سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد:

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
دوشنبه  6اردیبهشت 1400
 13رمضان 1441
 26آوریل 2021
شماره 3237
 8صفحه
قیمت 1000 :تومان

نگاه عمیق شهرداری اصفهان به حوزه دیپلماسی شهری 7

اداره کل راه و شهرسازی استان  ،آماده پاسخگویی  24ساعته به پرسش های اصفهانی ها در زمینه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه دردیدار
با مدیران و رؤسای ناحیه فوالد سازی
تصریح کرد:

سامانه ثبت امالک و اسکان است؛

گره احتکار مسکن باز می شود؟

نیروی انسانی ؛مهمترین
عامل موفقیت فوالد
مبارکه درسال 99

3

8

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان:

فرمانده سپاه حضرت قمربنیهاشم(ع):

مجسمه شیخ بهایی به
چهارباغ اصفهان بازگشت

خوب یا بد انتخابات به
خود مردم برمیگردد

چرا طرح شهید سلیمانی درحوزه کرونا با وجود موفقیت ،متوقف شد؟
سخنگوی سپاه صاحب الزمان(عج) استان:

7

درخواست مجددی ازسوی نهادهای ذی صالح مطرح نشده

عکس :تسنیم

گزارش یک طرح

4
هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا؛

شاگردان گل محمدی
در اندیشه برپایی
جشن صعود

مقام مسئول درمرکزبهداشت استان :موفق بود
اما مردم رعایت نکردند

عضو هیئت مدیره نظام صنفی
کشاورزی اصفهان:

مخالف طرحهای غیرقانونی
برداشت آب از
زاینده رود هستیم

6

5

3

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاوره

موضوع :انجام خدمات تنظيفات ،پيشخدمت ،باغبانی و فضاي سبز ،چاپخانه،
شرکت عمران شهر
جدید بهارستان

پشتیبانی ،نامه بر ،نظارت رستوران و نگهداشت سالنهای ورزشی (نوبت اول)

شرکت گاز استان اصفهان

نظارت کارگاهی بر پروژه های در سطح شهر جدید بهارستان (آماده سازی و تأسیسات شهری و پروژه های عمرانی رو بنایی -ابنیه)

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره (به شرح زیر) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت ارسال

درخواست پیشنهاد  RFPو ( RFQارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم اســت مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند .مالک عمل جهت جهت بررسی اسناد
سامانه ستاد و مهر و امضاء دیجیتال (الکترونیکی) می باشد پیشنهاد دهندگان می بایست تمام مدارک و مستندات خود را با مهر و
امضاء دیجیتال در سامانه بارگذاری نمایند.

به شماره فراخوان ( )200009138000016مورخ (  )1400/01/30را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد

مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق
سازند الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات  47939448می باشد.
تاریخ انتشارمناقصه درسامانه  :ازساعت 10:00دوشنبه تاریخ  1400/01/30می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  :تا ساعت  19:00روزپنج شنبه تاریخ  1400/02/09می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ  1400/02/20می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  11:00 :روز سه شنبه تاریخ  1400/02/21می باشد.
مبلغ تضمین مناقصه2،982،434,000 :ریال می باشد.

تاریخ انتشارآگهی درسامانه ازساعت  15مورخ  1400/02/04می باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه ،داشتن کد  4از سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان ازسایت :تا ساعت  17مورخ 1400/02/15

ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده ،اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره/26510

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد درسایت :تا ساعت  17مورخ 1400/02/22

ت39039ک مورخ 1388/2/9
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف  :آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در

زمان بازگشایی پاکت ها درسایت :ساعت  10صبح مورخ 1400/02/25
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان و ارائه پاکت و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی (دیجیتالی)
اسناد و بارگذاری پاکت در سامانه ستاد به آدرس زیر تماس حاصل نمایند( .توجه مناقصه گران می بایست به دقت شرایط فراخوان و
پیش فراخوان را مطالعه نمایند) تأکید می گردد مالک عمل جهت بررسی اسناد سامانه ستاد و مهر و امضاء دیجیتال (الکترونیکی)
می باشد پیشنهاد دهندگان می بایست تمام مدارک و مستندات خود را با مهر و امضاء دیجیتال در سامانه بارگذاری نمایند.

خیابان چهارباغ باال -روبروی مجتمع پارک -امور قراردادها و تلفن (داخلی  2466و یا 031-38132 )2575
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  - :مرکز تماس 41934 021 :
دفتر ثبت نام  33999818 :و 33191893

شرکت گاز استان اصفهان

م الف11266668:

اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و یا هر گونه ســوال در خصوص امضاء و مهر دیجیتالی
(الکترونیکی) مرکز تماس  031-41934دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

ردیف

شماره مناقصه

1

2000001352000004

2

2000001352000005

موضوع فراخوان

گواهینامه

صالحیت مشاوره

نوبت اول
گروه-

تخصص

مبلغ برآورد

اولیه (ریال)

انتخاب مهندس مشاور واجد

مشاوره می بایست دارای

شرایط برای نظارت کارگاهی

صالحیت ،حداقل پایه  2گروه

بر پروژه های در سطح شهر

راه و ترابری -گرایش راه سازی

 RFPمشخص

جدید بهارستان (آماده سازی

و حداقل پایه  3آب -گرایش

می گردد)

و تاسیسات شهری)

تأسیسات آب و فاضالب باشد

شرایط برای نظارت کارگاهی
بر پروژه های در سطح شهر
جدید بهارستان (پروژه های
عمرانی روبنایی -ابنیه)

ساختمانهای مسکونی ،تجاری،
اداری ،صنعتی و نظامی و گرایش
ساختمانهای آموزشی ،بهداشتی،

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد طراحی ،ساخت ،نصب و پشتیبانی ( )EPCسیستم مکانیزه اتوماتیک اشغال جمع کن سد رودشت را از
دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( )WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمایند.

 24ماه

مناقصه دو مرحله ای است.

شرایط مناقصه گران :مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقــل پایه  5از سازمان برنامه و بودجه در رشته های آب یا تأسیسات و

تجهیزات یا صنعت یا ساختمان و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی

محل اجراء :استان اصفهان -شهرستان اصفهان -سد رودشت

مشاوره می بایست پایه یک در گروه
معماری و شهرسازی با گرایش

(شماره فراخوان در سامانه ستاد )2000001205000006

شرکت آب
منطقه ای اصفهان

طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را
(در اسناد

انتخاب م هندس مشاور واجد

مدت

آگهی تجدد فراخوان مناقصه

مدت اجراء 6 :ماه

نوع اعتبار :اعتبارات این پروژه از محل جاری شرکت می باشد.

(در اسناد
 RFPمشخص

 24ماه

می گردد)

ورزشی و درمانی بصورت همزمان

ً
متعاقبا
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ،مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها
اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.

مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ( )SETADIRAN.IRمهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت اسناد
مناقصه و بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نماید.

نشانی مناقصه گزار :اصفهان -پل خواجو -بلوار آئینه خانه -جنب هالل احمر -شرکت آب منطقه ای اصفهان -دفتر امور قراردادها

م الف1126579:

شرکت عمران شهرجدید بهارستان

تلفن تماس 36615360-5 :داخلی  2529و 2528
م الف1127597:

فاکس36611073 :

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

کافه سیاست

سیاست

دوشنبه  6اردیبهشت  13 / 1400رمضان  26 / 1442آوریل  / 2021شماره 3237

حمله نبوده ،جوشکاری بوده
یکی از مقامات نظامی سوریه در بندر بانیاس این کشــور ،اعالم کرد که حادثه رخداده برای کشتی
نفتکش با مالکیت کشــور ســوریه ،بهدلیل بیاحتیاطی و عدم اقدامات ایمنی در حین عملیات

تحلیل میدل ایست مانیتور از ناآرامیها در بیتالمقدس:

جوشکاری در زمان تخلیه صورت پذیرفته است.این مقام نظامی ســوری در گفتوگوی تلفنی با
خبرنگار نورنیوز ،ضمن تکذیب هرگونه عملیات نظامی علیه کشتی نفتکش آسیبدیده ،افزود :با

جنایت در«شیخ جراح

تکمیل بررسی کارشناسی عوامل فنی ،خبر منتشرشده قبلی از سوی مراجع رسمی را اصالح خواهد
کرد.وی خاطرنشان کرد :سه نفر از کارگرانی که روی عرشه کشتی مشغول جوشکاری بودهاند ،در اثر
این سانحه دچار سوختگی شدهاند.منابع بیمارستانی در بندر بانیاس سوریه نیز به خبرنگار نورنیوز
گفتند :یکی از کارگرانی که در اثر انفجار ناشی از جوشکاری در عرشه کشتی نفتکش سوری در بندر
بانیاس دچار سوختگی شده بود ،بر اثر شدت جراحات واردشده درگذشت.بر اساس گزارش اعالم
شده ،دو کارگر دیگر که در این حادثه دچار سوختگی شده بودند ،تحت مراقبت ویژه قرار گرفتهاند.

عمو عزت؛ مخالف فیلتر!
عزت ا ...ضرغامی ،کاندیدای ریاســت جمهوری  1400که تاکید دارد مســتقل از احزاب وارد رقابت
های1400شده است ،در مصاحبه اختصاصی با آخرین خبر گفته لیستی تهیه کرده و « آمده زیر میز
بزند » ،مدیریت روحانی را «ریموتی» خوانده و تاکید دارد که منتقد فیلترینگ اینستاگرام است.
ضرغامی دراین بارهگفت« :من نظرم را راجع به فیلترینگ بارها اعالمکردم .بعضی ازمخالفت هایی
که با من می شود و دستگاه های رسمی نظام به من حمله می کنند به دلیل این است که موضع من
یک موضع روشنی در باره فیلترینگ است مثال درباره اینستاگرام من به طور رسمی اعالم کردم که با
فیلترینگ اینستاگرام مخالف هستم ،آسیب های آن را می دانم ،اشکاالت آن را می دانم حتی االن
اینستاگرام چند سال است به گونه ای من را فیلتر کرده که از یک عدد ثابتی دنبال کننده های من
بیشتر نشود ؛اما معتقدم امروز بخش زیادی از مردم با اینستاگرام کار می کنند».

انتشاراظهاراتم درباره حوادث آبان  ۹۸تقطیع شده است
روحا ...جمعهای ،مشاوروزیرکشوربا اشاره به شایعات منتشرشده ازسوی یکی ازشبکههای معاند
مبنی بر اینکه وی در گفتگویی بیان کرده که  ۲۳درصد از قربانیان حوادث آبان ۹۸فاصله نزدیک
و به شقیقه شلیک شده بود؛ گفت :مطلب این شبکه خالف واقع و تحریف و تقطیع شده است.
وی افزود :البته نمیتوان انتظاری هم از شبکههای معاند و ضد انقالب برای انتشار مطالب واقع و
به نفع منافع ملی داشت.

«احمدی نژاد» به دنبال یارکشی سیاسی؟!
سایت اصولگرای مثلث آنالین در یادداشتی نوشت :مشخصا چندی پیش فائزه هاشمی در کالب
هاوس گفت که محمود احمدینژاد به او برای انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰پیشنهاد معاون
اولی داده ولی او به خاطر عملکردش در سال  ۸۸و توهینهایی که به پدرش کرده نپذیرفته است.
فائزه هاشمی گفت احمدینژاد به او پیشــنهاد مناظره هم داده؛ اما او این مناظره را هم نپذیرفته
است.بعد ازاین سخنان بودکه دفترمحمود احمدینژاد ادعای فائزه هاشمی را ردکرد و بهکلی منکر
ارائه چنین پیشنهادی از سوی احمدینژاد شد.متعاقب موضع دفتر احمدینژاد ،عبدالرضا داوری
نوشت که از سال 91فردی به نام «ن.خ» مسئول رساندن پیامهای احمدینژاد به خانواده هاشمی
بوده است.حاال اما داوری از موضوع دیگری رونمایی کرده است گفته که احمدینژاد در سال 97هم
به مصطفی تاجزاده پیشنهاد همکاری داده بود و تاجزاده این پیشنهاد را نپذیرفته است.
با جمع این ســخنان و البته مواضع تندی که اخیرا احمدینژاد اتخاذ کرده اســت ،به نظر میرسد
احمدینژاد بنا دارد تا برای خود یارکشی سیاسی کند.

«پایگاه خبری میدل ایست مانیتور» درگزارشی به تحلیل منازعات جاری
در شــهر بیت المقدس و سرکوبهای گســترده نیروهای امنیتی رژیم
صهیونیستی وگروههای افراطی صهیونیست علیه اعراب مسلمان پرداخته
و خواســتار مقابله جدی جامعه بین المللی با این مســئله و حمایت از
مسلمانان فلسطینی دربرابررویههای آپارتایدی رژیماسراییل شده است.
میدل ایست مانتیوردراین رابطه مینویسد« :رژیم صهیونیستی دربرهه
کنونی درحال انجام یککشتارو سرکوب دسته جمعی دربیت المقدس،
علیه مســلمانان فلسطینی است .فلســطینیها یک جمعیت اقلیت را
در فلســطین تشــکیل نمیدهند بلکه بر عکس ،به دلیل سیاستهای
اشغالگرانه رژیم آپارتایدی اسراییل از سال  ،۱۹۴۸اکثریت مردم ساکن
درفلسطین (فلسطینیها) به زوروادارشده اند تا خانه وکاشانه خود را رها
کرده و دربخشهای محدود و پراکندهای ساکن شوند».
به گزارش فرارو ،بــا توجه به رویه تدریجی و آرام «پاکســازی قومیتی»
که رژیم صهیونیســتی علیه فلســطینیها اعمال کرده ،در برهه کنونی،
فلسطینیها دیگرجمعیت اکثریت دربیت المقدس به حساب نمیآیند.
با این حال ،رژیم اســراییل در چند هفته اخیر بر شدت تالشهای خود
جهت پاکسازی قومیتی بیت المقدس افزوده ؛ شهریکه به طورتاریخی،
پایتخت سنتی فلسطین بوده است.
در این راستا و در چهارچوب سرکوبهای اخیر رژیم صهیونیستی در بیت
المقدس ،کلیپهای دردناکی در فضایمجازی منتشر شد است .حتی
شماری از روزنامه نگاران سرشــناس نیز کلیپهایی را منتتشر کرده اند

مسلمانان و اوج گیری شعار «مرگ بر اعراب» در میان آنها شده است.

برابراقدامات افراطگرایان صهیونیست علیه مسلمانان عرب سکوتکرده

که در آنها نیروهای امنیتی اسراییلی به همراه افراط گرایان یهودی ،به

درست درهمین نقطه استکه میتوان محرک وکلید اصلی انجامکشتارها

مســلمانان عرب حمله میکنند و با صدای بلند فریاد «مرگ بر اعراب»

و سرکوبهایی ازاین نوع را دراراضی اشغالی ،به خوبی درککرد.

گررویههای ناردست آنها هستند.
و حتی با آرامش ،نظاره ِ
در این رابطه ،در جریان ســرکوبهای اخیر علیه فلســطینیان در بیت

را سر میدهند .بدتر از همه اینکه این اقدامات سرکوب گرانه و نادرست،

انجام کشتارها و سرکوبهای جاری در بیت المقدس در برهه کنونی ،در

المقدس ،کلیپی پخش شــده که در آن یک رهبر گروههای افراط گرای

با حمایت برخی رهبران سیاسی و مذهبی دراسرائیل انجام میشود.

حالت عادی باید اقداماتی نادرست ازسوی افراطگرایان تلقی شودکه هم

اسراییلی میگوید« :ما خانههای فلســطینیها را یکی پس از دیگری

حکومت و هم رسانه ها ،بایستی آن را محکومکرده و با آن برخوردکنند .با

خواهیمگرفت .تمامی این محدوده فلسطینی نشین ،باید تبدیل به یک

بدون تردید این مسئله یک پدیده جدید نیست .با این حال ،درهفتههای

این حال ،در اراضی اشغالی قاعده تا حدی متفاوت است .افراط گرایان

محله یهودی نشین شود .ما محله به محله سراغ فلسطینیها خواهیم

اخیر ،خشونتها و سرکوبگری رژیماسراییل علیه اعراب فلسطینی ،عمیقا

افراطی دراراضی اشغالی ،نه توسط رسانههای اسراییلی و نه جریانهای

رفت .امید و رویای ما این اســت که کل منطقه شــرقی بیت المقدس

شدت گرفته است .این مسئله تا حد زیادی تحت تاثیر حکم یک دادگاه

اصلی سیاسی در اراضی اشغالی ،به مثابه انسانها و گروههایی نادرست

(منطقه عرب نشین) ،شبیه به منطقه غربی آن (منطقه یهودی نشین)

در اراضی اشغالی استکه خواســتار انجام اقدامات جدید از سوی رژیم

و غیرقانونی درنظر گرفته نمیشوند و حتی از آنها حمایت نیز میشود.

اسراییل جهت اخراجکردن خانوادههای فلسطینی ازیکی محله فلسطینی

امری که آنها را در انجام اقدامات غیرانســانی علیه مسلمانان ،بیش از

بزرگ دولت یهود باشد».
شود .بیت المقدس بایستی پایتخت
ِ

رهبران افراطگرایی ازاین نوع ،با هرشعارو منطقی سعی دارند تا حامیان

نشین دربیت المقدس به نام «شیخ جراح» شده است.

پیش تحریک میکند.

خود را تحریک به شورش و خرابکاری علیه فلسطینیهاکنند .آنها دراین

به خانوادههای فلسطینی در محله مذکور فرصت داده شده تا تاریخ یکم

دولت نژادپرست اسراییل سالهاست که افراط گرایان یهودی را زیر چتر

مسیر سرمایه گذاری قابل توجهی روی حمایت رژیم اسراییل از خود نیز

ماه می ،خانههای خود را ترککرده و آنها را به شهرک نشینان اسراییلی

حمایتی خودگرفته و ازآنها برای پیشبرد دستورکارنادرست خود درقبال

کرده اند .امری که تاکنون به طور کامل محقق شده و عمال رژیم اسراییل

تحویل دهند .انجام اقداماتی ازاین نوع ازسوی رژیم آپارتایدی اسراییل،

اعراب مســلمان اســتفاده میکند .تاکنون کلیپهای زیادی در فضای

نیز این گروههای افراطی را به نوعی مکمل دستورکارهای داخلی خود در

فقط و فقط به تشدید خشــونتهای افراط گرایان اسراییلی علیه اعراب

مجازی منتشر شده که نشان میدهد نیروهای امنیتی اسراییل عمال در

اراضی اشغالی جهت تضعیف فلسطینیها میبیند.

خبر روز

یک منبع آگاه به پرستیوی:

م به گام تحریمها را نخواهد پذیرفت
ایران رفع گا 
یک منبع آگاه به شبکه خبری انگلیسی زبان پرستیوی تاکید مجدد کرد که جمهوری اســامی طرح گام در برابر گام برای لغو تحریمها را در دستور کار ندارد.
یک منبع آگاه نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی ،در گفت وگو با پرس تی وی تاکید کرد :سیاســت ایران در موضوع لغو تحریمها هیچ تغییری نکرده و باید
تمام تحریمها اعم از تحریمهای دوره اوباما پس از اجرایی شدن برجام و تحریمهای بازگردانده شده در دوره ترامپ و تحریمهای دیگری که در دوره ترامپ با
برچسب های دیگر وضع شده ،لغو شوند و پس از راستی آزمایی توسط ایران ،کشورمان اقدامات جبرانی را متوقف خواهد کرد.یادآوری میشود پس از اجرایی
شدن برجام دردوره اوباما ،تحریمهایی ضد ایران وضع شدکه قانون  ISAو  Visa Programنیزازجمله آنهاست.این منبع آگاه درواکنش به اظهارات سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا به پرس تی وی گفت :جمهوری اسالمی ایران همانگونه که بارها تاکید کرده ،هیچ طرحی را که مبتنی بر ایده گام در برابر گام باشد ،نمیپذیرد
و در دستورکار ندارد .ند پرایس ،سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود دستورالعمل دولت بایدن در موضوع بازگشت به برجام« ،عمل در برابر عمل» است.

