته لیســبون فقط نیاز به کسب

به این موضوع خوش بین هستم و امیدوارم تمام

این دیدار را دوچندان کرده بود و همانطور که
پیش بینی میشــد دیدار پرتنشی هم از آب
درآمد؛ اما هیچ کدام از این نکات باعث نشــد
نویدکیاییکه قول داده بود تا جاییکه بتواند از
این مسائل دوریکند را عصبانیکند و اتفاقا در
حساسترین زمانهای ممکنکه هرسرمربی
ورزشکاران مان در این رویداد بزرگ بهترین نتیجه
را بگیرند.بهمنیار در خصوص برگزاری مســابقات
قهرمانی آسیا و جهان بعد از المپیک گفت :در حال
حاضر فقط به مــدال المپیک فکــر میکنم و این
موضــوع بزرگترین هدفم اســت .المپیک توکیو
در حال حاضر آخریــن حضور کاراتــه در المپیک
است و امیدوارم در مرحله اول نتیجه خوبی در این
مسابقات کسب کنم و در ادامه با قدرت در مسابقات
آسیایی و جهانی حضور داشته باشم.

عکس روز

فوتبالجهان
رکوردی دیگربرای گلزن ترین مهاجم تاریخ ناپولی
مهاجم بلژیکی با گلزنی در دیدار برابر التزیو توانســت به رکورد بیشترین گل زده در سری  Aدر بین
بازیکنان ناپولی دست یابد.دریس مرتنس ،مهاجم بلژیکی باشگاه ناپولی از سال  ۲۰۱۳در این تیم
بازی می کند و توانســته اســت با زدن
 ۱۳۵گل باالتر از مارک همشیک و دیگو
مارادونا برترین گلزن تاریخ این باشگاه
قرار بگیرد.با این حــال او در رقابت های
سری  Aبعد از آنتونیو ووچاک که از سال
 ۱۹۲۹تا  ۱۹۳۵در این تیم توپ می زد ،در
رده دوم جدولگلزنان لیگ قرارداشت تا
اینکه موفق شد در دیدار برابر التزیو یکی
ازگل های تیمش را بزند و شمارگل های
خود را در سری  Aبه عدد  ۱۰۲برساند تا
به گلزن ترین بازیکن ناپولی در لیگ نیز تبدیل شود.ناپولی با برتری  ۵بر  ۲برابر التزیو توانست ۶۳
امتیازی شود و با دو امتیاز کمتر از یوونتوس در رده پنجم جدول رده بندی لیگ ایتالیا قرار بگیرد تا
رقابت برای کسب سهمیه به باالترین حساسیت خود برسد.

را قطعــا عصبانی میکرد ،بــاز همان آرامش

اعتراض هافبک منچسترسیتی به یوفا

انتقال دهد.اخراج بحثبرانگیز نژادمهدی که

بعد ازناکامی پروژه سوپرلیگ اروپا،کمیته اجرایی یوفا اقدام به اصالحات بخش هایی ازرقابت های

خاص همیشگیاش را سعی میکرد به تیمش
باعث شد ســپاهان یک نیمه کامل ده نفره به
مصاف نساجی متحول شده زیر نظر ساکت
الهامی برود و شاید این موضوع میتوانست
پیروزی در این دیدار حســاس را از نویدکیا و
شــاگردانش بگیرد؛ اما عکسالعمل نویدکیا
درکنفرانس خبری نشــان ازتفکرحرفهای او
داشــت که حتی این قضیه را هم به فال نیک
می گیرد.در یکی دیگر از صحنههای این دیدار
که بازیکنان سپاهان اعتقاد به پنالتی داشتند
اما نویدکیا از آن ها خواست با آرامش و بدون
توجه به این مسائل کار خود را ادامه دهند ،در
اواخر دیدار هم جایی که محبی میخواســت

جشن نفتیها
برای اولین برد
با «فکری»

بیرون رفت طوری که گویا سپاهان از نساجی

طلسمشــکنی شــاگردان فکری

عقب افتاده و نیازبه استفاده دقایق باقیمانده

باعث شــد تا آنها پــس از پایان

بــازی دارد.همه این مســائل در کنار عملکرد

بازی مقابل مس رفسنجان ،جشن

نویدکیا با سپاهان از ابتدای فصل او را به یکی

شــادی در میانه زمین به پا کنند و

از محبوبترین مربی های ایرانی رقابتهای

اینچنین مسرور از اولین پیروزی

لیگبرترتبدیلکرده ،مربی با اخالقیکه فارغ از

با سرمربی جدید خود باشند.

همه رنگها حاال همه فوتبالدوستان احترام

ضربهکاشته را بزند نویدکیا دستوربه تعویض او
داد و محبی که آرام آرام داشت از زمین بیرون
میرفت با درخواست نویدکیا سریعتر از زمین

خاصی برای او قائلند.