طی روزهای اخیــر خبرهایی در برخی رســانههای
بینالمللی منتشر شد درباره اینکه ایران و عربستان

یمن ،سوریه و یا عراق را هموار کند.روزنامه انگلیسی

مذاکراتی را برای ترمیم روابط دوکشورآغازکردهاند.این

زبان «نیشن» در گزارشی با عنوان «نشست عراق»

خبر نظر رسانهها وصاحب نظران پاکستان را به خود

نوشــت :احتمال مذاکره میان تهــران و ریاض این

جلبکرد و آنها با برجسته سازی اهمیت تعامل تهران-

حقیقت که هیچ موضع دائمــی در روابط بین الملل

ریاض،تاکیدکردند منطقه نیازمند تنش زدایی است.

وجود ندارد را ثابت میکند.در این گزارش آمده است:

پیش تر روزنامه فایننشــال تایمز فاش کرد که طبق

با توجه به وضعیت مناســبات این دو کشور برجسته

گفته ســه مســئول آگاه از این مذاکــرات ،مقامات

اســامی در خاورمیانه ،کامال طبیعی است که زمان

ارشد سعودی و ایران پس از پنج ســال قطع روابط

زیادی الزم است تا شاهد آب شــدن یخ روابط آنان

دیپلماتیک درتالش برای اصالح روابط ،درخاک عراق

باشیم.نیشــن افزود :بی ثباتی خاورمیانه ناشــی از

فعال سیاسی:

صــادق زیبــاکالم ،فعال سیاســی گفت:

مســالمت آمیز اعالم کرد .حســین العزی ،معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن وابسته به

بیشک مذاکرات وین به نفع ایران است و
نمیتوان گفت صرفا از بعد اقتصادی به نفع
کشور اســت ،بلکه هم منافع سیاسی ،هم

کشور برمیدارد.
امروز کشور مدتهاست که در یک وضعیت
رکود اقتصادی قرار گرفته و هفته گذشــته
بود که مقامــات ترکیه اعالم کردند در مدت
 9ماه گذشــته اتباع ایران در صدر لیســت
خریداران ملک در ترکیه هســتند و عمده
مختلف ،این یک پیشرفت مثبت قلمداد میشود.
روزنامه «داون» پاکســتان نیزدرگزارشــی با عنوان
«مذاکرات عربستان و ایران» نوشت :پس از انقالب
اسالمی در ایران تنش در روابط تهران و ریاض جهان

مذاکره مستقیم داشتهاند.

تنشهایی است که بین دو طرف برقرار مانده با این

اسالم را تحت تأثیر قرار داد .البته طبیعی است ،چون

برخی نشریات پاکستانی با اختصاص سرمقالههای

حال شــاید آغاز هرگونه مذاکرات و اتخــاذ رویکرد

ســقوط نظام خودکامه شــاه و بنیانگــذاری انقالب

خود به پیشــینه روابط ایران و عربستان و با اشاره به

عملی بــرای مقابله بــا بحرانهای ســوریه ،لبنان و

قطع روابط دو کشور ازســال  ،۲۰۱۶نوشتند :شنیدن

یمن راه درستی برای پیشــبرد امور باشد.این نشریه

اســامی در ایران برای سلطنتهای عربی خوشایند

زمزمههای مذاکره میان دو کشــور خبر خوبی برای

پاکستانی اضافه کرد :اگر ریاض و تهران موفق شوند

منطقه اســت و هرگونه پایان خصومت میان این دو

اختالفات خود را حل کنند ،فضای مساعدتری برای

نبود و با گذشــت بیش از چهار دهه روابط دو کشــور
همچنان متشنج است و اثرات آن نیز در عراق ،یمن،
سوریه و لبنان مشاهده میشود.

عکس روز
صد و ششمین
سالگرد نسلکشی
ارامنه
مراسم صد و ششــمین سالگرد
نسلکشــی ارامنــه ،شــنبه ۴
اردیبهشــت در کلیسا سرکیس
تهران با حضور جمعــی از ارامنه
مقیم برگزار شد.

شرط انصارا ...برای توقف نبرد مأرب
به نقل از العربی الجدید ،انصارا ...یمن شــرط توقف عملیاتش در این شهر را تحویل آن به صورت

این مذاکرات حتی فشــار روانی را از روی

ادامه مذاکرات به وجود می آید .به رغمگمانهزنیهای

اخبار

مخالفت با برجام،
 ١٠٠میلیارد زیان زد

اجتماعی و هم اقتصادی برای کشور دارد.

استقبال مطبوعات پاکستان ازترمیم روابط تهران-ریاض
کشورمیتواند مسیرپایان بحران درخاورمیانه به ویژه

»

آنچه که در ترکیه خریداری شــده است در
استانبول بوده و همچنین از مجموع امالکی
که ایرانیان در  10ســال گذشــته در ترکیه،
امارات ،گرجســتان و بعضا در کشــورهای
اروپایی خریداری کردهاند تا بتوانند اقامت
اخذ کنند ،مجموعا به یک ارقام بسیار بزرگ
میرســیم .این رقم در حــدود  100میلیارد
دالر است و مردم با این سرمایهگذاری هم

جنبش انصارا ...یمن برای توقف عملیات نظامی در استان مأرب در شرق یمن شرط گذاشت.

انصارا...یمن در توئیتی نوشت :در شرایطی که دشمنان (نیروهای دولت مستعفی) تصمیم بگیرند
که این شهر را با صلح تحویل دهند ،این تصمیمی شــجاعانه ،خردمندانه و مورد تقدیر خواهد بود.
وی تصریح کرد :مهم است که این شهر تحویل داده شود تا مرحله مثبتی آغاز شود که همگان را از
تخریبها و خونریزیهای بیشــتر دور کند ،ما در این مرحله با هم به خاطر صلح و پایان دادن به
جنگ و اشغالگری تالش میکنیم.

چین به آمریکا:

دموکراسی ،کوکاکوال نیست
وزیرخارجه چین درسخنرانی برای یک اندیشکده آمریکایی ضمن رد دخالتهای واشنگتن درامور
داخلی دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر گفت ،دموکراسی کوکاکوال نیست که همه جا به یک شکل
و مزه باشد .وزیر خارجه چین در سخنرانی ویدئو کنفرانسی برای «شورای روابط خارجی آمریکا»
تاکید کرد که اقدام واشــنگتن برای ترســیم دیگر نقاط جهان طبق مواضع و نظرات خود اقدامی
نادرست و اشتباه است .به گزارش راشا تودی ،وانگ یی در سخنرانی برای این اندیشکده آمریکایی
پیشنهادهایی به منظور بهبود روابط متشنج کنونی بین دو کشور ارائه کرد.این مقام ارشد دولت چین
ازآمریکا خواستکه به دنبال همزیستی مسالمت آمیزبا چین باشد و این موضوع را بپذیردکه چین
مسیر مستقل و سیستم متفاوتی از آمریکا را انتخاب کرده است.وی گفت« :دموکراسی ،کوکاکوال و
نوشیدنی تولید شده توسط ایاالت متحده آمریکا نیست که مزه آن در سراسر جهان یکسان باشد.
اگر تنها یک مدل و یک تمدن در جهان وجود داشته باشد ،جهان قابل زندگی کردن نخواهد بود».

از امــوال خود حفاظت کردنــد؛ زیرا در این
کشــورها تورم ثروت آنها را از بین نمیبرد
و هم اینکه اصل پول آنها اگر بیشتر نشود،
حداقل خیال شــان راحت است که ارزش
آن کاهش پیدا نمی کند .ایــن 1 00میلیارد
دالر سرمایهای است که باید در داخل کشور
و در بخشهای تولید ،توزیع ،کشــاورزی،
صنعت ،هتلــداری و حمل و نقل ســرمایه
گذاری میشــد نــه اینکه ایــن پولها به

نتانیاهو:

برای هرسناریویی درنوارغزه آماده باشید
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،روز شنبه پس از نشستی اضطراری با مقامات
این رژیم برای رسیدگی به تنشهای اخیر ،به آنها دستورداد تا برای وقوع هرنوع سناریوی احتمالی
در نوار غزه آماده باشند.وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به درگیری اخیر میان یهودیان
افراطی و مسلمانان ،مدعی شد« :ما مانند هرسال آزادی مذهب را برای ساکنان و بازدیدکنندگان از
قدس اشغالی حفظ خواهیم کردو خواستار رعایت قانون از سوی همه افراد هستیم».

سرمایهای درکشور دیگر بدل شود تا اجازه
اقامت از آن کشورها گیرند.

عراق:

نیازی به نیروهای آمریکایی و غیرآمریکایی نداریم
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت که کشورش هیچ نیازی به نیروهای خارجی چه
آمریکایی و غیر آمریکایی ندارد.سرتیپ «یحیی رسول» که در کنفرانس خبری صحبت میکرد،
افزود« :خطر داعش همچنان وجود دارد و باید همگی با یکدیگر متحد شــویم .امنیت ملی عراق،
ما فوق تمامی موضوعات بوده و کشورهای همسایه باید به حق حاکمیت عراق احترام بگذارند».
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اضافه کرد« :هدف قرار دادن پایگاهها و پادگانهای
نظامی عراق بر خالف قانون بوده و هر کسی که خواســتار خروج نیروهای آمریکایی بوده ،باید از
طریق گفتوگو این کار را انجام دهد».این مقام نظامی عراق تاکید کرد« :عراق نیازی به هیچ گونه
نیروی نظامی خارجی چه آمریکایی و چه غیر آمریکایی نداشته و در حال حاضر روی جدول زمانی
خروج این نیروها از عراق کار میکنیم».

کافهاقتصاد
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بیش از 5هزارتذکرکتبی به واحدهای صنفی درماه رمضان
مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت :از ابتدای امســال تا روز سوم اردیبهشت

اداره کل راه و شهرسازی استان  ،آماده پاسخگویی  24ساعته به پرسش های اصفهانی ها در زمینه سامانه ثبت امالک و اسکان است؛

گره احتکارمسکن بازمی شود؟

شد.مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان تصریح کرد :از ابتدای طرح تا سوم اردیبهشت
ماه  18هزار  333بازرسی انجام شده که از این تعداد بازرسی  155پرونده به تعزیرات حکومتی
ســاعته( ،تلفنی و پیامکی) به سواالت شــهروندان پاسخ میدهد.
و اسکان کشور با شــماره  ۰۲۱-۵۹۱۹۸وشماره پیامکی  ۰۲۱۱۹۳برای
پاسخگویی به صورت  ۲۴ســاعته آمادگی دارد و شهروندان اصفهانی
میتوانند در گفتوگو با کارشناســان این مرکز سواالت خود را مطرح
کنند.
رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان
اصفهان بیان داشــت :بر اســاس الزام قانونی تمامی سرپرســتان
خانوار اعم از شهری و روســتایی ،مالک و مســتاجر مکلف هستند
اطالعات محل سکونت و امالک تحت مالکیت خود را با مالکیتهای
رسمی ،وکالتی ،تعاونی شهری و روســتایی در سامانه ملی امالک و
اسکان کشور به نشــانی  https://amlak.mrud.irثبت کنند.وی
خاطرنشان کرد :زمان خوداظهاری و درج اطالعات سکونتی و ملکی از
تاریخ  19فرودین  1400آغاز شده و تا  ۱۹خرداد سال جاری ادامه دارد.
کحالزاده بــا بیان اینکه سرپرســتان خانــوار میتوانند بر اســاس
آخرین رقــم کدملی خود (سرپرســت خانــوار) مطابــق با جدول
زمان بنــدی ذیل به ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور مراجعه
کنند گفت :بــرای افراد جامانــده از ثبتنام ،از تاریخ  ۱۰اردیبهشــت
تا  19خــرداد  1400تمام سرپرســتان خانوار میتواننــد بدون در نظر
گرفتن آخرین رقم کد ملی خود اطالعات ســکونتی را در این سامانه
ثبت کنند.

مرضیه محب رسول

خالی و رونــد ثبت محل ســکونت هر

خانوار در سامانه ملی امالک و اسکان ،باالخره اولین گام های دولت
برای تعیین تکلیف خانه های خالی و یافتن راهی برای ســاماندهی
بازار مســکن و فروکش کردن تب تند قیمت ها برداشته شد .هر چند
هنوز تا اجرایی شدن و ایجاد تاثیرات این طرح در بازار راه درازی وجود
دارد که کارشناسان و مردم امیدوارند این آغاز ،پایانی بر معضل احتکار
مسکن باشد.
اصفهان از جمله شــهرهایی است که در ســال های اخیر به شدت با
مسئله کمبود عرضه مســکن به بازار روبه رو بوده اســت بنابر این در
صورت اجرا شدن درست طرح مالیات ســتانی بدون شک وضعیت
عرضه مســکن در اصفهان طی ماه های آینده بهبود خواهد یافت ؛اما
نگرانی اینجاست که هم مردم و هم مسئوالن چطور با این طرح برخورد
کنند و آیا راه های فرار برای سودجویان که پیش از این در سایر طرح
ها بسیار دیده می شد ،این بار بسته شده یا همچنان سوراخ های فرار
برای سرمایه داران باز خواهد بود.

به نظر می رسد در آن ســوی ماجرا مردم هم چندان اعتمادی به این
سیستم ایجاد شــده ندارند ،این را می توان از اســتقبال اندک مردم
از ثبت اموال و امالک خود در ســامانه ملی امــاک فهمید .مطمئنا
بســیاری به خصوص افرادی که بیش از یک خانه دارند و یا صاحبان
آپارتمان های خالی از سکنه حاضر نیســتند به راحتی اطالعات خود
را ثبت کنند.
بســیاری هم البته در مورد آینده طــرح و تاثیر ثبت و یــا عدم ثبت
اطالعات خود تصویر درستی ندارند .در همین زمینه حسن کحالزاده،
رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان
اصفهان اعالم کرده مرکز ارتباط مردمی ســامانه ملی امالک و اسکان
کشور با شماره  ۰۲۱-۵۹۱۹۸و شــماره پیامکی  ۰۲۱۱۹۳به صورت ۲۴
ساعته آماده پاسخگویی به سواالت شهروندان در زمینه ثبت اطالعات
سکونتی خانوار است.
رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان
اصفهان اعالم کرد :وزارت راه و شهرســازی به منظور سهولت در ثبت
اطالعات سکونتی خانوار در ســامانه امالک و اسکان ،به صورت ۲۴

اخبار

وی اظهار کرد :پس از ثبتنام افراد در ســامانه ،کــد یکتایی (آدرس
الکترونیک خانوار) برای شان صادر می شــود و از این پس دریافت
تمامی خدمات دولتی مبتنی بر این کد یکتا خواهد بود.
رییس اداره ارتباطات و اطالعرسانی اداره کل راه و شهرسازی استان
اصفهان تصریح کرد :هر خانواری که نسبت به درج اطالعات ناصحیح
اقدام کند و یا اطالعات خود را در ســامانه درج نکند ،عالوه برآنکه کد
یکتا را دریافت نمیکند و از خدمات دولتی نمیتواند اســتفاده کند،
مشمول دو برابر جرائم مالیاتی نیز میشود.
کحالزاده اذعان داشــت :سرپرســتان خانوار در صورت مســتاجر
بودن برای ثبــت مشــخصات ملکی محل ســکونت بــه اطالعاتی
شــامل (کدپســتی محل ســکونت ،شناســه قبض بــرق ،کدملی
مالــک ،موبایــل مالــک ،تاریخ شــروع ســکونت و تاریــخ پایان
قــرارداد ،متراژ ،طبقــه ،واحد) نیــاز دارند و در صــورت مالک بودن
میبایست کدپســتی ،شناســه قبض برق ،تاریخ شــروع سکونت،
متراژ ،طبقه ،واحد ،پالک ثبتــی و ...هر ملکی که دارنــد را جداگانه
ثبت کنند.

خبر روز
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

طرح مشترک حل مشکالت آب دراصفهان و چهارمحال
بختیاری تدوین شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت :طرح مشــترک حل مشکالت آب با توجه به منافع همه ذی
نفعان اعم ازخوزستان ،چهارمحال بختیاری و اصفهان تدوین شده و درفرصت معینی مطرح میشود.
حجت االسالم حسین میرزایی مهربا اشاره به وضعیت آب اصفهان و مشکالت آن اظهارداشت :زمانی
که ما به معلول بپردازیم و علت حوادث را بررســی نکنیم به تبع آن تصمیمات نادرســتی هم گرفته

میشود و یا تصمیمات مقطعی و مُ سکن میشوند.وی افزود :ریشه اصلی ماجرای آب کمبود منابع
آب است و اگردرزمینه منابع وسعت داشتیم درخصوص توزیع آن نیزرفتارعادالنهتری رخ خواهد داد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت :بنابراین این مسئله باید با همدلی استانهای
چهارمحال و بختیاری و اصفهان به صورت منصفانه و مومنانه ،برادرانه و عادالنه در ابتدا در خصوص
تأمین منابع آب و سپس توزیع آن حل شود تا تمام ذینفعان به حق خودشان برسند.وی ادامه داد:
این دعواها و خط و نشان کشیدن طرفین برای هم نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مشکالت
نیز حاد تر میشوند و به زودی با طرحی مشخص این مشکالت قابل حل خواهند شد.

کاهش  ۸۰درصدی فروش زولبیا و بامیه نسبت به سال گذشته
رییس اتحادیه تولید و فروش شیرینی کاشان با بیان اینکه فروش زولبیا و بامیه  ۸۰درصد نسبت
به سال گذشــته کاهش داشته است ،گفت :سههفتهای اســت که بازارچهها تعطیل است و وقتی
رفتوآمد نباشد کسی هم خرید نمیکند.جواد محسنی فاضل بابیان اینکه سه هفته تعطیلی بازار
به خاطر کرونا ضرر و زیان زیادی به صنف قناد زده است ،اظهار کرد :با آمدن ویروس کرونا یکی از
صنفهایی که بیشترین ضرر و زیان را متحمل شد صنف قنادان بود.رییس اتحادیه تولید و فروش
شیرینی کاشان با اشاره به اینکه ،قدرت خرید کاهش داشته است ،افزود :قنادان شیرینی و زولبیا
و بامیه را وقتی پخت میکنند اکثرا به فروشگاهها و ســوپرمارکتها میدهند و در آنجا به فروش
میرسد.وی با بیان اینکه فروش زولبیا و بامیه  ۸۰درصد نســبت به سال گذشته کاهش داشته ،
گفت :سههفتهای استکه بازارچهها تعطیل است و وقتی رفتوآمد نباشدکسی هم خرید نمیکند.
محسنی فاضل بابیان اینکه ،سالهای گذشته نزدیکهای افطار مغازههای شیرینی فروشی مملو
از جمعیت بود ،تصریح کرد :اکثر مغازههای شیرینی فروشی فقط چراغ مغازههایشان روشن است
و نسبت به پارسال صفر هستیم.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی
کشاورزی اصفهان:

مخالف طرحهای
غیرقانونی برداشت آب
اززاینده رود هستیم
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی
اصفهان با اشاره به اینکه طی  ۸ماه گذشته

مرکزاستان نگاه صنعتی به اردستان ندارد
فرماندار اردستان گفت :متاسفانه مرکز اســتان نگاه صنعتی به اردستان نداشته و طی سال های
گذشته همیشه این شهرســتان از مزیت های بالقوه خود در حوزه سرمایه گذاری و تولید دور بوده
است.حمیدرضا تاملی ،با بیان اینکه درسال  ۹۷شهرستان اردستان درپایین ترین وضعیت اشتغال
از منظر شاخص بیمه شده اصلی تامین اجتماعی قرار داشت ،افزود :امروز با پیگیری های انجام
شده در حوزه کسب و کار و ایجاد اشتغال تعداد بیمه شــده اصلی از  ۵هزار و  ۹۰۰نفر در سال  ۹۷به
باالی  ۷هزار نفر رسیده که افزایش  ۱۸درصدی بیمه شــدگان را نشان می دهد .فرماندار اردستان
تصریح کرد :میزان قراردادهای منعقد شده در زمینه واگذاری زمین برای ایجاد واحدهای صنعتی
و صدور مجوز تاسیس در  ۳۰سال گذشته بی سابقه بوده است.تاملی گفت :متاسفانه سند آمایش
سرزمین در حوزه صنعت در شورای عالی بدون مشورت و تعامل با فرمانداری ها به عنوان مسئول
برنامه ریزی شهرستان ها تدوین شده و برای صنایع فوالدی با وجود چهار واحد بزرگ در اردستان
و حوزه گردشگری با وجود ثبت یک اثر جهانی جایگاهی برای این شهرستان دیده نشده است.

ارسال شده است.وی افزود :ارزش ریالی این پرونده ها یک میلیارد و  537میلیون و  706هزار
و  600ریال بوده که بیشترین تخلفات مربوط به گران فروشی و پس از آن عدم درج قیمت است.
محمدی فشــارکی در مورد نظارت بر اصناف در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی بیان کرد :از
ابتدای امسال تا روز سوم اردیبهشــت ماه  73هزار و  856بازرسی انجام شده که از این تعداد 5
هزار و 171تذکر کتبی به واحدهای صنفی داده شده است.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی استان:

توسعه شهرک های صنعتی دراستان اصفهان را
پیگیری میکنیم
قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی اســتان اصفهان گفت :موضوع توسعه شهرکها دغدغه
اول شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان است.امیر ولی اظهار داشت :ما بنا داریم در سال
 1400که شعار آن مانعزدایی و پشتیبانیهاست در همه شهرستانها حضور پیدا کنیم و به همین
منظور امروز در اردستان هستیم و در موضوع صنعت و تولید شهرستان موارد را بررسی میکنیم.
وی افزود :از آنجا که سال جدید با موضوع رفع موانع نامگذاری شده است و باید در این خصوص
توسعهای را داشته باشیم موضوع توسعه شهرکها دغدغه اول شرکت شهرکهای صنعتی استان
اصفهان اســت و در این راه با تمام ظرفیت در کل اســتان اصفهان وارد میشویم تا این موضوع
محقق شود.قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان گفت :موضوع توسعه و ایجاد
پیگیری مشکالت صنایع توسط نماینده شرکتها در اردســتان پیگیری شود و در صورتی که در
جایی مشکلی از سوی ادارات است با هماهنگی فرماندار جلسهای را به منظور کارگروه رفع موانع
تولید انجام دهند تا به نتیجه نهایی برسد و نتایج خوبی هم در این جلسات دریافت میکنیم.

 ۵۱۰کیلومترراههای اصفهان سال گذشته بهسازی
و آسفالت شد
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اصفهان گفت ۵۱۰ :کیلومتر از محورهای
ارتباطی این استان در سال گذشته بهسازی و روکش آسفالت شد.فرزاد دادخواه افزود :در این
ســال  ۲۳۰کیلومتر از محورها و راه های اصلی این استان روکش آسفالت گرم و  ۲۸۰کیلومتر راه
فرعی و روستایی استان آسفالت حفاظتی (ســیلکوت) شد.وی ادامه داد :محدودیت اعتبارات
و مشکل تامین قیر ،امکان اصالح و روکش آســفالت تمام راههای استان را نمیدهد و از همین
رو محورهای پرتردد که مشکل بیشتری دارند با برنامه ریزی در اولویت قرار گرفته است.معاون
راهــداری اداره کل راهداری و حمــل ونقل جادهای اصفهان اظهار داشــت :ایــن عملیات برای
نگهداری ،ارتقای ایمنی تردد و بهســازی رویه راههای اســتان اجرا شده اســت.وی اضافه کرد:
عملیات لکه گیری در همه راه های استان به صورت امانی توســط گروهای راهداری همچنان و
بطور مستمر در حال اجراست.دادخواه گفت :با توجه به محدودیت اعتبارات ،استفاده از روشهای
نوین در آسفالت راهها و روشهای کم هزینه و زودبازده در دســتور کار قرار گرفته و نتایج خیلی
خوبی هم بدست آمد و خرابی بسیاری از راه ها با استفاده از این روشها ترمیم شده است.

عدم مشکل حاد درتوزیع روغن درفروشگاههای بزرگ اصفهان
معاون بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان با اشاره به وضعیت روغن طی روزهای اخیردراستان،گفت :درحال حاضرروزبه روزنسبت به روزهایگذشته
شرایط مطل وبترمیشود چراکه دربهارحوالههای مناسبی برای توزیع روغن خوارکی دراستانگرفتهایمکه با صدورحوالهها سطح عرضه را تشدید میکنیم.اسماعیل
نادری پیرامون اینکه مشکل حادی در توزیع روغن خوارکی در فروشگاههای بزرگ شــهر اصفهان وجود ندارد ،اظهار داشت :شاید در یک سری از سوپرهای کوچک و
مغازههای شهر از آن میزان توزیع اندکی محدودیت باشد؛ اما در فروشگاههای بزرگ هیچگونه محدودیتی نیست و قفسهها مملو از روغن مورد نیاز است.وی با بیان
اینکه برای رفاه مردم درصدد تشدید سطح عرضه روغن خوارکی دراستان هستیم ،افزود :ازشرکتهای پخش خواستارهمانندگذشته فعالتروارد عرصه شوند و روغن
را برای استان مثل قبل جذب کرده و موریگی توزیع کنند.معاون بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان در پاسخ به اینکه برخی از فعاالن اقتصادی متذکر
شدهاندکه ازابتدای امسال همانند اواخرسالگذشتهکمبود روغن خوارکی دربازاراصفهان وجود دارد و ضمن تامین روغن ازاستانهای دیگربازهم نمیتوانند حتی  10تا 20
بسته برای توزیع تهیهکنند ،بیانکرد :اینگفتههاکامال باهم تناقض دارد ،به طورحتم منظورشان تامین روغن ازکارخانه داخل استان بوده نه اینکه روغنی موجود نیست.

زاینده رود به طور کامل خشک شده است،
گفت :طبــق مصوبات قرار بــوده آب طرح

تشکیل مرکزفوریت های تولید و سرمایه گذاری دراصفهان

بن -بروجن از تونل بهشت آباد و تونل سوم
کوهرنگ تامین شــود ،امــا اکنون تکلیف
هــر دو طرح نامشــخص است.حســین
محمدرضایــی افزود :معتقدیــم که طرح
بن -بروجن و طرح های آب بر دیگر مانند
 ۴٢طرح اســتان باالدست موجب نابودی
کامــل زاینده رود می شــود ،در صورتی که
طرح بن -بروجــن می توانســت از منبع
دیگری آب خود را تامین کند .عضو هیئت
مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان با
بیان اینکه گفته می شــود کــه طرح بن-
بروجن اکنون توسط شــورای امنیت ملی
متوقف شده است ،گفت :پیش از عید این
طرح از سوی قوه قضاییه متوقف شده بود،
اما به نظر می رسد عملیات اجرای این طرح
به صورت غیرمجاز در حال فعالیت اســت.
وی با تاکید بر اینکه متاســفانه زاینده رود
طی هشت ماه گذشته به طور کامل خشک
شــده اســت و آبی در آن جریان ندارد ،در
حالی که کارون مازاد آب دارد و ســاالنه ده

فرماندار شهرستان:

واحدهای صنفی داده شده است.جواد محمدی فشارکی اظهار کرد :طرح نظارت و تشدید بازرسی
ها به مناسبت ماه مبارک رمضان از بیست و یکم فروردین ماه یعنی چند روز قبل از ماه مبارک آغاز

وی افزود :بر همین اســاس مرکز ارتباط مردمی سامانه ملی امالک

با اجرایی شــدن طرح تعیین خانه های

ماه  73هزار و  856بازرسی از اصناف انجام شده است که از این تعداد  5هزار و 171تذکر کتبی به

ها میلیــون مترمکعــب آب آن وارد خلیج

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

شود ،اما متاسفانه به دلیل برخی اختالفات
در چهارمحال برداشــت آب این طرح ،به
زاینده رود منتقل شد.محمدرضایی با بیان
اینکه طبق مصوبات هر گونه برداشت جدید
از زاینده رود خالف قانون اســت ،توضیح
داد :قرار بود بعــد از افتتاح تونل بهشــت
آباد و تونل ســوم کوهرنگ ،آب حاصل از
این دو پروژه به زاینده رود الحاق شود ،اما
هنوز تونل ســوم کوهرنگ بعد از  ۲۶سال
سرانجامی ندارد.

شده اســت.وی گفت :کارگروه تســهیل و رفع موانع

دیگر هم با همیاری اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و

تولید دراستانداری اصفهان بهکارگروه های متعددی

کشــاورزی تحت عنوان گروه کاری «اتمام طرحهای

تقسیم بندی شده است.کمیته های مالیات ،بیمه،

نیمه تمام استان اصفهان» آغازبهکارکرد؛ چراکه تعداد

بانک ،خدماتی ،گردشگری و صنایع دستی و کسب و

زیادی طرح نیمه تمام اقتصادی در اســتان اصفهان

کارهای بانوان زیرمجموعه های اینکارگروه را تشکیل

است که نیاز است با مانع زدایی سرمایه گذاری های

با بیان اینکه آمار و اطالعات نشان می دهد  ۸۰درصد

می دهند که امسال هم با به کارگیری متخصصان و

گذشته را احیاکرد.وی اضافهکرد« :مرکزفوریت های

مراجعان به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

کارشناســان زبده به خدمت مانع زدایی و پشتیبانی

تولید و ســرمایه گذاری در اســتان اصفهان» شکل

اصفهان رضایت داشــته اند ،گفت :با حمایت از این

تولید دراستان اصفهان بهکارگرفته خواهند شد.قاضی

گرفته است که سعی دارد بر مانع زدایی و پشتیبانی

کارگروه می توان درراستای مانع زدایی و پشتیبانی از

عســگر اظهار کرد :در سال گذشــته گروه های کاری

تولید در اصفهان متمرکز شــود و دبیرخانه آن در اتاق

تولید با قاطعیت پیش رفت.سید حسن قاضی عسگر

«طرح ها و کسب و کارهای فعال و راکد» با همیاری

بازرگانی اصفهان تشکیل شده و نماینده های هر یک

گفت :از بروکراســی و نظام ناکارآمد اداری به عنوان

خانه صنعت ،معدن و تجارت دراستان اصفهان شکل

از دســتگاه های اجرایی عضو کارگروه تسهیل و رفع

شــاخصه مهم در موانع تولید یاد می شــود که با آن

گرفت که نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت و منجر

موانع تولید تعریف شده اند و این نماینده ها قراراست

دست به گریبان هستیم .کارگروه تسهیل و رفع موانع

به فعال شدن کســب و کارهای راکد در اصفهان شد

در این مرکز ،به آنالیز و مشاوره بپردازند تا مانع زدایی

تولید درسال  ۹۴تشکیل شد و دردو سالگذشته این

و امسال هم قرار اســت این گروه های کاری تقویت

و پشتیانی تولید درزمانکمتربه منصه ظهوربرسد.

عکس روز

فارس می شــود ،تاکید کرد :قــرار بود آب
طرح بن -بروجــن از محل دیگری تامین

کارگروه در مدیریت اســتان اصفهان پویا و اثربخش

شود.وی اضافه کرد :از پایان سال گذشته ،گروه کاری

پخت ترحلوای
شیرازی
ترحلوا یکــی از شــیرینیهای
سنتی شهر شیراز است که در ماه
مبارک رمضان پخت میشود و در
قدیم بین خانوادههای شیرازی
خیلی مرسوم بوده و درمهمانیها
و عزاداریها و بهویژه ایام رمضان
تهیه میشد.

با مسئولان

بامایران
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فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع):

خوب یا بد انتخابات به خود مردم برمیگردد
فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری دراظهارکرد :امید آفرینی تنها مربوط به

وجود ۱۱۰هزار کارگر در چهارمحال و بختیاری؛

اکبری تصریحکرد :خیلی ها ازدستاورده های انقالب اطالعی ندارند و اگربرای آن ها روشن شود خود امید

کارگران درخط مقدم جنگ اقتصادی هستند

مسائل اقتصادی نیست در کنار آن باید به دست آوردهای دیگر انقالب نیز اشاره کرد .سردار علی محمد
آفرینی به همراه دارد.سرداراکبری ادامه داد :نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران براساس مردم ساالری
دینی تشکیل شده و ما در بحث مردم ساالری هیچ مشکلی نداریم چرا که همه انتخابات بر اساس رای
مردم بوده است.وی با بیان اینکه دربحث دینی متاسفانه یک عده به خوبی عمل نکرده اند  اذعان داشت:

مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری  با اشــاره

اعتقاد به مسائل دینی ،پای بندی به والیت فقیه و  ...وظیفه همه ماستکه باید انجام دهیم.سرداراکبری

به فرارســیدن روز و هفته کارگر ،اظهار کــرد :برنامههای متعددی برای

افزود :امروزوظیفه همه ماستکه برای حضورحداثری مردم درپای صندوق های رای تالشکنیم.وی با

گرامیداشت این روز در استان از جمله تجلیل از کارگران نمونه ،حضور

بیان اینکه درکشورما نفرات زیادی هستندکه به انتخاباتکامال معتقد هستند و بدون هیچ دعوتی وظیفه

مســئوالن در واحدهای تولیدی  و بررســی مشــکالت آنها ،نواختن

خود می دانندکه درپای صندوق های رای حاضرشوند،گفت :عده ایکه قشرخاکستری هستند باید آن ها

زنگکارو تــاش در یکی از بنگاههای اقتصادی ،غبارروبیگلزارشــهدا

را نیزتشویق و وارد میدانکرد.سرداراکبری تاکیدکرد :این وظیفه  فضای مجازی و رسانه ها ازجمله صدا

با مسئولان

و  ...پیشبینی شــده بود ،اما شــرایط کرونا این برنامهها را تا حدودی

و سیماستکه اعتماد مردم را جلبکند تا درانتخابات شرکتکنند.وی با بیان اینکه خوب یا بد انتخابات
به خود مردم برمیگردد،گفت :وحدت و یکپارچگی بین مردم ما الزم است .سرداراکبری درپایان خاطر

نشانکرد :به اقتدارنظام جمهوری اسالمی ایران همه می توانند امید داشته باشند.

تحتالشعاع خود قرارداده است.حفیظا...فاضلی با بیان اینکه حدود ۱۱
کارگران
گفت:
وجود دارد،
میلیون کارگر
پررنگ3237
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اســت ،این قشــر در جامعه در تمامی زمینههای اقتصادی ،فرهنگی و

توسعه مطلوب زیرساختهای گردشگری دربهشت
بومگردی ایران

و کارفرمایان در خط مقدم این جنگ قــرار دارندو باید نقش آنان در این

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدســتی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد :این استان

جنگ اقتصادی دیده شود.فاضلی با تاکید براینکه حفظ اشتغال موجود

بهعنوان بهشت بومگردی ایران زیرساختهای مناســب و مطلوبی برای پذیرش و ارائه خدمات به
مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در دوران پســاکرونا دارد و میتواند به بهترین نحو میزبان
گردشگران و مسافران باشند .مهرداد جوادی افزود :زیرساختهایگردشگری درشهرستان سامان
که یکی ازشهرستانهایگردشگرپذیرچهارمحال و بختیاری است برای جذبگردشگران و مسافران
بهخصوص در دوران پســاکرونا مطلوب و مناســب اســت.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود این طرح تا پایان فعالیت دولت تدبیرو امید به بهرهبرداری
برسد.جوادی با اشاره به اینکه برای ســاخت هتلآپارتمان سامان  48میلیارد ریال پیشبینی شده
بود ،عنوان کــرد :بخش خصوصی برای احداث ایــن طرح تاکنون  47میلیــارد و  500میلیون ریال
سرمایهگذاری کرده که از این مبلغ  23میلیارد ریال تسهیالت بانکی و  24میلیارد و  500میلیون ریال
آورده شخصی متقاضی بوده است.وی یادآور شد :تکمیل و بهرهبرداری از هتلآپارتمان سامان پنج

قرار دارد و ویروس کرونا نیز این مشکالت را تشدید کرده است ،کارگران

در کشور ازرسالتهای وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی است ،بیان کرد:

فراهم و  36تخت و  21اتاق به ظرفیت اسکان چهارمحال و بختیاری افزوده میشود.

آغازکشت چغندرقند درچهارمحال و بختیاری
کشت چغندر قند دردو هزار هکتار از مزارع کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.مدیر
زراعت استانگفت  :تاکنون درحدود  300هکتارازمزارع استان چغندرقندکشت شده است .مهدوی
افزود :چغندرقندکشت شده ازارقام خارجی و ایرانی است وکشت تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.وی،
میانگین برداشت چغندر قندر در هر هکتار را حدود  50تن برآورد کرد و افزود :زمان برداشت محصول
چغندرقند ازمهرماه آغازمی شود.مدیرزراعت استان افزود :شهرستانهای شهرکرد،کیارو بروجن از
مناطق اصلیکشت این محصول دراستان چهارمحال و بختیاری هستند.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

این وزارتخانه تنها متولی ایجاد اشتغال نیســت و وزارتخانههایی مانند
صمت ،جهادکشاورزی ،بانکها و  ...نیز در این موضوع دخیل هستند،
زمانیکه واحد تولیدی وارد مداربهرهبرداری شد ،سپس وزارتکارجهت
اجرای دقیق قانونکاروارد عمل میشود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد :اگر
واحدهای تولیدی درزمینه نیروی انسانی ،صادرات ،تامین مواد اولیه و ...
دچار مشکل شوند ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وارد عمل میشود،
همچنین برمواردی ازجمله ایمنی و بهداشت محیط ،قراردادهای مابین
کارگروکارفرما ،ساعاتکاریکارگران و  ...نیزنظارت میکند تا اشتغال به
وجود آمده حفظ شود.وی با بیان اینکه حدود  ۱۱۰هزارکارگردرچهارمحال

حوزههای مختلف مشغول بهکارهستند ،عنوانکرد  :حدود
و بختیاری در
میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بختیاری اضافهکرد :با تکمیل و بهرهبرداری ازهتلآپارتمان سامان زمینه اشتغال مستقیم برای  13نفر

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

 ۱۵۰هزار کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند ،کارمندان

قراردادی ادارات نیز مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی میشوند ،اما
این افراد مشمول قوانینکارنیستند.فاضلی درخصوص معوقاتکارگران
شاغل در بنگاهها و شرکتهای اقتصادی ،یادآور شد :بنگاههای بخش
خصوصی کمترین معوقات را به کارگران خود دارند ،بیشترین معوقات
مربوط به شرکتهای تابعه وزارت نیرو است ،بحث معوقات آبداران استان
پیگیری و حدود چهارماه از این معوقات پرداخت شــد و در تالشیم این
معوقات را نیزکاهش دهیم.
مدیرکل تعاون،کارو رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند
پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده در ایام شیوع کرونا ،توضیح
داد ۱۵ :هزارنفربرای دریافت بیمه بیکاری دراستان ثبتنامکردهاند ،طبق

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

صدورمجوزفعالیت برای  578باشگاه ورزشی درچهارمحال و بختیاری
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به صدور مجوز فعالیت  578باشگاه ورزشی در این اســتان اظهار کرد :از این تعداد 388 ،باشگاه ورزشی برای دریافت
تسهیالت ثبتنامکردندکه تاکنون مبلغ  145میلیارد ریال وام با بهره پایین به  243متقاضی پرداخت شده است .حمیدکریمی افزود :با حمایت وزارت ورزش و جوانان و دریک
اقدام بیسابقه  243باشگاه ورزشی چهارمحال و بختیاری ازتسهیالت و وامهای حمایتی بهرهمند شدند.مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پرونده 145
باشگاه تکمیل شده است ،اضافهکرد :درحال پیگیری ازبانکهای عامل برای رفع مشکالت هستیم تا تمامی متقاضیان ازتسهیالت حمایتی استفادهکنند.کریمی همچنین ازتالش
برای تمدید مهلت و تعویق زمان بازپرداخت اقساط باتوجه به ادامهداربودن تعطیلی باشگاههای ازطریق وزارت ورزش و جوانان ،نمایندگان استان درمجلس و سایرمتولیان خبرداد.

پایش انجام شده حدود  ۵۰۰۰نفر شامل قانون کار نبودند و به آنها بیمه

همچنین آرای صادرشده درهیئتهای حل اختالفکه منجربه اعتراض

بیکاری تعلق نمیگیرد.