لیگ قهرمانان اروپا کرد که از  ۳سال دیگر اجرایی می شود و بر این اساس تعداد تیم های شرکت
کننده در لیگ قهرمانان افزایش خواهد یافت .ایلکای گوندوغان از اصالحات لیگ قهرمانان که این
هفته تصمیم گرفته شد انتقاد کرد و گفت :این همه درباره سوپر لیگ صحبت شد ولی کسی به لیگ
قهرمانان توجه نکرد .این اصالحات چه بوده است؟ بازی های بیشتر و بیشتر  ،آیا کسی دیگر به ما
بازیکنان فکرنمیکند؟ قالب جدید لیگ قهرمانان اصال جالب نیست و به جای اینکه به فکربازیکنان
باشد ،به فکر منافع مالی یوفاست.کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا روز دوشنبه در مورد تغییرات
لیگ قهرمانان تصمیمگرفت .ازفصل  ۲۰۲۴به بعد  ۳۶ ،تیم به جای  ۳۲تیم درمرحلهگروهی شرکت
می کنند و تعداد بازیهای بیشتری را شاهد خواهیم بود .گوندوگان  ۳۰ساله تاکید کرد :قالب لیگ
قهرمانان اروپا در حال حاضر بسیار خوب است و به همین دلیل محبوب ترین رقابت باشگاهی در
جهان برای ما بازیکنان و هواداران محسوب می شود و تغییر آن کار درستی نبود.شب قبل از تصمیم
یوفا ،دوازده باشگاه برتراروپا  -ازجمله باشگاه منچسترسیتی  -یک سوپرلیگ را به عنوان رقابت بین
خودشان اعالم کردند .بیش از هر چیز باشگاه ها به درآمد باالتری امیدوار بودند .پس از اعتراضات
گسترده هواداران ،بازیکنان ،مربیان ،انجمن ها و سیاسیون ،شش تیم لیگ برترو بعدا سایر باشگاه
ها از ایتالیا و اسپانیا پس از ۴۸ساعت از این پروژه میلیاردی خارج شدند.

صحبتهای «زالتان» بعد ازتمدید قرارداد با میالن
قرارداد زالتان ایبراهیموویچ ،مهاجم سوئدی میالن برای یک فصل دیگریعنی تا پایان فصل  ۲۰۲۲تمدید
شد و به این ترتیب زالتان سال بعد هم در این تیم توپ خواهد زد.این مهاجم گلزن که اخیرا به تیم ملی
فوتبال کشورش نیز دعوت شده و احتماال در یورو نیز حاضر باشــد ،درباره تمدید قرارداد با میالن گفت:
بسیارخوشحالم .من منتظراین روزبودم و اکنون یک سال دیگرفرصت دارم و این برای من واقعا مهم
است .همیشهگفته امکه میالن خانه من است و به همین خاطرازتمدید قراردادم بسیارخوشحالم .حتی
اگرمیالن پیشنهاد می داد تا آخرعمرهم اینجا بمانم ،آن را قبول میکردم.وی درادامهگفت:کاربا پیولی
بسیارآسان است .او ذهنیت درستی دارد و هرروزمی خواهد ما بهترشویم و بتوانیم همان میالن خوب
گذشته باشیم.طبق اعالم رسانه های ایتالیایی ،حقوق ابراهیموویچ درهرفصل  ۷میلیون یورو خواهد بود.

بامسئولان
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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اعالم کرد:

رشد  ۱۰درصدی تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده
دراصفهان

شهردار اصفهان مطرح کرد:

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد :سال گذشته تعداد پروانههای ساختمانی

گذر از تابستان سخت اصفهان و معضل کم آبی با مشارکت مردم

صادر شده در شهر اصفهان پنج هزار و  ۶۸۲مورد بوده که در مقایسه با صدور تعداد پنج هزار و ۱۴۳
پروانه ساختمانی در سال  ،۹۸رشد  ۱۰درصدی را نشان میدهد.سید احمد حسینینیا تصریح کرد:
سال گذشته بیشترین تعداد پروانه ســاختمانی در منطقه هشت شهرداری با صدور  ۶۶۵پروانه
ثبت شده است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود :در سال  ۹۹تعداد پروانههای

حکم دادگاه مبنی بر پلمب پارکینگ را گرفته اســت و این مســئله از
سوی شهرداری منطقه  5در حال پیگیری است.وی افزود :هم اکنون
در خیابان توحید پارکینگ زیرســطحی جدید در حال ساخت است که
به مردم قول دادیم طی  10ماه برای پارک  450خودرو ســاخته شود و
امیدواریم کار با خلل مواجه نشود.شهردار اصفهان تصریح کرد :متولی
امور پارکینگ ها شهرداری است اما ضمن پیگیری از سوی شهرداری،
از طرف این موضوع می خواهم مصلحت عمومی را ضمن حفظ حقوق
خصوصی در نظر بگیرد.وی با بیان اینکه در فلکه الله یک خیابان مدت

ساختمانی صادر شده در منطقه یک شهرداری  ۲۲۸مورد ،منطقه دو  ۲۶۸مورد ،منطقه سه ۳۵۶
مورد ،منطقه چهار  ۴۲۱مورد ،منطقه پنج  ۲۹۰مورد ،منطقه شــش  ۳۶۰مورد ،منطقه هفت ۵۷۵
مورد ،منطقه نه  ۳۸۲مورد ،منطقه ده  ۵۲۳مورد ،منطقه یازده  ۱۶۴مورد ،منطقه دوازده  ۳۴۰مورد،
منطقه ســیزده  ۳۲۷مورد ،منطقه چهارده  ۳۰۱مورد و منطقه پانزده  ۵۰۹مورد بوده اســت.وی با
اشاره به متراژ پروانههای ساختمانی صادر شده در ســال گذشته و مقایسه آن با سال  ،۹۸ادامه
داد :سال گذشته متراژ پروانههای ساختمانی صادر شده در شهر اصفهان ،پنج میلیون و  ۸۳۰هزار
و  ۸۰مترمربع بوده که در مقایسه با متراژ چهار میلیون و  ۴۷۵هزار و  ۸۱۲مترمربعی صادر شده در
سال  ۹۸رشد  ۲۳درصدی را نشان میدهد.