میشــد از ۳۲درصد به  ۱۸درصد کاهش داشــت.فاضلی با بیان اینکه

وی افزود :از  ۱۱هزار نفر کارگر مشــمول قانون کار حدود  ۴۵درصد آنها

 ۳۰هزار کارگر فصلی و ساختمانی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد،

در خارج از استان شاغل بودند ،بنابراین باید روند بیمه بیکاری خود را از

گفت ۲۰ :هزار نفر از این کارگران در سامانه کارگران فصلی و ساختمانی

استانیکه درآن شاغل هستند پیگیریکنند ،این افراد جزو آماربیکاری

ثبت شدهاند و  مشمول قوانین کار و بیمه میشوند ،پس از پایش انجام

استان محسوب نمیشود.

شده حدود  ۱۵هزاربیمه شده واقعی دراین حوزه داریم و  ۷۰۰۰نفرنیزدر

فاضلی با بیان اینکه پیگیری الزم برای واکسیناسیونکارگران انجام شده

نوبت بیمه هستند.

است ،یادآور شد :پاکبانان نیز از جمله کارگرانی بودند که سهمیه واکسن

مدیرکل تعاون،کارو رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود :درتالش

دریافتکردند ،ازطریق وزارتخانه رایزنی برای دراولویت قراردادنکارگران

هستیم با حذف بیمهشدگان غیرواقعی در حوزه بیمه کارگران فصلی و

واحدهای تولیدی برای تزریق واکسن درحال انجام است ،این قشرنیز

ســاختمانی افراد جدید را جایگزین کنیم ،همچنین مکانهایی را برای

همانندکادردرمان درخط مقدم تولید قراردارند و دربرخی واحدها امکان

استقراراین قشردربرخی شهرستانها ازجمله شهرکرد نظرگرفتیم  تا این

رعایتکامل پروتکلها نیزوجود ندارد و این قشردرمعرض خطرهستند.

قشربرای پیداکردنکارمجبورنباشند درکنارخیابان بایستند.

مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به

وی در خصوص اجرای طرح الگوی نوین مشــاغل خانگی با همکاری

صیانت از نیروی کار و نظارت بر اجرای قانــون کار ،عنوان کرد :حدود ۴۰

جهاددانشگاهی ،بیان کرد :این طرح در چهارمحال و بختیاری و هشت

درصد از آرایی که در هیئتهای تشخیصی منجر به صدور رای و اعتراض

اســتان دیگر بهصورت پایلوت اجرا شــد ،سهمیه اســتان ایجاد ۲۰۰۰

واقع شــد را به حداکثر  ۲۵درصد کاهش دادیم و این نشــان میدهد

شــغل بود که ۴۰۰نفر مازاد مشــاوره الزم را برای ایجاد اشتغال خانگی

که کیفیت صدور آرا به  ۵۰درصد افزایش داشــته است.وی اضافه کرد:

دریافتکردند.

خبر روز
مدیر کل مرکز خدمات حوزه علمیه
چهارمحال و بختیاری:

پشتیبانی ازماموریت های
روحانیت ،افتخارمرکز
خدمات حوزه است
مدیرکل مرکزخدمات حوزه علمیه چهارمحال
و بختیاری اظهارداشت :درسال  ۹۹درراستای

  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری مطرح کردند:

ایجاد اشتغال پایدار ،تقویت مشاغل خانگی،

تاکید برپررنگ کردن فضایل اخالقی درفضای مجازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری

مجازی گفت :در شــرایط کنونی که هجمه های منفی

در نشست کمیته هماهنگی ،حمایت و توسعه محتوا و

فضای مجازی تمام اعضای خانواده ها را تهدید میکند،

خدمات فرهنگی فضای مجازیگفت :درحال حاضراز

هم افزایی توسعه ظرفیت های استانی برایگسترش و

نگاه های متفاوت نیاز جامعه به فضای مجازی است

تعمیق محتوا با اهدافگسترش و ترویج سبک زندگی

و ســاماندهی ،برنامهریزی و هدفگذاری صحیح در

اسالمی ایرانی در فضای مجازی ،پیشگیری از بروز یا

حوزههای فرهنگی و هنری از اولویتهای مدنظر این

گسترش آسیب های اجتماعی و بهبود نظم و ارتباطات

ادارهکل است.ابراهیم شریفی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد

اجتماعی را از اولویت های این کمیته و اداره کل  عنوان

اسالمی استان ضمن اظهاراین مطلب با اشاره به سخنان

کرد.وی در ادامه به پررنگ کــردن فضایل اخالقی در

رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص اهمیت فضای

فضای مجازی و تولید محتوا تاکید کرد.شریفی افزود

موضوع تبصره  ۳ماده  ۱۲۰اصالحی
نظر به اینکه اســماعیل قدیمی احد از ورثه محمود قدیمی طبق تقاضای وارده
 4000199مورخ  1400/01/8در خواست سند مالکیت سهم االرث خود را نیم
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین شش جریبی شماره  ۲۲۲فرعی از  4۵اصلی
واقع در بخش دو کاشان ذیل دفتر  1۲8صفحه  ۲89به نام محمود قدیمی لتحری
که برابر دادنامه  1386/10/۲-99۵شعبه اول دادگاه عمومی کاشان ثبت و سند
مالکیت صادروتسلیم گردیده است .که نزد آقای رضا قدیمی احد از ورثه نامبرده
می باشد که مراتب طی شماره  4000199مورخ  1400/1/1۵به نامبرده اخطار
گردیده ولی تاکنون سند مالکیت را تسلیم ننموده است مراتب به استناد تبصره
 3ماده  1۲0اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی تادارنده سند مالکیت مذکور از

اعالم مفقودی
اینجانب مهدی جــوادی جورتانی فرزنــد نصی رالدین به
شماره شناسنامه  222صادره از اصفهان متولد 63/06/20
با کدملــی  1290918910اعالم می کنــم مدرک تحصیلی
گ واهینامــه پایــان تحصیــالت در مقطع کارشناســی
ناپیوسته رشته مهندســی تکنولوژی الکترونیک صادره
از دانشگاه فنی و حرفه ای دانشــکده فنی شهید مهاجر
اصفهان با شماره /94044/37ش تاریخ  94/05/11مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

حمایت ازمشاغل خرد و تحقق منویات نورانی
مقام معظم رهبری با همت معاونت خانواده
و امور معیشت استان تعداد  ۴۸خانوار از این
طرح اشــتغالزایی برخوردار شــدند .حجت
:وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی با ابالغ  3پست سازمانی
در حوزه فضای مجازی به این اداره کل توجه ویژه ای به
این حوزه داشته اند .وی افزود :دردستورالعملکارگروه  
بر لزوم هم افزایی و توسعه ظرفیتهای استانی برای
گسترش و توسعه و تعمیق محتوا و خدمات فرهنگی
اسالمی ســالم ،مفید و ایمن در فضای
و هنری ایرانی
ِ

مجازی تاکید شده است.

تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10روز سند مالکیت مزبور را تسلیم یا مجوز
قانونی نگهداشتن آنرا ضمن اعتراض خود به این اداره اعالم نمایید بدیهی است
در صورت انقضاء مدت مقرر وعدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت به نام ورثه
طبق قانون صادر خواهد شــد .م الف ۱۱۲5467 :مهدی اسماعیلی رئیس
اداره ثبت اسناد و امالک کاشان

آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاهی تاش اصفهان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 19097
و شناسه ملی 10260399898
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/10
حسن بابایی کدملی  1284360326به موجب سند صلح شماره 356222
مورخ  1399/12/17صادره از دفتر اسناد رسمی شماره  77حوزه ثبتی
اصفهان مبلغ  250000ریال از سهم الشــرکه خود را به ماریانا بابایی
کدملی  1287409008واگذار نمود و میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ
 100000ریال کاهش داد - .اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه فعلی
هر یک بدین شرح می باشد  :حسن بابایی دارای  100000ریال سهم
الشــرکه  ،خانم ماریانا بابایی دارای  450000ریال سهم الشرکه  ،خانم
مینا صرامی دارای  200000ریال سهم الشرکه  ،آقای رضا بابایی دارای
 250000ریال سهم الشرکه .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1126756

عکس :؟؟؟

صنایعدســتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد :در حال حاضر طرح هتلآپارتمان سامان  90درصد

اجتماعی تاثیرگذارهستند.وی افزود:کشوردرجنگ اقتصادی با دشمنان

االسالم حسین مختاری  ،ادامه داد :با انعقاد
تفاهم نامههای جداگانهای با جهاد دانشگاهی
و ســازمان فنی وحرفهای و بنیاد نخبگان در
جهت آمــوزش خانوادهها قــدم موثری بر
میداریم.وی با بیان اینکه عمل رهنمودهای
نورانی رهبرمعظم انقالب اسالمی اصلی ترین
وظیفه مرکزخدمات ماست،گفت :پشتیبانی
از ماموریت های روحانیت و خدمترسانی و
تکریم طالب و روحانیون جــزو وظیفه ذاتی
مرکز خدمات حوزه محســوب می شود و به
این خدمت رسانی افتخار میکند.وی با بیان
اینکه درســال جدید هم با انگیزه و نشــاط
مضاعفی در خدمت طالب اســتان هستیم،
تصریح کرد :در ســال جدید با تــوکل به خدا
با جدیت و همت بیشــتر خدمت رسانی در
زمینههای فرهنگی ،آمــوزش ،قرآنی و بیمه
ادامه دارد و پاسخگویی مناسب و به موقع در
شأن طلبه جزء وظایف ما محسوب میشود.
مدیرکل مرکزخدمات حوزه علمیه چهارمحال
و بختیاری افزود :درسال  ۹۹با همت و پشتکار
همــکاران در مرکز خدمات اســتان ،رضایت
مطلوب از خدمات رســانی به جامعه هدف
براساس نظرســنجیها ،قابل تحسین بود و
کارهای فرهنگی بسیارخوبی برای مخاطبین
انجام شده است.حجتاالســام مختاری
اضافه کــرد :امیدواریم بــا برنامهریزی بهتر
خدمات مطلوبتری ارائــه کنیم و در همین
راستا از نهادهای حوزوی درخواست میکنیم
ما را درراستای خدمترسانی بهتریاریکنند.

گزارش
بادام سامان ،محصولی با شهرت جهانی؛

حمایت ازباغداران ،کلید رفع بیکاری درچهارمحال
سامان از شهرهای شهرستان ســامان در فاصله  22کیلومتری شمال شرقی شهرکرد است ،این
شهر به سبب قرارگیری در حاشیه زایندهرود ،بستر مناســبی برای کشاورزی و باغداری بوده که
وضعیت خاص جغرافیایی آن زمینه تولید محصوالتی چون بادام و گردو را فراهم ساخته است،
بادام این شهرستان نهتنها در کشور که در دنیا شــهرت و طرفداران بسیاری دارد .اگرچه توسعه
باغات در سامان در سالهای گذشــته وضعیت اقتصادی مردم این شهرستان را بهبود بخشیده
است اما نبود آب و خشکســالیهای پی در پی میزان محصول این تولیدکنندگان را کاهش داده
است .بادام شهرستان سامان در ارقام مامایی ،ربیع ،سفید و انواع بادام سنگی تولید میشود که
مغز درجه یک بادام مامایی سامان بهعنوان گرانترین ارقام آجیلی کشور است و استقبال خوبی
از انواع بادام تولیدی در سامان از ســوی خریداران داخلی و خارجی میشــود .متاسفانه بادام
تولیدی در این شهرستان بهصورت فلهای فروخته شده و برند خاصی برای آن وجود ندارد.بنابر
اعالم مسئوالن جهاد کشاورزی این استان ،از مجموع  ۱۴هزار و  ۸۰۰هکتار سطح زیر کشت بادام
 ۱۰هزار هکتار از اراضی تحت کشت این محصول متعلق به سامان است و با این وجود چهارمحال
و بختیاری یک دهه است که رتبه نخست تولید بادام در کشور را از آن خود کرده است.
محبوبیت بادام دربین باغداران به دلیل سازگاری با شرایط آب و هوایی
جعفرزاده ،یکی از باغداران ســامانی اظهار کــرد :از ابتدا پدرانمان در این شــغل فعال بودن  و
بهواسطه همین ما هم به این ســمت گرایش پیدا کردیم.وی ،عمده محصوالت باغی شهرستان
سامان را انواع ارقام بادام ،گردو ،میوهها تابســتانی چون هلو ،زردآلو ،گیالس ،آلبالو و ...عنوان و
اضافه کرد :بادام به دلیل ســازگاری با شرایط آب و هوایی استان بیشــتر از سوی باغداران مورد
استقبال قرار میگیرد.
جعفرزاده کمآبی ،سرمازدگی ،افزایش قیمت نهاده ،هجوم آفات و بیماریها به باغ و پیدا کردن
پیش روی باغداران عنوان و بیان داشت :صادرات بادام به هند
بازار فروش را ازجمله مشــکالت
ِ
تاثیر بسیار خوبی بر وضعیت باغداران داشته اســت و اگر زمینه صادرات گسترش یابد نگرانی از
بابت یافتن بازار فروش برای باغداران کاهش مییابد.
وی با اشاره به تغییر ســبک آبیاری باغها از ســنتی به صنعتی اضافه کرد :این موضوع تا حدی
مشکل کمآبی را رفع کرده و بازده تولید را باال برده  است.مسئوالن استانی قولهایی درخصوص
ایجاد شهرک بادام برای رفع مشکالت تولیدکنندگان بادام دادهاند که بناست این شهرک در اختیار
صادرکنندگان بادام قرار گیرد.
تولید  ۲۷درصد بادام ایران درشهرستان سامان
کمال اکبریان ،فرماندار شهرستان سامان از وجود حدود  ۲۰هزار هکتار باغ در این شهرستان خبر
داد و اظهار کرد :محصول بالغبر  ۵۰تا  ۶۰درصد این باغات بادام است.وی با بیان اینکه بادام نیاز
آبی پایینی دارد ،ادامه داد :همین امر سبب شده تا این محصول بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار شهرستان سامان خاطرنشان کرد :تجار هندی تاکید دارند بادام سامان در دنیا طرفداران
بسیاری دارد و کیفیت این بادام با هیچ یک از انواع بادامها در آمریکا و خصوصا کالیفرنیا و سایر
کشورها قابل مقایسه نیست.اکبریان با اشاره به اینکه حدود  ۲۷درصد بادام ایران در شهرستان
سامان تولید میشود ،یادآور شــد ۹۵ :درصد بادام مامایی که یکی از برندهای معروف بادام در
سامان است به هندوستان صادر میشود.
درحالیکه چهارمحال و بختیاری چندین ســال پیاپی دارای رتبه نخست بیکاری در کشور است
و همچنین به لحاظ صنعتی پیشرفت چندانی نداشــته ،اما به سبب آب و هوای مناسب ظرفیت
باالیی برای تولید محصوالت کشاورزی و باغی داشته و مسئوالن میتوانند با توجه به این پتانسیل
و تقویت آن ،زمینه اشتغال جوانان و جلوگیری از مهاجرت از استان را فراهم سازند.
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چرا طرح شهید سلیمانی در حوزه کرونا با وجود موفقیت ،متوقف شد؟

گزارش یک طرح

نماینده مردم تهران در

همه موفقیت این طرح متوقف شد؟»

کمک به شناســایی بیماران کرونایی ورود خواهد

شهید سلیمانی همچنان ادامه یابد اما اوج گیری

مجلــس و عضــو

به گفته الهیان ،وزارت بهداشت هنوز هیچ پاسخی

کرد که درخواســتی از ســوی نهادهای ذی صالح

بیماری و به نوعی شدت گرفتن بحران کرونا عمال

کمیســیون امنیت ملی مجلس اخیــرا در گفت و

به این ســوال نداده و باعث شد تا سوال در دستور

و پزشــکی مانند علوم پزشــکی و وزارت بهداشت

آن را متوقف کرد چرا که در شرایط کنونی اجرای آن

گویی که با برنامه «دستخط» در رسانه ملی داشت،

زاینده رود

کار کمیسیون بهداشت قرار بگیرد که بخشی از آن

مطرح شده باشد.

می تواند به کنترل اوضاع کمکی کند».

اعالم کرد که وزارت بهداشت از اواخر بهمن و اوایل

هم به ســتاد ملی کرونا و تصمیماتی که شــخص

سخنگوی ســپاه صاحب الزمان(عج) با اشاره به

به گفته این مقام مســئول در زمــان اجرای طرح

اسفند طرح شهید ســلیمانی را متوقف کرد .زهره

رئیس جمهور میگیرد ،مربوط میشود.

چالش های طرح و همــکاری های صورت گرفته

غربالگری ،نیروهای بســیج و سپاه به همراه کادر

میان علوم پزشکی و ســپاه در اجرای طرح شهید

بهداشت درمان اســتان ،جانفشانی ها و فداکاری

الهیان در این باره گفت « :در آبان ماه به یاد داشته
باشــید تعداد فوتیها به  ۴۸۰نفر رسید .آن زمان

مدل بومی ایرانی-اسالمی مدیریت
بحران؛ موفق دراصفهان

سلیمانی هم به مورد جالبی اشــاره می کند« :در

های زیادی انجام دادند و با شناسایی خانه به خانه

ابتدای کلید خوردن طرح شهید سلیمانی مردم به

بیماران در سطح اســتان ،کمک زیادی به کنترل

اما این طرح که بــه تعبیر رییس دانشــگاه علوم

دلیل آشنا نبودن با امداد رسانان و غربالگران  ،به

کرونا شد اما در ســال جدید به علت سلسه ای از

سختی با نیروها برای دادن اطالعات همکاری می

دالیل از جمله عدم رعایت پروتکل ها توســط خود

کردند که این مســاله با همکاری علوم پزشکی و

مردم ،دوباره کرونا اوج گرفته است.

اضافه شدن کاورهایی با آرم مشترک علوم پزشکی

عســگری در مورد همکاری میان علوم پزشکی و

پیش بینی میشــد که در بهمن ماه ســال  ۹۹به
باالی یکهزار نفر هم برسد.
همان آبــان ماه طرح شــهید ســلیمانی در کلیه
استانها کلید خورد .با این طرح به  ۵۷فوتی در روز
رسیدیم ،به جای هزار کشته! در همین دوره زمانی
که طرح شهید ســلیمانی اجرا شد و به شدت آمار
فوتیها و مبتالیان افت کرد ،در کشورهای اروپایی
در همین دوره زمانی  ۴برابر شد .با دست خالی که
نه واکسنی داشتیم و نه اعتبار جدی داشتیم».
الهیان در این مصاحبه همچنین تاکید کرد وزارت
بهداشــت هیچ بودجه ای به این طرح اختصاص
نداد « :متاسفانه با آقای نوبخت و سازمان برنامه و
بودجه جلسهای داشتیم .خواستیم که اعتبار الزم را
اختصاص بدهند و ندادند! باالخره با دستور سردار
سالمی و کمک سپا ههای استانی ،این طرح کلید
خورد ،امــا از اواخر بهمن طرح متوقف شــد؛ حاال
دلیلش را نمیدانم».
و البته این عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس
گالیه هایی هــم در رابطه با بی مهری نســبت به
ً
بعضا
طرح شهید ســلیمانی داشت« :مســئولین
امتناع داشتند که یادی از نیروهای بسیجی کنند.

پزشکی اســتان« یک مدل خاص بومی ،ایرانی-
اســامی از مدیریت بحران» بوده ،در اصفهان هم
اجرا شــد .بر اســاس آماری که «طاهره چنگیز»
سال گذشته و در جلسه مشترک با وزیر بهداشت
و فرمانده کل ســپاه که به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد ،اعالم کرد؛ از آغاز طرح شهید سلیمانی؛
به لحاظ عملیاتی بیش از  ۱۱۰۰پایــگاه را هاندازی
شد که حاصل فعالیت این پایگاهها انجام بیش از
 60درصد غربالگری ۷۹ ،درصــد پیگیری بیماران،

درصدی مــوارد مرگ و میر و کاهش تســتهای
مثبت در اوج اپیدمــی از  ۶۰درصد به زیر  ۲۰درصد
بوده است.
طرحی که درواقع یک فرصت بزرگ برای همافزایی
دو شبکه مردمی بسیج و شبکه بهداشت به شمار
می رود و این شــرایط را بوجــود آورد تا نیروهای
بسیجی باز هم پای کار جان و سالمت مردم باشند
و به میدان بیایند.