ها در انتظار تعریض اســت ،اظهار کرد :دلیل این مشــکل ،آزادسازی
مسیرهاست که برای این محور بودجه هم تدارک دیده شده؛ اما نیاز به
کمک مردم و عمل دو جانبه اســت و شهرداری و مالک باید با ارفاق به

اضافه شدن  ۲۰شاسی ایسوزو به امکانات آتشنشانی
اصفهان

شهردار پرکار و فعالی بود ؛اما اکنون آقای حقانی قرار است در منطقه 14

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد :با توجه به اینکه در

مسئله نگاه کنند.نوروزی با اشــاره به اینکه آقای شمسی ،مدیر منطقه
 14به زودی به شهرداری تهران خواهد رفت ،تصریح کرد :آقای شمسی
مستقر شوند .امیدواریم طی تعامل آقای حقانی با مردم ،این گره های
کور با همکاری مردم و شهرداری حل شود.

شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه در روزهای اخیر یک هــزار و 100
اتوبوس به سامانه هوشمند تجهیز شد ،اظهار کرد :این اقدام در ایران
برای اولین بار اســت که انجام شــده و در خاورمیانه و آسیا هم کمتر
شهری به آن پرداخته است .قدرت ا ...نوروزی در برنامه زنده رادیویی
«شهر پرسشگر ،شهردار پاســخگو» با بیان اینکه تحقق این دانش و
تجربیات در نتیجه گفت و گو با سفرا و شهرداران شهرهای دنیا صورت
گرفته است ،ادامه داد :در راستای هوشمندسازی حمل و نقل عمومی،
سیســتم «ای وی ال» مزیت هایی را برای مســافر و مدیران دارد به
طوری که با کمک این ســامانه مدیران می توانند درست برنامه ریزی
کنند.شهردار اصفهان تصریح کرد :پیش بینی زمان رسیدن اتوبوس و
برنامه ریزی برای حرکت هم از مزایای این سیســتم برای مسافران
است.وی با بیان اینکه با سیستم «ای اف سی» نیز شارژ آنالین کارت
شهروندان و پرداخت ها انجام می شود ،گفت :نظم بخشی بر خطوط
اتوبوســرانی ،تنظیم سرفاصله خطوط براســاس نیاز ،انتظام بخشی
به مدیریت شهری و امور شــهروندان در حمل و نقل عمومی از دیگر
مزیت های این طرح است.نوروزی بیان کرد :همچنین طی این طرح
«اصفهان کارت» قابلیت اســتفاده در مکان های دیگر مثل فروشگاه

های کوثر و مترو را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه فعالیت جهانشهراصفهان درزمینه دیپلماسی شهری در

کالنشهر اصفهان به عنوان یکی از پرجمعیتترین شهرهای کشور روزانه با حوادث و رویدادهای
مختلفی مواجه هستیم ،حوزه عملیاتی این سازمان به دو بخش حریق و حوادث تقسیم شده تا
امدادرسانیها در کمترین زمان ممکن انجام شود.آتشپاد محسن گالبی با اشاره به روند توسعه

شهروندان خدمات حوزه شهرسازی را غیرحضوری دریافت کنند

تجهیزات و امکانات برای مقابله با حوادث در آتش نشــانی اصفهان تصریح کرد :طی ســه سال

وی در مــورد نحوه ارائه خدمات شــهرداری در زمان کرونــا اظهار کرد:

اخیر همگام با عرضه تکنولوژیهای روز دنیا اقدامات خوبی در سازمان آتش نشانی شده است و

شهرداری دستگاهی خدماتی است و باید مداوم و مستمر ارائه خدمت

مشکل رفع پلمب ازپارکینگ محتشم درحال پیگیری است

مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری خبر داد:

دهد؛ اما در شــرایط کرونا بهتر اســت مردم حضور پیدا نکنند چراکه با
سیستم مکانیزه اجرایی شده در راستای شهر هوشمند 100 ،خدمت را
می توانیم ارائه دهیم که  34خدمت در حوزه شهرسازی است.

سال جدید دنبال می شود و نشست های متعددی با خواهرخوانده ها

تعداد  ۵۰خودروی اطفائیه جدید به ناوگان سازمان اضافه شده و تعداد  ۱۱دستگاه خودروی مدرن
تویوتا  hiluxمدل  ۲۰۲۰وارد این سازمان شده و در حال کاربریسازی و استقرار در ایستگاههاست
که در ایام نوروز دو دســتگاه از این خودروها را در امداد و نجات کوهســتان مستقر کردیم.مدیر
عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت :تعداد  ۲۰شاسی ایسوزو
شامل  ۸تن و  ۵.۲تن جدید خریداری و کاربری آنها متناسبسازی شده و تا پایان اردیبهشت ماه

داشتیم ،گفت :با حضور شهرداری اصفهان در وبینار شهرهای یادگیرنده

آبیاری فضای سبزمتناسب با شرایط سخت کمبود آب

سال جاری به ناوگان سازمان اضافه میشود.وی خاطرنشان کرد :قرارداد کاربریسازی هشت

تبادل تجربیات شد و نتایج خوبی داشت.شــهردار اصفهان با اشاره به

نوروزی اظهار کرد :در شرایط کرونایی از مردم درخواست می کنم تمام

دستگاه شاسی اسکانیا فوق سنگین منعقد شده که دو دستگاه آن آماده بهرهبرداری و مابقی در