نیر وهایی که جان بر کــف درب خانهها میرفتند
ً
بعضا خود این بســیجیان
و بیماریابی میکردند.

وقتی دوباره وارد میدان غربالگری

چه اتفاقی میافتد نمیدانم ،ولی ســوالی که از

ســرهنگ علی قمیان سخنگوی ســتاد مقابله با

مبتال شدند.
وزیر بهداشت داشتیم این بود که به چه دلیل با این

می شویم که اعالم نیازکنند

کرونای سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان
هم در همین رابطه و در مورد دســتاورد های طرح
غربالگری شــهید ســلیمانی گفــت« :این طرح
که از ابتــدای آذرماه کلید خورد تا پایان اســفند با
غربالگری یک میلیــون و  83هزار خانوار به پایان
رســید .با اجرای این طرح بیش از ســه میلیون
و  648هزار نفر بررســی و مــورد غربالگری قرار
گرفتند؛ ایــن تعداد معادل بیــش از  75درصد از
جمعیت کل استان اصفهان بوده است».
به گفته قمیان تعداد بیماران شناســایی شده در
این طرح  43هــزار و  463نفر بــوده و همچنین
به بیش از  262880هزار نفــر در معرض خطر هم
هشدارهای الزم داده شــده و راهنمایی های الزم

انجام گرفته است.
اما با وجود موفقیت های ایــن طرح که به صورت
گســترده دربــاره آن صحبت شــده ،چــرا طرح
شهید ســلیمانی متوقف شد؟ ســخنگوی سپاه
صاحبالزمان(عج) در پاسخ به این سوال و چرایی
متوقف شــدن طرخ غربالگری شهید سلیمانی با
توجه به میزان باالی شیوع کرونا و کمبود نظارت ها
گفت« :این طرحی بود که با توجه به درخواست و
نیاز وزارت بهداشت و علوم پزشکی استان ها کلید
خورده بود و در سال جدید هنوز تقاضایی از سوی
این نهاد به بسیج و ســپاه برای راه اندازی مجدد
طرح ارائه نشده است».
به گفته قمیان؛ سپاه زمانی به مساله غربالگری و

خبر روز

اخبار
خودروهای نامتعارف درقانون جدید بیمه کدام است؟

جزئیات بارمبندی و طراحی
سواالت امتحان نهایی؛

جدید بیمه توضیحاتی را ارائه داد.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت :در قانون جدید بیمه

سهم سوابق تحصیلی
درکنکور

شامل خودر غیرمتعارف میشــود و در تصادفات چه فرآیندی را باید طی کند ،برای پیشگیری از

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان در خصوص به کار رفتن واژه خودروهای نامتعارف در قانون
واژهای تحت عنوان خودروهای نامتعارف به کار برده شــده است که دانستن اینکه چه خودرویی
ضرر و زیان مالکان وسایل نقلیه بسیار مهم است.وی افزود :به استناد تبصرههای سه ،چهار ،پنج
ماده هشت قانون بیمه مصوب سال  ۱۳۹۵همه خسارت وارده به خودروها بر عهده راننده مقصر
نبوده و مالک و مبنای محاسبه خســارت ،قیمت خودرو خواهد بود.رییس پلیس راهور استان
اصفهان گفت :این مبلغ بر اســاس نرخ دیه و به صورت ساالنه محاسبه میشود و در سال جاری
اگر قیمت خودرویی بیش از  ۳۲۰میلیون تومان باشــد ،خودروی نامتعارف محسوب میشود.
ســرهنگ محمدی ادامه داد :به عبارت دیگر هرچه فاصله قیمت خودروی آنان از قیمت تعیین
شده برای خودروی نامتعارف بیشتر باشــد ،میزان زیان آنان در تصادفاتی که غیر مقصر هستند
به مراتب بیشتر خواهد بود.وی افزود :مالکان این قبیل خودروها آگاهی داشته باشند در صورت
وقوع تصادف ،میتوانند مازاد خسارت وارده به خودرو را از محل بیمه بدنه جبران کنند.

قاچاق لوازم یدکی زیربارذرت
محموله  ۲۰میلیاردی لوازم یدکی خودورهای سنگین خارجی از یک کامیون کشنده حامل بار ذرت
در شهرضا کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت :ماموران مستقر در ایستگاه ایست
و بازرسی شــهید امامی این شهرســتان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون
کشنده حامل بار ذرت که از بنادر جنوب کشور به ســمت اصفهان در حرکت بود ،مشکوک و برای
بررسیهای بیشتر آن را متوقف کردند.ســرهنگ صادق کاظم زاد افزود:در بازرسی دقیق از این
خودرو  ۵دستگاه موتور ۳ ،دســتگاه گیربکس و قطعات و لوازم مربوطه به خودروهای سنگین
خارجی که در زیر بار ذرت خودرو جاساز شده بود ،کشف شد.وی ارزش این محموله را  ۲۰میلیارد
ریال بیان کرد و گفت :راننده خودرو دستگیر وتحویل مراجع قضایی شد.

کالهبرداری ازدانش آموزان با شگرد فروش سواالت
امتحانات نهايی
ریيس پليس فتا اســتان در خصوص کالهبــرداری از طريق فروش ســواالت امتحانات نهای
هشدار داد و گفت خانوادهها و دانش آموزان مراقب اين نوع کالهبرداری ها باشند .سرهنگ سيد
مصطفی مرتضوی گفت :با توجه به نزديک شدن به ايام پايانی سال تحصيلی و زمان امتحانات
دانش آموزان در مقاطع مختلف متاسفانه کالهبرداران با سوء استفاده از شرايط موجود اقدام به
انتشار و تبليغ جعلی فروش ســواالت امتحانات نهايی در فضای مجازی به خصوص شبکههای
اجتماعی میکنند.
وی افزود :در اين نوع کالهبرداری ،فرد کالهبردار پس از ارتباط با مشــتريان خود که اکثرا دانش
آموز هستند ،اعتماد آنها را جلب کرده و با اســتفاده از تبليغات گسترده و به بهانههای مختلف
مبالغی را از آنها دريافت میکنند.رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود:
پس از واريز وجه توسط افرادي که اقدام به خريد ميکنند ،مشاهده میشود شخص کالهبردار
هيچ سوالی برای آنها ارسال نمیکند و ديگر پاسخگوی تلفن خود نبوده است.سرهنگ مرتضوی
خاطر نشــان کرد :چنين ادعاها و آگهیهايی مبنی بر فروش سواالت امتحانات نهايی در فضای
مجازی جعلي بوده و دانش آموزان نبايد به اين آگهیهای کذب و دروغين کالهبرداران اعتنا کنند،
همچنين خانوادهها هم مراقب فرزندان خود باشند و با ايجاد محيطی آرام شرايط را برای مطالعه
آنها فراهم کنند و فرزندان خود را نسبت به چنين تبليغات دروغين در فضای مجازی آگاه سازند.

اما علیرغم صحبت های نماینده تهران درباره اینکه
هیچ بودجه ای به این طرح اختصاص داده نشد،

همکاری داریم ولی نمی توان تنها از ما انتظار عمل

ســرهنگ قمیان در مورد بودجــه تخصیص یافته

به وظایــف و نظارت ها در زمینه مقابلــه با کرونا را

به طرح شــهید ســلیمانی می گوید که نهادهای

داشــت و باید همه بخش ها به وظایف خود عمل

مشــخص شــده برای تامین اعتبار ،سهم خود را

کنند».

پرداخت کردنــد« :در اجرای این طــرح بودجه به

 ۵۲درصد رهگیــری افــراد در معــرض تماس،
همچنین کاهش  ۸۰درصدی موارد بســتری و ۶۰

و سپاه و بسیج حل شد و روند کار سرعت گرفت».

سپاه و بسیج در سطح استان اصفهان هم گفت:
«ما همچنان با ایــن دو نهاد در بحــث نظارت ها

آموزش و پــرورش ضمن اعــام جزئیات
طراحی ســواالت و بارم بنــدی امتحانات
نهایی گفت :تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور
سراسری تغییری نســبت به سال گذشته

صورت مشــارکتی بــوده و نمی توان مدعی شــد

ادامه حماسه درمسیرسالمت

نهادی در این طرح سهم خود را نپرداخته چرا که هر

هرچند طرح شهید ســلیمانی در حوزه غربالگری

کدام از بخش ها ،بودجه های مصوبی داشــند که
پرداخت و هزینه شد».
همکاری موفق بهداشت و بسیج
اما «مهدی عسگری» مشاور رییس مرکز بهداشت

به صورت فعال ادامه دارد تا تجلی ایثار و حماســه

استان اصفهان نفر بعدی بود که به سراغ او رفتیم

این بــار در قالب کمک بــه نیازمندان نمــود پیدا

تا درباره چرایی متوقف شدن طرح شهیدسلیمانی

کند بویژه این روزها که جــان و نان مردم در خطر

جویا شــویم .عســگری نیز در مورد علل متوقف

اســت و کرونا و تنگنای معیشــتی ،بار مضاعفی

شدن این طرح در سال  1400عنوان داشت « :این

بر روی شــانه های مردم نشانده اســت و بسیج

طرح از ابتدا تا پایان اســفند ماه تصویب شده بود

همان اســت که بود؛ آمــاده در راه جانفشــانی و

هر چند قرار بود در سال جدید هم طرح غربالگری

جان پناه شدن.

گامی بلند برای حامی دارشدن همه ایتام و محسنین برداریم
قائم مقامکمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان اظهارداشت :مساعدت حامیان درسال  ۹۹نسبت به سال قبل  ۷۲درصد رشد داشته و مجموعا به ارزش بالغ بر
 ۹۰میلیارد و  ۸میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی بوده است.عباسعلی زارعانگفت :درحالحاضرحدود  ۸۲هزارحامی دراصفهان سرپرستی  ۲۵هزارکودک یتیم
تحت پوششکمیته امداد امام (ره) را برعهدهگرفته و سایه مهربانی خود را برسرآنانگستردهاند.وی ضمن تاکید براینکه توجه به امورخانوادههای نیازمند همواره از
اهمیت خاصی برخورداراست،گفت :درحال حاضرعالوه برفرزندان یتیمکه به دلیل فوت پدرتحت حمایت امداد هستند۱۹ ،هزارو ۶۰۰کودک نیازمند تحت حمایت می
باشندکه درقالب طرح محسنین اکثرآنها ازکمکهای مردم خیرو نیکوکاراصفهان بهرهمند میشوند.قائم مقامکمیته امداد ادامه داد :عالوه برافرادیکه دست مهربانی
همشهریان عزیز ،یاریگراین خانوادهها هستند ۲ ،هزارکودک محسنین تحت حمایت امداد می باشندکه بیش ازپیش نیازمند توجه و محبت همنوعان خود هستند
و در انتظار حمایت حامیان به سر می برند .وی با اشاره به اینکه هریک از ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد دارایکد شناسه اختصاصی هستند ،تاکید
کرد :تمامیکمک های نقدی حامیان نیکوکاربا اینکد شناسه به صورت مستقیم به حساب فرزندان معنوی واریزمی شود و همشهریانگرانقدربرای مشارکت دراین
طرح و پذیرش حمایت ایتام و فرزندان نیازمند می توانند عالوه برمراجعه به دفاتراین نهاد درسراسراستان ،ازپایگاه اینترنتی  ekram.emdad.irنیزاستفادهکنند.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام اعالم کرد:

تولید و تحویل  ۳۰میلیون دوزواکسن «برکت» تا آخرمرداد

با تاکید بر اســتاندارد بودن سواالت اظهار
کــرد :طراحی ســواالت امتحانــات نهایی
برابر ضوابط اعالمی از سوی مرکز سنجش
آمــوزش وزارتخانــه و ســازمان پژوهش
صورت میگیرد.وی افــزود :بارم بندی در
وضعیت قرمــز در همه جای کشــور مالک

در ســال برای همه کشــور برگزار میشود
و وضعیــت مناطــق مختلف اســتانها با
همدیگر متفاوت بوده اســت ،به اســتناد
نامه سازمان پژوهش برای مرکز سنجش
آموزش وزارتخانه ،مالک طراحی سواالت،
برنامه درســی و بارم بندی «وضعیت قرمز
در شرایط همه گیری بیماری کرونا» است.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت
آمــوزش و پرورش بــا بیــان اینکه دانش
آموزان میتواننــد بارم بنــدی و حذفیات
کتاب درسی را از سایت مرکز سنجش و یا

رییس ســتاد اجرایی فرمــان امام ،جزئیــات تولید
واکســن کووایران برکت طی ماههای آتی را اعالم کرد
و گفت :تا آخر مرداد  ۳۰میلیون دوز واکسن را تولید و
تقدیم وزارت بهداشت میکنیم.محمد مخبردرحاشیه
مراســم آغاز مطالعات بالینی فاز  ۳واکسن کووایران
برکت با بیان اینکه تمام خطوط تولیــد در حال زیربار
رفتن است ،گفت :اردیبهشت یک میلیون دوز واکسن
را تقدیم وزارت بهداشــت میکنیم.وی افزود :خرداد
بین سه تا  ۳.۵میلیون دوز را تولید و تقدیم میکنیم،

عکس روز

ســازمان پژوهش مالحظه کرده و با کسب
آمادگــی در امتحانات شــرکت کنند اظهار
کرد :حذفیــات کنکور سراســری نیز روی
ســایت ســازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی بارگذاری شــده و از مد تها قبل
در اختیار دانش آموزان قرار گرفته اســت.
ســلطانیان درباره سهم ســوابق تحصیلی
در کنکور سراسری امســال نیز گفت :تاثیر
ســوابق تحصیلی یعنی نمــرات امتحانات
نهایی در کنکور سراسری تغییری نسبت به
سال گذشــته ندارد و همان  ۳۰درصد است
که با تاثیر مثبت اعمال میشود.

های دیگر همچون کمــک مومنانــه و دایرکردن

در بهار  ۱۴۰۰با طرح «ایران مهربان»؛

مثبت اعمال میشــود.عباس ســلطانیان

با توجه به اینکه امتحانــات نهایی یک بار

بروزرســانی آن ،فعال متوقف شــده اما در زمینه
ایســتگاه های صلواتی در بیمارستان ها همچنان

ندارد و همان  ۳۰درصد اســت کــه با تاثیر

طراحی سواالت است.

و شناســایی بیماران بــا جمــع آوری اطالعات و

راه اندازی بیمارستان
صحرایی ارتش در
اصفهان
بیمارســتان صحرایی  ۱۲۰تختخوابی
ارتش با حضور استاندار ،رییس دانشگاه
علوم پزشــکی اصفهان ،ارشــد نظامی
ارتش در اســتانهای اصفهــان ،یزد و
چهارمحالبختیاری و فرمانده دانشکده
هوانیروز ارتش در مجاورت بیمارســتان
الزهرا (س) اصفهان افتتاح شد.

در تیرماه به  ۱۰تا  ۱۲میلیون دوز در ماه و مرداد به  ۱۲تا

رفع خواهد شد.مخبرادامه داد :درفازصنعتی تجهیزات

 ۱۵میلیون دوزمیرسد و به این ترتیب تا آخرمرداد ۳۰

درحال نصب است و ظرفیت تولید  ۱۵میلیون دوزدرماه

میلیون دوز را تولید و تقدیم وزارت بهداشت می کنیم.

وجود دارد .درباره مواد اولیه برای تامین بخش زیادی

در شــهریور نیز راندمان تولید به  ۲۰میلیون دوز در ماه

که نیازداشتیم ،شرکت های دانش بنیان بسیج شدند

خواهد رسید.رییس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان

و مشکل حل شد و بخشی را وارد میکنیم .به هرحال

اینکه طبق وعده ایکه داده بودیم چندماه آینده مشکل

تحریم ها بی تاثیر نیست .تمام تمرکز ما بر تولید بوده

واکسن نخواهیم داشت،گفت :با تالش جوانان نخبه و

و بر واردات متکی نبودیم و نقشی در واردات نداشتیم.

مجاهد و متدین این عدد به میزان مورد نظرمی رسد و

وی همچنین درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه شنیده

امید است این بال ازجامعه بشری محو شود.وی ادامه

شد درمقطعی ازفازسوم با مشکل مواجه شدید؟گفت:

داد :در چندماه آینده جزو کشــورهایی خواهیم بود که

چنین چیزیکذب محض است .ازابتدا هرروزوضعیت

باالترین میزان واکسن را تولید و تزریقکرده استکه از

بهترشده و توفیقات روزانه داشتیم وکاربه طورغیرقابل

مسیرها و شرکت های مختلف داخلی و واردات تامین

تصوری خوب پیش رفته و راندمان  ۱۰تا  ۱۵برابرشده و

می شود .دغدغه عمومی واکسن ظرف چندماه آینده

درهیچ مقطعی مشکلی نداشتیم.

مستطیلسبز
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مرزبان:

سپاهان  -پرسپولیس بازی قهرمانی نیست
ســپاهان هفته بیســتویکم لیگ برتــر را با یک پیــروزی مهم در زمین نســاجی قائمشــهر

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا؛

پشتسرگذاشت تا با یک بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس در صدر جدول قرار بگیرد .این رقابت
فشرده همچنان ادامه دارد و پرسپولیس برخالف سالهای گذشته ،اینبار دیگر کار آسانی برای

شاگردان گل محمدی دراندیشه برپایی جشن صعود

قهرمانی نخواهد داشت.
جالب اینجاست که این دو تیم باید در هفته بیســتودوم مقابل هم قرار بگیرند؛ مسابقهای که
خیلیها معتقدند میتواند سرنوشــت قهرمانی را رقم بزند .با این حــال علیرضا مرزبان ،مربی
سپاهان تاکید میکند که قرار نیست این بازی قهرمان لیگ را تعیین کند.
وی درباره دیدار تیمش با تیم نساجی گفت :ما در چمن مصنوعی بازی کردیم و این کار سپاهان را
سختتر میکرد ،هر چند که قبل از بازی هم در چمن مصنوعی تمرین کردیم .از طرفی تیم خوب
نســاجی برای فرار از انتهای جدول مبارزه میکند و میدانســتیم بازی سختی در پیش داریم،
به همین دلیل تمرینات را طوری ســازماندهی کردیم که کیفیت فوتبالــی خوبی را از خودمان به
نمایش بگذاریم و  3امتیاز را بگیریم .خوشــبختانه این اتفاق هــم رخ داد.کارت قرمزی که به
نژادمهدی دادند ،ناحق بود چون مهاجم حریف در موقعیت آفســاید قرار داشت .ما بعد از 10نفره
شدن مجبور شدیم در الک دفاعی فرو برویم و دیگر نتوانســتیم پرسینگ از جلو را انجام دهیم.
نســاجی هم فشــار زیادی وارد میکرد ولی ما تالش کردیم تا نظم خودمان را از دست ندهیم و
چشم به ضدحمالت داشتیم.

پاداش گلزنی دیاباته؟ حاشیهسازی ممنوع!

سرمربی  61ساله آرژانتینی در 19بازی 14 ،برد ثبتکرد و
با  %73.7جایگاه نخست ازاین نظررا به خود اختصاص

داد .نکته جالب اینکه علی پروین دربیش از 450بازی،

آمار  %60برد را ثبت کرده که نرخ فوق العادهای در این
تعداد بازی محسوب میشود

مدیرعامل آبیپوشــان پایتخت به شایعات درباره پاداش ســنگین دیاباته برای گلزنی واکنش
نشان داد.شنبه شب شیخ دیاباته مهاجم مالیایی استقالل توانست برای چهارمین بازی متوالی
برای آبیها گلزنی کند و به اولین بازی استقالل تبدیل شود که توانسته چنین رکوردی را از خود در
رقابتهای آسیایی به جای بگذارد.
مدتی پیش قرارداد دیاباته در رســانهها منتشر شده بود که یکی از آپشــنهای آن به گلزنی این
مهاجم مالیایی در رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا باز میگشت که باید باشگاه استقالل به ازای
هر گل او  10هزار دالر پرداخت کند.مددی مدیرعامل استقالل با در گفتگو پس از دیدار با الدحیل،

تیم فوتبال پرســپولیس در شرایطی در

پرسپولیس نشسته است.

به صعود باشند.

چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا

در صدر این فهرست ،نام گابریل کالدرون سرمربی سابق قرمزها دیده

در آن سوی میدان تیم الوحده امارات با کســب  7امتیاز در رده دوم

مقابل تیم الوحده امارات صفآرایــی می کند که این تیم هم اکنون با

میشود .سرمربی  61ساله آرژانتینی در  19بازی 14 ،برد ثبت کرد و با

قرار گرفته اســت .تیم اماراتی به دنبال صعود از این مرحله هست و

 12امتیاز در صدر گروه  Eاین رقابت ها قرار گرفته است.چهار پیروزی

 %73.7جایگاه نخست از این نظر را به خود اختصاص داد .نکته جالب

همین مسئله موجب می شود تا شاگردان گل محمدی جدال سختی

بازگشت ریگی برای بستن کمربند خط هافبک

متوالی در لیگ قهرمانان آسیا برای هواداران پرسپولیس نیز چندان

اینکه علی پروین در بیش از  450بازی ،آمار  %60برد را ثبت کرده که

را مقابل تیم الوحده امارات در پیش داشــته باشند .الوحده در حالی

قابل پیشبینی نبود اما تیم یحیی گلمحمدی موفق شــد با غلبه بر

نرخ فوق العادهای در این تعداد بازی محسوب میشود.

با پرســپولیس دیدار میکند که در بازی قبل خــود مقابل الریان به

مسعود ریگی بعد از یک نیمه غیبت به ترکیب استقالل برگشت.سرمربی استقالل همچون روال

الوحده ،الریان و گوآ 12 ،امتیاز کسب کند و صدرنشین مرحله گروهی

کسب چهار پیروزی متوالی در فصل جاری رقابت های لیگ قهرمانان

پیروزی رســید .این پیروزی برای نماینده امارات بــدون هزینه هم

شود.

آســیا باعث شــده تا شــاگردان گل محمدی با روحیه باالیی آماده

نبود و سه بازیکن این تیم از جمله «اسماعیل مطر» محروم شدند.

اما این چهار برد از جهات دیگری هم برای قرمزها اهمیت دارد.

پنجمین دیدار خود در این رقابت ها شوند .سرخ پوشان پایتخت اگر

روزنامه «امارات الیوم» خبر داد با محرومیتهای رخ داده در الوحده،

یحیی گلمحمدی در بازی برگشــت مقابل گوآ ،برای هفتاد و دومین

بتوانند این بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند همین امشب جشن

تغییراتی در پست بعضی از بازیکنان هم ایجاد میشود .این روزنامه

بار روی نیمکت پرسپولیس نشســت و برد شماره  41را به ثبت رساند

صعود بر پا خواهند کرد.

نوشت« :تن کاته ســرمربی الوحده محمد برغش را از دفاع راست به

تا نرخ پیروزیاش به عدد  %56.9برســد .آماری کــه در بین مربیان

برتری پرســپولیس در این بازی برای سایر تیم های ایرانی حاضر در

دفاع چپ میبرد .عمر خربین هم در غیاب اســماعیل مطر به عنوان

پرسپولیس با بیش از  15تجربه مربیگری ،او را در رتبه هفتم ،باالتر از

این دوره از رقابت ها نیز اهمیت زیادی دارد .شرایط جدولی به گونه ای

بازیساز در زمین حضور مییابد».

برانکو ایوانکوویچ قرار میدهد.

است که پرســپولیس با پیروزی در بازی با الوحده نه تنها قدرتمندانه

تیم تراکتورســازی نیز امشــب مقابل تیم پاختاکور قــرار می گیرد.

با رد این مسئله ،آن را شایعه خواند و گفت :خیر! اینگونه نیست؛ او آپشنهایی در قراردادش دارد
ولی اینکه به ازای هر گل  10هزار دالر بگیرد ،کذب محض اســت .بی تردید این حاشیه سازیها
نمیتواند روند خوب استقالل را متوقف کند.

دیدارهای قبلی تیمش یک تعویض در بیــن دو نیمه انجام داد و اینبار مســعود ریگی را مقابل
الدحیل به زمین فرستاد .ریگی که بعد از اشتباه در بازی رفت با الدحیل قطر از ترکیب اصلی بازی
برگشت دور مانده بود ،از ابتدای نیمه دوم وارد زمین شــد .این هافبک جنگنده که همواره بازی
های خوبی را به نمایش گذاشــته ،در ابتدای نیمه دوم جای آرش رضاوند را در ترکیب اســتقالل
گرفت تا کمربند خط هافبک تیمش را قدرتمندتر ببندد .استقالل در نیمه اول بازی با الدحیل در
خط هافبک ضعف هایی داشت .با توجه به اینکه آبی ها با  3فوروارد بازی می کنند ،طبیعی است
که در پســت هافبک تدافعی نیاز به یک هافبک جنگنده و قدرتمند باشد و ریگی نیز که از قدرت
بدنی و هوش باالیی برخوردار است بار دیگر در ترکیب تیمش قرار گرفت تا شاید بتواند چاره ساز
شود و دوباره در خط هافبک استقالل بدرخشــد.گفتنی است؛ مهدی پور و اسماعیلی دو هافبک
دیگر استقالل هستند که در کنار ریگی در نیمه دوم به بازی گرفته شدند.

سمیه مصور

برانکو در  175بازی 98 ،برد به دست آورد و آمار  %56را از خود به جای

ترین صعود خود را به عنوان تیم اول جشن خواهد گرفت بلکه به دیگر

شاگردان رسول خطیبی از چهار بازی برگزار شده خود در این مسابقات

گذاشت .چالش یحیی نیز احتماال حفظ این آمار در تعداد بازی بیشتر

نمایندگان ایران نیز از نظر امتیازی کمک کرده و اســتقالل ،تراکتور و

شش امتیاز کســب کردهاند و برای صعود نیاز مبرمی به کسب تمام

خواهد بود؛ او بیش از  100بازی کمتر نســبت بــه برانکو روی نیمکت

حتی فوالد با پیروزی پرســپولیس می توانند بسیار از قبل امیدوار تر

امتیازات این دیدار دارند.

 ۳قایقران برای کسب سهمیه به مجارستان می روند

خبر روز

دست پیدا کنیم .مسعود مهدوی نیا اظهار کرد :مسابقات قهرمانی جهان مجارستان که آخرین فرصت برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو در رشته قایقرانی است از

میری:

سرمربی تیم ملی پاراقایقرانی با اشاره به اعزام  ۳قایقران به مسابقات قهرمانی جهان مجارســتان گفت :تالش بر این است که عالوه بر کسب سهمیه به مدال نیز
 ۱۹اردیبهشت آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.وی گفت :شهال بهروزی راد ،اسالم جاهدی و مسعود قیصری قایقرانان اعزامی به این تورنمنت
هستند که بهروزی راد کالس  KL۳برای تعیین الین جهت شرکت در پارالمپیک توکیو و اسالم جاهدی کالس  VL۲در پاراکانو و مسعود قیصری کالس  KL۳در
ماده پاراکایاک مسافت ۲۰۰متر برای کسب سهمیه رقابت خواهند کرد.مهدوی نیا در ارزیابی از وضعیت قایقرانان اعزامی به قهرمانی جهان مجارستان ،گفت :هر
سه قایقران از شرایط آمادگی خوبی برخوردارند و ما عالوه بر کسب سهمیه به دنبال مدال نیز هستیم.وی با بیان این که در این دوره از بازیها به دنبال افزایش سهمیه
قایقرانی هستیم ،تصریحکرد :درپارالمپیک ریو ما تنها یک سهمیه داشتیم ،اما دراین دوره سعی داریم حداقل با  ۳سهمیه درپارالمپیک توکیو شرکتکنیم.سرمربی
تیم ملی پاراقایقرانی در پایان ضمن تشکر از حمایت های فدراسیون قایقرانی و کمیته ملی پارالمپیک ،افزود :طی یک سال گذشته با وجود کرونا اردوهای خوبی
را با حمایت فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک برگزار کردیم و شرایط راضی کننده است.

فوتبالجهان
منچستریونایتد به فروش میرسد؟

کفش طال؟ فقط صعود
میخواهیم

کردهاند.بعد از ماجرای سوپرلیگ اروپا فشار روی مالکان باشگاههای لیگ برتری افزایش پیدا

مس کرمان روزهای خوبی را ســپری می

کرده و گلیزرها هم در باشگاه منچســتریونایتد مثل همیشه مورد انتقاد هواداران هستند.نشریه

کند و با قدرت صدرنشین لیگ دسته یک
آزادگان است و امروز نیز باید به مصاف نود
ارومیه برود پیمان میری در این خصوص
گفت :شــرایط خیلــی خوبی را ســپری
میکنیم و یک اردو در تهران برگزار کردهایم.

برادران گلیزر که مالک باشگاه منچستریونایتد هســتند برای فروش این باشگاه قیمت تعیین

«میرر» مدعی شد ،جوئل و آورام گلیزر ،مالکان باشگاه منچســتریونایتد تصمیم گرفتهاند این
باشگاه را بفروشند.
مبلغ پیشــنهادی آنها برای فروش باشــگاه پرافتخار انگلیســی هم  ۴میلیــارد پوند (معادل
 ۵٫۵میلیارد دالر) اســت.باید دید آیا این اقدام گلیزرها تنها یک حرکت نمایشــی برای کاهش
فشارهاست یا واقعا آمریکاییها باشگاه منچستریونایتد را به فروش میرسانند.

شــرایط تمرینی اینجا خیلی خوب اســت

نیکخواه بهرامی:

و تیم هم در کل اوضاع مناســبی دارد ولی

بساط جایزه دادن به تیم نایب قهرمان را جمع کنید!
صمد نیکخواه بهرامــی ،در یکی ،دو دهه اخیر نامی

اصال به جایی نمی رســید که پری پتی بخواهد آن

آشنا برای عالقه مندان به بسکتبال بوده و هنوزهم او

شــوت باورنکردنی را تبدیل به گل کند .بعد از بازی

را میتوان یکی ازستاره های بسکتبال ایران دانست.

چهارم فینال لیگ برتر بســکتبال کــه با عصبانیت

کاپیتان تیم ملی که چند روز دیگر تولد  38سالگی

صمد نیکخواه بهرامی و شایعه درگیری لفظی او با

خود را جشن میگیرد ،امســال با حضور در ترکیب

ســرمربی مهرام همراه بود ،دقایقی با کاپیتان این

تیم مهــرام در کنار مهدی کامرانــی باعث باال رفتن

تیم همکالم شدیم .در ادامه مشروح صحبت های

جذابیت لیگ برتر شــد .او که البته از مسابقه نیمه

صمد نیکخواه را می خوانیــد « :آنقدر در این بازی

نهایی با پاالیش نفت آبادان درگیر برخی حواشــی

روی ما فشار بود و مشکالت وجود داشت که دیگر

شــد و کارش به کمیته انضباطی هم کشید ،شنبه

هیچ کدام از بازیکنان و اعضای تیم نمی توانستند

شب روی نیمکت تیمش و در حالی که با  5خطا از

در سالن بمانند و روی سکو بروند .اصال به نظرم باید

بازی بیرون رفته بود ،حرص و جوش زیادی خورد.

اهدای کاپ و مدال به نایــب قهرمان را حذف کنند

کاپیتان صمد معتقد اســت با یک کار هوشمندانه،

چون همیشه تیمیکه درفینال باخته عصبانی است

مهرام به راحتی برنده از زمین بیرون می آمد و کار

و هر بازیکنی هم روی سکو برود ،خوشحال نیست.

تحریم فیسبوک ،اینستاگرام و توئیترازسوی تمام
باشگاه های انگلیسی

متاســفانه خودم مصدومیــت کوچکی از
ناحیه کشــاله ران دارم و نمیدانم به بازی
برسم یا نرسم.
تالش می کنیم تا ببینم به بازی می رســم
یا خیر .باید تالش کادر پزشــکی را ببینم و
همچنین شــرایط بدنی خودم را بسنجم و
بازی را خودمان به حریف دادیم .آن ها هم خوش
شانس بودند و بخت با شهرداری گرگان یار بود .من
هر چه بگویم ،به کادر تیــم خودمان برمی گردد ،اما
به هر حال راه ســاده ای برای اینکه بتوانیم بازی را
ببریم ،وجود داشت .من به متین گفتم که نباید آن
پنالتی آخر را تبدیل به گل کند .وقتی توپ را به حلقه
می زد ،تا بازیکنان حریف صاحب توپ شوند و آن را
شوت کنند ،بازی تمام بود» .

ببینم می توانم بازی کنم یا خیر .با توجه به
صحبتهایی که با کادر فنی داشتم تصمیم
بر این شد که ریســک نکنم اگر سه ،چهار
هفته را از دست بدهم خیلی بد می شود و
یک هفته را استراحت کنم خیلی بهتر است
تا یک ماه را از دست بدهم.
او در مــورد تعــداد گل هــا و پــاس گل
هایــش ادامــه داد :من هفــت گل زدم و
هفت پاس گل ارســال کــردم و دو پنالتی

عکس روز

گرفتم.ایــن بازیکــن در پاســخ بــه این
ســوال که در چند بازی باقیمانــده تعداد
گل ها و پاس گل هایــش را به چه عددی
می رســاند خاطرنشــان کرد :اولویت برد

اقدام جالب
بازیکن مغضوب
فرهاد مجیدی!
محمد دانشــگر ،مدافع تیم
فوتبال اســتقالل در اقدامی
جالب توجه راهی شهرستان
داورزن شد و باکودکیکه فیلم
آزار او فضای مجازی را تحت
تاثیر قرار داد ،دیدار کرد.

تیم است.
گل زدن و پــاس گل دادن مــن مربوط به
گزینه های بعدی می شود .برای من بیشتر
مهم این اســت که بتوانم به تیم کمک کنم
.وی در مورد اینکه آقــای گل لیگ یک می
شود یا خیر گفت :نفر اول هشت گله است
و من به همــراه هفت نفر دیگــر هفت گله
هســتیم ولی فکر می کنم در پاس گل من
نفر اول باشم و فکر نمی کنم کسی بیشتر از
من در این فصل پاس گل داده باشــد .من
تالشم را برای آقای گلی می کنم ولی هدف
اول صعود تیم است.

باشگاه های لیگ برتر انگلیس  ،لیگ دسته یک و سوپرلیگ زنان در واکنش به سواستفاده های
مکرر و تبعیض آمیز مداوم از فوتبالیست ها اقدام به تحریم شــبکه های اجتماعی خواهند زد.
ناامیدی باشگاه ها نسبت به عدم اقدام شرکت های فناوری نسبت به آن مسئله باعث شده است
تا هفته آینده به مدت  ۴روز هیچ فعالیتی از سوی تیم ها و باشگاه ها و خیلی از افراد سرشناس
در شبکه های اجتماعی فیسبوک ،اینستاگرام و توئیتر شاهد نباشیم.
تحریم شــبکه های اجتماعی از ســاعت  ۳بعد از ظهر جمعه  ۳۰آوریل تــا  ۱۱.۵۹بعد از ظهر روز
دوشنبه  ۳ادامه خواهد داشت که در واقع بازی های هفته بعد هیچ پوششی نخواهد داشت.در
فصل گذشته فوتبالیســت ها بارها به اعالم کردند که در شبکه های مجازی مورد نژادپرستی قرار
می گیرند .اخیرا تیری آنری اعالم کرد هیچ فعالیتی در شــبکه های اجتماعی نخواهد داشت و
همه صفحات خود را پاک کرد.پیر امریک اوبامیانگ گلزن گابونی آرسنال نیز هفته قبل حساب
تویئتر خود را بست.
نژادپرســتی هواداران فوتبال در انگلیس نســبت به فصل قبل اوج گرفته است و با توجه به عدم
دسترسی هواداران به ورزشگاه ،این افراد در شبکه های اجتماعی اقدام به توهین بازیکنان می
کنند.

حمله رییس یوفا به رئا لمادرید ،بارسلونا و یوونتوس
الکســاندر چفرین ،رییس یوفا در مصاحبه ای با دیلی میل برای یک بار دیگر جریمه دوازده تیم
موسس سوپرلیگ اروپا را تایید کرد .رییس یوفا در مورد پروژه سوپرلیگ گفت «:ببینیم چه می
شــود .همه تیم ها باید عواقب کارهایی که کردند را بپذیرند و نمی توانیم طوری برخورد کنیم که
انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است.
نمی توانیم چنین کاری را انجام بدهیم و بعد از آن خیلــی راحت بگوییم :من را محروم می کنند
چرا که همه از من بدشان می آید ».مشکل آنها فقط خودشان هستند .کاری که کردند خوب نبود و
ببینیم در روزهای آینده باید چه کار کنیم .البته برای من تفاوت زیادی میان تیم های انگلیسی و
شش تیم دیگر وجود دارد .تیم های انگلیسی زودتر کنار کشیدند و به اشتباهشان اعتراف کردند.
کار بزرگی است که بگویی «:من اشتباه کردم .شش تیم انگلیسی اول انصراف دادند ،بعد نوبت
ســه تیم دیگر بود (اتلتیکو ،میالن و اینتر) و بعد از ان سه تیم دیگر (رئال ،بارسا و یوونتوس) که
تصور می کنند که زمین صاف است و سوپرلیگ هنوز وجود دارد .تفاوت زیادی میان آنها وجود دارد
اما همه مسئول هستند .ببینیم چه می شود .نمی توان گفت که پروژه انضباطی است اما هر کسی
مسئول رفتاری است که انجام می دهد .آیا مســئله انضباطی است؟ این تصمیم کمیته اجرایی
است؟ ببینیم چه می شود .برای گفتنش زود است».

بامسئولان
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مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:

مجسمه شیخ بهایی به چهارباغ اصفهان بازگشت
مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان اظهارکرد :مجسمه شیخ بهایی درخیابان چهارباغ ازچشمنوازترین

سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد:

آثار استاد «مرتضی نعمت اللهی» است؛ مردی کتاب به دست ایستاده و در فکری عمیق به خیابان
مینگرد ،چهرهای از عالمی دانشــمند که اصفهان به حضورش در این شهر میبالد.مهین شکرانی با

نگاه عمیق شهرداری اصفهان به حوزه دیپلماسی شهری

بیان اینکه ارتفاع مجسمه شیخ بهایی سه مترو جنس آن برنزاست ،تصریحکرد :این مجسمه به علت
ابعاد و جنسی که دارد جز بهترین مجسمههای ساخته شده برای مشاهیر کشور است.مدیر منطقه
یک شهرداری اصفهان افزود :مجسمههای شهری میتوانند تنوع موضوعی بسیاری داشته باشند چرا

سخت کرده مسائل را تسهیل و راه را هموار کند و می توان به عنوان یک
ابزار خوب در روابط بین الملل از آن اســتفاده کرد .نوروزی با بیان اینکه
زیرساخت ها طی این دوره پیشرفت بسیارخوبی داشته و اتفاقات خوبی
درحوزه دیپلماسی شهری رقم خورده است ،ادامه داد :پروژه هایی مانند
حلقه حفاظتی شهراصفهان ،مترو ،سالن اجالس و نمایشگاه بین المللی
اصفهان زیرساخت های الزم برای رشد گردشــگری را در شهر اصفهان
فراهم می آورد و امیدوارم این زیرســاخت ها زمینه را برای تبدیل شدن
اصفهان به عنوان قطب گردشــگری فراهــم آورد .وی افزود :همچنین
جشــنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان و تفاهمنامه برای برگزاری
جشنواره بین المللی صنایع دستیکه طبق تفاهم با وزارت میراث فرهنگی
قرار است در اصفهان برگزار شود ،توفیق بزرگی برای رونق هر چه بیشتر
گردشگری دراین شرایط است.

سخنگوی وزارت امورخارجه نیزکه دراین آیین به صورت ویدئوکنفرانسی
حضورداشت ،با بیان اینکه وزارت امورخارجه دردوران دکترظریف جهت
گیری خاصی را درحوزه دیپلماسی شهری داشته است ،اظهارکرد :با این
مجموعهکتاب های «پل»،کتاب های دستیارشهرداری اصفهان درحوزه

گردشگریکه ناشی ازشرایطکرونا بود را به فرصت تبدیلکنیم.