گفت و گو با شــهردار گیونگجو در کره جنوبی گفت :اصفهان و گیونگجو
اشتراکات زیادی در مورد گردشــگری بعد از کرونا دارند ،همچنین با
شهردار سمرقند و ســفیر ایران مذاکراتی انجام شد تا ظرف یک هفته
مبادله تفاهم نامه بین دو شــهر اصفهان و ســمرقند صورت گیرد.وی
ادامه داد :واکسیناسیون بیش از ســه هزار پاکبان اصفهانی ،نیروهای
حمل زباله و کارگران خدمات شهری در حال اجراست و قبال غسال ها
و افرادی که امور متوفیان را انجام می دادند ،واکسینه شدند.نوروزی در
مورد پارکینگ خیابان محتشم کاشانی که چندی است از سوی وکیل
مالک پلمب شده اســت ،تصریح کرد :این موضوع مربوط به توافقی
است که در دوره قبلی شــهرداری صورت گرفته اما اکنون وکیل مالک

اگرحاج قاسم و سردارحجازی نبودند ،مجالی برای
امت اسالم نمیماند

جانشــین فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی صبح پنجشــنبه در مراسم
بزرگداشت سردار شهید سید محمد حجازی در گلستان شــهدای اصفهان ضمن عرض تسلیت
اظهار داشت :اصفهان در طول تاریخ ،عرفا و علمای بزرگی را تحویل مکتب تشیع داده و در دوران
مبارزه علیه رژیم ستمشاهی ،صفحات زرینی را در تاریخ ثبت کرده است .سردار فالحزاده ادامه
داد :اصفهــان در دوران دفاع مقدس  ۲۳هزار و  ۵۰۰شــهید تقدیم کرد و شــهدای پرافتخاری از
جمله خرازی ،شهبازی ،همت ،آقابابایی و  ...تقدیم تاریخ کرده است که یکی از ستارگان پرفروغ
استان اصفهان سرلشکر ســید محمد حجازی بود که در میان ما نیســت ولی قطعا بر سر سفره
سیدالشــهدا(ع) مهمان خداوند است و امام(ره) نیز در سخنانشــان به زنده بودن شهدا تاکید
کردهاند.
وی خاطرنشان کرد :شهید سید محمد حجازی مانند جدش پیامبر اکرم که برای اخالق مبعوث
شده بودند ،معلم اخالق بود؛ این شهید بزرگوار درس از مکتب ائمه و پیامبر(ص) ،امام و رهبری
فراگرفته بود و اسوه اخالق و مروج همه خوبیها بود.فالحزاده در باره خصوصیات شهید حجازی
بیان داشت :ایشان به پســت و مقام توجه نداشــت زیرا ما انقالب کردیم که مقام گریز باشیم و
به دنبال خدمت به انقالب و مردم بود.جانشــین فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی گفت :از ویژگیهای دیگر شهید مردمداری بود و افتخار داشت در سپاه پاسداران و بسیج
مستضعفان به مدت  ۱۰ســال به مردم کمک کند و با راهاندازی بسیج سازندگی به محرومترین
مردم جامعه خدمت کرد و اینها همه ذخیره آخرت اوست.
وی ادامه داد :از دیگر ویژگیهای او روحیه بصیرت طلبی و بصیرتافزایی و دشمنشناسی بود؛
شهید واالمقام قبل از پیروزی انقالب به مصاف دشــمنان خدا رفت و مدتی را در سیاهچالههای
رژیم با برادر شــهیدش زندانی شــد و خاطرات عجیبی از دوران زندانی بودنش تعریف میکرد.
فالحزاده با اشاره به اینکه شهید بهمحض پیروزی انقالب پس از درس آموختن از شهید بهشتی
و قدوسی ،همرزم شــهید میثمی و ردانیپور بود ،اظهار کرد :او از پایگاه منتظران شهادت تا دیگر
پایگاهها در بسیاری از مناطق و عملیاتها شــرکت کرد و این موارد از برگهای زرین افتخارات
اوست.جانشــین فرماندهی نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اســامی تاکید کرد :این
شــهدا در دفاع مقدس بار دیگر عاشورا را زنده کردند و بســیجیان گمنام که در شب تار به مصاف
دشمنان خدا رفتند و اجسادشان خونین ماند همه ،یادآور حماسهسازان دشت نینوا و سرزمین
کربال بودند.
وی یادآور شد :سردار حجازی پس از دفاع مقدس در عرصههای گوناگون خدمت به مردم و مکتب
اهلبیت(ع) و اسالم ناب محمدی راه را ادامه داد و روزی که متوجه شد باید به مصاف دشمنان
تکفیری برود ،در گمنامی به مدت  ۵سال با بینش و تفکر عالی در سوریه و لبنان حاضر شد و اگر
فرماندهی فرماندهانی چون سردار حاج قاسم ســلیمانی و حجازی در سرزمین سوریه و لبنان
نبود ،آمریکای جنایتکار با گروههای نیابتی تکفیری مجالی به امت و بشریت اسالم نمیدادند و
کشورها را یکی پس از دیگری درمینوردیدند و ایران را میگرفتند و با ادعای دروغین شان قصد
داشتند حکومت نبوی را ایجاد کنند.
فالحزاده درباره وجه تمایز سردار شهید حجازی با دیگران مطرح کرد :آن چیزی که شهید حجازی
را از دیگران متمایز میکرد ،والیتمداری اش بود؛ او تابع محض والیت مطلقه فقیه بود و اگر قبل از
پیروزی انقالب ،در دفاع مقدس و در صحنههای فرهنگی و بسیج و در میدان نبرد سوریه شرکت
داشت طبق اطاعت از والیتفقیه بود.
وی ادامه داد :ســردار حجازی امام خود و وظیفه خود را به خوبی شناخت و به وظیفه خود عمل
کرد؛ برخی امام خود را شناختند اما به وظیفه خود عمل نکردند .ایشان از دوره نوجوانی تا لحظه
شهادت به وظیفه اش عمل کرد و قصد و نیت او اطاعت از ولی امر و اجرای خواستههای خدا بود.

همچنین باید در ماه رمضان شئونات رعایت و از تهمت زنی و افترا پرهیز
شود تا در این ماه با فضای شایسته وارد عرصه خدمت به مردم شویم.
وی در مورد وضعیت سخت اصفهان در تابســتان در حوزه آب و زاینده
رود گفت :همه در حال تالش برای حل مسئله زاینده رود هستند و باید
بسیج همگانی از همه کشور و استان وجود داشته باشد تا این موضوع
حل شود.شهردار اصفهان افزود :بارش و کمبود آب از علل بروز مشکل
است و در تابستان با شرایط سختی روبه رو هستیم که همه باید رعایت
کنیم و از همکاران در حوزه خدمات شهری و فضای سبز می خواهم در
آبیاری رعایت شرایط را بکنند.

خبر روز

خبر
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

مقررات ستاد کرونا را اجرا کنند و همه با هم این مسائل را رعایت کنیم،

مدیر منطقه  3شهرداری اصفهان:

تعریض پل فردوسی
دردستورکاراست

حال آمادهسازی است.آتشپاد گالبی با اشاره به تجهیزات فردی در اختیار آتش نشانان اصفهان،
اظهار کرد :از جمله این تجهیزات میتوان هود فایر ،چکمه ،کامبی تولز ،کاله ،دســتکش حریق،
اورشلوار حریق و نیم ســت هیدرولیک مخصوص کاتر کردن (مورد استفاده در عملیات نجات)،
 ۷۰۰مورد انواع خاموش کننده را نام برد.وی با بیان اینکه شیرهای آتش نشانی (هیدرانت) برای
تامین آب مورد نیاز برای اطفای حریق و آبگیری تانکرهای خودروهای آتش نشانی مورد استفاده
قرار میگیرد ،افزود :در همه مناطق و محالت شهرداری اصفهان این شیرها نصب شده و به شبکه
آبرسانی شهری وصل میشود و آب مورد نیاز آنها نیز از این سیستم آبرسانی تامین خواهد شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان تاکید کرد :سازمان آتش
نشانی اصفهان با برخورداری از نیروهای خدوم و ایثارگر و تجهیزات پیشرفته ،توانایی و آمادگی
کامل مقابله با حوادث احتمالی را دارد.

تخلیه نخالههای گنبد مسجد تاریخی امام(ره) اصفهان
نخالههای گنبد مسجد امام باروش اصولی و زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی گام به گام تخلیه میشود.مدیر پایگاه جهانی میدان امام اصفهان گفت :با توجه
به شروع مرمت ترک  ۱۵و  ۱۶مسجد امام اصفهان  ،انتقال نخالههای گنبد به روش اصولی و با حفظ ساختمان بنا در حال انجام است.فریبا خطابخش افزود :با
اتمام مرمت  ۱۶ترک گنبد مسجد امام ،تا سه ماه دیگر داربستهای مسجد به طور کامل برداشته خواهد شد.وی گفت :گنبد مسجد امام اصفهان بیش از  ۵۰متر
ارتفاع دارد و دارای  ۱۶ترک و متشکل از  ۵۰۰هزار قطعه کاشی است.

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار
کرد :با توجــه به اهمیت گــذر اصلی میدان
قدس تا میدان خواجو و وجــود ابنیههای

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

تاریخــی در آن ،عملیات ســاماندهی این

جمع آوری فیلترهای سیگارازحاشیه زاینده رود

مسیر در سالهای گذشته انجام شده و اکثر
پروژههای سال جاری در این مسیر و معابر
منتهی به آن خواهد بود.حسین کارگر افزود:
در دوران قبل از صفویه «حسن آباد» مسیر
تردد و خروجی شهر از ســمت مرکز شهر به
جنوب اصفهان و در زمــان صفویه بوده و با
احداث میدان نقش جهان و بازار حسن آباد،
این مسیر ساماندهی شده و روی رودخانه
زاینده رود نیز پلی به این منظور احداث شد
که همان پل خواجو است ،بنابراین این مسیر
از سمت میدان امام علی(ع) (میدان عتیق)
از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان با بیان
این که امسال در طول این مسیر و گذرهای
منتهی به آن توســط این منطقــه اقداماتی
انجام خواهد شد ،تصریح کرد :طی دو سال
گذشــته با انتخاب خیابان چهارباغ خواجو
به عنوان خیابان نمونه ایــن منطقه ،با یک
طراحی ویژه اقداماتی صورت گرفته اســت.
وی ادامــه داد :پیرایــش شــهری خیابان
چهارباغ خواجو شامل ساماندهی پیادهروها،
آجرکاری دیوارهها ،ســاماندهی تابلوهای
مغازهها ،تابلــو معابر ،نورپــردازی بوده که
ادامه این فعالیت در ســال جاری در دست
اقدام است.کارگر به ســایر پروژههای این
مســیر اشــاره کرد و گفت :پیادهروســازی
مشــتاق اول حاشــیه رودخانه ،سنگفرش
پیاد هروهای ضلع شــرقی و غربی خیابان
عالمه مجلسی ،ساماندهی مسیرگردشگری
دروازه حسنآباد تا چهارسوق نقاشی ،ادامه
ســاماندهی بازار اصفهان با عنوان میدان تا
میدان یعنی میدان امام علی (ع) تا میدان
امام (ره) ،ساماندهی پیاده روهای خیابان
هاتف از جمله پروژههای در طول مسیر ذکر
شده است.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری
اصفهان اظهار کرد :رویکرد سازمان مدیریت پسماند
توانمندسازی اقشــار مختلف جامعه برای تبدیل
هر فرد به یک آموزشگر و تسهیل گر در فرآیندهای
مدیریت پسماند اســت و بر همین اساس در کنار
ارائه محتوا و تولیدات آموزشی ،در صدد آن هستیم
تا نحوه آموزش دادن توســط هر یک از گروههای
مختلف اجتماعی را آموزش دهیم.
رحیم محمدی ادامــه داد :روز زمین پاک فرصت
مناسبی مهیا شد تا بتوانیم این اقدام را کلید بزنیم
و دوره آموزشی برنامهریزی ،آموزش و تسهیلگری
داوطلبانه در مدیریت پســماند را برگــزار کنیم و به