امور بین الملل و تیزر جدید معرفی اصفهان در قالب برنامه های هفته
فرهنگی اصفهان با حضور آنالین سخنگوی وزارت امور خارجه و رییس

شهرداری و شورای شهردراین دوره ذکرکرد و افزود :آغازکاربعد ازبرجام

مرکز دیپلماســی عمومی وزارت امور خارجه ،شــهردار اصفهان ،رییس

به خوبی پیش رفت در ادامه با توجه به شرایط کرونا که شرایط سختی را

شورای اسالمی شهر اصفهان ،تنی چند از اعضای شورای اسالمی شهر و

برای ما رقم زد موفق شدیم ازفرصت های جدید به خوبی استفادهکنیم؛

رییس نمایندگی وزارت امورخارجه در اصفهان ،رونمایی شد .به گزارش

طی مدت اخیرازطریق ویدئوکنفرانس با شهرداران فرایبورگ ،فلورانس،

اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،آداب دیپلماتیک ،اصفهان و

گیونگجو ،ســمرقند و سفرای مختلف ایران در کشــورهای دیگر جهان

خواهرخوانده هایش ،نشریه اکو با موضوع اصفهان از جمله کتاب ها و

ارتباط برقرار کردیم.نوروزی با بیان اینکه با هماهنگی دکتر ظریف ،وزیر

مجالتی استکه دراین برنامه رونمایی شد.

امورخارجه قرارشده با افتتاح مرکزهمایش های بین المللی شهراصفهان
اولین برنامه بین المللی در این ســالن برگزار شود ،اظهار کرد :مکاتبات

کتاب های «پل»؛ پلی به آن سوی جهان

این موضوع انجام شده و پیگیری می شود تا این اتفاق خوب دراصفهان

قدرت ا ...نوروزی ،شهردار اصفهان در این جلسه گفت :شرایط کرونایی

و در این سالن اســتاندارد ،بزرگ و دارای همه امکانات الزم ،رقم بخورد.

باعث شد به سمت تالیف و چاپ مجالت و کتاب های مختلف در حوزه
گردشــگری و بین الملل حرکت کنیم ،کتابهایی که تحت عنوان «پل»
رونمایی و چاپ شده است می تواند به عنوان پلی به آن سوی جهان باشد
و دردیگرکالن شهرها مورد استفاده قرارگیرد ،خوشحالیمکه این تولیدات
توسط ادارهکل ارتباطات شهرداری اصفهان تهیه و عرضه شده است .وی
با بیان اینکهکرونا برای مدیریت شهری شرایط جدیدی ایجادکرد ،ادامه
داد :تمام تالش مجموعه شهرداری این بود تا این تهدیدها برای موضوع

وی تصریح کرد :طی دو تا سه سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان
برای مرکزهمایش های بین المللی اصفهان هزینه شده و تا افتتاح این
پروژه بزرگ ،کارهای کمی باقی مانده که امیدواریم در این دوره مدیریت
شهری این سرمایه ملی و بین المللی در راســتای اهداف بین المللی
ایران و صلح درجهان به بهره برداری برسد .شهرداراصفهان با بیان اینکه
گفت و گوهای خوبی با شهرداران شهرهای مختلف داشتیم ،تاکید کرد:
دیپلماسی شهری می تواند در بسیاری از مسائل که برای دولت ها کار را

خبر
رونمایی ازمجموعه مستند «احوال شهر» درهفته
فرهنگی اصفهان
مدیر فرهنگســرای پرســش از رونمایی ســه برنامه ویژه در هفته فرهنگی اصفهــان خبر داد و
گفت« :یک شــهر گفت وگو» با موضوع جلســه های گفت وگو با شــهروندان با مشارکت جهاد
دانشــگاهی به صورت مجازی در فضای اینســتاگرام اصفهان فرهنگ(،)Isfahanfarhang
مســتند «احوال شــهر» درباره پاکبانان ،تاکســیرانان و اتوبوســرانان برای انتشــار در فضای
 patoghekhanevadehو بســته های آموزشــی «گفت و گوهای ســالم» و «گفت و گو در
خانواده» برای انتشــار در صفحه  ،pabepa_eduســه برنامــه آماده رونمایــی و اجرا در این
هفته هستند.
نفیسه مظاهری با بیان اینکه این برنامه ها قرار است در خانه جوان اصفهان رونمایی شوند ،افزود:
طرح برنامه «یک شهر گفتد وگو» مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان است که با همکاری جهاد
دانشگاهی اجرا می شود؛ در این برنامه از هر یک از مناطق 15گانه شهرداری تعداد  20نفر را دعوت
کرده ایم تا در یک فضای اسکای روم به صورت گفتگوی مجازی پیرامون موضوع«شادی و نشاط
اجتماعی» با یکدیگر گفت وگو کنند.
وی با بیان اینکه امسال چهارمین سال اجرای این برنامه است ،تصریح کرد :در سال های گذشته
اجرای این برنامه بر عهده شورای شهر بود اما امســال اجرای آن با همکاری جهاد دانشگاهی به
عهده فرهنگسرای پرسش گذاشته شده است؛ گفت وگوی مناطق یک تا  7در روز یکم اردیبهشت
ماه اجرا شد و گفتگوی مناطق  8تا  15روز یکشــنبه  5اردیبهشت ماه از ساعت  17تا  19در فضای
اسکای روم برگزار می شود.
مظاهری ادامه داد :مجموعه مستند « احوال شهر» نیز یک مجموعه چهار قسمتی در حال ساخت
است که دو قســمت آن در هفته فرهنگی اصفهان رونمایی می شــود؛ در این مجموعه مصاحبه
ای با مشاغل ضعیف و به اصطالح افرادی که صدای آنها کمتر شنیده شده است شامل پاکبانان
و رانندگان تاکســی و اتوبوس انجام داده ایم و آنها دغدغه ها و انتظاراتشان را از مردم در رابطه
با نحوه برخوردشان بیان کرده اند؛ ســپس بازخورد این صحبت ها را در قالب مستندی جذاب با
مردم در میان گذاشته ایم.
مدیر فرهنگســرای پرســش ادامه داد :قســمت نخســت این مجموعه مســتند بــا موضوع
پاکبانان و قســمت دوم با موضــوع رانندگان حمل و نقل شــهری در دو قســمت  15دقیقه ای
ساخته شده که قرار است ،هشــتم اردیبهشــت ماه در خانه جوان رونمایی و در فضای مجازی
منتشر شود.
مظاهری گفت :با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی فرهنگســرای پرسش ،ارتقای مهارتهای
گفت وگو است لذا نخستین کاری که برای رســیدن به این هدف انجام دادیم برقراری ارتباط با
اساتید دانشگاه ،خبره ها و افراد کارشناس و صاحب نظر در حوزه مهارتهای زندگی بوده است.
وی به تولید دو بسته آموزشی با موضوع «گفت و گوی ســالم» و «گفت و گو در خانواده» اشاره
و تصریح کرد :در بسته نخست با بهرهگیری از اســاتید دکترا همچون دشتی ،قمرانی ،کجباف و
اسماعیلی به هفت مهارت کلیدی یک گفتگوی سالم در قالب  11فیلم آموزشی  7تا  10دقیقه ای
پرداخته ایم.
وی با بیان اینکه در تولید این بسته های آموزشی از اساتید هیات علمی دانشگاه اصفهان استفاده
کرده ایم ،افزود :در بســته دوم نیز با حضور دکتر ظهیری ،روانشــناس و کارشــناس رسمی قوه
قضاییه و دادگستری در حوزه خانواده ،دکتر اسماعیلی در بحث نوجوان و دکتر حبشی در موضوع
گفتگو با جوان در خانواده ،به مهارتهای گفت وگو در خانواده می پردازیم.
مظاهری خاطرنشان کرد :بسته آموزشی نخســت در قالب یک دی وی دی به همراه یک فلش
کارت  9برگی و بسته دوم در قالب  13ویدئوی آموزشــی به همراه فلش کارت آماده شده اند؛ در
این فلش کارت ها تالش کرده ایم محتوای اصلی و مهم بسته را به صورت مکتوب استخراج و در
اختیار مخاطبان قرار دهیم.

به شخصیتها نیست ،اما نصب مجسمه شخصیتها نوعی یاد از تاریخ و فرهنگ در فضای شهری
است.شکرانی گفت :نصب مجدد این مجسمه با هماهنگی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ،به
مناسبت فرارسیدن روز بزرگداشت شیخ بهایی در چهارباغ مقابل خیابان شیخ بهایی ،جانمایی و روز
یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۰این اثر نفیس روی پایه نصب شد.

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان:

 TBMخط دو مترو تا یک ماه آینده به ایستگاه الله میرسد
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اظهار کرد :در خط دو متروی اصفهان اولویت نخست اجرا
از سمت ایستگاه دارک (شمال شرق اصفهان) تا ایســتگاه مدرس نجفی (بخش غرب اصفهان)
به طول  ۱۴.۵کیلومتر با  ۱۶ایستگاه برنامهریزی شده است.محمدرضا بنکدار هاشمی با بیان این
که در حال حاضر  ۳۰درصد کل سازه و سیویل و عملیات عمرانی مورد نیاز خط دو با  ۱۲ایستگاه اجرا

نگاه عمیق شهرداری اصفهان به حوزه دیپلماسی شهری

وی توسعهگردشگری و ارتباط با جهان را جزو محورهای مهم برنامه های

که مردم با دیدن این نوع مجسمهها به تاریخ و گذشتهشان فکر خواهند کرد؛ مجسمهها تنها محدود

رویکرد نگاه ویژه ای به شهراصفهان شده است ،یکی ازشهرهاییکه تمام
صالحیت های الزم برای برگزاری هفته های فرهنگی را داراست ،اصفهان
است هر چند که سختی های بیماری کرونا مشکالتی برای برگزاری هر
چه باشکوه ترگرامیداشت این هفته به وجود آورده است .سعید خطیب
زاده تصریحکرد :به خود می بالم و بسیارخرسندمکه شهرداری اصفهان با
نگاهی عمیق به حوزه روابط فرهنگی و بین المللی ورودکرده و به استفاده
از ظرفیت های این شهر اهتمام ورزیده است؛ در عرصه ای قرار داریم که
باید جهانی فکر کرده و محلی عمل کنیم ،بنابراین هر مجموعه مدیریت

شده است ،تصریح کرد :دستگاههای  TBMاز جبهه شمال شرق از ایستگاه دارک به سمت زینبیه،
عاشق اصفهانی و عمان ســامانی حرکت کرده و تا یک ماه آینده اولین  TBMغربی وارد ایستگاه
الله میشود بر این اساس ایستگاه پنجم را از ســمت شمال شرق خط دو مترو فتح خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با ابراز خرسندی از پیشرفت عملیات احداث ایستگاه مترو
شاهد ،گفت :شرایط برای احداث ایستگاه قدس فراهم شده و در آینده نزدیک عملیات عمرانی آن
به عنوان ایستگاه هفتم خط دو مترو آغاز خواهد شــد.وی ادامه داد :در جبهه غربی خط دو مترو،
عملیات عمرانی احداث ایستگاه خرازی انجام شده و تا سه ماه آینده اولین  TBMجبهه غربی وارد
این ایستگاه خواهد شد ،همچنین ایستگاه چهارسوق با پیشــرفت فیزیکی مطلوب در حال اجرا
است.بنکداربا بیان اینکهکل حفاری انجام شده دردو تونل جبهه شمال شرق توسط دستگاه TBM
حدود هفتکیلومتراست ،افزود :انجام این حجم ازحفاری رکورد بسیارخوبی برای متروی اصفهان
است.وی خاطرنشان کرد :امسال در صدد فعال کردن ایستگاههای آمادگاه ،شکرشکن و امام علی
(ع) هستیم تا در بخش میانی شهر نیز عملیات عمرانی خط دو مترو را شاهد باشیم.

شهری که در این راســتا موفق تر عمل کرده مسیر جلوتری را پشت سر

واکسیناسیون راهبران اتوبوسرانی اصفهان کلید خورد

نوین در دنیای در حال تغییر است .وی با اشاره به رونمایی از کتاب های

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اظهار کرد :با توجه به قرمز شدن وضعیت کرونا

شــهرداری اصفهان با عنوان «پل» ،افزود :پل تنها یک مفهوم تاریخی و

در اصفهان ،واکسیناسیون راهبران ناوگان اتوبوسرانی که روزانه با صدها شهروند سر و کار دارند ،آغاز

تمدنی درشهراصفهان نیست بلکه یک مفهوم عمیق درروابط بین الملل

شد.سید عباس روحانی گفت :سه محل شامل واحد خدمات شهری مناطق شش ،هفت و هشت

و روابط بین کشورهاست و من این حسن انتخاب را تحسین می کنم.

شهرداری برای انجام واکسیناسیون راهبران اتوبوسرانی در نظر گرفته شده است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :در دنیای در حال تغییر امروز،

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد :تمام ناوگان فعال بخش دولتی

دیپلماسی های غیر رسمی اهمیت بیشتری از دیپلماسی های رسمی

و خصوصی اتوبوسرانی اصفهان هر شب پس از اتمام خدماترسانی در سه توقفگاه با استفاده از

دارد ،اثرگذاری عناصر فراملی در روابط بین کشورها بسیار مهم است که

محلولهای ویژه ضدعفونی میشــود.وی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی

موضوع خواهرخواندگی ها شروعی برای این موضوع است وکمترشهری

مسافران اتوبوس ،از شهروندان درخواست کرد هنگام اســتفاده از خدمات اتوبوس محلولهای

مانند اصفهان استکه ازچنین ظرفیتی استفادهکرده باشد.

ضدعفونی کننده همراه خود داشته باشند.

گذاشــته اســت زیرا فکر بین المللی و عمل محلی ،مبنای دیپلماسی

خبر روز
سرویسدهی  ۱۴خط
اتوبوس درون شهری در
پارک سوارعاشق آباد
مدیر منطقه  ۱۲شــهرداری اصفهــان اظهار کرد:
اجرای سیاستهای کالن شهرداری همواره مورد
توجه قرار گرفته که مهم تریــن آنها توزیع عادالنه
امکانات اســت.علی باقری با بیان اینکه یکی از

نشریه «معرفی مادی های اصفهان» منتشرمی شود
انتشارنشریه معرفی مادی های اصفهان و امضای تفاهم نامه با اتحادیه دفاترخدماتگردشگری ازجمله برنامه های ادارهگردشگری درهفته اصفهان است.علیرضا
مساح دراین خصوص اظهارداشت :انتشارنشریه «معرفی مادی های اصفهان» یکی ازبرنامه های هفته فرهنگی اصفهان بوده چون یکی ازجاذبه هایکمترشناخته
شده در اصفهان مادی ها است .رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان افزود :مادی ها به عنوان یکی از عناصر تاریخی و
شهرسازی اصفهان شناخته می شوندکه با توجه به سابقه تاریخی و عبورازمراکزمهم شهراصفهان می توان ازظرفیت آنها به عنوان محورهایگردشگری بهره برداری
کرد لذا این نشریه عالوه بر معرفی کوتاه مادی ها سعی دارد بر اهمیت این موضوع در اصفهان شناسی نیز تاکید کند .وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با اتحادیه
دفاترخدماتگردشگری دراستان اصفهان،گفت :ادارهگردشگری وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان درهفته فرهنگی اصفهان درصدد
برآمده تا با امضای این تفاهم نامه با همیاری و تهیه نقشه راه ،مسیرهمکاری درصنعتگردشگری و همکاری بیشتربا فعاالن حوزهگردشگری را فراهم سازد .مساح
خاطرنشانکرد :شهرداری به عنوان تسهیلگرمسیرگردشگری و بخش خصوصی هم به عنوان متولیکارسعی برآن دارند تا به توسعه صنعتگردشگری بپردازند.

دستورات تاکیدی شهرداری و شورای شهراصفهان

عضو شورای شهر:

حضوردردل محالت برای شنیدن حرفهای مردم
و انجام اقدامات الزم براساس اولویتبندی است،

شورا ،نماد تحقق حکومت مردم برمردم است

و افراد فعال در سمنهایی که شناخت بهتری از

برخوردار است.امیر احمد زندآور ادامه داد :نهاد شورا

زیادی از نیروهای شــهرداری در شرکتهای تأمین

که شالوده آن ریشه در قرآن و مبانی دین اسالم دارد،

نیرو استکهگاهی اوقات باگذشت چندین سال هنوز

به فرآیند واگــذاری امور به مردم عینیت بخشــیده

تبدیل وضعیت قراردادی این افراد مشخص نشده و

و به برکت این نهاد ،نقش آفرینــی مردم در تعیین

به عنوان نیروی شرکتی در حال فعالیت هستند؛ اما

سرنوشت خود و جامعهای که در آن زندگی میکنند

با پیگیریهای شورای اســامی ،شهردار و معاونت

دوچندان شده است.رییس کمیسیون حمل و نقل و

برنامهریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری اصفهان

فناوری اطالعات شورای اسالمی شهراصفهان تصریح

مجوز تبدیل وضعیت تعدادی از این نیروها دریافت

کرد :شوراها به عنوان حلقه اتصال مردم با حاکمیت

شده است.وی با بیان اینکه پس ازانجام روال قانونی

نقشــی مهم در تحقق حکومت مردم بــر مردم ایفا

و بر اساس اولویتها و امتیازات اعالم شده از طرف

میکنند و احترام به خرد جمعی و حرکت برمدارقانون

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور این افراد

مهمترین ابزار شورا در انجام وظایف خود و پیگیری

به عنوانکارکنان قرارداد معین استخدام میشوند ،از

مطالبات مردم خواهد بود و مالک قضاوت و ارزیابی
افکار عمومی نیز همین شــاخصها هستند.زندآور

شهردار اصفهان درخواست کرد :در جهت حفظ حقوق
ً
کامال شفاف روند تبدیل وضعیتها
کارکنان به صورت

خاطرنشان کرد :یکی از موضوعات مهمی که امروزه

را مشــخص کند و حقوق تمامــی کارکنان به صورت

شــهرداری اصفهان با آن درگیر است وجود تعدادی

مساوی و بدون هیچ گونه اعمال نظری رعایت شود.

ادامه داد :مشــورت با چهرههای مطرح محالت
محالت دارند باعث اولویتبندی اقدامات میشود
از این رو ارتباط و تعامل مطلوبی بــا مردم برقرار
کردیمکه همین موضوع باعث به نتیجه رســیدن
اولویتها شد.مدیر منطقه  ۱۲شهرداری اصفهان
با بیان این که منطقه  ۱۲دارای  ۱۱محله با جمعیت
 ۱۴۳هزار نفر اســت که با توجه به در حاشیه قرار
گرفتن منطقــه اکثراین محالتکمتــربرخوردار
هستند ،تصریح کرد :بیش از نیمی از محالت این
منطقه به خصوص محالت دارای بافت ناکارآمد
شهری مانند عاشقآباد ،ناصرخسرو ،امیرالمومنین
(ع) و محمودآبــاد که جزو بافتهای فرســوده
منطقه محسوب میشوند،کمتربرخوردارهستند.
وی تاکید کرد :بســیاری از مشــکالت شهری و
شهرســازی نیز مربوط به موضوع فرســودگی و
ناکارآمــدی بافت اســت کــه میتوان بــه نبود
دسترسی آســان جهت تردد خودروهای امدادی
و خدماترســان از جمله اورژانس و آتشنشانی
اشــاره کرد.باقری با اشــاره به وجود آالیندههای
ناشــی از خودروهای شــخصی ،افزود :اخیرا در
ورودی محله عاشــقآباد یک پارکسواربه عنوان
بزرگترین پارکسواردرون شهری اصفهان ایجاد
شده تا پشتیبانی سرویسدهی  ۱۴خط اتوبوس
درون شــهری را انجام دهد.وی یکی از امتیازات
این پارکسواررا مجاورت با ایستگاه مترو دانست
و خاطرنشــان کرد :از دیگر امتیــازات این طرح
مجاورت فضای سبز و وســعت داشتن پارکینگ
خودروهای سواری اســت که ظرفیت گنجایش
 ۲۰۰خودرو را دارد که این پتانســیل کمک مهمی
به استفاده کمتر از خودروهای شخصی و کاهش
آالیندگیهای هوا ،صوتی و بصری است.