عکس روز
اهدای 2سری جهیزیه
رایگان هدیه به
زوجهای جوان
دربهارستان
به همــت ناحیه امام حســین (ع)
در فروردین ماه ســال  1400تعداد 2
سری جهیزیه شــامل  10قلم کاالی
اساسی در سطح محدوده سرزمینی
ناحیه امام حســین (ع) اصفهان به
ولی نعمتان اهدا شد .

همین منظور هم اقدامات الزم از جمله جلســات

درکمترین زمان ممکن دوره دوم و سوم را هم برگزار

همفکری با اساتید و متخصصان این حوزه ،انتشار

کنیم تا دیگر عالقه مندان نیز بتوانند شــرکت کنند

پوستر وبینار و دعوت از اســاتید متخصص در این

و از محتوای این دوره بهره مند شــوند.محمدی در

حوزه صورت گرفته است تا در این روز بتوانیم برنامه

خصوص جامعه هدف این دوره نیز اظهار کرد :عمده

آموزشی مؤثری برای جامعه هدف داشته باشیم.

مخاطبان این دوره افراد فعال دردستگاههای دولتی

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری

و خصوصی مرتبط ،اســاتید دانشــگاهها ،فعاالن

اصفهــان در رابطه بــا جزییات برگــزاری این دوره

ســازمانهای مردم نهاد ،دانشــجویان رشتههای

آموزشــی تصریح کرد :این دوره در سه محور اصلی

مرتبط و عالقه مندان آزاد هستند.وی در خصوص

شــامل برنامهریزی و آموزش مدیریت پســماند،

دیگــر برنامههای این ســازمان به مناســبت روز

تسهیلگری داوطلبانه در مدیریت پسماند و آشنایی

زمین پاک ،ادامــه داد :در این روز همچنین برنامه

با فناوریهای نویــن در مدیریت پســماند برگزار

نمادین پاک ســازی حاشــیه زاینده رود با هدف

میشود و اساتید حاضر در این سه حوزه اطالعات

فرهنگسازی برای پیشگیری ازانتشارفیلترسیگار

و محتواهــای علمی و تجربی را در اختیار شــرکت

در طبیعت نیــز با همکاری گــروه رفتگران طبیعت

کنندگان دوره قرار میدهند.وی اســتقبال از دوره

اصفهان برگزار میشود تا شــهروندان با دیگر ابعاد

مجازی را چشــمگیر عنوان کرد و گفت :در روزهای

مراقبت از زمین در برابر پسماندها آشنا شوند و در

نخست انتشار فراخوان ظرفیت دوره تکمیل شد و با

خالل برنامه توزیع محصوالت آموزشی و فرهنگی

توجه به تعداد باالی عالقه مندان در صدد هستیم تا

نیز صورت میگیرد.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:

شنبه  4اردیبهشت  11 / 1400رمضان  24 / 1442آوریل  / 2021شماره 3235

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

محموله های عجیبی که ازنقاط مختلف جهان پست شدند!
شرکت پست خصوصی  FedExبزرگ ترین شرکت پستی

ســلطنتی و داراییهای آنان ســاخته اند .آنها هرگز در

ببرهای سفید  ،ایاالت متحده به بانکوک  ،تایلند:

در آمریکا به شــمار می آید و از آنجایی که گزینه سریعتر و

خواب هم نمیدیدند کــه مورخان آینــده بتوانند این آثار

برای اینکه یک ببر ســفید بنــگال به طــور طبیعی متولد

بهتری نسبت به اداره پست داخلی آنها به حساب میآید،

را از هزاران کیلومتــر دورتر حمل و جابه جــا کنند .اما این

شــود  ،هر دو والدین باید ژن غیرمعمول رنگ ســفید را

«کوشاری»
ازغذاهای خوشمزه مصری

استفاده از آن به ویژه در داخل آمریکا بسیار رایج است.

کار در نمایشــگاه گنجینههای طالیــی «توتعنخآمون»

داشــته باشــند .از آنجا که ببرهای بنــگال در حال حاضر

این شرکت از سال  ۱۹۷۱آغاز به کار کرده و در حال حاضر در

انجام شــد .نمایشــگاه مجموعه آثــار باســتانی مقبره

نادر هســتند و ایــن پدیده فقــط در  10هزار تولــد اتفاق

کوشاری ،یکی از انواع غذاهای معروف و خوشمزه مصر است.

بیش از  ۲۲۰کشور دنیا خدمات می دهد .یکی از کارمندان

تــوت عنــخ آمــون در فرانســه برگــزار شــد و رکــورد

می افتد  ،یک ببر ســفید یــک موجود خــارق العاده به

این شــرکت میگوید« :از زمان تاســیس این شــرکت

بازدید را زد.

حساب میآید.

تاکنون مــا میلیاردها محموله پســت کردهایــم و در این

حمل آثار باستانی آسان نیســت آنها به طرز باورنکردنی

در سال  ، 2002فدرال اکســپرس (  )FedExوظیفه حمل

میــان تجربههای مختلفی داشــتهایم ،از مرســولههای

شکننده و حساس به رطوبت  ،دما  ،حرکت و ضربه هستند

نه یک ،بلکه شش ببر ســفید در معرض خطر از نشویل و

روزمره و عادی گرفته تا موارد غیر معمول و نادر که احتماال

بنابرایــن بیش از  150قطعــه نمایشــگاه را در جعبه های

اوکالهما ایاالت متحده به پایتخت تایلند را داشت تا تحت

نمیتوانید تصور کنید.

سفارشی بسته بندی کردیم .ا

برنامه ( Species Survivalزنده ماندن گونهها) ،تالش

ما بســتههایی را به سرتاســر جهان منتقل کردهایم و در

عضای موزه مصر در قاهره بر انجام تمام این مراحل نظارت

های ویژه ای برای اطمینان از طول عمر این حیوانات نادر

این مســیر چالش های زیادی را پشت سر گذاشتهایم».

کامل داشتند و جعبهها به دستگاههای کنترلی مخصوص

و محافظت از آنها صورت بگیرد.

در این گــزارش به برخی از آنها از ارســال آثار باســتانی

مجهز بودند.

یــک جــت ویــژه  11-MDاز ممفیــس ،ایــن محموله

موزههــا گرفتــه تــا حیوانــات در معــرض خطر،کــه از

این آثار باستانی توســط تیم امنیتی ویژه خود موزه و یک

گرانبهــا را بــا  6محفظــه جداگانه کــه در هرکــدام یک

زبــان کارمند پســت  FedExبیان شــده اســت نگاهی

متولی از مصر از لس آنجلس اسکورت شدند .با بارگذاری

حیوان حدود  3500پونــد بود حمل می کــرد و به مقصد

آثاربه جا مانده ازمصرباستان  ،لس آنجلس تا پاریس:

 20جعبه پر از تقریبا  14هزار پونصد کیلوگرم عتیقهجات با

نهایی در بانکوک می رســاند .ببرها توســط دامپزشــکان

ارزش در یک هواپیمای اختصاصی  ،ما از ده هزار کیلومتر

و متصدیــان آمــوزش دیــده بــاغ وحــش همراهــی

مصریان باســتان بیــش از  3هزار ســال پیــش ،مقبره

ســفر آرام و پایدار در دمای مناســب برای ارزشمندترین

میشدند که ســفر راحت این گربهســانان عظیم الجثه را

های بســیار پیچیــدهای را بــرای نگهــداری جنازههای

گنجینه های تاریخ اطمینان حاصل کردیم.

تضمین می کردند.

می اندازیم.

آشپزی

این غذای ساده گیاهی با مواد اولیه اصلی عدس ،برنج ،گشنیز و سس
مخصوص گوجه فرنگی طبخ می شود .ترکیب عالی و لذیذ این مواد اولیه سالم
و خوشمزه ،بهترین غذای مصری با طعم و مزه فوقالعاده را فراهم کرده است
مواد الزم :برنج ۲پیمانه ،عدس یک فنجان ،پاستا البو یک و نیم فنجان،
گشنیز خرد شده یک قاشق غذاخوری،نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم

طرزتهیه :ابتدا عدس را خوب بشویید و سپس  ۳فنجان آب روی آن در قابلمه بریزید .ظرف را
روی حرارت زیاد گذاشته و بعد از جوشیدن حرارت را مالیم کنید ۱۵ .دقیقه صبر کنید تا عدس
نیم پز شود .سپس حرارت را خاموش و عدس را آبکش کنید .برنج را بشویید و با عدس در یک
قابلمه مخلوط کنید .ظرف را روی حرارت مالیم بگذارید و روغن ،گشنیز و ادویه ها را نیز به قابلمه
اضافه و مخلوط کنید .بعد از گذشت مدت  ۲تا  ۳دقیقه و مخلوط کردن مواد ۳ ،فنجان آب
به قابلمه اضافه کنید تا سطح برنج و عدس را بپوشاند .حدود  ۳۰دقیقه صبر کنید تا
مخلوط برنج و عدس به خوبی بپزند .پاستا را نیز جداگانه در یک قابلمه آب جوش
بریزید .سپس کمی نمک و روغن اضافه کرده و بگذارید کمی نرم شود .بعد
از آماده و نرم شدن پاستا ،آن را آبکشی کنید .بعد از آماده شدن
برنج ،آن را در دیس ریخته و پاستا را بر روی آن بریزید.

«رفیق» با مجری ترک زبان مهمان
خانهها میشود

مسعود روشنپژوه مجری «مثبت
صباهنگ» شد

برنامه «رفیق» هر روز یک ساعت قبل از اذان مغرب از شبکه امید پخش

برنامه «مثبت صباهنگ» ،عنوان برنامه جدید رادیو صبا ،کاری

میشود .برنا خورشیدی ،مجری تلویزیون درباره برنامه «رفیق» ،گفت:

از گروه مسابقات و تفریحات است ،که با محوریت پخش ترانه

محوراصلی این برنامه مهاجرت معکوس و داستان ایرانیهایی استکه به

وموسیقیهای شاد از پنجشنبه دوم اردیبهشت راهی آنتن شد.این

خارج ازکشورمهاجرتکردند و به دالیل مختلف به ایران بازگشتند .وی درباره

برنامه با اجرای مسعود روشنپژوه و با همکاری شهرام نیکیار ،خواننده

دلیل انتخابش برای اجرای برنامه «رفیق» اظهار کرد :دلیل انتخاب من به

کشورمان از رادیو صبا پخش میشود«.مثبت صباهنگ» به تهیهکنندگی

عنوان مجری برنامه «رفیق» اهل ترکیه بودن و مهاجرتم ازترکیه به ایران بود.