رییس کمیســیون حمل و نقل و فنــاوری اطالعات
شورای اسالمی شــهر اصفهان در یکصد و شصت و
هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان
با اشاره به اهمیت جایگاه شــور و مشورت در زندگی
اجتماعی ،اظهار کرد :در دنیــای نوین که تعامالت و
روابــط اجتماعی با پیچیدگیهــای فراوانی روه برو
شــده و حل و فصل مشکالت و دســتیابی به قواعد
و قوانین جدید اجتماعی جهت دســتیابی به زندگی
بهتر ،نیاز انسانها را به مشــورت در امور و همفکری
عقالیی باالتر برده ،مشورت کردن از اهمیت بیشتری

عکس روز
بازسازی اتوبوسهای
شهری اصفهان
عمر مفیــد هــر دســتگاه اتوبوس
 ۱۰تا  ۱۳سال اســت و اتوبوسهای
فرسوده و آالینده که امکان بازسازی
آنها وجــود ندارد از سیســتم حمل و
نقل عمومی شــهر حذف میشــود.
روزانه چند دستگاه اتوبوس در واحد
بازسازی اتوبوسرانی اصفهان تعمیر
شــده و به چرخه حمل و نقل شهری
باز میگردد.
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آشپزی

ترسنا کترین و بی رحمانهترین شکنجه های باستانی تاریخ
تاریخ پراست ازافراد و سلسلههاییکه برای حفظ قدرت شان

عاقبت قانون شکنی برای بقیه میشد.

این مجازات به خصوص درمساپوتامیای قدیم بسیارمحبوب

آماده بودند دست به هر کاری بزنند .در این مقاله تعدادی از

گاو سیســیلی :این وسیله برنزی توســط یونانیان باستان

مجازاتهای باستانی را برای شــما گردآوری کردهایم که در

استفاده میشــد و به دلیل اختراع آن در سیســیل ،به گاو

طول تاریخ نصیب کسانی میشد که متهم به شکستن قانون

سیسیلی معروف بود .گاو سیسیلی از برنز و به شکل و اندازه

موش بــرای اعدام و شــکنجه همواره جــزو محبوب ترین

زمان خود بودند .توجه داشــته باشید بیشتر این مجازاتها

یکگاو واقعی به صورت توخالی ساخته میشد و فرد محکوم

روشها بوده است و این جونده نقشــی حیاتی در برخی از

به دلیل تاثیری که بر روحیه بیشــتر مردم داشتند استفاده

به اعدام درون اینگاو برنزی قرارمیگرفت .بعد ازقفلکردن

وحشیانهترین راههای شکنجه بازیکرده است« .تله موش»

میشدند و درشکلگیری این مجازاتها ،گاه ترساندن مردم

بدنه برنزی ،گاو سیسیلی همراه فرد اعدامی روی آتش قرار

راهی سنگدالنه برای اعدام مجرمان به حساب میآمد به این

به صلیب کشیدن  :متصل کردن دســتها و پاها با میخ به

میگرفت و این رویه آنقدر ادامه پیدا میکرد که مجرم بینوا

شکل که یک موش را درون ســطلی قرار میدادند و تنها راه

کامال بریان میشد .گاو سیسیلی به شکلی طراحی شده بود

خروج موش روی بدن (معموال شکم) مجرم بخت برگشته

بدنه چوبی صلیب و ســپس رها کردن فرد مصلوب ،یکی از

که ناله و فریاد فرد محکوم به اعدام را به شــکل صدای گاو

قرار میگرفت .ســمت دیگر ســطل آرام آرام گرم میشد تا

راههای پر طرفدار مجــازات در طول تاریخ به خصوص قرون

تغییر میداد و همان گونه که در مقدمه اشــاره شد گاه تاثیر

موش راهی جــز جویدن بدن مجرم بــرای رهایی از حرارت

وسطی بوده است .دراین روش فرد قانون شکن روی صلیب

روانی این مجازاتها روی مردم تماشاچی ،بیشترازمجازات

نداشته باشد.

رها میشــد تا هم مرگ آرام و دردناکی داشــته باشد و هم

مجرم مدنظر قرار میگرفت.

چرخ شــکننده :یکی دیگــر از راههای مورد اســتفاده برای

کندن پوست :کندن پوست یکی ازمجازاتهای بیرحمانهای

قرون وسطی بســیار مورد اســتفاده قرار میگرفت .در این

بودکه درگذشتههای دوربسیاراستفاده میشد .دراین روش

روش مجرم درحالیکه میلهای بلند مانند نیزه ازمیان بدنش

بیش از مجازات قانونشکن مورد توجه بوده است.

شهروندان دیگر عاقبت قانون شکنی را به وضوح ببینند.

استیک بوقلمون

بود و گاه بریدن بخشی از بدن جایگزین آن میشد.

اســتفاده ازموش برای اعدام :در طول تاریخ اســتفاده از

مواد الزم  :سیر  ۴حبه،نمک و فلفل به مقدار کافی،سینه
بوقلمون نصف یک عدد،سویا سس ۲قاشق،آب لیمو تازه یک عدد،فلفل
دلمه ای یک عدد،خیار یک عدد،گوجه یک عدد کوچک،کاهو یا کلم سفید
به مقدار دلخواه،قارچ ۳عدد،هویج یک عدد کوچک،بروکلی چند گل

طرزتهیه :برای تهیه استیک خوشمزه با گوشت بوقلمون در ابتدای کار ،سینه بوقلمون را
برداشته و به صورت خیلی باریک و الیه ای برش می زنیم .در این مرحله روی سینه بوقلمون را
کمی نمک و فلفل می پاشیم .نمک را از میزان معمول کمتر می ریزیم ..فلفل دلمه ای را هم شسته

به نیزه کشــیدن :این روش برای اعدام کردن مجرمین در

مجازات استفاده ازاین چرخ بود .طرزاستفاده ساده ،اما موثر

همانطور که از نامش پیداست پوســت بدن فرد محکوم در

عبور کرده رها میشد تا بمیرد .با توجه به درد و رنج زیادی که

بود .فرد محکوم به چرخ بسته میشد و با چرخاندن آن توسط

حالی که هنوز زنده بود ،کنده میشــد .در این مجازات بسته

فرد اعدامی قبل ازمرگ متحمل میشد درقرون وسطی این

جالد،کمکم استخوانهای محکوم خرد میشد و این موضوع

به مقداری از پوست که کنده میشد ،فرد یا میمرد و یا بقیه

روش عموما برای مجازات افرادی که به خیانت به کشورشان

منجر به مرگی بسیار دردناک برای محکوم و البته یادآوری

عمرش را با یادآوری آن شــکنجه تلخ به سختی میگذراند.

متهم میشدند ،استفاده میشد.

و تخم آن را خارج می کنیم و به صورت برش های نازک در می آوریم و کنار می گذاریم .گوجه را
هم خاللی برش می زنیم .می توان از کاهو یا کلم سفید یا قرمز استفاده کرد .آن ها را به صورت
نوارهای باریک برش می زنیم .کمی زیتون بدون هسته هم به مواد ساالد اضافه می کنیم و
سبزیجات را کنار ظرف سرو قرار می دهیم .سینه های مرغ را برگردانده تا طرف دیگر آن
نیز گریل شود .سیر ها را پوست کنده و له می کنیم و به بوقلمون ها اضافه می کنیم.
قارچ ها را هم درسته اضافه کرده و آب یک لیمو تازه را درون تابه می ریزیم.
سپس سویا سس اضافه می کنیم و کمی آب می ریزیم و درب تابه را می
بندیم تا پخته شود .وقتی آب بوقلمون ها کشیده شد مدام به
هم می زنیم تا دو طرف بوقلمون ها کبابی شود.

سازندگان «خانه امن» سریال جدید می سازند

«زیرخاکی» همچنان بازیگرمی گیرد

مجموعه تلویزیونی «ســرجوخه» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه

در حا لی که کمتر از دو هفته به پایان تصویربرداری فصل دوم

کنندگــی ابوالفضل صفری با روایت یک ماجــرای امنیتی متفاوت

«زیرخاکی» مانده و این سریال با ترکیبی خاص از بازیگران گزیده

تولید می شود.محوراصلی «سرجوخه» قصه ای اجتماعی -امنیتی

کار ساخته می شود ،هنرمندان جدیدی نیز به پروژه اضافه می

است .همچنین این مجموعه مانند سایرتولیدات مشترک ابوالفضل

شوند.اخیرا نسرین نصرتی ،بازیگری که از دهه  80فعال است

صفری در مقام تهیه کننده و احمد معظمــی در مقام کارگردان دارای

و با «پایتخت» به شهرت رسید برای ایفای نقش در زیرخا کی

پروداکشنی بزرگ و پرلوکیشن و پر بازیگر است.این سریال در چندین

قرارداد بسته است«.زیرخاکی» این روزها فصل دوم خود را در شهرک

استان و  ۲کشور خارجی تصویربرداری خواهد شد.

سینمایی دفاع مقدس پشت سر می گذارد .

كنترل روزانه درگاه های ارتباطی مشترکین آبفا توسط کارکنان سامانه 1522

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دیدار با مدیران و رؤسای ناحیه فوالد سازی تصریح کرد:

نیروی انسانی ؛مهمترین عامل موفقیت فوالد مبارکه درسال 99
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان در جلســه کاری با حضــور معاون
بهرهبرداری ،مدیران و رؤسای ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم از نیروی
انســانی بهعنوان مهمترین عامل موفقیت فوالد مبارکه در ســال  99یاد کرد و
گفت :با وجود مشکالت متعدد در سال گذشته از جمله کرونا ،سالی طالیی برای
فوالد مبارکه رقم خورد و این موفقیت مرهون تالش ارزنده نیروی انسانی بوده
است .حمیدرضا عظیمیان در خصوص تامین مواد اولیه یادآور شد :هماکنون
فوالد مبارکه با نابســامانی و بینظمی زیادی در تامین مواد اولیه مواجه است.
وی تصریح کرد :با وجود تمام مشــکالت ،ســال قبل کارنامه درخشانی برای
فوالد مبارکه به ثبت رسید و گامهای بزرگی برای تحقق جهش تولید در شرکت
برداشته شد.
امسال نیز با تکیهبر همان نیروی انســانی متعهد و کوشای شرکت و با همین
روحیه همدلی و همبســتگی که در کارکنان وجود دارد ،در جهت تحقق شــعار
ســال گام برخواهیم داشــت.عباس اکبری محمدی ،معاون بهرهبرداری نیز

تمام درگاه های ارتباطی مشترکین آبفای اســتان اصفهان روزانه مورد نظارت و

غیرحضوری شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بهره مند شوند .سعیدی،

کنترل قرارمیگیرند .مديردفترسامانه خدمات غيرحضوری شرکت آب و فاضالب

به خدمات ۲۳گانه شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان که از طریق سامانه

استان گفت :هم اکنون مشــترکین از طریق  6درگاه مختلف خدمات شرکت را

 ۱۵۲۲ارائه می شوند ،اشاره کرد و گفت :واگذاری انشعاب آب ،واگذاری انشعاب

دریافت می کنند که بــه منظور اطمینان از کارکرد صحیح آن ها ،توســط کارکنان

فاضالب ،تغییرکاربری انشعاب آب ،پاسخ به استعالم مالکیت انشعاب آب ،تغییر

سامانه  1522کنترل می شوند.روح ا ...سعيدی هدف از اجرای اين طرح را ارائه

مشخصات مشترکین آب و فاضالب ،تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب

خدمات شبانه روزی و بدون وقفه دانســت و بیان کرد :با بررسی و کنترل روزانه

و فاضالب ،تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب ،تغییر قطر انشعاب آب ،تفکیک

كليدهای درگاه های ارتباطی ،هرگونه مشکلی درزمینه درخواست مشترکین برای

کنتورآب ،تغییرمکانکنتورآب ،آزمایشکنتورآب ،تعویضکنتورآب ،نصب سیفون

دریافت خدمات  23گانه شرکت و پرداخت قبوض باشد ،رفع می شود.

اضافی فاضالب ،قطع موقت و وصل انشعاب آب ،جمع آوری یا ادغام انشعاب آب،

وی به معرفی 6درگاه ارتباطی مشترکین آبفای اصفهان پرداخت و تصریح کرد:

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضالب ،درخواست بررسی صورت حساب

مشترکین می توانند ازطریق تماس با شماره تلفن چهاررقمی  ،۱۵۲۲ارسال پیامک

مشترکین آب و فاضالب ،اعالم کارکرد کنتور آب ،مشاهده سوابق صورت حساب

به سرشماره  ،۳۰۰۰۰۱۵۲۲ورود به پرتال شرکت به نشانی www.abfaesfahan.

ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضالب ،فروش آب تانکری ،پاسخگویی به

 ،irنصب نســخه اندرویدی کارافزار (اپلیکیشــن) خدمات همراه آبفای استان

شکایات مرتبط با آب و فاضالب ،رســیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضالب و

اصفهان و استفاده ازکد دستوری  *۶۶۵۵*#۱۵۱۵۲۲با تلفن همراه  ،ازخدمات

درخواست لوازمکاهنده مصرف آب ازجمله این خدمات است.

پاالیشگاه اصفهان ،گام اساسی برای تبديل شدن به پتروپااليش را برداشت
معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئتمدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان و

را نشــان میدهد ،اذعان داشــت :افزایش حاشیه ســودآوری نفت ،کاهش

شركت پتروشيمی اصفهان گفت :اين شركت با خريد حدود  42درصد سهام

آلودگی ،کاهش هزینه تامین خوراک و مدیریت یکپارچه از مزایای پتروپااليش

پتروشيمی اصفهان ،گام اساسی برای تبدیلشدن به پتروپااليش را برداشت.

شدن است .مدیرعامل شركت پتروشيمی اصفهان نيز با بيان اينكه با حمايت

مهدی صرامی بابیان اینکه پاالیشــگاه اصفهان  100درصد خوراک پتروشیمی

مديران شركت پااليش نفت اصفهان ،پیوند پتروشیمی و پاالیشگاه اصفهان،

استان را تامین میکند ،اظهار داشت :با تبدیل شركت پااليش نفت اصفهان به

محکمتر از قبل خواهد شد ،گفت :با بهرهگیری از تجربيات و تعامالت دوسويه

پترو پاالیش و ســرمایهگذاری در صنایع پاییندستی که به پاالیشگاه وابسته

و همافزایی دو شــركت میتوان ارزشهای افزوده جديد برای پتروشــيمی

هستند و خوراك خود را از اين مجتمع عظيم صنعتی دريافت میکنند ،نیاز سایر

اصفهــان ايجاد كرد.ســيد مصطفی الهــی ،تكاليف مجمع عمومی شــركت

صنایع نيز تامین میشود.

پتروشــيمی اصفهان را نقشه راه اين شــركت عنوان كرد و انجام آن را ضروری

عضو هیئتمدیره شركت پااليش نفت اصفهان با اشاره به اينكه حركت امروزه

دانست و افزود :اجرايی شدن پروژهها و طرحهای جامع بهینهسازی شركت از

کشورهای پیشــرفته دنیا به ســمت ایجاد واحدهای پترو پاالیشی (تجمیع

گامهای پيش رو و اقدامات موثر اين شركت بوده كه بايد هرچه سریعتر آغاز

واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی) اســت و اين روند اهمیت ویژه موضوع

و پیگیری شود.

در این جلســه ضمن ارائه گزارش میزان تولید در ســال گذشــته از حمایتها
و پشــتیبانیهای مدیرعامل در ایــن زمینه قدردانی کرد.مدیر فوالدســازی و
ریختهگری مداوم در ادامه این جلســه به پیشبینی تولید بیش از  ۷میلیون
تن تختال در ســال جاری اشــاره کرد و گفت :این هدف بــا برنامهریزیهای
بهعملآمده و کاهش ضایعات قابلدســتیابی اســت.غالمرضا سلیمی ،تولید
تختال  300و  250میلیمتر را از دســتاوردهای خوب سال گذشته عنوان کرد و
افزود :این دستاوردها حاصل تالش کارکنان خدوم فوالد مبارکه و حمایتهای
مستمر مدیرعامل و معاونتها است.وی در ادامه به پروژههای در دست اقدام
ناحیه فوالدســازی و ریختهگری مداوم در ســال جاری نیز اشــاره و تصریح
کرد :پروژههای هاتشارژ آهن اســفنجی و هاتشارژ اسلب با هدف کاهش

مصرف انرژی و افزایش تولید از مهمترین و تأثیرگذارترین پروژههای در دست
بررســی اســت .ضمن اینکه با توجه به اهمیت ماشــین ریختهگری شماره1
در فوالدســازی و مطابق با برنامه تولید در نورد گرم  ،2عملیات بهینهســازی و
مدرنسازی این ماشین نیز در دستور کار قرار دارد.سلیمی ،بومیسازی را یکی
از برنامههای مهم این ناحیه عنوان کرد و افزود :بهمنظور تولید پایدار در شرکت،
بومیسازی همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و در نواحی مختلف شرکت،
با استفاده ازدانش متخصصان داخلی و شرکتهای دانشبنیان ،ازاین ظرفیت
برای ساخت و تامین تجهیزات و قطعات موردنیاز شرکت بهره گرفته شده است.
نمونه بارز آن آخرین اقدام این ناحیه در زمینه بومیســازی صفحات مســی
قالب ریختهگری است که با پوشــش این صفحات ،عمر آنها دو برابر شده و
صرفهجویی قابلمالحظهای برای شرکت به همراه داشته است.گفتنی است در
ادامه این جلسه دیگر مدیران و رؤسای ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم
نیز ضمن بیان نظرات خود ،از حمایتها و پشتیبانیهای مدیرعامل قدردانی و
بر ادامه تالش و کوشش در جهت تحقق اهداف شرکت تاکید کردند.

استمراراقدامات پیشگیرانه شركت گازاستان اصفهان برای مقابله با کرونا
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،از استمرار رعایت پروتکل های بهداشتی و

مشترکین و همشهریان درخواست می شود ،با استفاده از خدمات الکترونیک

اقدامات پیشگیرانه مقابله با گسترش کرونا در سطح شرکت و ادارات تابعه خبر

حتی االمکان از مراجعه حضوری به ادارات خود داری کنند.

داد.سید مصطفی علوی ،در رابطه با تشدید اقدامات بهداشتی به منظور مقابله با

وی ،افزود :مشــترکین عزیزمی توانند با مراجعه به وب ســایت شرکت گازبه

بیماری کرونا ،گفت :به سبب تشدید شیوع کرونا و قرمز شدن وضعیت اصفهان،

نشانی  www.nigc-isfahan.irبســیاری از درخواست های مورد نیاز خود

رعایت دستورالعملهای بهداشتی در جهت صیانت از سالمت کارکنان و ارباب

از جمله؛ نحوه محاســبه ی گاز بها ،ثبت کارکرد کنتور گاز ،مشــاهده و پرداخت

رجوع ،با شدت بیشتری استمرار یافته است.

صورت حساب گاز ،اطالع از خدمات دفاتر پیشخوان برای اموراشتراک پذیری و

وی ،در رابطه با دســتورالعملهای اجرايی اين شركت ،افزود :یادآوری و تاکید

درخواست علمک ثبت شماره تلفن همراه و حذف قبض کاغذی و  ....به صورت

بر رعایت فاصله اجتماعی مراجعین به ادارات به ویژه در امور مشــترکین و میز

غیر حضوری مرتفع کنند .

خدمت با بهره مندی از عالئم هشــدار دهنده ،تاکید بر الزامی بودن استفاده از

مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان ،تصریح کرد :سامانه تلفنی گویا به شماره

ماسک ،تب سنجی کارکنان به هنگام ورود به اداره ،الزام به تعیین فاصله در بین

 ،1594ســامانه پیامکی  30003194و اپلیکیشن موبایل سخا نیز از دیگر کانال

صندلیهای اتاق های جلسات ،برگزاری جلسات به صورت ویدئوکنفرانس و غیر

های ارائه خدمات غیر حضوری این شرکت است.

حضوری ،برگزاری دوره های آموزشی به صورت آنالین و غیرحضوری ،ضدعفونی

الزم به ذکر است ،مشترکین عزیز در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام ،می

روزانه ورودی و راهروهای ادارات و ...از اهم اين موارد است.

توانند با اداره گاز شهرستان خود تماس بگیرند و همچنین جهت ثبت شکایت

علوی ،با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی درشرکتگازاستانگفت :ازتمامی

به سامانه رسیدگی به شکایات( ) CRMبه وب سایت شرکت مراجعه کنند.