سجاد کلبادینژاد ،روزهای پنجشنبه و جمعه رادیو صبا پخش میشود.

ر خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح پیمایش انشعابات آب مطابق با کاربری های واگذارشده
مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان از نظارت دقیق و سخت
گیرانه بر مصرف آب در کاربری های مختلف خبر داد.
میثم اعالیی گفت :طــرح پايش های دوره ای محســوس و نامحســوس
انشعابات آب با هدف نظارت بر انطباق مصرف آب با کاربری های تعیین شده
و استفاده متناسب از ظرفيت مشخص شده ،با قدرت در حال اجراست .وی با
بیان این که این طرح به منظور صيانت از حقوق شهروندان عملیاتی می شود،
اظهارداشت :الزم است مشتركين ،آب شــبكه توزيع را فقط مطابق با كاربری
مجاز تعريف شده مصرف کنند در غير اين صورت بر اساس ضوابط و اختيارات
قانونی موجود ،با متخلفان برخورد می شود.
وی با تاكيد براين نكتهكه مصرف آب درهرنوعكاربری به غيرازكاربری تعريف
شده در قرارداد واگذاری انشعاب آب ممنوع است ،بیان داشت :نه تنها استفاده
از آب شرب برای مواردی همچون ساخت و ساز ،غيرمجاز است ،بلکه نمی توان
از آب كاربری های خانگی برای مصارف غيرخانگــی نظير اماكن تجاری نیز
استفاده کرد و انجام این کار خالف قانون است.
وی در ادامه به سياســت ســخت گيرانه شــركت آب و فاضالب استان برای
واگذاری انشعاب به اماكن غير مسكونی مانند باغ ،كارواش ،استخر و كاربری
هايی ازاين دست پرداخت و افزود :با توجه به اینکه به دلیل وقوع خشکسالی
های مستمر ،با بحران کم آبی در استان مواجه هستیم ،مديريت مصارف آب
شرب و بهداشــت در استان از اهمیت بســزایی برخوردار است و سال هاست
كه واگذاری آب به مصارف غير مسكونی مشــروط به اخذ تاييديه در كارگروه
تخصيص آب شركت است .
اعالیی ادامه داد :در مواردی كه واگذاری انشعاب به كاربری های غيرمسكونی
انجام شــود ،ظرفيت تخصيص يافته فقط در حد تامين آب شرب و بهداشت
كاركنان آن مجموعه خواهد بود و شــركت آب و فاضالب تعهدی در خصوص

تامين آب در مصارف غير از شرب و بهداشت ندارد.
مدير خدمات مشتركين آبفای اســتان اصفهان در بخش ديگری از سخنان
خود افزود :در سال گذشته همه گيری و شــيوع ويروس كوويد  19و الزام به
رعايت بيشتر نكات بهداشتی از جمله شست وشوی مكرر دست ها باعث شد
تا متوسط مصرف آب استان پس از حدود يك دهه كه شيب نزولی داشت ،با
افزایش  20درصدی مواجه شود .اعالیی تصریح کرد :با وجود این همچنان در
سال گذشته  80درصد از مشتركين خانگی كمتر از  20متر مكعب آب مصرف
كردند و تنهــا  1.2درصد از مشــتركين مصرف باالتــر از  40مترمكعب در ماه
داشتند .وی در پايان با اشاره به شرايط خاص تابستان پيش رو ،از مشتركين
این شرکت تقاضا كرد همچون گذشته با بهينه ســازی و مديريت مصرف ،با
خدمتگزاران خود در شركت آب و فاضالب استان اصفهان در مديريت بحران
كم آبی تابستان  1400همكاری تنگاتنگ داشته باشند.

معاون اطالعات و اخبار صداوسیمای مرکز اصفهان در دیدار با مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

ترویج موفقیتهای فوالد مباركه درسطح جامعه نیازبه فرهنگسازی دارد
مرتضی صالحی شکیب ،معاون اطالعات و اخبار صداوسیمای مرکز اصفهان

بنگاههای اقتصادی مطلع ســازند.در این نشســت توســعه همکاریهای

در دیدار با مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش مهم روابط

فیمابین مورد گفتوگو و تبادل نظر قرار گرفت.

عمومی در انتقال موفقیتها و مزایای صنعت فــوالد بهویژه فوالد مبارکه به
جامعه خاطرنشــان کرد :آنچه بیشازپیش نمایان است آن است که فوالد
مبارکه بهعنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی مزایای بســیاری برای استان و
کشور در بردارد که به دلیل فنی بودن بخش عمدهای از آنها مخاطب صنعتی
را در برمیگیرد .این در حالی است که این صنعت که صنایع پاییندستی خود
را تغذیه میکند ،جایــگاه ویژهای هم در بین صنایــع دارد .درحالیکه عموم
جامعه ازاقدامات مفید فوالد مبارکه بهصورت جزئی اطالع دارند ،این رسانهها
هستند که با فرهنگسازی مناسب میتوانند جامعه را از فواید حضور اینگونه

